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FUNDAMENTUM DOCTRINE JOACHIM
U POCZĄTKÓW BADAŃ NAD WIZJĄ

DZIEJÓW OPATA Z FIORE

WPROWADZENIE

Publikację pierwszego tomu „Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des
Mittelalters” w 1885 roku należy uznać za wydarzenie niezwykle ważne dla roz-
woju współczesnych badań nad teologią dziejów Joachima z Fiore (ok. 1135–
1202) oraz jej wpływem na europejską kulturę. Ujrzała w nim światło dzienne
w formie krytycznej edycji pierwsza próba całościowego spojrzenia na Joachi-
mową wizję trzech epok (status) dziejów, jaką jest tzw. „Protokół z Anagni”,
czyli konkluzje prac komisji teologicznej, powołanej w 1255 roku przez papie-
ża Aleksandra IV w celu zbadania i dokonania doktrynalnej oceny poglądów
franciszkańskiego teologa Gerarda z Borgo San Donnino, znanych jako „Wie-
czysta Ewangelia”, które rok wcześniej zbulwersowały paryskie środowisko uni-
wersyteckie¹. Wydarzenia z lat 1254–1255 są znane i obecne w historiografii,
a literatura na temat „Wieczystej Ewangelii” (l ’Evangile pardurable) obfita. War-
to jedynie przypomnieć, że dla franciszkanina Joachim z Fiore był sztandaro-
wym autorem, którego spuścizna stanowiła swego rodzaju katechizm nowej ery
w dziejach Kościoła.

Krytyczna edycja „Protokołu z Anagni”, przygotowana przez Heinricha
Deniflego OP i opublikowana w 1885 roku, pojawiła się jako głos środo-
wisk watykańskich w debacie na temat oddziaływania idei Joachima z Fiore

¹Zob. H. DENIFLE, Das Evangelium aeternum und die Commission zu Anagni, „Archiv für
Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters”, 1 (1885), s. 49–142. Edycja krytyczna „Proto-
kołu z Anagni” (s. 99–142) została poprzedzona historycznym wprowadzeniem autorstwa Hein-
richa Deniflego [dalej: Protocoll der Commission zu Anagni].
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na średniowieczne ruchy heterodoksyjne². Kilkanaście lat wcześniej, w 1866
roku, Ernest Renan opublikował w „Revue des Deux Mondes” swoje stu-
dium Joachim de Flore et l ’Évangile éternel³, z pewnością wartościowe ze
względu na wykorzystany materiał źródłowy, ale jednocześnie niewykra-
czające poza granice wyznaczone przez pozytywistyczny paradygmat in-
telektualny i XIX-wieczne, nieco romantyczne i w pewnych momentach
wręcz fałszujące rzeczywistość spojrzenie na Joachima z Fiore i jego spu-
ściznę⁴. W międzyczasie, w roku 1884 włoski filozof i historyk filozofii
Felice Tocco (1845–1911) opublikował swoje studium, L’eresia nel Medio
Evo⁵. Urodzony w kalabryjskim Catanzaro, Tocco poświęca wiele miej-
sca spuściźnie Joachima z Fiore, podkreślając, podobnie jak Renan, wpływ
tradycji bizantyjskiej na jego formację duchową, choć jednocześnie stwier-
dza: „Jeśli wpływem Kościoła wschodniego w Kalabrii można wytłumaczyć

²Na temat niemieckich badań nad Joachimem z Fiore i „Wieczystą Ewangelią” — zob.
J. GRZESZCZAK, Chwila jest bliska. Wizje końca w literaturze profetycznej (XII–XX wiek), Poznań:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, 2011, s. 155–156.

³Studium z 1866 roku zostało opublikowane ponownie w 1884, uzupełnione o krótkie wpro-
wadzenie bibliograficzne; jest też dostępne w tłumaczeniu na język polski — zob. E. RENAN,
Joachim de Flore et l ’Évangile éternel, „Revue des Deux Mondes”, 36 (1866), nr 64, s. 94–142; ten-
że, Joachim deFlore et l ’Évangile éternel, Genève 2001: Arbre d’Or; tenże,Nouvelles études d’histoire
religieuse, Paris : Calmann Lévy, 1884, s. 217–322; tenże, Joachim z Fiore i wieczna Ewangelia,
tłum. P. Napiwodzki, „Kronos. Metafizyka, kultura, religia”, 2 (29) 2014, s. 141–182.

⁴Renan jawi się jako zdecydowany krytyk średniowiecznej scholastyki; trudno też zrozumieć,
dlaczego przypisuje Joachimowi z Fiore niechęć do Kościoła łacińskiego i sympatię do wschod-
niego, skoro lektura jego dzieł dostarcza nam niezaprzeczalnych argumentów za tym, że było
akurat odwrotnie. Pozbawione podstaw jest też przypuszczenie, jakoby utrzymywał jakieś bliżej
nieokreślone kontakty z katarami. Chybione jest też całościowe podejście Renana do Joachimo-
wej wizji, w której francuski historyk doszukuje się zapowiedzi powrotu do mitycznego ideału,
jakim miał być Kościół pierwotny. Pisząc na temat czasów Joachima z Fiore, Renan stwierdza już
na początku swojego studium: „Ciasna i podejrzliwa teologia scholastyczna, która miała wkrót-
ce wysuszyć wszelkie dobre ziarna niesione przez stulecie, nie była jeszcze teologią dominującą.
Nauka Joachima nie była atakowana za jego życia. Papieże Lucjusz III i Klemens III okazy-
wali mu duży szacunek. Zgadzano się zasadniczo, że Joachim otrzymał nadnaturalne światło
i specjalną asystencję, aby tłumaczyć tajemne wyrocznie zawarte w świętych księgach. Obda-
rzony gorącą wyobraźnią, pełen entuzjazmu Kalabryjczyk, kontaktując się często z Kościołem
greckim, najwierniejszym strażnikiem starożytnego porządku, a być może nawiązując też relacje
z niektórymi gałęziami Kościoła katarów, odczuwał wielką niechęć do struktur organizacyjnych
Kościoła łacińskiego, do wtargnięcia feudalizmu w sprawy należące do sfery sacrum, do zepsutych
i zeświecczonych obyczajów wyższego kleru przywiązanego do symonii. Idea, która trzy wieki
później doprowadziła do religijnej rewolucji, czyli zwrócenie uwagi na głęboką przepaść między
Kościołem średniowiecznym a pierwotnym, jest już tutaj w pełni obecna” — E. RENAN, Joachim
z Fiore i wieczna Ewangelia, s. 143; por. J. GRZESZCZAK, Grecorum carnalitas. Teologia dziejów
Joachima z Fiore na przykładzie interpretacji cyklu Eliasza w Concordia Novi ac Veteris Testamenti,
„Przegląd Tomistyczny”, 25 (2019), s. 287–316.

⁵Zob. F. TOCCO, L’eresia nel Medio Evo, Firenze: G.C. Sansoni Editore, 1884.
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niektóre elementy Joachimowej doktryny, to wielu innych już nie”⁶. Podczas
gdy Tocco pozostawia to zagadnienie jako problem badawczy, w sposób jed-
noznaczny wyraża przekonanie, że myśl Joachima z Fiore jest ściśle związana
z kataryzmem, a konkretnie z jego „przesadną ascezą, zaprzeczającą, by miało
jakąkolwiek wartość to, co ziemskie […] i witającą z radością myśl o końcu
świata”⁷.

Szokująca średniowieczne środowiska kościelne teza franciszkanina, jakoby
wraz ze św. Franciszkiem i nadejściem roku 1260 miał się dokonać skok jako-
ściowy w chrześcijańskiej duchowości i zastąpienie Pisma Świętego przez nowe
teksty natchnione, czyli dzieła Joachima z Fiore, odbiła się szerokim echem
w XIII wieku nie tylko w kręgach skłonnych do polemiki paryskich teologów,
wywodzących się z duchowieństwa diecezjalnego, lecz także średniowiecznych
kronikarzy i poetów. Dla Jeana de Meung „Wieczysta Ewangelia” nie jest ni-
czym innym, jak diabelską doktryną, przezwyciężoną dzięki czujności paryskie-
go uniwersytetu, który wybawił w ten sposób świat chrześcijański od grożącego
mu niebezpieczeństwa⁸.

