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MILENARYZM: „ZIEMSKI RAJ'' 
TYLKO DLA 

WYBRANYCH SPRAWIEDLIWYCH 
— OKRES PATRYSTYCZNY 

D a r i u s z K a s p r z a k O F M C a p 

Wstęp 

Zjawisko milenaryzmu z historyczno-teologicznego 
punktu widzenia jest właściwe szczególnie początkom 
chrześcijaństwa. Już sam termin milenaryzm przybli-
ża bardzo dobrze istotę tej wiary rozpowszechnionej 
w chrześcijaństwie pierwszych trzech wieków. Mile-
naryzm — od łacińskiego millennium,  czyli tysiąc, 
znany jest też jako chiliazm (źródłosłów ten sam, 
greckie %tAiot — tysiąc). Ogólnie rzecz ujmując, po-
gląd ten polegał na wierzeniu, iż przed końcem świata 
i przed sądem ostatecznym miałoby nastąpić pierwsze 
zmartwychwstanie tylko sprawiedliwych, którzy przez 
tysiąc lat (millennium)  mieliby cieszyć się wraz z Chry-
stusem szczęściem i obfitością  wszelkiego dobra 
w tzw. Jerozolimie niebieskiej, która zstąpiłaby na 
ziemię. Bardzo często temat milenium sprawiedliwych 
z Chrystusem łączył się z innym, tj. z poglądem, który 
wyznaczał długość trwania świata na 7000 lat. 

U źródeł milenaryzmu odnajdujemy przede wszyst-
kim żydowskie wierzenia o przyszłym królestwie mes-



W oczekiwaniu na Królestwo 

jańskim, pojętym jako panowanie, polityczne i mate-
rialne. Milenaryzm jako przekonanie rozpowszechnia 
się szczególnie w rejonie Azji Mniejszej, gdzie judaizm 
wywierał bardzo silny wpływ na chrześcijaństwo 
i gdzie to ostatnie przyjęło w teologii tendencje silnie 
materialistyczne. Natomiast według opinio communis, 
oprócz źródeł judaistycznych, dokumentem podstawo-
wym dla milenaryzmu, nie licząc różnych fragmentów 
prorockich opisujących królestwo mesjańskie, jest 
przede wszystkim tekst z Apokalipsy  św. Jana  20-21 

Dla genezy milenaryzmu w pewnym sensie rozstrzy-
gające wydaje się zagadnienie wpływu żydowskich dok-
tryn mesjanistycznych oraz problem interpretacji samej 
Ap 20-21 (tekst ten w środowisku teologów azjatyckich 
został bowiem dość specyficznie  zinterpretowany). Za-
tem przeanalizuję najpierw kwestię wyżej wymienionego 
tekstu z Apokalipsy  św. Jana  i jego wpływu na teologię 
chrześcijańską, następnie spróbuję przedstawić koncep-
cje milenium u pierwszych autorów chrześcijańskich, by 
na koniec opisać zagadnienie końcowych polemik z mi-
lenaryzmem i schyłek chiliazmu jako tendencji teologicz-
nej w pierwotnym chrześcijaństwie. 

1. Apokalipsa a początki milenaryzmu 

Tekst Apokalipsy  św. Jana  20-21 daje nam opis, 
który posłużył w pewnym momencie do swoistej inter-

1 M. Simonetti, Millenarismo,  w: DPAC II, pod redakcją A. Di Berar-
dino, Casale Monferrato  1983, 2248. 
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pretacji teologicznej. Szczególnie znaczące są tutaj 
wersety Ap 20,4-6: 

4. „I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie 
i dano im władzę sądzenia — i ujrzałem dusze 
ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, 
i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej 
obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani 
na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrys-
tusem. 5. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat 
się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. 
6. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierw-
szym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy 
śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrys-
tusa i będą z Nim królować tysiąc lat"2. 

Jak możemy zauważyć nawet na podstawie pobież-
nej lektury, przytoczony tekst Apokalipsy  mówi zasad-
niczo o tysiącletnim królowaniu z Chrystusem tych, 
którzy zostali określeni jako sprawiedliwi. Pomijam 
w tym momencie symboliczne znaczenie liczby tysiąc 
w Biblii. Problemy egzegetyczno-hermeneutyczne sa-
mego tekstu biblijnego rozpatrywane według zasad 
obecnej interpretacji pozostawiam biblistom. Ważnym 
natomiast z historycznego punktu widzenia jest zagad-
nienie, czy rzeczywiście tekst Ap 20,4-6 wywołał w sta-
rożytności chrześcijańskiej tendencję milenarystycz-
ną? 

Idąc w tych rozważaniach po linii interpretacji 
zjawiska milenaryzmu zaproponowanej przez prof. 

2 Tekst Apokalipsy pochodzi z Biblii Tysiąclecia, wyd. IV. 
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Manlio Simonettiego, pragnę podkreślić, że istotnym 
do zrozumienia recepcji tekstu Ap 20,4-6 u starożyt-
nych chrześcijan jest świadectwo tak Ojców Kościoła 
okresu poapostolskiego i apologetycznego, jak i pisa-
rzy heterodoksyjnych. Świadectwo owych pierwszych 
autorów uderza przede wszystkim materialnością opi-
su milenijnego królestwa sprawiedliwych. 

Pierwszymi pozabiblijnymi świadkami poglądu 
o tysiącletnim królestwie Chrystusa ze sprawiedliwymi 
są Papiasz z Hierapolis i heterodoksyjny Cerynt, któ-
rych fragmenty  pism zostały nam przekazane w od-
pisach przez św. Ireneusza z Lyonu i przez Euzebiusza 
z Cezarei. Cerynt i Papiasz reprezentują to samo 
środowisko, które pod koniec I wieku jest świadkiem 
spisania Apokalipsy.  Cerynt (środowisko zelotów ju-
deochrześcijańskich działających w latach 30-70 n.e.) 
pochodzi mniej więcej z tego samego okresu co zreda-
gowanie Apokalipsy  św. Jana,  a Papiasz jest młodszy 
o kilka dziesięcioleci (kompozycja tzw. „Fragmentów 
Papiasza" jest datowana pomiędzy 130 a 140 r) 3 . 

Obu wczesnych autorów chiliastycznych znamy 
przede wszystkim z późniejszego przekazu Euzebiusza 
z Cezarei. I tak Cerynt miał twierdzić, że królestwo 
Chrystusa będzie trwać tysiąc lat i charakteryzować 
się przyjemnościami materialnymi i cielesnymi oraz 

3 M. Simonetti, L'Apocalissi  e l'origine  del  millennio.  W: Ortodossia  ed 
eresia ira I  e II  secolo, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1994, 48-49; odnośnie 
chronologii pierwszych autorów milenarystycznych zobacz: H. R. Drobner, 
Patrologia,  Istituto Patristico „Augustinianum", Casale Monferrato  1998, 
107; J. Daniélou, Théologie  di  judéo-christianisme,  wydanie 2, Paris 1991, 
387. 
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ucztami biesiadnymi i ofiarami4.  Natomiast Papiasz 
miał głosić, iż po zmartwychwstaniu zmarłych, króles-
two Chrystusa na tej ziemi będzie się realizować 
w sposób materialny (aoajLiaTiKCoę) i będzie trwać tysiąc 
lat5 . U trochę późniejszego Ireneusza z Lyonu znaj-
dujemy kilka szczegółów na temat materialności tego 
królestwa, jak np. nadzwyczajną płodność ziemi, po-
kojowe współżycie zwierząt i ich całkowite podporzą-
dkowanie człowiekowi6. Ważny jest tutaj komentarz 
M. Simonettiego dotyczący interpretacji fragmentu 
tekstu Ireneusza. Otóż Ireneusz cytuje dosłownie teks-
ty milenarystyczne jako pochodzące z tradycji prez-
biterów, którzy słuchali jej wprost od Jana, ucznia 
Pańskiego7. 

Materialność opisów milenijnego królestwa, jak 
i podana przez Ireneusza geneza chiliastycznego po-
glądu (tradycja judeochrześcijańskich prezbiterów) 
wyraźnie wskazują na jego żydowskie pochodzenie. 
Ponadto sama materialność opisu milenium stoi 
w sprzeczności z duchowo-symbolicznym przekazem 
Janowej Apokalipsy. 

Tradycja judeochrześcijańskich prezbiterów to ten-
dencja teologiczna w pierwotnym Kościele, która de-
klaruje, że miała bezpośredni kontakt z pismami po-
chodzącymi wprost od Apostołów i z czasów apostol-

4 Euzebiusz z Cezarei, Historia  ecclesiastica  (cytowane dalej jako H.E.) 
III, 28, 2, 4: POK 3, (tłumaczył i opracował ks. A. Lisiecki, Poznań 1924), 
reprint: Kraków 1993, 127. 

5 Euzebiusz, H.E.  III, 39, 12: POK 3, 143. 
6 Por. Ireneusz z Lyonu, Adversus  Haereses  V 33, 3. 
7 M. Simonetti, L'Apocalissi  e l'origine  del  millennio,  n. 10, 49. 
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skich. Jest ona jednym z przejawów nurtu teologicz-
nego w Kościele pierwszych dwóch wieków, który 
bywa określany terminem pierwotnej wspólnoty ju-
deochrześcijańskiej. Głównym przedstawicielem tra-
dycji prezbiterów jest wspomniany Papiasz. Znamy go 
niestety jedynie pośrednio, z przekazów Ireneusza 
i Euzebiusza. Pewne wątki tradycji judeochrześcijańs-
kich prezbiterów spotykamy także w pismach takich 
autorów jak Teofil  z Antiochii, Justyn, Ireneusz z Lyo-
nu czy Klemens Aleksandryjski8. 

