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Nauka o doskonałości

C

hocia¿ Kasjan by³ raczej nauczycielem doskona³oœci ni¿ teologiem w dzisiejszym rozumieniu tego s³owa, by³ jednak pierwszym, który uporz¹dkowa³ doktrynê ascetyczn¹ i mistyczn¹ mnichów egipskich i zaadaptowa³ j¹ dla potrzeb monastycyzmu zachodniego. Do jego czasów istnia³y bowiem albo anonimowe zbiory wypowiedzi
najs³ynniejszych Ojców Pustyni (Apoftegmaty),
albo pobo¿ne opowiadania o ich ¿yciu i cnotach
(Opowiadania dla Lausosa). Pomimo wiêc, i¿
w sensie œcis³ym Kasjan nie przedstawi³ syntezy
doktrynalnej, pozostawi³ jednak wszelkie potrzebne elementy do jej zbudowania. Jego naukê mo¿na w skrócie przedstawiæ nastêpuj¹co: Celem ¿y-
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cia monastycznego jest osi¹gniêcie doskona³oœci.
W zale¿noœci od stanu i przygotowania duszy istniej¹ jednak trzy podstawowe stopnie doskona³oœci: bojaŸñ, nadzieja i mi³oœæ Boga (Rozmowa XI).
Poprzez mi³oœæ Boga i czystoœæ serca (najwy¿szy
stopieñ doskona³oœci) dusza dochodzi do kontemplacji, która daje przedsmak wiecznej szczêœliwoœci i buduje w ludzkich sercach królestwo Bo¿e
(Rozmowa I). G³ównymi przeszkodami na drodze
do doskona³oœci s¹: przeciwstawne pragnienia cia³a i ducha (Rozmowa IV), wady g³ówne (Regu³y
¿ycia mnichów V–XII, Rozmowa V), pokusy (Rozmowa VII), szatan (Rozmowa VIII). Podstawowym
zaœ œrodkiem do pokonania tych przeszkód s¹: modlitwa (Rozmowa III), pokuta (Rozmowa XX), post
(Rozmowa XXI) i umartwienia (Rozmowa XXIV).
Bardzo wa¿n¹ rolê w przezwyciê¿aniu trudnoœci
odgrywaj¹ równie¿ cnoty, zw³aszcza cnota roztropnoœci (Rozmowa II), cierpliwoœci (Rozmowa VI),
czystoœci (Rozmowa XII). Miejsce szczególne
w pismach Kasjana zajmuje jednak modlitwa.
W Rozmowie IX omawia on cztery podstawowe rodzaje modlitwy: proœby (obsecrationes), modlitwy
(orationes), wspólne b³agania (postulationes),
dziêkczynienia (gratiarum actiones), zaznaczaj¹c,
¿e modlitw¹ doskona³¹ jest „modlitwa p³omienna”
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(oratio ignita), któr¹ „sam Duch Œwiêty, bez naszego udzia³u, zanosi do Boga” i której nie mo¿na „wyraziæ s³owami czy nawet obj¹æ myœl¹”. Ten
w³aœnie rodzaj modlitwy, „przekraczaj¹cy wszystko, co podlega zmys³om” Kasjan zaleca mnichom,
uwa¿aj¹c go za najwy¿sz¹ formê kontemplacji.

43

Wybrane zagadnienia

N

ie wystarczy byæ tylko pobo¿nym (O potrzebie zdobywania wiedzy religijnej)
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e g³ównym celem pisarstwa opata z Marsylii mia³a byæ pomoc w d¹¿eniu do doskona³oœci. Na pocz¹tku Rozmowy
XVIII Kasjan napisze wprost: „To nie o cudach
Bo¿ych, lecz o postêpowaniu i nauczaniu œwiêtych przyrzek³em coœ niecoœ przekazaæ pamiêci,
aby dostarczyæ czytelnikom koniecznej pomocy
do doskona³oœci, a nie tematów do bezu¿ytecznego i zbytecznego podziwu, który do poprawy wad
bynajmniej siê nie przyczynia”16. A wiêc nie li-