⁶Tamże, s. 402.
⁷Tamże, s. 402–403. Problem stosunku Joachima z Fiore do Kościoła wschodniego, podno-

szony zarówno przez Renana, jak i włoskiego autora, pojawia się na wczesnym etapie badań nad
spuścizną kalabryjskiego opata. Kilkadziesiąt lat później Herbert Grundmann zwróci uwagę na
panujące wśród XIX-wiecznych historyków zasadnicze rozbieżności w tym względzie. Niemiec-
ki historyk słusznie zauważa, że problem relacji z chrześcijańskim Wschodem staje się w XII
i XIII wieku kluczowym zagadnieniem, na które nie można dać jednoznacznej odpowiedzi po-
przez odwołanie się wyłącznie do biografii Joachima z Fiore lub sympatii czy antypatii, jaką żywił
do Kościoła wschodniego. Wydaje się, że jednym ze sposobów zmierzenia się z tymi wyzwania-
mi badawczymi jest przyjęta przez prof. Gian Luca Potestà metoda, polegająca na prezentacji
dynamiki rozwoju myśli Joachima w ścisłej korelacji z wydarzeniami, jakie miały miejsce w jego
życiu osobistym, a także w ówczesnej Italii i Europie. Oczywistym jest, że takie podejście staje się
możliwe i owocne dzięki dostępowi do edycji krytycznych dzieł opata z Fiore — zob. H. GRUND-
MANN, Studi su Gioacchino da Fiore, tłum. S. Sorrentino, Genova: Casa Editrice Marietti S.p.A.,
1989 (wyd. oryg.: Studien über Joachim von Floris, Leipzig–Berlin: B.G. Teubner, 1927), s. 12–13;
G.L. POTESTÀ, Il tempo dell ’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Roma–Bari: Editori Laterza,
2004.

⁸ „Ung livre de par la Déable/C’est l’Evangile pardurable,/Que li sainz Esperiz menistre,/Si
come il aparoit au tistre” — Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris et Jehan de Meung.
Nouvelle édition, revue et corrigée sur les meilleurs et plus anciens manuscrits, par M. Méon,
t. 2, Paris: l’Imprimerie de P. Didot l’Ainé, 1814, s. 369; tłum. polskie: WILHELM Z LORRIS,
JEAN DE MEUN, Powieść o Róży, tłum. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska, War-
szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997, s. 262. Na ten triumfalistyczny aspekt zwycię-
stwa francuskiego Kościoła (Église gallicane) nad przewrotną doktryną zwrócił ironicznie uwa-
gę E. Renan, dla którego decyzja biskupa Paryża, by odwołać się w tej sprawie do Rzymu,
była wyjściem naprzeciw tamtejszemu uniwersytetowi w czasie, gdy panowały na nim napię-
cia, wywołane rywalizacją pomiędzy duchowieństwem świeckim i zakonnym — zob. E. RE-
NAN, Joachim z Fiore i wieczna Ewangelia, s. 43. Więcej na ten temat — zob. J. SOSZYŃSKI,
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„Protokół z Anagni” dostarcza cennych szczegółów na temat sposobu, w ja-
ki komisja podjęła stojące przed nią wyzwanie. Na początku należy powiedzieć
kilka słów na temat jej składu. Do zbadania zawartości Introductorius in Evan-
gelium eternum Aleksander IV wyznaczył jako audytorów trzech kardynałów:
Odona z Châteauroux, Hugona z Saint-Cher i Stefana Báncsę. Ten ostatni, kar-
dynał biskup Palestriny, a wcześniej arcybiskup Ostrzyhomia i pierwszy Węgier
wyróżniony purpurą kardynalską, choć zapoznał się z zawartością Introductorius
in Evangelium eternum Gerarda, to jednak nie był obecny podczas interesujące-
go nas spotkania komisji dnia 8 lipca 1255 roku, poświęconego, między inny-
mi, podstawom Joachimowej doktryny⁹. Dwaj francuscy purpuraci byli biegli
w filozofii i teologii oraz mieli doświadczenie kurialne¹⁰. Przed kardynalską ko-
misją stawił się „mistrz Florencjusz, biskup Akki” (magister Florentius episcopus
Acconensis), który — jak zostało zaprotokołowane — „przedstawił nam pewne
fragmenty, zaczerpnięte z d z i e ł J o a c h i m a, które — jak twierdził — wydawa-
ły mu się podejrzane”¹¹. Podczas gdy Florencjusz czytał wobec komisji wybra-
ne przez siebie fragmenty, biskup Bonevaletus i brat Piotr, lektor dominikań-
skiej wspólnoty w Anagni, sprawdzali ich zgodność z rękopisami dzieł Joachima
z Fiore, które zostały przywiezione na tę okoliczność z klasztoru w kalabryjskim
San Giovanni in Fiore¹².

Magister Florentius zasługuje w tym miejscu na nieco więcej uwagi. W 1262
roku został mianowany przez Urbana IV arcybiskupem Arles i wkrótce dopro-
wadził na tamtejszym synodzie do potępienia Joachimowej wizji dziejów i za-
kazu jej studiowania. Zainteresowanie XIX-wiecznych historyków wzbudziły
excerpta z dzieł Joachima z Fiore, które przedłożył komisji. Ernest Renan jest
zdania, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż mamy w tym
wypadku do czynienia z „czymś w rodzaju nowego wydania” (une sorte de nou-
velle édition), zawierającego szereg wypisów z trzech autentycznych dzieł Jo-
achima z Fiore (Concordia Novi ac Veteris Testamenti, Psalterium decem cordarum,

Sacerdotium-Imperium-Studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach marty-
niańskich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006, s. 163–213; H. GRUNDMANN,
Sacerdotium–Regnum–Imperium. O pozycji nauki w XIII wieku, tłum. P. Napiwodzki, „Kronos.
Metafizyka, kultura, religia”, 2 (29) 2014, s. 214–226.

⁹Kardynał Stefan usprawiedliwił nieobecność przez swojego kapelana i zlecił pozostałym kar-
dynałom, by działali w jego imieniu — zob. Protocoll der Commission zu Anagni, s. 102.

¹⁰Zob. M. ZAHAJKIEWICZ, Hugon z Saint-Cher, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, red. J. Walkusz,
Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, kol. 1291–1292.

¹¹Protocoll der Commission zu Anagni, s. 102.
¹² „Et ad hec audienda et respicienda adjunximus una nobiscum duos alios scilicet fratrem

Bonevaletum episcopum Panedensem et fratrem Petrum lectorem fratrum predicatorum Agna-
nie, quorum unus tenebat originalia Joachim de Florensi monasterio, et inspiciebat coram nobis,
utrum hec essent in predictis libris, que predictus episcopus Acconensis legebat et legi faciebat
per tabellionem nostrum” — tamże.
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Expositio in Apocalypsim) oraz notatki Gerarda w tekście lub na marginesach,
przybierające często formę glosy¹³. Wniosek, jaki wyciąga francuski historyk,
brzmi następująco: w rzeczywistości jest bardziej prawdopodobne, że komi-
sja kardynalska poddała krytyce nie jeden, lecz dwa osobne traktaty, co ozna-
cza, że pierwsze spotkanie poświęcone było analizie zawartości Introductorius in
Evangelium eternum, w którym kardynałowie szybko dostrzegli szereg „błędów
i głupstw” (errores et fatuitates), a podczas drugiego posiedzenia skoncentrowali
się na zajmującej z pewnością znacznie więcej czasu i złożonej ocenie spuści-
zny Joachima z Fiore wraz z dopowiedzeniami Gerarda z Borgo San Donnino,
zawartymi w osobnym dziele¹⁴. Heinrich Denifle zdecydowanie odcina się od
rozumowania Renana, wskazując na samego Florencjusza jako tego, który za-
jął się przygotowaniem materiału poddanego następnie pod osąd kardynalskiej
komisji¹⁵. Watykański archiwista upatruje więc we Florencjuszu uważnego i kry-
tycznego czytelnika Joachima z Fiore. Biskup był z całą pewnością krytycznie
ustosunkowany do treści, z którymi się zapoznał w czasie lektury Joachima i któ-
re wydawały mu się podejrzane zarówno przed obradami komisji, jak i później,
o czym świadczy fakt, że po kilku latach synod kierowanej przez niego archidie-
cezji Arles zakazał sięgania do dzieł Joachima¹⁶.

¹³Zob. E. RENAN, Joachim de Flore et l ’Évangile éternel, s. 116; tenże, Joachim z Fiore i wieczna
Ewangelia, s. 160.

¹⁴ „Trzeba przyznać, że dokumenty z Anagni nie precyzują z należytą jasnością, że Gerard
jest autorem Wiecznej Ewangelii. Pierwszy dokument z Anagni przedstawia Wstęp do wiecznej
Ewangelii jako księgę zawierającą tekst ciągły, podzielony na rozdziały […] Drugi dokument
z Anagni, nie odnoszący się już do Wstępu, zawsze cytuje dzieła Joachima według swojego wła-
snego podziału, a notatki Gerarda wspomina jako odrębne pismo. Można stąd wysnuć wysoce
prawdopodobny wniosek, że komisja z Anagni cenzurowała dwa dzieła: najpierw Introductorium,
zwarty tekst zredagowany przez Gerarda, następnie coś w rodzaju nowego wydania, czy raczej
serii wyciągów z trzech autentycznych dzieł Joachima, opatrzonych notatkami Gerarda albo na
marginesie, albo w samym tekście. Właśnie tę ostatnią księgę miał w rękach mistrz Florencjusz,
inicjator prac komisji, i to ja odczytywał” — E. RENAN, Joachim z Fiore i wieczna Ewangelia,
s. 160.