Istotnym głosem we współczesnej dyskusji nad mi-
lenaryzmem, występującym przeciwko utartemu dziś 
poglądowi, że Apokalipsa  św. Jana  stanowi pierwszo-
rzędne źródło chiliazmu9 , jest opinia zaprezentowana 
przez C. Mazzucco i E. Pietrella. Naukowcy ci stwier-
dzają, że tak konretne w swej materialności przed-
stawienie milenium nie mogło opierać się na kilku 
jedynie wzmiankach Apokalipsy  św. Jana  10. Punktem 
wyjściowym dla włoskich badaczy jest stwierdzenie 
braku dzisiaj pierwszorzędnych źródeł dotyczących 
milenaryzmu. Wynika to z faktu,  iż Kościół zanegował 
milenaryzm. Nawet jeśli nie było w starożytności po-
tępienia sformułowanego  oficjalnie,  to jednak odrzu-

8 J. Danielou, Théologie  di  judéo-christianisme,  76-86 
9 I tak np. na gruncie polskim M. Kaczmarkowski, Chiliazm,  podaje, iż 

„Głównym źródłem biblijnym chiliazmu stała się rozumiana dosłownie 
Apokalipsa  św. Jana", w: Encyklopedia  Katolicka  3, pod redakcją R. 
Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, Lublin 1979, 157. 

! 0 C. Mazzucco, E. Pietrella, Il  rapporto  tra la concezione del  millenio 
dei  primi autori cristiani e l'Apocalisse  di  Giovanni, Augustinianum 18 
(1978), 31. 
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cenie tego kierunku obserwujemy u oficjalnych  przed-
stawicieli Kościoła, choćby u Augustyna11, lub też 
tendencję do włączenia wszystkich pism milenarys-
tycznych do apokryfów,  jak to ma miejsce w pochodzą-
cym z przełomu V i VI wieku tzw. Decretum Gelasia-
num 12 . Zatem nasze dzisiejsze badania problematyki 
milenaryzmu opierają się wyłącznie na źródłach po-
średnich i wtórnych, które są wieloznaczne i często 
tendencyjne 13 . 

Na tej bazie założeniowej zbudowana jest bardzo 
interesująca hipoteza C. Mazzucco i E. Pietrella, którą 
można przedstawić w trzech punktach: 

1. Połączenia milenaryzmu Cerynta i Papiasza 
z Apokalipsą  dokonali później przeciwnicy samej Apo-
kalipsy. 

2. Był to wyraz krytyki wobec osób i idei przynależ-
nych do ruchów apokaliptycznych. Krytyka ta miała 
umocnić prądy polityczno-kościelne z przełomu III 
i IV wieku działające w celu umocnienia struktur 
Kościoła w sensie hierarchicznym oraz chcące pojed-
nania chrześcijaństwa z Imperium Rzymskim. 

3. Uderzając w Apokalipsę,  chciano ugodzić nie 

11 Państwo Boże XX, 7: POK 13, (POK 11-13. wydanie I: t. 11: wstęp 
i księgi I-VII, t. 12: Księgi VIII-XIV, t. 13: Księgi XV-XXII, tłumaczy! 
i opracował W. Kubicki, Poznań 1930- 1934- 1937, wyd. Jan Jachowski, 
Poznań 1930-1937), wydanie II: Kęty 1998, 809-812. Por. Państwo Boże 
XX, 8 -9 : POK 13, 812-818. 

12 Gelazy I, Dekret  4: Breviarium Fidei.  Wybór  doktrynalnych  wypowie-
dzi  Kościoła,  opracowali: S. Głowa SJ, I. Bieda SJ, Poznań 1988, 110. 

13 C. Mazzucco, E. Pietrella, Il  rapporto  tra la concezione del  millenio, 
30; cf  n. 5, 30. 
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tyle w jej wątki milenarystyczne, co raczej kontes-tować jej wydźwięk prorocki i apokaliptyczny 14. 

Na bazie tak postawionej hipotezy Clementina 
Mazzucco stara się udowodnić, że milenaryzm typu 
materialistycznego (królestwo Chrystusa na ziemi, 
bezpośrednio po zmartwychwstaniu, które ma trwać 
tysiąc lat, charakteryzujące się przyjemnościami fi-
zycznymi różnych typów l 5) został przez Euzebiusza 
z Cezarei w pewnym momencie połączony pośrednio 
z Apokalipsą  św. Jana.  Tego typu połączenia i pomie-
szania nic nie usprawiedliwia, począwszy już choćby 
od analizy samego tekstu Apokalipsy,  w którym ele-
menty materialistyczne są nieobecne w opisie króles-
twa Chrystusa. „Co więcej, w Apokalipsie  notujemy 
wskazówki do duchowej interpretacji wypowiedzi bib-
lijnych i używanych w nich symboli. Poza tym taka 
materialna interpretacja Apokalipsy kontrastuje z całą 
tradycją używania tekstu poza ruchem milenarystycz-
nym oraz z lekturą duchową i alegoryczną zaaplikowa-
ną do naszego tekstu Apokalipsy  przez Orygenesa. 
Z drugiej strony, podobna definicja  i wyjaśnienie chilia-
zmu (w ujęciu Euzebiusza) nie bierze pod uwagę złożo-
ności i różnorodności aspektów, w których ta doktryna 
się wyraziła, i jakie starał się podkreślić Danielou" 16 . 

14 C. Mazzucco, E. Pietrella, Il  rapporto  tra la concezione del  millenio, 
30. 

15 Por. Cerynt: Euzebiusz, H.E.  Ili, 28. 4 -5 , VII: POK 3, 127- 128; 
Papiasz: Euzebiusz, H.E.  Ili, 39, 12: POK 3, 143; Nepot: Euzebiusz, H.E. 
VII, 24, 1.4.5: POK 3, 334-336. 

16 C. Mazzucco, Il  rapporto  tra la concezione del  millenio,  35. Zobacz 
w niniejszym artykule — 2 b: Milenaryzm syryjsko-egipski, strona 
112-113, a także przypis 56, 113. 
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Według opinii C. Mazucco, studiując Papiasza, na-
leżałoby przede wszystkim przeanalizować fragment 
cytowany przez Ireneusza w Adversus  Haereses  V, 3, 
3 1 7

; a nie passus podany przez Euzebiusza z Cezarei. 

17 Ireneusz z Lyonu, Adversus  Haereses  V, 33,3: „Realizuje się także 
błogosławieństwo Izaaka dla jego młodszego syna — Jakuba: «Oto zapach 
mojego syna przypomina zapach dojrzałego pola, błogosławionego przez 
Boga». Teraz «polem jest świat» (por. Mt 13, 38) i dlatego kontynuuje: «Niech 
Bóg obdarzy cię rosą z nieba i żyznością ziemi obfitej  w zboże i wino; niech ci 
służą narody pogańskie i oddają ci hołd książęta i bądź ojcem brata twego 
i niech odnoszą się do ciebie ze czcią synowie twego ojca» (por. Gen 27, 
27-29). Jeśli te słowa nie powinny odnosić się do końcowego królestwa, 
popadniemy w sprzeczność, jak to czynią zresztą Judejczycy, kiedy znajdują 
się przed wielką trudnością. Ponieważ nie tylko narody pogańskie nie służą 
Jakubowi podczas jego życia, ale on sam, udawszy się w drogę po błogo-
sławieństwie od swego ojca, musi potem służyć przez dwadzieścia lat ojcows-
kiemu wujowi Labanowi, Syryjczykowi; co więcej, Jakub nie był nie tylko 
ojcem dla swego brata, ale musiał oddawać hołd swemu bratu Ezawowi, kiedy 
powrócił z Mezopotamii do domu swego ojca i ofiarował  swemu bratu wiele 
darów. Kiedy Jakub posiadał obfitość  zboża i wina? Wtedy, gdy przyszedł na 
niego głód — i musiał przenieść się z rejonu, w którym żył — do Egiptu, 
którym rządził Faraon. Przepowiadane błogosławieństwo odnosi się zatem 
oczywiście do epoki, w której królować będą sprawiedliwi zmartwychwstali, 
kiedy stworzenie, wyzwolone i odnowione, wyda obficie  każdy rodzaj poży-
wienia, ze względu na rosę z nieba i płodność ziemi. Może być to potwier-
dzone przez fakt,  że chrześcijanie, którzy poznali osobiście Jana, przypominali 
go sobie głoszącego, że słowa Pana odnoszą się właśnie do tego czasu: 
«Przyjdą dni, w których zakiełkują winorośle o dziesięciu tysiącach odrośli 
każde i każde odrośle będzie miało dziesięć tysięcy małych odrośli i każde 
małe odrośle będzie miało dziesięć tysięcy gron i każde grono wyciśnięte wyda 
25 miar wina (miara grecka to ok. 40 litrów dzisiejszych — D. K.). Kiedy jeden 
ze świętych weźmie jedną z miar, drugi zawoła — weź moją i przez moje 
pośrednictwo błogosław Pana. W ten sam sposób ziarno zboża wyda dziesięć 
tysięcy kłosów i każdy kłos będzie miał dziesięć tysięcy ziaren i każde ziarno 
da 25 miar czystego zboża. Także inne owoce i ziarna i zioła będą obfitować 
według ich natury; jak również wszystkie zwierzęta będą cieszyć się owocami 
ziemi i będą spokojne i całkowicie podporządkowane człowiekowi»7': Contro  le 
eresie II, pod redakcją P. Vittorino DellaGiacoma, Siena 1968, 237-238 
(tłumaczenie własne). 
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Powyższy fragment  Adv.  Haer.  opisuje niezwykłą płod-
ność ziemi podczas trwania królestwa mesjańskiego 
i łączy się w sposób oczywisty z analogicznymi opisa-
mi zawartymi w Apokalipsie  Syryjskiej  Barucha 29,5-6, 
(datowana na koniec pierwszego wieku po Chr.)18 , 
w Księdze  Henocha  Etiopskiej  10,18-19 (datacje w za-
leżności od poszczególnych ksiąg: najstarsza jej część 
tzw. Księga  astronomiczna  — rozdz. 72-82, znana była 
prawdopodobnie redaktorowi kapłańskiemu Pięcio-
księgu Mojżesza — pierwsza połowa VI wieku przed 
Chr.1 9 ; księga druga — tzw. Księga  Czuwających,  naj-
bardziej nas interesująca, rozdz. 6-36, jest datowana 
na IV wiek przed Chrystusem20) i w innych tekstach 
apokaliptyki żydowskiej21. 