16

Rozmowa XVIII, 1, 3.
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ryzm, nie tanie wzruszenie, nie cudownoœci, ale
„pomoc do doskona³oœci” by³a celem Kasjana.
Bezpoœrednio z tym zwi¹zana by³a sta³a zachêta,
s³owem i przyk³adem, do zdobywania i pog³êbiania wiedzy religijnej. Przypomnijmy sobie, czym
Kasjan i Germanus zajmowali siê na pustyni. Odwiedzali po kolei najznamienitszych mnichów,
prosz¹c ich o naukê: „Abba, opowiedz nam, na
czym polegaj¹ wady g³ówne”, „Abba wyjaœnij
nam, w jaki sposób kusi nas szatan”, „Abba, wy³ó¿ nam modlitwê Ojcze nasz”. Na d³ugo przed œw.
Anzelmem (1033–1109) Kasjan stara siê wiêc
nas przekonaæ, ¿e „wiara powinna szukaæ zrozumienia” (fides quaerens intellectum) i ¿e obowi¹zkiem chrzeœcijanina jest wiara dojrza³a, nie
infantylna. Do czego bowiem mo¿e prowadziæ
najwiêksza nawet œwiêtoœæ ¿ycia niepodbudowana wiedz¹ religijn¹, pokazuje Kasjan na przyk³adzie starca Sarapiona. By³ on jednym z mnichów
zamieszkuj¹cych pustyniê Sketis, którzy „pod
wzglêdem doskona³oœci i wiedzy przewy¿szali
wszystkich pozosta³ych ¿yj¹cych w Egipcie”,
a mimo to w wiêkszoœci ulegli „absurdalnej herezji antropomorfitów”17. Opieraj¹c siê na dos³o17

Rozmowa X, 2, 2–3.
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wym brzmieniu s³ów: „uczyñmy cz³owieka na
Nasz obraz i podobieñstwo” (Rdz 1, 26), uwa¿ali oni bowiem, ¿e Pan Bóg musi byæ podobny do
cz³owieka. Sam Abba Sarapion „s³awny od dawna z surowoœci ¿ycia i doskona³oœci w ascezie”,
kiedy siê dowiedzia³, ¿e Bóg nie wygl¹da jak cz³owiek, „wybuchn¹³ gorzkim p³aczem i z wielkim
szlochem rzuci³ siê na ziemiê, wo³aj¹c: «Biada mi
biednemu! Zabrali mi mojego Boga! Do kogo
mam siê teraz zwróciæ, kogo uwielbiaæ, kogo b³agaæ?!»”18. Pos³uchajmy komentarza Kasjana do
tego wydarzenia: „Wszyscy byli wstrz¹œniêci tym,
co siê sta³o [...], ka¿dego bowiem mo¿e ogarn¹æ
powa¿ne zw¹tpienie, jeœli pomyœli, ¿e ten, który
przez ponad piêædziesi¹t lat znosi³ chwalebnie trudy tej pustyni, nagle, z powodu swej niewiedzy,
nie tylko wszystko utraci³, ale narazi³ siê nawet
na niebezpieczeñstwo œmierci wiecznej!”19.
Aby jednak nie ulec z³udzeniu, ¿e prawdziwa
wiedza to tylko sprawnoœæ intelektualna, Kasjan
nieustannie bêdzie podkreœla³, ¿e wyrasta ona
przede wszystkim z rozwa¿ania s³owa Bo¿ego i ze
18
19

Rozmowa X, 3, 1; X, 3, 4.
Zob. Rozmowa X, 3, 5–X, 4, 1.
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zdobytych cnót, albowiem „Ÿli nie posiadaj¹ prawdziwej wiedzy”20.