¹⁵ „Was nun die Excerpte anbelangt, welche Florentius vorlas, so wurden sie von ihm selbst
aus den Schriften Joachims und den Glossen Gerards angefertigt und mit seinen eigenen Bemer-
kungen versehen” — H. DENIFLE, Das Evangelium aeternum, s. 89. Niemiecki historyk twierdzi
wręcz, że jest dla niego „niepojęte” (unbegreiflich), w jaki sposób Renan mógł dojść do tego typu
konkluzji — zob. tamże, przypis 2; por. M. REEVES, The Influence of Prophecy in the Later Mid-
dle Ages. A Study in Joachimism, Notre Dame–London: University of Notre Dame Press, 1993,
s. 60–61, 189.

¹⁶Synod w Arles wystąpił przeciwko „Joachitom” (Joachitici), czyli zwolennikom Joachima
z Fiore. Sam opat z Fiore nie został wymieniony, co było najprawdopodobniej spowodowane
tym, że kilkadziesiąt lat wcześniej Sobór Laterański IV, choć potępił jego poglądy trynitarne,
zawarte w niezachowanym dziele, wymierzonym w Piotra Lombarda, to jednocześnie zapew-
niał, że soborowym werdyktem nie ma zamiaru „[…] w niczym ograniczać klasztoru we Fiore,
którego założycielem był Joachim, ponieważ panuje tam porządek i przestrzega się zbawiennej
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Tamtejszy synod archidiecezjalny, który odbył się nie wcześniej niż w 1263
roku, przypadał w okresie nie mniej burzliwym, ponieważ w 1260 miały na-
stąpić zapowiadane kilka lat wcześniej przez Gerarda przełomowe wydarzenia
w Kościele, a słynny ruch biczowników z początku lat sześćdziesiątych XIII wie-
ku w Italii zbiegł się w czasie z plagą głodu, dżumy i niekończącymi się wojnami
gwelfów z gibellinami, co po części wydawało się potwierdzać słowa francisz-
kanina, budząc zrozumiały niepokój hierarchii kościelnej. Norman Cohn pi-
sze: „Rok 1260, rok apokaliptyczny z pseudojoachimowych przepowiedni, miał
oznaczać nadejście Trzeciej Ery. W czasie, gdy srożył się głód, dżuma i woj-
na, w Italii tłumy oczekiwały z niecierpliwością na Erę Ducha Świętego: ludzie
mieli w niej żyć w pokoju i ubóstwie, w stanie kontemplacyjnej szczęśliwości”¹⁷.

W niniejszym artykule chcemy zatrzymać się nad zawartością liczącego
w edycji Deniflego niespełna trzy strony fragmentu „Protokołu z Anagni”, po-
święconego bezpośrednio fundamentowi, na którym Joachim z Fiore wzniósł
swoją imponującą wizję dziejów¹⁸. Zwrócenie uwagi przez XIII-wiecznych teo-
logów z Anagni na tę część spuścizny kalabryjskiego opata, w której znaleźć
można podstawy jego spojrzenia na dzieje w kategoriach systemu (fundamen-
tum doctrine Joachim), świadczy o ich przenikliwości i sprawia, że to gremium po
raz pierwszy spojrzało na Joachima z Fiore w sposób krytyczny, inicjując w ten
sposób badania źródłowe, które jednak dopiero w XX wieku nabrały rozmachu
dzięki koordynacji wysiłków badawczych oraz edycjom krytycznym dzieł opa-
ta. Heinrich Denifle wypowiada się z uznaniem o wyborze fragmentów dzieł
Joachima, jakiego dokonał Florencjusz, nazywając go „najbardziej interesującą

reguły, tym bardziej, że Joachim przekazał nam wszystkie swoje pisma, aby zostały przyjęte lub
po zbadaniu poprawione przez Stolicę Apostolską. Podyktował też list i własnoręcznie podpisał.
Stanowczo w nim wyznaje, że zachowuje tę samą wiarę, którą zachowuje Kościół rzymski, będący
z woli Pana matką i nauczycielką wszystkich wierzących”. Prowansalski synod przypomniał, że
herezją jest tzw. „Ewangelia Ducha Świętego”, przeciwstawiana jedynej Ewangelii Jezusa Chry-
stusa („doctrina venenata, ewangelii Spiritus sancti pervulgata nomine, ac si Christi evangelium
non eternum, nec a Spiritu sancto nominari debuisset”), i podjął środki zapobiegawcze w postaci
zakazu sięgania po zachowaną Joachimową spuściznę, podyktowanego chęcią zapobieżenia sze-
rzeniu się heretyckich idei — zob. Concilium Arelatense a Florentino archiepiscopo cum suffraganeis
celebratum anno Domini MCCLX, w: J.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collec-
tio, Venetiis: Apud Antonium Zatta, 1779, kol. 1001–1004; SOBÓR LATERAŃSKI IV, Konstytucja
„O błędzie opata Joachima”, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. II:
(869–1312), Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II,
Vienne, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003, s. 229–231.

¹⁷N. COHN, Les Fanatiques de l ’Apocalypse. Courantsmillénaristes révolutionnaires duXIe auXVIe
siècle avec une postface sur le XXe siècle, tłum. S. Clémendot, Paris: Julliard, 1962, s. 123; por.
R. MANSELLI, L’anno 1260 fu anno gioachimitico, w: tenże, DaGioacchino da Fiore a Cristoforo Co-
lombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull ’ecclesiologia e sull ’escatologismo bassomedievali (Nuovi
studi storici, 36), Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1997, s. 27–36.

¹⁸Zob. Protocoll der Commission zu Anagni, s. 102–105; Aneks.
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i najbogatszą prezentacją Joachimowego systemu, jaka dotychczas została na-
pisana”¹⁹. Określenie przez Deniflego wizji Joachima z Fiore mianem systemu
sprawia, że ta wypowiedź niemieckiego historyka archiwisty jawi się jako nie-
zwykle nowatorska w drugiej połowie XIX wieku. W 2017 roku Alexander Pat-
schovsky wrócił do tej myśli w swoim obszernym wstępie do edycji krytycznej
Concordia Novi ac Veteris Testamenti, uznając to wiodące dzieło kalabryjskiego
opata za pierwszą na gruncie europejskim próbę ujęcia dziejów w ramy syste-
mu²⁰. Nie ulega wątpliwości, że mamy tu do czynienia z kluczem, pozwalającym
zrozumieć sekret popularności Joachimowej wizji w czasach późniejszych, na co
wielokrotnie zwracali uwagę dwudziestowieczni badacze, tacy jak Karl Löwith
czy Henri de Lubac²¹.

FLORENCJUSZ CZYTA JOACHIMA Z FIORE

Należy na samym początku zaznaczyć, że prezentację podstaw Joachimowej
doktryny (fundamentum doctrine Joachim) biskup Florencjusz oparł na drugiej
księdze Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Jego excerpta z tej księgi obejmują
osiem fragmentów²². Przywołany pod koniec fragment księgi piątej tego same-
go dzieła, a także z dwa inne fragmenty, zaczerpnięte z Enchiridion super Apo-
calypsim oraz Introductorius do Joachimowego komentarza Janowej Apokalipsy,
można uznać za ilustracje i dopowiedzenia do zasadniczych treści, pojawiają-
cych się w księdze drugiej, o czym świadczą choćby użyte przez Florencjusza
przysłówki expressius czy similiter²³.

¹⁹ „Die so gewonnene Lehre wurde unter Gesichtspunkte gruppiert, so dass hier die inter-
ressanteste und reichhaltigste Darstellung des Joachimitisches Systems, die bisher geschrieben
worden ist, vorliegt” — H. DENIFLE, Das Evangelium aeternum, s. 89.

²⁰Zob. A. PATSCHOVSKY, Einleitung, w: JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Te-
stamenti, red. A. Patschovsky, t. 1 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesge-
schichte des Mittelalters, 28/1), Wiesbaden: Harrasovitz Verlag, 2017, s. XX.

²¹Zob. K. LÖWITH, Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dzie-
jów, tłum. J. Marzęcki, Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2002, s. 141–153, 202–207; H. DE LUBAC,
La posté rité spirituelle de Joachim de Flore. De Joachim à nos jours, Paris: Les Éditions du Cerf,
2014.

²²Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, II, 1, 4, 1–2, red. A. Pat-
schovsky, t. 2 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelal-
ters, 28/2), Wiesbaden: Harrasovitz Verlag, 2017, s. 70–71; tamże, II, 1, 5, s. 72–73; tamże, II,
1, 10, 5, s. 88; tamże, II, 2, 4, 5, s. 155; tamże, II, 1, 20, 2, s. 102; tamże, II, 1, 20, 3, s. 104–105;
tamże, II, 1, 21, 2, s. 107; tamże, II, 1, 7, 3, s. 75–76.