18 R. Rubinkiewicz, Wprowadzenie  do  apokryfów  Starego  Testamentu, 
Lublin 1987, 106- 107. Apokalipsa  Barucha Syryjska  29, 5 -6 : „5. Także 
ziemia wyda swoje owoce — 10 000 z jednego. W jednej winnicy będzie 
1000 winnych latorośli, a jedno winogrono wyda 1000 jagód, a jedno małe 
winogrono wyda kor wina. 6. Ci, którzy pragną, będą pocieszeni i znowu 
ujrzą cudowne znaki każdego dnia": Apokiyfy  Starego  Testamentu.  Opraco-
wanie i wstępy ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB, Warszawa 2000, 417. 

19 Por. Juliusz Synowiec OFM Conv., Na  początku.  Wybrane  zagad-
nienia Pięcioksięgu,  Warszawa 1987, 49. 

20 Apokiyfy  Starego  Testamentu.  Opracowanie i wstępy ks. Ryszard 
Rubinkiewicz SDB, Warszawa 2000, 142. Podaję też interesujący nas tekst 
tej księgi, tj. Księga  Henocha  Etiopska  10, 18-19: „18. W owych dniach 
cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzo-
na drzewami i napełni się błogosławieństwem. 19. Zasadzą na niej wszelkie 
przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośl, która zostanie na 
niej zasadzona, wyda obfity  owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie 
posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat 
oliwy": Apokryfy  Starego  Testamentu,  Warszawa 2000, 147. 

2 1 Por. L. Gry, Le Papias, 114; L. Gry, Henoch  X,  19 et les belles 
promesses de  Papias, RB 53 (1946), 197-206. 
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W Apokalipsie  Syryjskiej  Barucha czytamy, że (Ap. 
Syr.  Bach.) „ważną postacią czasów ostatecznych jest 
Mesjasz, który objawi się po czasach ucisku, jaki 
nawiedzi ziemię (29,3). Gdy On się zjawi, zetrze z po-
wierzchni ziemi buntownicze narody (70,9; 72,2) i za-
początkuje erę szczęśliwości (29,4-7; 73,2-74,4). Autor 
Ap. Syr.  Bach. podkreśla z naciskiem, że po wielkich 
utrapieniach ziemia Izraela zostanie uchroniona od 
ostatecznego zniszczenia i zachowana dla sprawied-
liwych (29, 2; 40, 2; 71, l ) " 2 2 . Natomiast Księga  Heno-
cha Etiopska  (Hen),  mówiąc o eschatycznym króles-
twie Bożym, stwierdza, iż najpierw „cała ziemia zo-
stanie oczyszczona z wszelkiej nieprawości i zepsucia 
CHen  10,16.20.22), następnie ukaże się na niej „roślina 
sprawiedliwości" (Hen  10,16), ludzie będą żyć w wiel-
kim dobrobycie (Hen  10,17-19), narody czcić będą 
prawdziwego Boga (Hen  10,21), Bóg ześle na ziemię 
błogosławieństwo, a prawda i pokój na zawsze będą 
udziałem ludzi (Hen  11,1-2)" 2 3 . 

C. Mazzucco stwierdza w kontekście paralelnych 
tekstów apokaliptyki żydowskiej, iż miłenarystyczny 
fragment  Papiasza dobrze wkomponowuje się w trady-
cję apokaliptycznej egzegezy tekstu Starego Testamen-
tu począwszy od Genesis 27,28, egzegezy rozwijanej 
przede wszystkim w środowisku żydowskim, a później 
także chrześcijańskim. 

2 2 R. Rubinkiewicz, Wprowadzenie  do  apokryfów  Starego  Testamentu, 
107. 

2 3 R. Rubinkiewicz, Eschatologia  Hen  9-11 a Nowy  Testament,  Lublin 
1984, 64; odnośnie opisu eschatycznego szczęścia w tej apokalipsie zobacz 
tamie, 68-69. 
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Ustosunkowując się natomiast do wyobrażenia 
winnicy, u Papiasza nie wyklucza się możliwości meta-
forycznego  użycia obrazu winnicy: w Ap. Syr.  Bach., 
do której Papiasz prawdopodobnie nawiązuje, wyob-
rażenie owo zbiega się w jednym punkcie najpierw 
z wizją Mesjasza walczącego z ostatnim cesarzem, 
a potem z wizją Mesjasza triumfującego.  Teksty, 
na których opiera się Papiasz, prezentują wyraźnie 
wyakcentowaną intonację apokaliptyczną i w połą-
czeniu z ideą królestwa mesjanistycznego podtrzy-
mują teorię czterech imperiów2 4 , która jest zapocząt-
kowana w Księdze  Daniela 2,3Inn; 7 i która pełni 
funkcję  opozycji do struktur politycznych swego cza-

25 

SU . 
Przejaw krytyki i opozycji wobec instytucji władzy 

dominującej, oprócz aspektów materialistycznych chi-
liazmu, będzie, według opinii C. Mazzucco, prawdopo-
dobnie tym, co spowodowało połączenie pewnego ty-
pu literatury apokaliptycznej z milenarystyczną 
i wzbudziło reakcje negatywne do nich, jak np. u Euze-
biusza. W tych reakcjach niebagatelną rolę odegrał 
montanizm, ruch o charakterze wyraźnie prorockim 
i apokaliptycznym, który stawiał się w pozycji wyraź-
nie krytycznej wobec Kościoła oficjalnego.  Na przeło-
mie III i IV wieku, w podobnym do montanizmu 
kontekście historycznym, mogłaby być odczytywana 
także sama Apokalipsa  św. Jana  ze swoją wizją anty-
hierarchiczną chrześcijan, pojętych jako królestwo ka-

24 Ap. Syr.  Bach. 39-40: Apokryfy  Starego  Testamentu,  420. 
2 5 Por. E. Corsini, Introduzione  alle  „Storie"  di  Orosio, Torino 1968, 

160-168. 
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płanów 2 6 wraz ze swoim żywym duchem antyrzyms-
kim 2 7 . 

Wiemy o wielkim wkładzie Euzebiusza z Cezarei 
w umacnianie Kościoła oficjalnego  i o jego sympatii 
wobec Imperium Rzymskiego. Możemy więc podsu-
mować, iż Euzebiusz posłużył się ukrytym oskarże-
niem wobec Apokalipsy,  gdyż jawiła się mu jako księ-
ga, która miałaby inspirować pośrednio koncepcję 
milenarystyczną. Wielki historyk z Cezarei chciał prze-
de wszystkim uderzyć w pewne „burzące naładowa-
nie" tekstu apokaliptycznego, którego jednak żaden 
rodzaj egzegezy, nawet ten duchowy Orygenesa, nie 
zdołał rozładować. 

Wspomniana apokaliptyka występowała zasadni-
czo przeciwko kompromisowi na linii Kościół — Im-
perium, natomiast milenaryzm nie zawsze miał funk-
cję niszczącą, ale też, jak się wydaje, potrafił  prze-
chodzić na pozycje sprzyjające instytucjom Imperium 
Rzymskiego (jak u Melitona z Sardes i być może 
u Ireneusza z Lyonu). Oczywiście należy podkreślić, iż 
w swoich początkach milenaryzm przyjął z apokalip-
tyki pewne elementy, a zwłaszcza postawy rewolucyj-
ne oraz inne cechy stojące w radykalnej opozycji 
wobec kierunku przyjętego później przez oficjalny 
Kościół chrześcijański, którego Euzebiusz z Cezarei 
jest wyróżniającym się przedstawicielem28 . 

Ciekawym głosem w dyskusji o wpływie Apokalipsy 
św. Jana  na milenaryzm jest opinia M. Simonettiego, 

2 6 Ap. 1, 6; 5, 10; 20, 6. 
2 7 Ap. 17, 7 - 1 4 . 
2 8 C. Mazzucco, II  rapporto  tra la concezione del  millenio,  37. 
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który zgadzając się z powyższą argumentacją C. Maz-
zucco stwierdza, że sam początek milenaryzmu chrze-
ścijańskiego jest zakorzeniony w żydowskiej tradycji 
przyszłego królestwa mesjańskiego, ubarwionej mate-
rializmem. „Lecz raz przyjmując takie zbliżenie, nawet 
nie próbuje się myśleć, że autor kanonicznej Apokalip-
sy, który był zainteresowany przede wszystkim prob-
lematyką eschatologiczną, mógłby zignorować milena-
ryzm, tak różny od swojego własnego, który to rozwijał 
się właśnie w środowisku chrześcijańskim. Co więcej, 
robiąc krok do przodu w takim rozumowaniu, nie 
wydaje mi się arbitralnym postawić hipotezę, iż autor 
Apokalipsy  św. Jana  ze swoją umiarkowaną i sym-
boliczną prezentacją królestwa mesjańskiego miał za-
miar właśnie tak zareagować. Natomiast z naszego 
dystansu czasu i przy tak słabej dokumentacji odnoś-
nie do powyższej tematyki, owa reakcja autora Apoka-
lipsy wydaje się nam zaciemniona i pośrednia wobec 
tego innego, realistycznego i materialnego przedsta-
wienia milenium, odległego «tysiące mil» od Janowego 
spirytualizmu, tak skłonnego do wyrażeń symbolicz-
nych. Konkludując, utrzymuję, iż autor Apokalipsy ze 
względu na swoich słuchaczy i czytelników miał inten-
cję zaproponować reinterpretację danych milenarys-
tycznych, które były w obiegu w jego środowisku, 
w kluczu właśnie duchowym i symbolicznym"29. 