Samotny jest zawsze w z³ym towarzystwie
(O potrzebie kierownictwa duchowego)
Na drodze do doskona³oœci nieodzowna jest
równie¿ pomoc drugiego cz³owieka. W Rozmowach Kasjan ukazuje tak¿e, dlaczego powinniœmy
szukaæ rady u innych i jakimi przymiotami powinien odznaczaæ siê kierownik duchowy.
O potrzebie kierownictwa Kasjan pisze wiêc
nastêpuj¹co:
„Wszystkie sztuki czy umiejêtnoœci, bêd¹ce
wytworem myœli cz³owieka, niczego innego nie
maj¹ na uwadze jak tylko korzyœæ doczesn¹, a jednak nikt nie myœli, aby nabywaæ je bez pomocy
mistrza. Jak¿e wiêc niedorzecznie by³oby mniemaæ, ¿e tylko ta jedna sztuka [zdobywania doskona³oœci] obejdzie siê bez nauczyciela? Jest to przecie¿ nauka niewidzialna i tajemna, któr¹ mo¿na
20

Rozmowa XIV, 16.
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poj¹æ tylko czystym sercem. Omy³ka w niej wyrz¹dza szkodê nie tylko doczesn¹ i trudn¹ do naprawienia, ale gubi duszê i nara¿a j¹ na wieczn¹
œmieræ. Dusza bowiem musi walczyæ we dnie i w
nocy, nie przeciw wrogom widzialnym, ale niewidzialnym i potê¿nym. Jest to walka o wiele bardziej niebezpieczna ni¿ inne, poniewa¿ wróg jest
bardziej zawziêty, a jego atak ukryty. Z tego powodu, stosuj¹c siê do zaleceñ starszych, powinniœmy
zawsze postêpowaæ z najwiêksz¹ ostro¿noœci¹ i,
nie zwa¿aj¹c na wstyd, mówiæ im o wszystkim, co
siê dzieje w naszej duszy”21.
Szczególnie wa¿ne dla postêpu duchowego jest
ujawnianie kierownikowi drêcz¹cych nas z³ych
myœli. O po¿ytku, jaki st¹d p³ynie, Kasjan pisze
w ten sposób: „Jeœli z³¹ myœl wyjawiliœmy drugiemu, zaraz traci ona sw¹ moc i jak w¹¿ plugawy
pierzcha haniebnie ze wstydem, bo jakby z ciemnej, podziemnej jamy wyci¹gnê³a go na œwiat³o si³a
naszego wyznania. Wiedzmy, ¿e szkodliwe podszepty szatana maj¹ nad nami w³adzê tak d³ugo, jak
d³ugo ukrywane s¹ w sercu”22.
21
22