²³Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, V, 1, 17, 3, red. A. Patscho-
vsky, t. 3 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters,
28/3), Wiesbaden: Harrasovitz Verlag, 2017, s. 575; IOACHIM ABBAS FLORENSIS, Enchiridion
super Apocalypsim, w: Gioacchino da Fiore sull ’Apocalisse. Traduzione a cura di Andrea Tagliapietra.
Testo originale a fronte, Milano: Feltrinelli, 1994, s. 216–218; Expositio magni prophete Abbatis



158 JAN GRZESZCZAK

Księga druga Concordia Novi ac Veteris Testamenti wymaga od czytelnika
szczególnej cierpliwości, a przywołany wyżej Alexander Patschovsky uznaje ją
za najtrudniejszą ze wszystkich pięciu, ponieważ to właśnie w niej Joachim
przedstawił heurystyczne, hermeneutyczne i metodologiczne instrumentarium
dla swojego całościowego spojrzenia na dzieje ludzkości, osadzonego w dogma-
cie trynitarnym²⁴. Bóg jako trójca osób jest punktem wyjścia dla tej refleksji,
która obejmuje całość ludzkich dziejów. Ten charakterystyczny dla Joachimo-
wej metodologii element widoczny jest we wprowadzeniu (Praefatio) do pięciu
ksiąg, gdzie opat z Fiore krótko streszcza zawartość każdej z nich. Zatrzymując
się na księdze drugiej, zapowiada, że będzie w niej mowa o poszczególnych przy-
padkach, w których zachodzi zgodność Nowego i Starego Testamentu, a tak-
że o duchowym rozumieniu, które w zdumiewający sposób pochodzi od lite-
ry dwóch Przymierzy. W ten sposób czyni łatwo zauważalną aluzję do pocho-
dzenia Ducha Świętego od Ojca i Syna²⁵. Chcąc zilustrować ten na pierwszy
rzut oka dość abstrakcyjny wywód, opat z Fiore sięga do biblijnych epizodów,
a zwłaszcza historii proroka Eliasza, który, chcąc dokonać sądu nad proroka-
mi Baala, zbudował ołtarz z kamieni, na którym ułożył drwa, zabitego ciel-
ca i rozkazał wylać wodę do okalającego go rowu oraz na drwa, a następnie
przez modlitwę sprowadził ogień, który strawił nie tylko ofiarę i drwa, ale i ka-
mienie ołtarza, muł i wodę z rowu²⁶. Joachimowa triada: ziemia–woda–ogień
(terra–aqua–ignis), będąca luźną interpretacją epizodu z 1 Krl 18,31–40, jest

Ioachim in Apocalipsim […], Venetiis. In Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini socii. Anno
Domini 1527 die vero septimi februari (reprint: Frankfurt a.M.: Minerva, 1964), f. 5b; JOACHIM
Z FIORE, Wykład Apokalipsy, tłum. D. Nowakowski, „Kronos. Metafizyka, kultura, religia”, 2 (29)
2014, s. 56.

²⁴ „Das zweite Buch der Concordia ist das schwierigste des gesamten Werkes. Das liegt daran,
daß Joachim hier das heuristiche, hermeneutische und metodolologische Instrumentarium seines
Geschichtssystems entfaltet, dessen Hauptschwierigekeit darin besteht, daß ein binäres, auf die
zwei erwählten Völker der Juden und der Heiden zugeschnittenes System mit einem ternären,
auf die diese Völker gliedernden Gesellschaftsgruppen Laien, Kleriker, Mönche ausgerichteten
System verklammert ist, so daß Menschheitsgeschichte auf jeder ihrer Stationen als ein von
einer dreieinigen Gottheit gesteuerter Prozeß aufgefaßt zu werden vermag” — A. PATSCHOVSKY,
Einleitung, s. XXVII.

²⁵ „In secundo libro agitur de precipuis locis concordie Novi et Veteris Testamenti, que per
singulas decadas generationum occurrunt, et de una intelligentia spiritali, que ex utraque littera
miro modo procedit” — JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, Praefatio, 11,
s. 15.

²⁶ „Construendum est nobis cum Helia altare de terra, ipsa terra collocanda inferius, ut aqua
desuper locari queat, expectantibus nobis ignem de celo, qui consumat terram et aquam, expec-
tantibus spiritalem intellectum, qui terrenam illam superficiem littere, que de terra est et de terra
loquitur, evacuando consumat et nichilominus evangelicam doctrinam, designatam hic in aqua,
lambendo commutet, secundum quod aqua illa crassa, quam posuit in altari Neemias sacerdos,
conversa est in ignem, aut sicut in Chana Galilee aqua hydriarum commutata in vinum” — JO-
ACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, II 1, 1, 10, s. 62–63; zob. 1 Krl 18,32–40;
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brzemienna w skutki, ponieważ „woda” Nowego Testamentu (evangelica doctri-
na) jawi się w niej nie jako ostateczne słowo, jakie Bóg w Jezusie Chrystusie wy-
powiada do ludzkości, ale jako moment większego dziejowego procesu²⁷. Nale-
ży więc — zdaniem Joachima — stworzyć warunki, które umożliwią przemianę
tego, co cielesne, w to, co duchowe, co na płaszczyźnie interpretacyjnej ozna-
cza zanik (evacuatio) litery oraz pełne objawienie się duchowego rozumienia
Pism (intelligentia spiritalis). Przez swoje dzieło opat z Fiore zamierza wziąć
udział w tym dziejowym procesie, a jego concordia przypomina budowanie ołta-
rza, o którym mowa w 1 Krl 18,31–35: budulcem jest Stary Testament, a wodą,
którą został polany — Nowy²⁸.

2 Mch 1,20–22; J 2,1–11. Zamiana budulca, z którego ma zostać wzniesiony ołtarz, z kamieni
na ziemię, odpowiada przyjętej przez opata z Fiore strategii argumentacyjnej, którą zauważyć
można od początku drugiej księgi Concordia. Joachim przeciwstawia to, co ziemskie, niedojrzałe,
niedoskonałe i cielesne, temu, co niebieskie, dojrzałe, doskonałe i duchowe. Służy temu zarów-
no dobór szeregu fragmentów biblijnych o mistycznej wymowie, jak i zachęta do oczyszczenia
„oczu umysłu” (mentis oculi) z tego, co ziemskie, by były zdolne do widzenia rzeczy wyższych
i duchowych: „Exterge mentis oculos a pulveribus terre, relinque tumultuantes turbas strepitu-
mque verborum, sequere angelum in desertum in spiritu, ascende cum eodem angelo in montem
magnum et altum, et tunc poteris videre alta consilia abscondita a diebus antiquis et generationi-
bus seculorum, et vocem, inquit Iohannes, primam quam audivi dicentem:» Veni et ascende huc!«” —
JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, II 1, 1, 2, s. 51–52; por. Iz 51,9; 1
Kor 2.6.14–15; 3,1–3; 13,11; 14,20; 15,47–48; 2 Kor 12,2–4; Hbr 6,1; Ap 4,1; 21,9–10. Na te-
mat charakterystycznego dla Joachima powiązania obrazu, myśli i wewnętrznej intuicji — zob.
F. TRONCARELLI, Interior acies. Immagine e intuizione inGioacchino da Fiore, „Florensia. Bollettino
del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti”, 16/17 (2002–2003), s. 89–103; J. GRZESZCZAK,
Czy Joachim z Fiore był mistykiem? Kilka uwag na temat apokaliptycznej duchowości kalabryjskiego
opata, „Filozofia Chrześcijańska”, 15 (2018), s. 72–73.

²⁷Komisja z Anagni zwróciła uwagę na ten fragment ConcordiaNovi ac Veteris Testamenti, okre-
ślając stanowisko Joachima jako bezpośrednią inspirację dla „nowych i fałszywych opinii” (novae
et falsae opiniones) Gerarda z Borgo San Donnino, które według typologii Augustyna z Hippony,
Hieronima i Izydora z Sewilli nie są niczym innym, jak herezją: „Super hoc Girardus in glo-
sa:» In hoc loco vocat terram scripturam prioris testamenti, aquam scripturam novi testamenti,
ignem vero scripturam evangelii eterni«” — Protocoll der Commission zu Anagni, s. 126; por. tam-
że, s. 115. W XX wieku Henri de Lubac zauważa również tę zasadniczą nowość, jaką niesie ze
sobą Joachimowa egzegeza: „[…] relacja występująca między dwoma Testamentami nie jest już
dla niego [ Joachima z Fiore — J.G.] tą, jaka zachodzi pomiędzy literą i duchem: mamy tu do
czynienia ze związkiem występującym między jedną i drugą literą — ta ostatnia to» littera Novi
Testamenti«. Doszło w ten sposób do rozejścia się dwóch idei, które w dotychczasowej tradycji
pozostawały zawsze w jedności, do tego stopnia, że tworzyły jedno: idei duchowego rozumienia
Pism oraz idei doskonałej harmonii zachodzącej między dwoma Testamentami. Choć Nowy Te-
stament przewyższa godnością Stary, to jednak nie można już postawić znaku równości między
doskonałą zgodnością (concordia), jaka zachodzi między nimi, i pojęciem» harmonii«, o której
piszą ojcowie” — H. DE LUBAC, Esegesi medievale, t. 3, tłum. P. Stàcul, Milano: Jaca Book, 1996,
s. 605.