Uzasadniając tak postawioną hipotezę, M. Simo-
netti stwierdza wyraźny wpływ wyobrażeń żydowskich 

2 9 M. Simonetti, L'Apocalissi  e l'origine  del  millennio,  50-51 (tłuma-
czenie własne). 
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na początki milenaryzmu chrześcijańskiego. W wielu 
fragmentach  Adversus  haereses, szczególnie w końco-
wych jego rozdziałach, Ireneusz zaadaptował na swoje 
potrzeby myśl żydowskiej literatury apokaliptycznej, 
mniej więcej współczesnej pierwszym chrześcijańskim 
dziełom literackim. I tak np. opis nadzwyczajnej płod-
ności ziemi z Apokalipsy  Syryjskiej  Barucha 29,5 zga-
dza się w wielu miejscach, czasami nawet dosłownie, 
z odpowiednim tekstem Papiasza, przytaczanym przez 
Ireneusza. 

Zatem milenaryzm Cerynta i Papiasza, czyli mile-
naryzm rozpowszechniony w chrześcijaństwie azjatyc-
kim na przełomie I i II wieku po Chrystusie, wziąłby 
swój początek z koncepcji żydowskich bez jakichkol-
wiek mediacji Apokalipsy  Św. Jana.  Ten fakt  nie za-
kłada oczywiście, że Papiasz czy Cerynt ignorowali 
kanoniczną Janową  Apokalipsę.  Prawdopodobne jest, 
iż owi autorzy znali Apokalipsę  Jana,  ale nie z niej 
czerpali inspirację dla cech charakterystycznych ich 
wyobrażenia milenium. Faktem wspólnym dla obu 
autorów jest, iż według Euzebiusza określali oni na 
tysiąc lat długość trwania ziemskiego królestwa Chrys-
tusa. Można się w tym miejscu zapytać, czy chociaż ten 
element wzięli oni z Apokalipsy,  interpretując go 
w sposób dosłowny — przeciwko intencji autora Apo-
kalipsy.  Nie wyklucza się takiego ujęcia, ale według 
M. Simonettiego, także określenie długości królestwa 
mesjańskiego na tysiąc lat zostało wzięte przez Ceryn-
ta i Papiasza ze źródeł żydowskich (były w tym czasie 
różne spekulacje rabinów odnośnie czasu trwania ziem-
skiego królestwa Mesjasza, a wśród nich także ta, 
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która wyznaczała jego długość na tysiąc lat), ponieważ 
autor Apokalipsy  św. Jana  zawsze proponował sens 
symboliczny, a nie dosłowny30 . 

2. Koncepcje milenium u pierwszych autorów 
chrześcij ańskich 

Biorąc pod uwagę nasze rozważania poświęcone 
genezie chiliazmu, możemy teraz przedstawić autorów 
chrześcijańskich, u których wyróżniamy idee milena-
rystyczne. Najstarszym ich elementem jest ziemskie 
królestwo Mesjasza, które nastąpi przed nowym stwo-
rzeniem, a które to królestwo będzie się charakteryzo-
wało „odpocznieniem dla świętych". Według J. Danić-
lou, który badał zagadnienie pierwotnego rozwoju 
myśli judeochrześcijańskiej, możemy wyróżnić trzy 
zasadnicze rodzaje takiego milenaryzmu. Odpowied-
nio mówimy zatem o mesjanizmie azjatyckim, syryj-
skim, oraz ukształtowanym na ich bazie mesjanizmie 
pośrednim3 1 . 

a. Milenaryzm małoazjatycki. Ten kierunek chilia-
styczny, jest, jak to wcześniej zaznaczyliśmy, bliski 
opisowi Janowemu z Apokalipsy,  zasadniczo wyznacza 
czas trwania ziemskiego królestwa Mesjasza na tysiąc 
lat. Ziemskie królestwo Chrystusa ma cechować się 
swoistą „rajskością", którą Stary Testament i literatura 

3 0 M. Simonetti, L'Apocalissi  e l'origine  del  millennio,  n. 12, 50; por. 
Ibid.  n. 13, 51. 

3 1 J. Daniélou, Théologie  di  judéo-christianisme,  403-404. 
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apokaliptyczna odnosi do czasów mesjańskich: pojed-
naniem wśród zwierząt, nadzwyczajną płodnością zie-
mi oraz oczywiście tysiącletnią długością życia ludzi. 
Oprócz tej wspólnej wizji możemy w tym typie milena-
ryzmu wyróżnić dwie tendencje wobec przyjemności 
cielesnych i prokreacji. U Cerynta, jak to podaje Dioni-
zy Aleksandryjski, milenium jest powiązane z czasem 
wyjątkowej płodności ludzi i świata zwierzęcego oraz 
roślinnego32. Ta koncepcja przetrwała aż do III wieku. 
Spotykamy ją np. u Laktancjusza czy Kommodiana. 
Natomiast filozof  Justyn wykluczał prawdopodobnie 
ludzką prokreację w czasie milenium, zaś Metody 
z Olimpu negował wszelką możliwość prokreacji 
w czasie milenium. Warto szczególnie podkreślić fakt, 
że w tym typie milenaryzmu poszczególne opisy kolej-
nych stanów pomyślności zadziwiają swą materialnoś-
cią. Głównymi przedstawicielami tego milenaryzmu 
azjatyckiego są: Papiasz z Hierapolis, Cerynt, Montan 
i Tertulian33 . By bardziej uzmysłowić ten typ chiliaz-
mu, zamieszczam poniżej ciekawsze wypowiedzi jego 
niektórych przedstawicieli. 

Papiasz z Hierapolis jest pierwszym autorem 
chrześcijańskim (datacjajego zaginionego dzieła Inter-
pretacja Słów  Pana jest dziś umieszczana pomiędzy 
130 a 140 r. po Chr.)34 , o którym wiemy z relacji 
Euzebiusza z Cezarei, że wierzył w koncepcję milena-
rystyczną35. Euzebiusz podaje, iż Papiasz powołuje się 

3 2 Euzebiusz z Cezarei, H.E.  III, 28, 1 -5 : POK 3, 127- 128. 
3 3 J. Daniélou, Théologie  di  judéo-christianisme,  403-404. 
3 4 H. Drobner, Patrologia,  107. 
3 5 Por. H.E.  3, 39, 13. 
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na wspomnianą tradycję judeochrześcijańskich prez-
biterów: „wszystko,  czego się tak  dokładnie  dowiedzia-
łem od  prezbiterów i co mi doskonale  utkwiło  w pamięci, 
jak najchętniej zestawię dla  ciebie razem z objaśnienia-
mi, by stwierdzić  ich wiarygodność"36.  Z niej wycho-
dząc, jak podaje w swoim przekazie Euzebiusz, Pa-
piasz miał dodatkowo przytaczać jakieś: 

„12. zgoła legendarne opowiadania. I np. mówi, że 
po zmartwychwstaniu nastąpi okres tysiącletni i że 
tutaj na ziemi nastanie widzialne królestwo Chrys-
tusowe. Sądzę, że źle rozumiał opowiadania, za-
słyszane od apostołów i nie dostrzegł tego, co mu 
jako obrazy w symbolicznych podawano słowach. 
13. Zdaje się, że to nietęga była głowa, jak się o tym 
można przekonać z pism jego. A jednak sprawił, że 
po nim bardzo wielu pisarzy kościelnych podobne 
żywiło mniemanie, bo się opierali na starodawnej 
tego męża powadze. Należeli do nich np. Ireneusz 
i jeszcze inni, którzy dali wyraz podobnemu zapat-

• » 37 

rywaniu . 
Heterodoksyjny Cerynt (50-70 r . ) 3 8 jest nam znany 

ze swego milenaryzmu również za pośrednictwem 
Euzebiuszowej Historii  Kościelnej.  Euzebiusz swe wia-
domości zaczerpnął w tym wypadku z Rozprawy Gaju-
sza. I tak odnośnie do Cerynta Euzebiusz podaje, iż: 

3 6 Euzebiusz z Cezarei, H.E.  III, 39, 3: POK 3, 141. 
3 7 Euzebiusz z Cezarei, H.E.  III, 39, 12: POK 3, 143. 
3 8 J. Daniélou, Théologie  di  judéo-christianisme,  387; natomiast A. F. J. 