Rozmowa II, 11, 7.
Rozmowa II, 10, 3.
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W kolejnym fragmencie Rozmowy II zawarta jest tym razem nauka dla kierowników duchowych. Kasjan przestrzega ich przed nadmiern¹
surowoœci¹ i wskazuje przymioty, jakimi winni siê
odznaczaæ:
„Do jednego starca, dobrze mi znanego, przyszed³ pewien m³odzieniec, nie z tych, którzy s¹
leniwi, ale szczerze szukaj¹cy doskona³oœci i pomocy. Wyjawi³ on starcowi, ¿e niepokoj¹ go ¿¹dze
cielesne i duch nieczystoœci. Mniema³, ¿e dziêki
modlitwie starca znajdzie pociechê w swoim utrapieniu i lekarstwo na odniesione rany. Starzec tymczasem z³aja³ go gorzkimi s³owami, nazywaj¹c
nêdznikiem, niegodnym nawet nazwy mnicha,
skoro mog³a go kusiæ taka grzeszna ¿¹dza. I tak
dalece dotkn¹³ go swoim strofowaniem, ¿e m³odzieniec opuœci³ jego celê w najwiêkszej rozpaczy,
przygnieciony œmiertelnym smutkiem.
Pogr¹¿onego w bólu i rozmyœlaj¹cego, ju¿ nie
o lekarstwie przeciw namiêtnoœci, lecz o zaspokojeniu ¿¹dzy, spotka³ Abba Apollo, starzec nadzwyczaj doœwiadczony. Ten domyœli³ siê od razu z miny i przygnêbienia m³odzieñca, ¿e serce jego gryz³a troska i trwa³a w nim cicha, lecz gwa³towna
walka. Zapyta³ wiêc o przyczynê tak wielkiego
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wzburzenia. [...] M³odzieniec wyzna³ w koñcu, ¿e
wraca do wsi, aby siê o¿eniæ. Postanowi³ bowiem
opuœciæ klasztor i wróciæ do œwiata, skoro, zdaniem starca, nie móg³ zostaæ mnichem, a opanowaæ cia³a i zdobyæ lekarstwa przeciw pokusom nie
by³ w stanie.
Uspokoi³ go Abba Apollo i pocieszy³ ³agodnie,
wyznaj¹c, ¿e i jego samego drêcz¹ codziennie takie same ¿¹dze i ognie pokusy. Radzi³ wiêc, aby
z tego powodu m³odzieniec nie poddawa³ siê rozpaczy ani te¿ nie dziwi³ siê gwa³townoœci natarcia,
które zwyciê¿yæ mo¿na nie tyle w³asnym wysi³kiem, ile raczej Bo¿¹ ³ask¹ i mi³osierdziem. Poprosi³ go nastêpnie o jeden tylko dzieñ zw³oki i poleci³ mu wróciæ do swojej celi. Sam zaœ jak najprêdzej uda³ siê do pustelni starca.
Bêd¹c ju¿ blisko, podniós³ rêce i ze ³zami zacz¹³ siê modliæ: «Panie, tylko Ty jeden jesteœ ³askawym sêdzi¹ i niewidzialnym lekarzem tajemnych mocy i ludzkich s³aboœci, przenieœ pokusê
owego m³odzieñca na tego starca, aby przynajmniej w staroœci nauczy³ siê schylaæ ku s³aboœciom
strudzonych i mieæ litoœæ nad u³omnoœci¹ m³odszych».
Gdy skoñczy³ z westchnieniem tê modlitwê,
spostrzeg³ czarnego Etiopczyka, jak stoj¹c przed
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pustelni¹ strzela³ do niej zapalonymi strza³ami.
Wnet ugodzi³y one starca, który zacz¹³ biegaæ jak
szalony na wszystkie strony. To wraca³, to znowu
odchodzi³, a¿ wreszcie, ca³y wzburzony, zacz¹³
pod¹¿aæ t¹ sam¹ drog¹, któr¹ szed³ m³odzieniec.
Zrozumia³ Abba Apollo, sk¹d jego sza³ i dlaczego siê miota, jakby drêczy³y go furie. To ognisty diabelski pocisk utkwi³ w jego sercu i swym
nieznoœnym ¿arem sprawi³ taki ob³êd duszy
i wzburzenie zmys³ów. Przyst¹pi³ wiêc do niego
i rzek³: «Dok¹d spieszysz i jaki to powód kaza³ ci
zapomnieæ o powadze starca, ¿e biegasz niespokojnie jak ch³opiec?»
Starzec zmiesza³ siê, bo oskar¿a³o go sumienie
i gwa³towna, wstydliwa namiêtnoœæ. Mniema³ przy
tym, ¿e Abba Apollo dostrzeg³ ju¿ ogieñ pal¹cy
jego wnêtrze i odkry³ tajemnice serca. Nie odwa¿y³ siê zatem nic odpowiedzieæ.
Wówczas rzek³ Apollo: «Wróæ do swej pustelni
i poznaj wreszcie, ¿e szatan albo ciê nie zna³ dot¹d, albo tob¹ pogardza³, bo nie zaliczy³ ciê do
tych, którzy postêpem swoim i pilnoœci¹ pobudzaj¹
go codziennie do boju i walki. Po tylu bowiem latach prze¿ytych w tym powo³aniu nie zdo³a³eœ jednej skierowanej na ciebie strza³y, ju¿ nie powiem
– odbiæ, ale nawet odwlec o jedn¹ dobê jej skut-
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ku. Bóg dopuœci³ to twoje zranienie, abyœ przynajmniej na staroœæ, na swoim przyk³adzie, nauczy³
siê wspó³czuæ cudzej s³aboœci i rozumieæ u³omnoœæ m³odszych. W jaki to sposób przyj¹³eœ m³odzieñca drêczonego szatañskim atakiem? Nie tylko nie zagrza³eœ go pociech¹, ale przeciwnie, popchn¹³eœ do zgubnej rozpaczy. Odda³eœ go w rêce
nieprzyjaciela, nie uczyniwszy przedtem niczego,
aby szatan nieszczêsnego nie po¿ar³.
Nieprzyjaciel nie zaszczyci³ ciê jeszcze tak gwa³townym natarciem, a i na niego zapewne nie by³by
nigdy tak uderzy³, gdyby mu nie zazdroœci³ przysz³ego postêpu i nie musia³ z tym atakiem tak bardzo siê
œpieszyæ, widz¹c cnotê zakorzenion¹ w jego duszy.
Postanowi³ wiêc u¿yæ ognistych strza³, aby zawczasu ni¹ zachwiaæ. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e uzna³
go za mocniejszego od ciebie, skoro uwa¿a³, ¿e
warto na niego natrzeæ tak gwa³townie.
Z w³asnego przyk³adu ucz siê wiêc wspó³czuæ
udrêczonym. Nie doprowadzaj bêd¹cych w niebezpieczeñstwie do zgubnej rozpaczy i nie strofuj
ich szorstkimi s³owami, lecz raczej pokrzep ³agodn¹ i serdeczn¹ pociech¹. [...] Albowiem nikt nie
zdo³a³by wytrzymaæ zasadzek nieprzyjaciela ani
ugasiæ lub nawet przyt³umiæ ognia ¿¹dz cielesnych,
które sama natura w nas rozpali³a, gdyby ³aska
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Bo¿a nie wspiera³a naszej u³omnoœci i nie udziela³a nam nieustannie pomocy.
Skoro wiêc spe³ni³ siê cel tego zrz¹dzenia Bo¿ego, którym Pan chcia³ m³odzieñca uwolniæ od
zgubnych ¿¹dzy, a ciebie pouczyæ o gwa³townoœci
pokusy i o potrzebie uczucia litoœci, b³agajmy go
teraz we wspólnej modlitwie, aby raczy³ usun¹æ tê
ch³ostê, któr¹ dla twego po¿ytku na ciebie zes³a³.
[...] I chocia¿ Pan tak samo nagle, jak dopuœci³,
odsun¹³ teraz pokusê na skutek jednej modlitwy
starca, by³a to jednak oczywista przestroga, ¿e nie
tylko nie nale¿y nikomu wyrzucaæ wyjawionych
b³êdów, ale równie¿ strapionemu boleœci¹ nie
wolno okazywaæ najmniejszej pogardy”23 .
Wyznaæ drêcz¹ce myœli – naucza Kasjan –
oznacza nad nimi panowaæ („jak w¹¿ plugawy
pierzchaj¹ haniebnie ze wstydem”), jednak ten, kto
ich s³ucha, powinien posiadaæ pewne doœwiadczenie i spe³niaæ okreœlone wymagania, albowiem
„tak jak nie wszyscy m³odzi s¹ jednakowo ¿arliwi
i nie wszyscy jednakowo post¹pili w nauce czy
w dobrych obyczajach, tak te¿ nie wszyscy starsi
s¹ równie doskonali i doœwiadczeni. M¹droœæ star23