²⁸ „Oportet, inquam, nos in hoc opere altare Testamenti Prioris pro dono omnipotentis Dei
ordinate componere, fundentes et statuentes desuper aquam Testamenti Novi, ut aliud inter aliud
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Początek drugiej księgi Concordia Novi ac Veteris Testamenti zawiera kluczo-
we elementy składające się na Joachimową metodę i stąd skoncentrowanie się
przez Florencjusza na tej właśnie księdze jawi się jako działanie ze wszech miar
słuszne i pozwalające podjąć wyzwanie, jakim jest próba zrekonstruowania pod-
staw (fundamentum) wizji opata. Jak już wskazaliśmy wyżej, w tej części traktatu
pojawiają się kluczowe dla niej terminy, jak choćby przywołana wyżej evacuatio,
nawiązująca do Pawłowego hymnu z 1 Kor 13, apokaliptyczny „klucz Dawida”
(clavis David) czy koło (rota) z Ezechielowej wizji, do której nawiązywał w swo-
ich homiliach św. Grzegorz Wielki, przenosząc obraz koła na grunt biblijnej
hermeneutyki²⁹.

O szczególnej roli, jaką druga księga Concordia Novi ac Veteris Testamenti
odgrywa w całości spuścizny opata z Fiore, świadczy również fakt, że znajdują
się w niej pojęcia kluczowe dla Joachimowej teologii dziejów, wśród których na
plan pierwszy wysuwa się zgodność (concordia) Nowego i Starego Testamentu.
Jak pisze ten średniowieczny autor, „Zgodność w ścisłym tego słowa znaczeniu
to podobieństwo równych proporcji, zachodzące pomiędzy Nowym i Starym

acsi rota infra rotam inesse per concordiam videatur, invisibilem autem Spiritum” — JOACHIM
VON FIORE, Concordia, II 1, 1, 10, s. 63. Myśl ta, inspirowana wizją proroka Ezechiela 1,16;
10,10, pojawia się, ale w odniesieniu do czterech ewangelii, w Liście do kapłana Paulina św. Hie-
ronima: „Dotknę z lekka i Nowego Testamentu: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, czwórka Pańska
i prawdziwi Cherubini: co oznacza mnóstwowiadomości; ciała ich pokryte są oczami; rzucają iskry
błyszczące i błyskawice rozbiegające się; nogi ich proste i dążące do góry, skrzydła z tyłu, wszę-
dzie latają, trzymają się wzajemnie i są ze sobą spleceni i obracają się jakby koło w kole, i dążą
dokąd ich zaprowadzi tchnienie Ducha Świętego” — HIERONIM ZE STRYDONU, List 53 do ka-
płana Paulina [o studiowaniu Pisma], w: tenże, Listy, t. II: (51–79), tłum. J. Czuj, red. M. Ożóg,
H. Pietras, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010, s. 34; por. JOACHIM VON FIORE, Concordia,
Praefatio, 7, s. 10; tamże, V, 4, 1, 1, s. 873–874; tamże, V, 2, 12, 52, s. 793; Expositio magni
prophete Abbatis Ioachim in Apocalipsim, f. 3a; GIOACCHINO DA FIORE, Introduzione all ’Apocalisse,
tłum. G.L. Potestà, red. K.-V. Selge (Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti, 6), Ro-
ma: Viella, 1995, s. 26; JOACHIM Z FIORE, Wprowadzenie do Apokalipsy, tłum. P. Grad, „Kronos.
Metafizyka, kultura, religia”, 2 (29) 2014, s. 42.

²⁹Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II 1, 1, 1; tamże, II 1, 1, 3; II 1, 1, 8–10; 1 Kor 13,10–
11; Ap 3,7; Ez 1,15; 10,2.6.9–16. Komentując Ez 1,15, św. Grzegorz Wielki pisze: „Co oznacza
koło, jeśli nie Pismo Święte, które obraca się po okręgu ze względu na umysły słuchaczy i na
drodze swojego głoszenia nie powstrzymuje go żadna przeszkoda błędu? Obraca się po okręgu,
ponieważ porusza się prosto i pokornie zarówno pośród przeciwności, jak i w czasie powodzenia.
Okrąg jego przykazań raz idzie w górę, a innym razem w dół; te rzeczy, które są powiedziane
duchowo bardziej doskonałym, w sensie dosłownym dopasowują się do słabych, a te same rze-
czy, które prości pojmują dosłownie, ludzie uczeni tłumaczą w sensie duchowym” — GRZEGORZ
WIELKI, Homilie na Księgę Ezechiela. Część pierwsza, 6, tłum. A. Wilczyński (Źródła Monastycz-
ne, 81), Tyniec: Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, 2019, s. 190; zob. M. RAININI, La visione
di Ez 1 nelle figurae di Gioacchino da Fiore, „Florensia. Bollettino del Centro Internazionale di Stu-
di Gioachimiti”, 16/17 (2002–2003), s. 25–61.
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Testamentem”³⁰. Equa proportio — jak tłumaczy opat z Fiore — wyraża się nie
w jakości, ale w ilości, i jest widoczna w połączonych w pary realiach Starego
i Nowego Testamentu. W prezentacji tej ogólnej zasady hermeneutycznej Jo-
achim ucieka się do biblijnego obrazu cherubów na przebłagalni, zwróconych
do siebie twarzami³¹. Dogmat trynitarny, a zwłaszcza nauka o pochodzeniu Du-
cha Świętego od Ojca i Syna, nadaje tej konstrukcji dynamizmu; posługując się
nią, hermeneuta może dostrzec kierunek dziejowych procesów³².

³⁰ „Concordiam proprie esse dicimus similitudinem eque proportionis Novi ac Veteris Testa-
menti” — JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 2, 1, s. 65; por. JOACHIM Z FIORE, Księga zgod-
ności Starego i Nowego Testamentu, tłum. P. Grad, „Kronos. Metafizyka, kultura, religia”, 2 (29)
2014, s. 36. Należy w tym miejscu przypomnieć, że chronologiczna inwersja dwóch Testamen-
tów, występująca tutaj oraz w tytule Joachimowego traktatu, nie jest dziełem przypadku, lecz
stanowi wymóg przyjętej przez opata z Fiore metody, jaką jest concordia, oraz spojrzenia opata
z Fiore na Nowy Testament. Konkretne wydarzenia starotestamentalne stanowią przedmiot jego
rozważań jako zapowiedź i wskazówka, dzięki której może wyodrębnić ramy czasowe w dziejach
Kościoła, wykraczające daleko poza kilkudziesięcioletni okres, o którym mowa w ewangeliach
i Dziejach Apostolskich — zob. A. PATSCHOVSKY, Einleitung, s. XIX–XX. Autor korzysta z oka-
zji, by podziękować w tym miejscu ks. prof. Michałowi Kielingowi za cenną wymianę myśli
i sugestie translatorskie.

³¹ „»Eque«dico quoad numerum, non quoad dignitatem, cum videlicet persona et persona, ordo
et ordo, bellum et bellum ex parilitate quadam mutuis se vultibus intuentur” — JOACHIM VON
FIORE, Concordia, II, 1, 2, 1, s. 65; por. Wj 25,20.

³² „Quod totum, ubicumque occurrit, non pro sensu allegorico, sed pro concordia duorum Te-
stamentorum facere certum est, unum vero spiritalem intellectum ex utroque procedere. Sunt enim,
si sane sapimus, duo significantia unum significatum, ostendentia nobis, qui credimus in Deum
vivum, unum esse Patrem, ad quem specialiter pertinet Vetus Testamentum, unum Dei Filium,
ad quem specialiter pertinet Novum, unum Spiritum Sanctum qui ab utroque procedit, ad quem
specialiter spectat mysticus intellectus, qui, sicut dictum est, a duobus procedit” — JOACHIM VON
FIORE, Concordia, II, 1, 2, 1, s. 65–66. Concordia należy do litery i jako taka stanowi etap dłuższe-
go procesu, którego kresem jest spiritalis intellectus, który — idąc za ojcami Kościoła — Joachim
z Fiore utożsamia z alegorią. Jak zauważa Alexander Patschovsky, ta ostatnia przybiera u niego
cech figury retorycznej, którą znamy pod nazwą synekdochy. Pisze Joachim: „Allegoria est simi-
litudo cuiuscumque rei parve ad maximam, acsi diei ad annum, ebdomade ad etatem, persone ad
ordinem vel ad urbem, ad gentem, ad populum et mille talia” — tamże, II, 1, 3, 1, s. 68; zob.
tamże, przypis 145; por. JOACHIM Z FIORE, Księga zgodności Starego i Nowego Testamentu, s. 37.
Oprócz zarysowanych wyżej elementów, Joachimowa metoda opiera się na rozbudowanej teorii
sensów biblijnych, dających hermeneucie narzędzia (clavis David), pozwalające unieść się na du-
chowe wyżyny i poznać sens dziejowych procesów — zob. tamże, V, 1, 1, 1, s. 505–514; JOACHIM
VON FIORE, Psalterium decem cordarum, II, 4, red. K.-V. Selge (Monumenta Germaniae Histo-
rica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 20), Hannover: Hahnsche Buchhandlung,
2009, s. 227–291; JOACHIM Z FIORE, Psalterium o dziesięciu strunach, tłum. M. Beściak, „Kro-
nos. Metafizyka, kultura, religia”, 2 (29) 2014, s. 67–73; por. Iz 40,31; Ap 3,7. Więcej na ten
temat — zob. H. DE LUBAC, Esegesi medievale, t. 3, s. 588–619; B. MCGINN, L’abate calabrese.
Gioacchino da Fiore nella storia del pensiero occidentale (Opere di Gioacchino da Fiore, strumenti,
2), Genova: Casa Editrice Marietti S.p.A., 1990, s. 144–158; R. TICHY, Od hermeneutyki do hi-
storiozofii, „Kronos. Metafizyka, kultura, religia”, 2 (29) 2014, s. 5–35; J. GRZESZCZAK, Joachim
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Pio o s f oci Joci