Klijn, Cerinto  e cerintiani, utrzymuje, iż datację fragmentów  Cerynta należy 
przesunąć na przełom I i II wieku. W: DPAC I, pod redakcją A. Di 
Berardino, Casale Monferrato  1983, 649. 
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„Ale i Keryntos w swych objawieniach spisanych na 
wzór objawień wielkiego apostoła zmyśla kłamliwe 
opowieści o dziwach niestworzonych, które mu 
rzekomo mieli pokazać aniołowie. Powiada, że po 
zmartwychwstaniu nastanie na ziemi królestwo 
Chrystusowe, że ciało powróci do życia i w Jerozo-
limie używać będzie uciech i rozkoszy. Jako wróg 
pism Bożych i uwodziciel twierdził, że święto we-
selne tysiąc lat trwać będzie"3 9 . 

Według przekazu Euzebiusza dotyczącego szczegó-
łowego opisu królestwa milenijnego to Cerynt miał 
twierdzić, co następuje: 

„Otóż naczelną zasadą nauki jego było, że na ziemi 
powstanie królestwo Chrystusowe. Będzie ono po-
legało według jego marzeń na tym, czego sam 
pożądał, a był to człowiek na wskroś zmysłowy 
i cielesny, a więc na zaspokojeniu brzucha i tego, 
co poniżej brzucha, to znaczy na jedzeniu, piciu 
i miłości, czyli by rzecz tę, według jego mniemania, 
przyzwoitszym okryć mianem, na świętych ofia-
rach i ucztach ofiarnych"40. 

Montan objawił się jako prorok we Frygii około 
155- 1604 1 . Znany jest nam ze źródeł pośrednich, 
głównie zaś ze świadectw Euzebiusza z Cezarei oraz 
przede wszystkim z zachowanych pism Tertuliana z je-

3 9 Euzebiusz z Cezarei, H.E.  III, 28, 1: POK 3, 127. 
4 0 Euzebiusz z Cezarei, H.E.  VII 3: POK 3, 337. 
4 1 B. Aland, Montano-montanismo.  W: DPAC II, 2299. 
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go okresu montanistycznego42 . W oparciu o nie może-
my stwierdzić, iż sam ruch montanistyczny zawiera 
pewne elementy milenarystyczne. Lecz, jak słusznie 
odnotowuje ks. prof.  B. Częsz, wydaje się dzisiaj, iż 
montanizm „różni się od innych ruchów chiliastycz-
nych nie tylko większym zasięgiem terytorialnym, szer-
szym zakresem ideologicznym i bazą eklezjologiczną, 
ale nade wszystko stopniem zagrożenia dla Kościoła, 
które z pewnością spowodowało, iż pisarze kościelni 
nie wahają się go nazwać herezją. Nazwy tej nie stosują 
do chiliazmu w ogóle. Stąd też, choć montanizm zawarł 
w sobie teorie chiliastyczne, to jednak wyszedł równo-
cześnie daleko poza ich ramy i dlatego raczej trudno go 
nazwać jednym z wielu ruchów chiliastycznych"43. 

Wśród cech charakterystycznych dla montanizmu 
wymienia się jednakże typowy element milenarystycz-
ny, tj. zstąpienie niebieskiego Jeruzalem. Według wy-
obrażeń montanistów fakt  ten miałby nastąpić w ich 
świętym mieście, Pepuzie, które było nazywane przez 
nich także nowym Jeruzalem. W Pepuzie zamieszkał 
sam Montan i jego prorokinie, Pryscylla i Maksymilla. 
Od nazwy miasta często nazywano montanistów pepu-
zjanami4 4 . Zasadnicza eschatologia montanistów wią-

4 2 Zaliczamy do nich takie dzieła jak: Zachęta  do  czystości, O jednożeń-
stwie, O noszeniu zasłony przez dziewice,  O poście przeciw psychikom, 
O wieńcu, O bałwochwalstwie,  O ucieczce przed  prześladowaniem,  O wstyd-
liwości, O płaszczu filozofa. 

4 3 B. Częsz, Związek  Ducha Świętego  z Kościołem  w ujęciu świętego 
Ireneusza  i interpretacji  montanistycznej,  PWT w Poznaniu, Studia i mate-
riały 10, Poznań 1991, n. 2, 190. 

4 4 Odnośnie samej Pepuzy i montanistów por. np. Epifaniusz  z Salami-
ny, Panarion, 48, 14; 49, 1; Augustyn, De haer. 27 i 28; Predestinatus, De 
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zała się z oczekiwaniem na rychły koniec świata i na-
stanie tysiącletniego, ziemskiego królestwa Chrystusa. 
Jak podaje Epifaniusz  z Salaminy, prorokini Pryscylla 
lub Kwintylla miała twierdzić, iż Chrystus, który miał 
się jednej z nich objawić pod postacią kobiety, zapew-
nił ją, iż w Pepuzie zstąpi niebieskie Jeruzalem4 5 . Tam 
właśnie gromadzili się montaniści, by oczekiwać koń-
ca świata i milenijnego królestwa4 6 . 

Tertulian (ur. 160-zm. po 220)4 7 , dzieląc przeko-
nania milenarystyczne, daje swój własny, w miarę 
pełny opis milenium, podczas którego sprawiedliwi 
pod koniec świata zmartwychwstaną na tysiąc lat 
z Chrystusem i będą żyć w Jerozolimie niebieskiej, 
która zstąpi z nieba. W jego Adversus  Marcionem  3, 24 
czytamy m.in.: 

„Bo i my wyznajemy, że na ziemi mamy przy-
rzeczone królestwo, ale przedtem niebo; ale w in-
nym stanie, jako że po zmartwychwstaniu na tysiąc 
lat, w mieście budowy Boskiej, w Jeruzalem spusz-
czonym z nieba, które Apostoł nazywa z góry matką 
naszą. Ale zaznaczając, że ojczyzna nasza, to jest 

haer. I, 27.28. Jak to pokazuje B. Częsz, Związek  Ducha Świętego,  151, 
spotykamy u Euzebiusza z Cezarei (H.E: V, 18, 2) stwierdzenie, iż wg 
montanistów Jerozolimą zostały nazwane dwa małe miasteczka frygijskie: 
Pepuza i Thymion, W oparciu o tekst Ap 21,10 montaniści próbowali (tak 
np. sądzi H. Kraft,  Die altkirchliche  Prophetie und  die  Entstehung  des 
Montanismus,  ThZ 11 (1955) 249-271) ustalić dokładnie lokalizację ob-
jawienia się niebieskiego Jeruzalem. Bowiem pomiędzy tymi dwoma mias-
teczkami znajduje się wielka i wyniosła góra, odpowiadająca tej opisanej 
w Apokalipsie. 

4 5 Por. Epifaniusz  z Salaminy, Panańon 49, 1. 
4 6 B. Częsz, Związek  Ducha Świętego,  151. 
4 7 H. Drobner, Patrologia,  221. 
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prawo obywatelskie, jest w niebiosach, przeznacza 
je oczywiście jakiemuś miastu niebieskiemu" 4 8 . 
Ciekawe, iż Tertulian, będąc już montanistą, nigdy 

Pepuzy w swoich milenarystycznych poglądach nie 
wspomina, natomiast lokalizację Niebieskiej Jerozoli-
my umieszcza w Palestynie, we właściwej Jerozolimie. 
Świadczy to o pewnym odejściu Tertuliana od milena-
rystycznej koncepcji pierwotnego montanizmu. Milena-
ryzm autora z Kartaginy zbliżałby się do opinii chilias-
tycznych innych Ojców Kościoła49. Tertulian udowad-
nia istnienie Jerozolimy niebieskiej, opierając się 
w swojej argumentacji na Ez 48,30 i Ap 21,2, i kon-
statuje: „i o nim świadczy trwające w naszej wierze 
słowo nowego proroctwa"50 . Uzasadniając konieczność 
istnienia takiego eschatologicznego miasta, przechodzi 
na poziom argumentacji „ze sprawiedliwości": 

„A my twierdzimy, że dla przyjęcia świętych po 
zmartwychwstaniu i dla obsypania ich wszelkimi 
dobrami, oczywiście duchowymi, jako bogactwo na 
wyrównanie tego, czym albo wzgardziliśmy 
w świecie, albo co traciliśmy, Bóg przewidział takie 
miasto; bo przecież sprawiedliwe to i Boga godne, 
żeby tam radowali się Jego słudzy, gdzie przedtem 
byli uciemiężeni w Jego własnym imieniu. Taka jest 
racja królestwa podniebnego"51 . 

4 8 Tertulian, Przeciw Marcjonowi  III, 24, 4: PSP 58, tłumaczy! o. S. 
Ryznar CSSR, opracował ks. W. Myszor, Warszawa 1994, 137. 

4 9 B. Częsz, Związek  Ducha świętego,  152. 
5 0 Tertulian, Przeciw Marcjonowi  III, 24, 4: PSP 58, 137. 
5 1 Tertulian, Przeciw Marcjonowi  III, 24, 5: PSP 58, 137. 
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Tertulian opisuje także końcową fazę  milenium, 
z zakończeniem samej Jerozolimy niebieskiej i przejś-
ciu do tego, co dziś nazwalibyśmy eschatologią koń-
cową: 

„Po tysiącu lat tego królestwa, w którym to czasie 
dokonuje się zmartwychwstanie świętych, wstają-
cych z martwych według zasług wcześniej lub póź-
niej, wtedy to, gdy nastąpi zburzenie świata i ob-
jawienie palącego sądu, będziemy odmienieni 
w każdym atomie na substancję anielską, mianowi-
cie przez owo przywdzianie nieskazitelności, i tak 
zostaniemy przeniesieni do królestwa niebieskiego, 
które teraz jest tak obmawiane, jakby nie było 
ogłoszone u Stworzyciela i przez to wskazuje na 
Chrystusa innego Boga, który najpierw i jedynie 
objawił to królestwo"52 . 