Rozmowa II, 13, 4–12.
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ców nie wynika bowiem z ich siwych w³osów, ale
z pracy w m³odszych latach i z podjêtych trudów”24.
Kasjan akcentuje nie tylko kierownictwo duchowe, ale równie¿ potrzebê przyjaŸni. PrzyjaŸñ
nie tylko ma wiele szlachetnych cech i jest pomoc¹ na drodze doskona³oœci, lecz tak¿e pomaga
w codziennym ¿yciu, w myœl zasady, ¿e najlepszym lekarstwem na trudnoœci, na depresjê, jest
ekspresja, czyli mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê
i podzielenia problemami, a wiadomo, ¿e najlepiej
cz³owiek sobie pomaga, gdy szuka pomocy u innych. O przyjaŸni u Kasjana warto wspomnieæ
jeszcze z jednego powodu. Otó¿ mamy tutaj do
czynienia z sytuacj¹ doœæ paradoksaln¹. Na przestrzeni wieków zawsze bowiem przestrzegano
mnichów przed przyjaŸniami partykularnymi.
W regu³ach zakonnych, w pismach ascetycznych,
w nauczaniu: wszystko, tylko, broñ Bo¿e, nie
przyjaŸñ miêdzy mnichami. Tymczasem ojciec
¿ycia monastycznego na Zachodzie, Jan Kasjan,
daje siê nam poznaæ jako autor, krótkiego wprawdzie, ale za to pierwszego, traktatu o przyjaŸni (bo
24