Dobór fragmentów z dzieł Joachima z Fiore, widoczny w „Protokole z Anagni”
i mający na celu ukazanie podstaw (fundamentum) jego wizji dziejów, wpisu-
je się w problematykę drugiej księgi Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Opat
z Fiore dokonuje w niej przeglądu zawartości Starego i Nowego Testamentu,
wyodrębniając liczne podobieństwa (loci concordie) widoczne w obydwu Przy-
mierzach. Ta imponująca scrutatio Scripturarum wykracza poza czasy biblijne
Nowego Testamentu i obejmuje dalsze dzieje Kościoła. Należy podkreślić, że
w przypadku „Protokołu z Anagni” dobór takich, a nie innych fragmentów, jest
uwarunkowany przez zadania, jakie papież Aleksander IV zlecił kardynalskiej
komisji, a określenie poglądów Gerarda z Borgo San Donnino już na początku
mianem errores i fatuitates nie zwalnia komisji z dokonania wnikliwej analizy
Joachimowej spuścizny, której zawartość popchnęła franciszkanina do sformu-
łowania tez szokujących paryskie środowisko teologiczne.

Całościowa prezentacja głównych filarów Joachimowej wizji, zaproponowa-
na przez komisję z Anagni, obejmuje cztery grupy zagadnień: periodyzacja dzie-
jów, charakterystyczne dla danego okresu wiodące grupy społeczne, rachunek
pokoleń i fundament doktrynalny, jakim jest nauka o Bogu jako trójcy osób.
Komisja z Anagni na określenie Joachimowego systemu używa słowa „doktry-
na” (doctrina Joachim), które pojawia się zarówno na początku, jak i na końcu
analizowanego przez nas fragmentu³³. Jeśli używamy tego pojęcia na określenie
ogółu poglądów, twierdzeń i założeń z określonej dziedziny wiedzy, właściwego
danemu myślicielowi lub danej szkole, to zwracamy uwagę na zasadniczą zwar-
tość tych treści, która sprawia, że możemy przynajmniej niektóre z nich określić
mianem systemu³⁴.

Florencjusz jako uważny czytelnik Joachima zaraz na początku wymienia ideę
wiodącą o charakterze systemowym: opat z Fiore „proponuje podział całości
dziejów na trzy epoki (tres status tocius seculi)”³⁵. Sformułowanie to, zawarte
w czwartym rozdziale drugiej księgi Joachimowego traktatu, następuje bezpo-
średnio po sugestywnych rozważaniach na temat zgodności (concordia) Nowe-
go i Starego Testamentu, których incipit (Intelligentia vero illa…) pojawia się
w „Protokole z Anagni”. Warto przytoczyć je w całości:

z Fiore. Średniowieczny przyczynek do teologii dziejów, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza, Wydział Teologiczny, Redakcja Wydawnictw, 2006, s. 71–90.

³³Zob. Protocoll der Commission zu Anagni, s. 102, 105.
³⁴Zob. Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, red. E. Sobol, Warszawa: Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, 1999, s. 241.
³⁵Protocoll der Commission zu Anagni, s. 102.
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To zaś poznanie, które nazywamy zgodnością, podobne jest nieprzerwanej dro-
dze, która wiedzie z pustkowi do miasta. Prowadzi ona przez nizinne miejsca,
które podróżny mija po drodze do właściwego celu, oraz przez wierzchołki gór,
z których rozejrzeć się można w przód i w tył, oceniając słuszność obranego kie-
runku oraz przebytej już drogi. Wszystko, co mijaliśmy po drodze, nie mogąc
mieć pewności, czy postępujemy w dobrym kierunku, może być ocenione z per-
spektywy pokonanej drogi. Tak więc, gdzie podróżny nie może ocenić ani swych
dotychczasowych, ani bieżących kroków (co zdarza się na nizinach), ku miej-
scom wyżynnym nie prowadzi go wzrok, lecz raczej rozsądek i wiara. Gdy tam
dotrze, może poprawić obrany kierunek lub utwierdzić się, że jest on właściwy.
Na tej więc drodze, którą zmierzamy pod przewodnictwem Boga jako wodza,
czekają pewne niebezpieczeństwa, tak że upadamy, zmierzając ku temu, co ma-
my posiąść. Lecz mamy stacje w postaci Bożej mądrości i nauki, które wytyczają
nam niewzruszone granice³⁶.

Miejsca, gdzie wędrowiec może się zatrzymać w drodze, wyznaczone są przez
granice (stationes […] certis limitibus designatas), rozumiane w sensie szerokim
i wąskim, co ostatecznie przekłada się na dłuższe (maiora tempora) i krótsze (me-
diocria et minora) okresy dziejów³⁷. W tym miejscu można oddać głos Floren-
cjuszowi, a za nim komisji z Anagni, która w sprawozdaniu zamieszcza dłuższy
fragment drugiej księgi Concordia Novi ac Veteris Testamenti, będący konkret-
ną aplikacją Joachimowej metody³⁸. We fragmencie tym wyróżnić można dwie
części: w pierwszej widzimy odważną tezę Joachima z Fiore, jaką jest podział
dziejów na trzy okresy (tempora), czyli czas, kiedy ludzie żyli według ciała (secun-
dum carnem), czas życia między ciałem i duchem (inter carnem et spiritum) i czas
życia według ducha (secundum spiritum). W drugiej części fragmentu Joachim
robi kolejny krok, wprowadzając nowe pojęcie — status. Podczas gdy trzy tem-
pora zwracają uwagę na początek i koniec każdego z nich, status zawiera w sobie
wewnętrzną charakterystykę (proprietas) każdego z trzech okresów. Służy temu

³⁶ JOACHIM Z FIORE, Księga zgodności Starego i Nowego Testamentu, s. 38. „Intelligentia vero illa,
que concordia dicitur, similis est vie continue, que a deserto porrigitur ad civitatem, interpositis
locis humilioribus in quibus se viator ambigat iter rectum adire, et nichilominus interpositis iu-
gis montium a quibus possit posteriori et anteriora respicere et residui itineris rectitudinem ex
retroacte vie contemplatione metiri. Omnis enim, qui coram facie graditur, ubi itineris vestigium
non apparet, ex aspectu retroacti agendi rectitudinem pensat. Ubi autem nec agenda nec acta
lustrare itinera viator potest, sicut in locis humilioribus accidere consuevit, fide et ratione magis
quam specie ad loca se pertrahit montuosa, ut exinde vel errata corrigat vel se ipsum in bene gestis
accepta securitate confirmet. Habet autem iter istud, quo pergere cepimus duce Deo, aliquid pre
illo securius, utpote quod non aliquo casu agitur ut agi cepit, sed in Dei sapientia et doctrina,
habens stationes suas certis limitibus designatas” — JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 4, 1,
s. 70–71.

³⁷Zob. tamże, II, 1, 4, 1, s. 71.
³⁸Zob. tamże, II, 1, 4, 2, s. 71; JOACHIM Z FIORE, Księga zgodności Starego i Nowego Testamentu,

s. 38.
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pojęcie fructificatio, którym Joachim posługuje się w sensie czasowym. Tempus
nie oznacza jednak tego samego co status. Jako przykład możemy podać pierw-
szy status, który trwa w znaczeniu fructificatio od Abrahama do Zachariasza,
męża Elżbiety i ojca Jana Chrzciciela, choć jego początek (initiatio) przypada
wcześniej, w Adamie, dającemu początek czasom (tempus), kiedy ludzie żyli we-
dług ciała³⁹.