Jako jednego z ostatnich przedstawicieli milenaryz-
mu azjatyckiego możemy określić Laktancjusza (ok. 
260-ok. 330) W jego Divinis Institutiones  VII, 6, 
1-2; VII, 19, 2-3; VII, 20, 1. 5-6. 24 znajdujemy opisy 
ziemskiego królestwa Chrystusa. Laktancjusz przed-
stawia dokładnie nagrodę, jaką otrzymają ci, którzy 
czcili za życia jedynego Boga, opisuje także znisz-
czenie świata i powtórne przyjście Chrystusa, który 
przyjdzie sądzić i ukarać winnych. Według Laktan-
cjusza, ziemskie królestwo Chrystusa ma poprzedzić 
wielka tyrania Antychrysta, podczas której sprawied-
liwi będą musieli cierpieć prześladowania, które skoń-

5 2 Tertulian, Przeciw Marcjonowi  III, 24,6: PSP 58, 137. 
5 3 V. Loi, Lattanzio.  W: DPAC II, 1905- 1906. 
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czą się z nowym Adwentem Chrystusa. Jedynie spra-
wiedliwi będą mogli cieszyć się milenijnym króles-
twem, podczas gdy cała reszta ludzkości będzie musia-
ła czekać na sąd Boga, który nastąpi po drugim zmar-
twychwstaniu54 . Opis radości, jakich zaznają sprawie-
dliwi w królestwie milenijnym, jest u Laktancjusza 
typowy dla milenaryzmu azjatyckiego: bardzo mate-
rialny, opisujący wielką płodność ziemi — znaną rów-
nież z przekazów wcześniejszych autorów. Pod koniec 
milenium książę ciemności zostanie jednak uwolniony 
i będzie mógł prześladować sprawiedliwych, ale na 
krótki czas, po czym nastąpi wreszcie właściwa Paru-
z ja 5 5 . 

b. Milenaryzm syryjsko-egipski. Milenaryzm roz-
wijający się w Syrii i w Egipcie przyjmował inną 
perspektywę odnośnie do królestwa mesjańskiego. 
Punktem wyjścia są dla tego kierunku kalkulacje astro-
logiczne dotyczące kosmicznego tygodnia, który two-
rzy siedem mileniów. Siedem mileniów koresponduje 
w nim z siedmioma dniami stworzenia oraz wyob-
rażeniem królestwa mesjańskiego, pojętego jako „od-
pocznienie świętych". Odmiennie od koncepcji azjatyc-
kiej, która zakładała ustanie akcji stwórczej ze strony 
Boga, koncepcja milenaryzmu syryjsko-egipskiego za-
kładała jej wzmożenie. Jako przedstawicieli tego ro-
dzaju milenaryzmu możemy za J. Danielou wymienić 
m.in.: Bardesanesa (154-222), Teofila  z Antiochii, 

5 4 V. Loi, Lattanzio.  Nella  storia del  linguaggio  e del  pensiero teologico 
pre-niceno, Pas-Verlag, Zürich 1970, 247-249. 

5 5 V. Loi, Lattanzio,  251. 
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Hipolita, Wyrocznie  Sybilijskie,  List Barnaby oraz 
Sekstusa Juliusza Afrykańczyka56.  Pozwolę sobie teraz 
przytoczyć niektóre z wypowiedzi wybranych przed-
stawicieli tego typu chiliazmu. 

Justyn Męczennik, autor Dialogu z żydem  Try  fonem 
(napisany w latach 150- 160)57 , w Dialogu  80 stwier-
dza, iż „Jeśli  chodzi  o mnie i o chrześcijan całkowitej 
ortodoksji,  ilu nas jest, wiemy, ii zmartwychwstanie 
ciała nastąpi w tysiącu lat  w Jerozolimie  niebieskiej 
odbudowanej  i rozrośniętej".  Jak potwierdza J. Quasten, 
Justyn zmuszony jest do dodania, iż nie wszyscy chrze-
ścijanie podzielają ideę milenaryzmu: „Wielu  nato-
miast, takie  chrześcijan o wierze czystej i pobożnej, nie 
zna go (milenaryzmu),  jak ci zaznaczyłem"  (Dialog  80)58 . 

List  Barnaby (napisany prawdopodobnie pomię-
dzy 130 a 132) 5 9 . Według jego opinii sześć dni stwo-
rzenia wyobraża okres sześciu tysięcy lat, ponieważ 
w oczach Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień. W sześciu 
tysiącleciach dokona się cała doczesna historia ludz-
kości, po czym ten etap świata zostanie zakończony 
i Syn Boży powróci. Dokona On sądu nad ludźmi, 
przekształci Słońce, Księżyc i gwiazdy i odpocznie 
siódmego dnia (czyli tysiąclecia). Wtedy też powstanie 
szabat królestwa milenijnego. Najbardziej charaktery-
styczny odnośnie do treści chiliastycznych jest List 
Barnaby 15,1-7: 

5 6 J. Daniélou, Théologie  du  judéo-christianisme,  404. 
5 7 H. Drobner, Patrologia,  137. 
5 8 J. Quasten, Patrologia  I. I  primi due  secoli (II-III),  Casale Monfer-

rato 1980, 194. 
5 9 H. Drobner, Patrologia,  87. 
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„1. Czytamy także i o szabacie w owych Dziesięciu 
Słowach, które Bóg skierował do Mojżesza... 2. Sza-
bat jest wspomniany na początku stworzenia: «1 
uczynił Bóg w sześć dni dzieła rąk swoich i były 
ukończone dnia siódmego. Dnia tego odpoczął 
i uświęcił go». 4. Zwróćcie uwagę, dzieci, co to 
znaczy: «ukończył w sześć dni». Znaczy to, że w sześć 
tysięcy lat Pan doprowadził wszechświat do kresu, bo 
dla Niego jeden dzień jest tym samym, co lat tysiąc. 
Sam mi to potwierdza, mówiąc: «Oto jeden dzień 
Pański będzie jak lat tysiąc». Tak więc, dzieci, «w 
sześć dni», w sześć tysięcy łat, wszechświat dojdzie 
do kresu. 5. «1 odpoczął dnia siódmego». Znaczy to: 
Kiedy przyjdzie Syn Jego, by położyć kres czasom 
Niegodziwca, osądzić bezbożnych, przemienić słoń-
ce, księżyc i gwiazdy, wówczas odpocznie w dniu 
siódmym. 6. Powiedziano jeszcze także: «Będziesz 
święcił (szabat) z czystymi rękami i z czystym ser-
cem». Gdyby zatem w obecnym świecie mógł jakiś 
człowiek, tylko dlatego, że jest czystego serca, święcić 
ów dzień, który Bóg uświęcił, my bylibyśmy cał-
kowicie w błędzie. 7. Oto jednak dopiero wtedy 
osiągniemy prawdziwy odpoczynek, by móc go świę-
cić, kiedy najpierw sami zostaniemy usprawiedliwie-
ni, kiedy sami otrzymamy to, co nam obiecano, kiedy 
nie będzie więcej niegodziwości, a Pan odnowi wszy-
stkie rzeczy. Wówczas będziemy mogli święcić dzień 
siódmy, sami już uświęceni"60. 

60 List Barnaby 15, 1 -7 : BOK 10, wyd. II, przekład A. Świderkówna, 
opracowanie ks. M. Starowieyski, Kraków 1998, 194-195. 



Milenaryzm: „ziemski raj" tylko dla wybranych... 1 1 5 

Wyznawcą milenaryzmu był także Sekstus Juliusz 
Afrykańczyk  (zm. w Nicopoli /Emmaus/ w Palestynie 
ok. 240 r . )6 1 . Zachowały się niestety tylko fragmenty 
jego Kronik  (xpovoypa(piai), napisanych ok. 221 r., 
które są pierwszą próbą zsynchronizowania historii 
świata według wydarzeń i opowiadań biblijnych oraz 
danych z historii greckiej i żydowskiej. Sextus Juliusz 
A. jest prawdopodobnie pierwszym autorem chrześ-
cijańskim, który umieszcza osobę Chrystusa w opisie 
historii uniwersalnej. W Kronikach  spotykamy pogląd, 
że od początku świata upłynęło do narodzenia Chrys-
tusa już 5500 lat. Dla Sekstusa Juliusza świat będzie 
trwał przez 6000 lat. Tak więc Szabat świata — mile-
nium królestwa Chrystusa powinno się rozpocząć 500 
lat po narodzeniu Chrystusa6 2 . 