Rozmowa II, 13, 1.
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tak trzeba nazwaæ jego Rozmowê XVI: O przyjaŸni), nie tylko w œrodowisku monastycznym, ale
w ogóle w œwiecie chrzeœcijañskim. Fakt ten
œwiadczy o oryginalnoœci i nowatorstwie autora.
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Znaczenie Jana Kasjana
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Ojciec zachodniego monastycyzmu

J

ednym z czynników ró¿ni¹cych monastycyzm wschodni od zachodniego by³a m.in. geneza ich rozwoju. Jeœli monastycyzm wschodni powstawa³ samorzutnie jako masowy ruch oddolny,
to monastycyzm zachodni rozwija³ siê stopniowo,
zaszczepiany odgórnie s³owem i przyk³adem przez
wybitne osobistoœci. Jedn¹ z takich osobistoœci by³
wybitny mistrz ¿ycia duchowego i autor pism
o ascezie, Jan Kasjan, który w g³ównym swoim
dziele pt. Rozmowy z Ojcami zawar³ syntezê duchowoœci wschodniej i zachodniej, dziêki czemu
mo¿e byæ nazwany nie tylko ojcem Koœcio³a francuskiego, ale tak¿e jednym z ojców zachodniego
monastycyzmu. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e
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wp³yw Kasjana nie ogranicza siê tylko do Zachodu. W Koœciele greckim, na przyk³ad, opat z Marsylii czczony jest jako œwiêty (28 lub 29 lutego),
a œlady jego myœli mo¿na tak¿e spotkaæ u niektórych autorów s³owiañskich, np. Nila Sorskiego
(zm. 1508 r.).
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„Reporter” monastycyzmu
egipskiego

K

asjan, który tak bywa czasem nazywany,
zawar³ w swoich dzie³ach ogromne bogactwo wiadomoœci o monastycyzmie egipskim (w mniejszym stopniu równie¿ palestyñskim i mezopotamskim), od zapoznania czytelnika z najznamienitszymi Ojcami Pustyni i ich nauk¹ po prezentacjê
strojów mniszych, obyczajów, topografii Egiptu
czy nawet rzeczy tak szczegó³owych i kuriozalnych jak... opis ówczesnych technik z³odziejskich!30 Pisma Kasjana sta³y siê w ten sposób jed-