Sam Joachim ma świadomość, że ta część jego wielkiego dzieła, jakim jest
Concordia, odgrywa ważną rolę w recepcji treści zawartych w kolejnych księ-
gach. Bezpośrednio po prezentacji idei tempores i status snuje ogólną refleksję,
w której jawi się jako ten, któremu został udzielony dar zrozumienia, choć — jak
zaznacza — nieliczni są ci, którzy przyjmą te treści bez jasno ukazanych dowo-
dów, stąd też porównuje pisanie drugiej księgi z pracą rolnika przygotowującego
pole pod zasiew, a wyrywanie cierni to nic innego, jak odpowiadanie na pytania
i rozpraszanie wątpliwości, aby starannie przygotowana ziemia Słowa Bożego
mogła wydać obfitszy plon w ludzkich sercach⁴⁰.

Na dziejowej scenie pojawiają się wkrótce aktorzy właściwi dla kolejnych sta-
tus⁴¹. Dla Joachima konsekwencją dziejowych zmian, zachodzących w obrębie
jednego saeculum i przy jednoczesnym istnieniu jednego Ludu Bożego, jest ist-
nienie trzech status oraz trzech rodzajów wybranych. Przekonanie to dla opata
z Fiore należy do kategorii oczywistości, za którą przemawia również autorytet
ojców⁴². Dziejowe następstwo kolejnych grup wiernych (ordo coniugatorum, or-
do clericorum, ordo monachorum) rządzi się tymi samymi zasadami, jakie widzimy
w odniesieniu do status: tutaj również Joachim posługuje się pojęciami initiatio
i fructificatio, które oddają dynamikę dziejowego procesu.

Z pewnością jednym z najbardziej intrygujących elementów Joachimowej wi-
zji będzie odpowiedź na pytanie o czas trwania poszczególnych dziejowych okre-
sów, a wraz z nimi poszczególnych ordines. Joachim z Fiore już u początków
swojej działalności pisarskiej wypracował szereg schematów genealogicznych
opartych na starotestamentalnych genealogiach patriarchów i królów, a także

³⁹Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 10, 5, s. 88; Protocoll der Commission zu Anagni,
s. 103.

⁴⁰ „Hec proposita sunt a nobis et ostensa in fide. Sed scio, quod pauci sunt qui recipiant, nisi
manifesta ratio prestet experimentum. Unde necesse est in hoc secundo libro veluti de quodam
agro preparando ad semen spinas evellere questionum, quatinus in aliis libris, qui secuturi sunt,
terra ipsa Divine Pagine diligenter exculta in cordibus fidelium feracius fructum ferat” — JO-
ACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 4, 3, s. 71.

⁴¹Zob. tamże, II, 1, 5, s. 72; Protocoll der Commission zu Anagni, s. 103.
⁴²Secundum quod tres esse status seculi mutationes ipse temporum operumque testantur —

licet totum hoc presens seculum unum esse dicatur –, ita tres esse ordines electorum — licet unus
sit Dei populus, una plebs –, tam auctoritatibus sanctorum patrum quam ipsa evidentia rerum
manifeste cognoscimus” — JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 5, s. 72.
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rodowodzie Jezusa Chrystusa z Ewangelii według św. Mateusza⁴³. Czas trwa-
nia jednego pokolenia wynosi, według Joachima, trzydzieści lat, co ma zastoso-
wanie szczególnie w odniesieniu do pokoleń w obrębie Nowego Testamentu⁴⁴.
Komisja z Anagni pomija misterne porównania Starego i Nowego Testamentu
do zmiennego księżyca i stabilnego słońca, i przechodzi natychmiast do licz-
nych przykładów biblijnych, które uzasadniają, zdaniem opata z Fiore, przyjęcie
trzydziestu lat jako czasu trwania jednego pokolenia. Sam Jezus miał wskazać na
lat trzydzieści, ponieważ w tym wieku rozpoczął swoją działalność publiczną⁴⁵.
Za liczbą trzydzieści przemawia, zdaniem opata z Fiore, również wiek Dawida
w momencie, kiedy został namaszczony na króla nad Izraelem, oraz moment
rozpoczęcia prorockiej misji Ezechiela⁴⁶. Jednak dopiero dogmat trynitarny

⁴³Zob. Mt 1,1–16. Rachunek pokoleń pojawia się już w pierwszym chronologicznie dziele opa-
ta z Fiore, jakim jest powstała około 1176 roku Genealogia sanctorum antiquorum patrum, w której
mamy również do czynienia z pierwszą próbą ukazania całości procesu dziejowego za pomocą dia-
gramów, co stanie się stałą praktyką, widoczną w głównych dziełach opata — zob. IOACHIM AB-
BAS FLORENSIS, Genealogia sanctorum antiquorum patrum, w: tenże, Scripta breviora, red. A. Pat-
chovsky, G.L. Potestà (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Antiquitates, 40), Roma: Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo, 2014, s. 17–28; G.L. POTESTÀ, Il tempo dell ’Apocalisse, s. 25–
32; tenże, Geschichte als Ordnung in der Diagrammatik Joachims von Fiore, w: Die Bildwelt der
Diagramme Joachims von Fiore. Zur Madialität religiös-politischer Programme im Mittelalter, red.
A. Patschovsky, Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag GmbH, 2003, s. 115–145.

⁴⁴ „Quia hoc differt inter Vetus Testamentum et Novum quod inter lunam et solem, oportebat
generationes Prioris Testamenti ad modum lune crescentis et decrescentis varios et dissimiles ac-
cipere cursus, in Novo autem manere stabiles sicut sol, qui semper manet in iubare claritatis sue.
Et re vera sicut sol, quia sol iustitie Christus est, qui regnat in populo christiano, sicut et in He-
breorum populo Moyses, cuius splendor faciei lune similitudinem expressit. Igitur in Testamento
Novo non secundum carnem accipienda est generatio, sed secundum spiritum. Quomodo secundum
spiritum? Audi ipsum Dominum in Evangelio: Quod natum est ex carne, caro est, et quod natum
est ex spiritu, spiritus est” — JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 20, 1–2, s. 102; por. Ml 3,20;
Wj 34,29–35; J 3,6.

⁴⁵Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 20, 2, s. 102; Łk 3,23. Joachim z Fiore posłu-
guje się w tym miejscu pojęciem duchowego ojcostwa Jezusa i przypomina, że „Pan w wieku lat
trzydziestu zaczął mieć duchowych synów”. Idąc za niektórymi wypowiedziami ojców Kościoła,
Dekretem Gracjana oraz przyjętym na Soborze Laterańskim III w 1179 roku kanonem, w myśl
którego „nikt nie może zostać wybrany na biskupa, jeżeli nie ukończył jeszcze trzydziestego roku
życia”, podkreśla jednocześnie, że przywoływany wiek przemawia za pokoleniami w sensie ducho-
wym, a nie cielesnym, tak jak duchowi są synowi Jezusa i jego następców: „generationes, dico, spi-
ritales, non carnales, secundum quod Christus triginta annorum erat, quando cepit acquirere sibi
filios per evangelium suum, et debet esse de iure omnis episcopus aut sacerdos” — JOACHIM VON
FIORE, Concordia, IV, 1, 3, 14, s. 357; zob. tamże, I, 1, 20, 2, s. 103; DecretumGratiani, dist. 78, 1,
4; dist. 77, 6, w: https://geschichte.digitale-sammlungen.de//decretum-gratiani/online/angebot
[dostęp: 29.04.2020]; SOBÓR LATERAŃSKI III, Kanon III, w: Dokumenty soborów powszechnych.
Tekst grecki, łaciński, polski, t. II: (869–1312), oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków: Wydawnictwo
WAM, 2003, s. 171–173.

⁴⁶Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 20, 2, s. 103; 2 Sm 5,3–4; Ez 1,1.
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stanowi istotny argument za liczbą 30 w odniesieniu do pokoleń, ponieważ to
właśnie z niego bierze się jej doskonałość⁴⁷.

Do tego kluczowego zagadnienia jeszcze wrócimy, a teraz spójrzmy całościo-
wo na rachunek pokoleń, wracając do pierwszej Joachimowej kategorii, jaką jest
tempus. Pierwszy okres dziejów obejmuje czasy od Adama do Chrystusa. Rzut
oka na Mateuszowy „rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”
pozwala łatwo wyliczyć, że między Adamem i Chrystusem występują czterdzie-
ści dwa pokolenia. Joachim nie ma wątpliwości co do czasu trwania drugiego
tempus, a źródłem jego pewności są, jak zawsze, verba autentica, czyli Pismo
Święte⁴⁸, w tym przypadku starotestamentalne opowiadanie o pobycie proroka
Eliasza przy potoku Kerit oraz u wdowy w Sarepcie Sydońskiej, a także trwa-
jący tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni czas pobytu apokaliptycznej Niewiasty na
pustyni⁴⁹. Trzy i pół roku, tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni to ukonkretnienia
enigmatycznego biblijnego określenia „czas, czasy i połowa czasu”, które opat
z Fiore uważa za interpretacyjny klucz i bramę do całego traktatu, jakim jest jego
Concordia Novi ac Veteris Testamenti⁵⁰. Zastosowanie przez Joachima, zgodnie

⁴⁷ „[…] recte spatium generationis in Novo Testamento triginta annorum numero terminatur,
nimirum quia perfectio ipsius numeri ad fidem pertinet Trinitatis” — JOACHIM VON FIORE, Con-
cordia, II, 1, 20, 2, s. 103; zob. tamże, przypisy 337 i 338. Myśl tę Joachim z Fiore rozwija także
w innych swoich dziełach, np. w Psalterium decem cordarum: „[…] tricenarius numerus pertinet
ad trinitatem que Deus est” — zob. JOACHIM VON FIORE, Psalterium decem cordarum, II, II, 7,
s. 157.