Także Hipolit Rzymski w Kronice  (xpoviKoav (3i(3Aioi) 
podaje milenarystyczny pogląd dotyczący długości 
trwania świata. Autor ten twierdzi, że w jego czasie 
(wg J. Quastena ok. 234 r.) upłynęło dopiero 5738 lat 
od stworzenia świata. Świat ma zaś trwać 6000 lat. 
Hipolit Rzymski wzoruje się na wcześniejszej Kronice 
Juliusza Afrykańczyka  oraz częściowo na Kobiercach 
Klemensa Aleksandryjskiego63. 

c. Milenaryzm pośredni. Jego głównym przedsta-
wicielem był Ireneusz z Lyonu. Dzięki pośrednictwu 
Teofila  z Antiochii stworzył on rodzaj milenaryzmu 
łączącego elementy syryjsko-egipskie z azjatycką wer-

6 1 M. Simonetti, Giulio Africano.  W: DPAC II, 1612. 
6 2 J. Quasten, Patrologia  I, 399. 
6 3 J. Quasten, Patrologia  I, 433-434. 
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sją milenaryzmu6 4 . Według Ireneusza, Achersus Haere-
ses V, 35, w królestwie milenium będą trzy klasy ludzi. 
Pierwsza z nich to sprawiedliwi chrześcijanie pierw-
szego zmartwychwstania, którzy całe swe ziemskie 
życie przeżyli w ciągłym zagrożeniu śmiercią, do-
świadczyli jej, a teraz zmartwychwstali w ciele. Są oni 
obywatelami uprzywilejowanymi ziemskiego królest-
wa Chrystusa. Drugą grupę stanowią natomiast ci, 
którzy przeżyli (derelicti)  prześladowania, uniknęli 
śmierci podczas prześladowań Antychrysta i żyją, kie-
dy po raz drugi przychodzi Chrystus. To według. 
Ireneusza przedstawiciele sprawiedliwych żydów. 
Trzecia grupa (praeparati)  — to przygotowani przez 
samego Boga do bycia w owym królestwie wierzący 
poganie. Tylko sprawiedliwi będą pełnoprawnymi 
obywatelami królestwa milenijnego, którym jako kró-
lowie będą władać wspólnie z Chrystusem. Natomiast 
druga grupa, ocaleni w chiliastycznym królestwie bę-
dzie warstwą kapłańską i służebną. 

Trzy kategorie mieszkańców królestwa milenium 
będą tam żyły w ciele, kontemplując Chrystusa i przy-
gotowując się poprzez wizję Chrystusa milenijnego do 
przyszłej wizji Boga Ojca. Wspomniane trzy grupy 
będą żyły ponadto w niewinności, bez grzechu i jego 
konsekwencji. Co więcej, dwóm niższym grupom dane 
jest pozwolenie na małżeństwo, by mogli mnożyć wier-
nych obu ich kościołów, tj. żydowskiego i pogańskiego. 
Ireneusz, opisując wzajemne relacje owych trzech 
grup, stwierdza, iż derelicti  i praeparati  będą jakoś 

6 4 J. Danielou, Theologie  di  judeo-christianisme,  404. 
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podporządkowani sprawiedliwym. Ci ostatni w swej 
fizycznej  charakterystyce będą upodobnieni do anio-
łów. Natomiast dwie poślednie grupy, mimo iż będą 
w stanie niewinności, zostaną poddane prawom czasu 
i przestrzeni65 . 

3. Koniec milenaryzmu jako tendencji 
teologicznej w pierwotnym chrześcijaństwie 

Ostateczny cios doktrynie milenarystycznej zadali 
na Wschodzie teologowie aleksandryjscy, którzy za-
proponowali koncepcję bardziej duchowej eschatolo-
gii chrześcijańskiej. Do głównych przedstawicieli tego 
kierunku zaliczamy: Pantena (zm. ok. 200), Klemensa 
Aleksandryjskiego (150-215), Orygenesa (185-253), 
Ammoniusza (III wiek), Dionizego z Aleksandrii (zm. 
264/265), Teognosta (kieruje szkołą katechetyczną 
w Aleksandrii w latach 265-282), Pierio (zm. po 309), 
Piotra z Aleksandrii (zm. ok. 311), Ezychiusza (zm. ok. 
311)6 6 . Teologowie aleksandryjscy, jak Klemens, Dio-
nizy, a przede wszystkim wielki Orygenes, używają do 
interpretacji Biblii spirytualizmu platońskiego. Pismo 
święte jako natchnione przez Boga ma dla Orygenesa 
trzy sensy: historyczny, moralny oraz duchowy. Szcze-
gólnie ważny jest sens duchowy, który odkrywany po-
przez alegorię. Tłumaczy on najgłębiej i najwłaściwiej 

6 5 A. Orbe, La teologia  dei  secoli II  e III.  Il  confronto  della  Grande 
Chiesa con lo gnosticismo.  Voi. II. Temi  neotestamentari,  Casale Monfer-
rato-Roma 1995, 528-547. 

6 6 J. Quasten, Patrologia  I, 283-384. 
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wydarzenia biblijne. Kluczem do zrozumienia Biblii 
jest dla Orygenesa Boski Logos — czyli Chrystus67. 

Także na Zachodzie koniec milenaryzmu wyzna-
czył rozwój spirytualizmu platońskiego. Zaznaczył się 
on szczególnie w IV wieku, a jego głównymi propaga-
torami byli nie tylko Plotyn i jego łacińscy uczniowie, 
ale i chrześcijański retor Mariusz Wiktoryn, który 
przetłumaczył wiele dzieł platońskich i neoplatońskich 
na język łaciński. Około 386 r. w Mediolanie istniało 
już prężne środowisko neoplatończyków tak spośród 
chrześcijan, jak i pogan. Należeli do niego m.in. św. 
Ambroży i prezbiter Symplicjan (przyjaciel Mariusza 
Wiktoryna i nauczyciel Ambrożego)68. Ambroży nie 
powielał wcale podziału historii świata na siedem 
mileniów, a Hieronim, polemizując z milenaryzmem, 
opracował interpretację Ap 20-21 w sensie alegorycz-
nym i antymaterialistycznym. Jako jednego z ostatnich 
epigonów chiliazmu możemy na Zachodzie wymienić 
Wiktoryna z Petawium6 9 . 

Z teologicznego punktu widzenia dla końca milena-
ryzmu w starożytności chrześcijańskiej w głównej mie-
rze rozstrzygająca była doktryna wypracowana przez 
teologów aleksandryjskich. Orygenes ciągle walczący 
z gnostykami, wychodząc z pozycji spirytualistycz-
nych, przeprowadził fundamentalną  krytykę idei mile-
narystycznych. Jego argumentacja była umotywowana 

6 7 M. Simonetti, Alessandria.  W: DPAC I, pod redakcją A. Di Berar-
dino, Casale Monferrato  1983, 115- 121 

6 8 S. Lilla, Platonismo e i Padri.  W: DPAC II, pod redakcją A. Di 
Berardino, Casale Monferrato  1983, 2848-2858. 

6 9 M. Simonetti, Millenarismo,  2249. 
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wyraźnie egzegetycznie. Wielki Aleksandryjczyk wyka-
zał jednoznacznie, iż chiliazm bazował na naiwnej 
i dosłownej interpretacji fragmentów  biblijnych o za-
wartości eschatologicznej (por. 1 Kor 15,44; Ap 21,10-
20; Iz 61,5; 60,10; Iz 55,2; Iz 60,6; Iz 65,13-14; Mt 
26,29, Mt 5,6; Łk 19,17.19): 

„2. Niektórzy zatem, wzbraniając się przed wysiłkiem 
umysłowym i idąc za powierzchownym sensem litery 
Prawa, hołdując wyłącznie przyjemności i rozkoszy 
i biorąc naukę z samej litery, uważają, iż spełnienia 
przyszłych obietnic należy oczekiwać w rozkoszy 
i przepychu cielesnym. Dlatego też pragnął po zmar-
twychwstaniu otrzymać ponownie takie ciało, które-
mu nigdy nie zabraknie możliwości jedzenia, picia 
oraz spełniania wszystkich czynności będących właś-
ciwością ciała i krwi; odrzucając przy tym zdanie 
apostoła Pawła o zmartwychwstaniu «ciała duchowe-
go». Twierdzą ponadto, że po zmartwychwstaniu 
będą zawierane małżeństwa i będzie się płodzić dzie-
ci; głoszą, że ziemskie miasto Jerozolima będzie 
odbudowane z jaspisu, a baszty z kryształu; powiada-
ją, że Jerozolima będzie miała również krużganki 
z różnych klejnotów — z jaspisu, szafiru,  chalcedonu, 
sardoniksu, onyksu, chryzolitu, hiacyntu i ametystu. 
Twierdzą dalej, że zostaną im dani słudzy przyjemno-
ści — cudzoziemcy, którzy będą dla nich „orać zie-
mię, uprawiać winnice i wznosić mury" oraz od-
budują ich zniszczone i upadłe państwo; sądzą, że, 
„otrzymają przysmaki narodów do jedzenia", że za-
panują nad ich bogactwami, że przybędą również 
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«wielbłądy z Medianu i Efy»  i «przyniosą im złoto, 
kadzidło i drogocenne kamienie». Próbują poglądy 
swoje potwierdzać powagą pism prorockich na pod-
stawie obietnic, które spisano na temat Jerozolimy. 
Napisano tam również, że «słudzy Boga będą jeść 
i pić, a grzesznicy będą cierpieć głód i pragnienie» 
oraz że «sprawiedliwi cieszyć się będą, a grzeszników 
ogarnie wstyd». Także z Nowego Testamentu przyta-
czają wypowiedź Zbawiciela, który obiecuje uczniom 
przyjemność płynącą z wina: «Nie będę już pił z nie-
go (z kielicha) aż do czasu, gdy będę go pił z wami 
w królestwie Ojca mojego». Dodają, iż Zbawiciel «bło-
gosławionymi» nazywa tych, «którzy łakną i pragną», 
i obiecuje im «nasycenie». Wybierają z Pism wiele 
innych przykładów, nie rozumiejąc, że ich sens nale-
ży pojmować przenośnie i duchowo. Dalej, stosownie 
do kształtu obecnego życia i zgodnie z układem god-
ności i stanowisk oraz wartości władzy na tym świe-
cie sądzą, że będą królami i książętami takimi jak 
ziemscy królowie i książęta, a to dlatego, że w Ewan-
gelii powiedziano: «Będziesz miał władzę nad pięcio-
ma miastami». Krótko mówiąc, pragną, ażeby wszys-
tko, czego oczekują na podstawie obietnic, było pod 
każdym względem podobne do sposobu obecnego 
życia, to znaczy — aby znowu było to, co jest. Tak 
sądzą ci, którzy wierzą wprawdzie w Chrystusa, ale 
pojmując Pisma Boże na sposób żydowski nie wzięli 
z nich niczego, co było godne obietnic Bożych"70. 