30

Zob. Rozmowa VII, 16.
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nym z podstawowych Ÿróde³ poznania wczesnego monastycyzmu.
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Świadek jedności Kościoła

T

ym, czego mo¿na pozazdroœciæ Kasjanowi,
jest z pewnoœci¹ doœwiadczenie jednoœci Koœcio³a. Jako ¿e jego ¿ycie by³o zwi¹zane ze wszystkimi czterema patriarchatami, móg³ on jeszcze
wówczas uczestniczyæ w liturgii w Jerozolimie,
w Aleksandrii, w Konstantynopolu, w Rzymie
i zawsze by³ u siebie, w jednym, niepodzielonym
Koœciele!
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Nauczyciel duchowości i ascetyki

W

ielkim wk³adem Kasjana w dziedzictwo
myœli chrzeœcijañskiej by³o ukazanie ¿ycia duchowego jako pewnego rodzaju wiedzy opartej na modlitwie. Autor Rozmów uczy³, ¿e mo¿liwa jest analiza pokus i natury grzechu oraz ¿e sposoby modlitwy i sposoby umartwienia nie musz¹ byæ indywidualne i przypadkowe, ale œciœle ustalone i oparte na doœwiadczeniu.
Jako nauczyciel ascetyki Kasjan da³ siê poznaæ
przede wszystkim jako zwolennik tzw. z³otego œrodka. Myœl¹ przewodni¹ jego nauczania by³a bowiem
zasada: „skrajnoœci s¹ jednakowo z³e”. Oto co on
sam pisze na ten temat: „Ze wszystkich si³ powinniœmy siê staraæ, aby nabyæ dar rozpoznawania, któ-
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ry ustrze¿e nas przed dwiema skrajnoœciami. Stare przys³owie mówi: •iD oJ0J,H – ÆF o/J0J,H
(akrótetes – isótetes), tzn. «ostatecznoœci s¹ jednakowo z³e». Do tego samego bowiem prowadzi
nadmiar postów co i ob¿arstwo oraz tê sam¹ szkodê przynosi nieumiarkowanie w przed³u¿aniu czuwania, co i sen przed³u¿any z lenistwa...” 31.
Na osobn¹ uwagê zas³uguje jêzyk dzie³ ascetycznych Kasjana. Jest to jêzyk zachêty, otuchy,
wyrozumia³oœci, daleki od nakazów czy nawet
inwektyw spotykanych w pismach innych autorów.
Warto o tym pamiêtaæ, poniewa¿ zdarza³o siê w historii, ¿e ci, którzy wstêpowali na drogê radykalizmu ewangelicznego, próbowali go czasem wyegzekwowaæ u innych metodami nie zawsze ewangelicznymi. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by niektóre
zapisy w regule œw. Kolumbana z VI w., przewiduj¹ce karê postu czy rózeg za g³oœny œmiech lub...
rozmowê z kobiet¹. Pró¿no szukaæ takich zapisów
w Regu³ach ¿ycia mnichów czy Rozmowach z Ojcami Kasjana, który zawsze kierowa³ siê zasad¹,
i¿ w gronie uczniów Chrystusa rada znaczy wiêcej ni¿ nakaz (imperium immo consilium) oraz ¿e
wspólnoty nie buduje siê rózgami. Nic dziwnego,
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¿e to pozytywne widzenie cz³owieka i jego wysi³ków na drodze do doskona³oœci cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem na przestrzeni wieków, odgrywaj¹c poœrednio wa¿n¹ rolê w procesie chrystianizowania i cywilizowania Europy.
Tak¿e dzisiaj, gdy problem ³aski i wolnej woli
od wieków jest rozwi¹zany, a lektura dzie³ Kasjana nie stanowi w najmniejszym stopniu zagro¿enia dla prawej wiary, mo¿e ona byæ w najwiêkszym
stopniu po¿yteczna do godziwego ¿ycia.