7 0 Orygenes, O zasadach  II, 11, 2: ŹMT 1, tłumaczył S. Kalinkowski, 
wprowadzenie H. Pietras SI, Kraków 1996, 214-216. 
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Według Orygenesa natomiast fragmenty  Biblii, 
używane przez chiliastów jako podstawa do ich roz-
ważań o materialnym wyobrażeniu królestwa Chrys-
tusa, mogą być zinterpretowane jedynie wedle egzege-
zy duchowej typu alegorycznego71. Takie rozumowa-
nie odcięło milenaryzm od jego domniemanej pod-
stawy biblijnej, tj. przede wszystkim od Ap 20-21, ale 
jednocześnie i od innych tekstów eschatologicznych 
(por. m.in. J 6,35; Prz 9,2-3.5; 1 P 2,4; Mt 4,4). 

Około roku 255 Dionizy z Aleksandrii polemizuje 
bardzo ostro z milenarystami z Arsenoe (środkowy 
Egipt), którzy pod przewodnictwem egipskiego bis-
kupa Nepota, a później Korakiona oddzielili się wyraź-
nie od wspólnoty katolickiej, rozpoczynając tym sa-
mym prawdziwą schizmę. Niestety pisma Dionizego 

7 1 Orygenes, O zasadach  II, 11, 3: „Ci natomiast, którzy naukę Pisma 
przyjmują zgodnie z myślą apostołów, spodziewają się wprawdzie, że 
święci będą jedli, ale «chleb życia», który pokarmem prawdy i mądrości 
karmi duszę, oświeca umysł i poi go kielichem mądrości — zgodnie ze 
słowami Pisma Bożego: «Mądrość przygotowała stół swój; pozabijała 
zwierzęta ofiarne  swoje, zmieszała w kraterze swoje wino i woła donośnym 
głosem: Chodźcie do mnie i jedzcie chleb, który wam uszykowałam, i pijcie 
wino, które wam zmieszałam». Umysł nakarmiony tymi pokarmami mąd-
rości na nowo i w sposób doskonały może odrodzić się «na obraz i podo-
bieństwo Boże», tak jak na początku został stworzony człowiek: choćby 
nawet ktoś odszedł z tego świata mniej wykształcony, ale dokonał dzieł 
godnych wyższej pochwały, może przecież zostać zbudowany w owej 
Jerozolimie — mieście świętych, to znaczy może być pouczony i wykształ-
cony, może stać się «kamieniem żywym», «drogocennym i wybranym 
kamieniem» za to, że dzielnie i wytrwale toczył walki życia i potyczki 
pobożności; tam pozna prawdziwiej i dokładniej to, co już tutaj zostało 
zapowiedziane: że mianowicie «nie samym chlebem człowiek żyje, lecz 
wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga». Zresztą również za książęta 
i wodzów należy uznać tych, którzy kierują istotami niższymi, uczą je 
i kształcą oraz przygotowują do spraw Bożych": ZMT 1, 216. 
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0 obietnicach oraz O Apokalipsie  Janowej,  zaginęły, 
dzisiaj posiadamy tylko ich wypisy w H.E.  Euzebiu-
sza7 2 . Dzięki interwencji Dionizego doszło jednak do 
pojednania grupy Korakiona z Kościołem73. Odnośnie 
do samej nauki tego końcowego już wtedy milenaryz-
mu Euzebiusz przekazuje nam, iż Nepos: 

„uczył, że obietnice dane świętym w Piśmie Bożym, 
żydowskim jakimś sposobem spełnić się mają 
i twierdził, że na ziemi nastanie jakieś tysiąclecie, 
pełne uciech zmysłowych. Sądził przy tym, że swe 
zapatrywanie będzie mógł stwierdzić na podstawie 
Apokalipsy  Janowej i napisał też o tym przedmiocie 
księgę pt. Odparcie  alegorystów"74. 

Schizma Nepota nie miała wielkiego zasięgu i z Ko-
rakionem powróciła do Kościoła. Stanowi jednak, jako 
pewna konsekwencja teologiczna, znaczącą fazę  prze-
miany eschatologii przejściowej wobec oficjalnej  es-
chatologii Kościoła III wieku. Eschatologia typu mile-
narystycznego, wywodząca się ze źródeł azjatyckich, 

7 2 Euzebiusz, H.E.  VII, 24, 1 : POK 3, 334-335. Zobacz także POK 3, n. 
4, 334. 

7 3 Euzebiusz, H.E.  VII, 24, 6: „Nieco dalej Dionizy dodaje, co na-
stępuje: «Byłem więc w Arsenoe, gdzie się, jak ci wiadomo, już od dawnego 
czasu nauka ta szerzyła, tak że doszło nawet do odszczepieństwa i odstęp-
stwa całych kościołów»": POK 3, 336. Natomiast na temat następcy Nepota 
czytamy, iż po dyskusjach z Dionizym miał się nawrócić na właściwą 
wiarę. Podaje bowiem Euzebiusz, H.E.  VII, 24, 9: „W końcu mistrz 
1 krzewiciel tej nauki, imieniem Korakion, wobec wszystkich braci wyznał 
nam i oświadczył, że już nie będzie jej zwolennikiem, ani o nią walczył, ani 
jej wspominał, ani jej uczył, jako że przeciwstawione dowody go przekona-
ły. Wszyscy inni zaś bracia radowali się z tej wspólnej rozprawy oraz 
z powszechnego pojednania i zgody": POK 3, 336. 

7 4 Euzebiusz, H.E.  VII, 24, 1 -2 : POK 3, 334-335. 
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była w swoich początkach, jak to już widzieliśmy 
w trakcie naszych dotychczasowych rozważań, szero-
ko rozpowszechnioną wśród chrześcijan II wieku, co 
więcej, była wyznawana przez teologów tej miary co 
Justyn, Ireneusz z Lyonu czy Tertulian. Przez swoje 
tak bardzo materialistyczne wyobrażenie królestwa 
sprawiedliwych na ziemi z Chrystusem przed sądem 
ostatecznym, radykalizowała ona opozycyjny kierunek 
w stosunku do spirytualistycznej eschatologii gnos-
tyków, w której zanegowane jest zmartwychwstanie 
ciał. Dionizy posługuje się bardzo sprawnie interpreta-
cją antymilenarystyczną Orygenesa, ale nie popada 
przy tym w orygenesowskie radykalnie antymaterialis-
tyczne kontestowanie dogmatu o zmartwychwstaniu 
ciał w tradycyjnie wtedy materialistycznej jego wykład-
n i 7 5 . 

Pod koniec III wieku spotykamy tymczasem epigo-
nów idei milenarystycznych. Na wschodzie np. Meto-
dy z Olimpu przejawia idee chiliastyczne, ale inter-
pretuje je w duchu spirytualistycznym. Natomiast mi-
lenaryzm Apolinarego z Laodycei (II poł. IV wieku) 
wydaje się już całkowitym reliktem. Pomimo to na 
Zachodzie, w środowiskach będących teologicznie pod 
wpływem materializmu azjatyckiego, np. Kommodian 
(koniec III w.) podejmuje temat 7000 lat, z których 
ostatni tysiąc to milenium. Jego zapowiedź Kommo-

7 5 Por. Euzebiusz, H.E.  VII, 24, 6 -9 : POK 3, 336; H.E.  VII, 25, 1 -6 : 
POK 3, 337-338; zobacz także M. Simonetti, L'Oriente  dopo  Origene. W: 
Storia  della  Teologia  I: Epoca patristica.  Praca zbiorowa pod redakcją: A. Di 
Berardino, B. Studer, Istituto Patristico Augustinianum, Casale Monferrato 
1993, 233-236. 
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dian widzi właśnie w niepokojach spowodowanych 
inwazją Gotów. Ich król jest porównany do Apollyona 
z Ap 9,11. Także Wiktoryn z Petawium podejmuje 
temat milenium, opisując okres 7000 lat w sensie 
chiliastycznym i komentując w tym duchu Apokalipsę. 
Jednak pewna nadzieja czy też iluzja przyszłej ery 
ziemskiego pokoju i pomyślności nie umarła całkowi-
cie w sumieniach ludzi schyłku starożytności, przygo-
towując w ukryciu przebudzenie chiliastyczne w śred-
niowieczu (np. Joachim z Fiore), czasach nowożyt-
nych (np. XVI-wieczni anabaptyści, mennonici, T. 
Müntzer) czy we współczesności (R. Eizaguirre, C. 
Morrond, J. Ramos)7 6 . 

Wykaz skrótów serii tekstów źródłowych i innych, 
używanych w artykule: 

Ap. Syr. Bar. — Apokalipsa  Syryjska  Barucha. 
BOK — Biblioteka  Ojców Kościoła,  Kraków 1992-
H.E. — Historia  ecclesiastica  Euzebiusza z Cezarei. 
Hen. — Księga  Henocha  Etiopska. 
DPAC — Dizionario Patristico  e di  Antichità Cristiane, 

Casale Monferrato  1983. 
PSP — Pisma Starochrześcijańskich  Pisarzy, Warszawa 

1969-1995. 
POK — Pisma Ojców Kościoła,  Poznań 1924-1971. 
ZMT — Źródła  Myśli  Teologicznej,  Kraków 1996-

7 6 M. Simonetti, Millenarismo,  2249-2250; M. Kaczmarkowski, Chi-
liazm, 158-159. 