⁴⁸Verba/Scriptura autentica to jedno z kluczowych pojęć, składających się na fundament Jo-
achimowej apokaliptyki. Oznacza ono teksty natchnione, należące do kanonu Pisma Świętego,
w odróżnieniu od przelotnych przepowiedni, cieszących się dużą popularnością w średniowieczu:
„Novimus enim nonnullos sumpta ex libellis apocrifis frivola quedam in medium impudenter de-
ferre, in quibus de mundi fine aliqua, plura de filii perditionis adventu scripta sunt, que, cum nec
probationi nec auctoritati consentiant, nulla sunt ratione a viris catholicis approbanda. Semper
enim cura pervigil inesse debet elestis, ne qua peregrina traditio sine preiudicio admittatur, ne,
dum incaute falsa recipiunt, a veris incautius secludantur, et, dum securus forte aditus muniri
queritur, ex improviso hostis angulo fortius premunitus insurgat. Unde et in psalmis de quibu-
sdam dicitur: Illic trepidaverunt timore, ubi non fuit timor” — JOACHIM VON FIORE, Concordia,
Praefatio, 5, s. 7–8; por. 2 Tes 2, 3; Ps 13, 5 [Vg]; JOACHIM VON FIORE, Concordia, III, 1, 4,
16, s. 232; tenże, De prophetia ignota, I, 2, w: tenże, Scripta breviora, s. 59. Na temat stosunku
Joachima z Fiore do średniowiecznej literatury profetycznej — zob. M. KAUP, Introduzione, w:
GIOACCHINO DA FIORE, Commento a una profezia ignota, red. M. Kaup (Opere di Gioacchino da
Fiore: testi e strumenti, 10), Roma: Viella, 1999, s. 85–135.

⁴⁹Zob. tenże, Concordia, II, 1, 20, 3, s. 104–105; Protocoll der Commission zu Anagni, s. 104; 1
Krl 18,1; Ap 12,6. Na temat historii Eliasza w 1 Krl 17 w interpretacji Joachima z Fiore — zob.
JOACHIM VON FIORE, Concordia, V, 2, 12, 1–39, s. 757–784; J. GRZESZCZAK, Grecorum carnalitas.

⁵⁰ Joachim wyraża to przekonanie już na samym początku swojego dzieła: „Quod autem sci-
scitanti prophete, quousque esset finis mirabilium que angelo enarrante didicerat, responsum est
ab eodem angelo cum iuramento: In tempus et tempora et dimidium temporis, non est ita leve
disserere, ut brevi et succincto valeat explicari sermone. Sub eodem quippe numero spiritaliter
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z jego rozumieniem alegorii, Bożego „przelicznika” z księgi proroka Ezechiela:
„Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok”, kieruje nieuchronnie uwagę
XIII-wiecznych czytelników na rok 1260 jako bliski kres tempus secundi status
i nadejście ostatniej epoki dziejów⁵¹.

Podejmując temat tertius status, komisja z Anagni zwraca uwagę na powiąza-
nie długości jego trwania ze starotestamentalną ideą jubileuszu⁵². Jak wiadomo,
jubileusz, opisany szczegółowo w Księdze Kapłańskiej, odnosił się do roku pięć-
dziesiątego, będącego wynikiem pomnożenia przez siedem siedmiu lat szabato-
wych⁵³. Uzyskana w ten sposób liczba czterdzieści dziewięć wskazuje na czas
ogłoszenia jubileuszu, który trwać będzie cały kolejny rok pięćdziesiąty, kiedy
Naród Wybrany powstrzymywał się, między innymi, od prac polowych⁵⁴. Odej-
mując natomiast rok szabatowy, mamy sześć dni, które wskazują na trud pracy,
odsyłający ostatecznie do stwórczego dzieła Boga, ukazanego w Rdz 1. Mnożąc
sześć przez siedem, otrzymujemy czterdzieści dwa, czyli liczbę pokoleń w pierw-
szym i drugim okresie dziejów. Idea trudu (labor) jest w myśli Joachima z Fiore
nieodłącznie związana z Chrystusem, a co za tym idzie, również z posługą apo-
stołów i ich następców⁵⁵. Jeśli dodamy do tego spoczynek i wolność jubileuszu,
związanego przez Joachima z ideą tertius status, nietrudno zauważyć zasadnicze
różnice jakościowe między dwoma okresami dziejów⁵⁶.

intellecto plenitudo concordiarum istarum, de quibus in hoc opere sermo est, certis quibusdam
temporum spatiis et gestorum indiciis continetur, ita ut idem numerus, qui in divinis volumi-
nibus tam sollempnis habetur, clavis sit et ostium libri huius, de quo et universa pendet nostre
huius tam profunde assertionis materia” — JOACHIM VON FIORE, Concordia, Praefatio, 9, s. 13;
zob. J. GRZESZCZAK, Grecorum carnalitas, s. 295–296.

⁵¹Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 20, 3, s. 104–105; tamże, II, 1, 21, 3, s. 107;
Protocoll der Commission zu Anagni, s. 104.

⁵²Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 21, 2, s. 107; Protocoll der Commission zu Anagni,
s. 104.

⁵³Zob. Kpł 25,8.
⁵⁴Zob. Kpł 25,11.
⁵⁵Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 21, 2, s. 106–107.
⁵⁶Sensu swoich często karkołomnych wyliczeń Joachim z Fiore upatruje w osadzonej w Biblii

idei doskonałości niektórych liczb. Jedną z nich jest 21, która, choć sama w sobie jest pozbawiona
doskonałości, to jednak zyskuje tę cechę jako wynik mnożenia trzy przez siedem, ponadto po-
jawia się w Joachimowych wyliczeniach jako połowa 42: „Quia vero vicenarius primus numerus,
qui est pars media quadragenarii secundi, non caret perfectione sua, oportet nos ipsius quoque
numeri in certis spatiis temporum ostendere perfectionem, quia et hoc ipsum certa opera appro-
bare noscuntur. Sicut certe cause fuerunt, que inter Vetus Testamentum et Novum distinxisse
noscuntur, ita non defuerunt proprietates causarum, que sub viginti et una generationibus metas
temporibus imposuerunt. Sed prius distinguenda sunt ipsa tempora, ut postea distinctionum cau-
sas congruentius agnoscamus. Ab Adam usque ad Iacob fuerunt generationes viginti una, a Iacob
usque ad Asa — et alio modo usque ad Oziam — generationes viginti una. Licet enim iudices,
qui prefuerunt populo Israel, non pertineant ad ordinem generationum, tamen pro generationi-
bus accipiendi sunt, quia quedam propagatio spiritalis fuit in eis sicut in regibus Iude et Israel.
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Przejdźmy teraz do ostatniego zagadnienia, jakim jest fundament trynitarny
Joachimowej wizji dziejów. W tej niezwykle złożonej problematyce kryje się
oryginalność idei opata z Fiore i wydobycie jej na światło dzienne wymagałoby
osobnego studium. Ograniczymy się więc jedynie do analizy tych fragmentów
spuścizny Joachima, na których skoncentrowała się komisja z Anagni, chcąc wy-
odrębnić fundament, na którym oparty został system wypracowany przez nasze-
go autora. Jeśli przyjmiemy za Heinrichem Deniflem, że Florencjusz dokonał
wyboru fragmentów z dzieł Joachima z Fiore, które zostały następnie porówna-
ne z rękopisami przywiezionymi do Anagni z Kalabrii, to już sama próba ukaza-
nia fundamentu trynitarnego pozwala stwierdzić, że ten XIII-wieczny magister
dysponował pogłębioną wiedzą na temat zawartości dzieł opata z Fiore.

Na pierwszy rzut oka fragment księgi piątej Concordia Novi ac Veteris Testa-
menti pojawia się dość niespodziewanie w „Protokole z Anagni”⁵⁷. Piąta i ostat-
nia księga Joachimowego dzieła różni się od pozostałych czterech zarówno ob-
jętością, jak i tematyką. Jej czytelnik, po trudzie, jaki towarzyszy zagłębianiu się
w tajniki metody opata, ma wreszcie możliwość delektowania się duchowym
rozumieniem wybranych epizodów Starego Testamentu, a przede wszystkim
może dokonać wglądu w czasy ostateczne⁵⁸. Epizody te, określone mianem ge-
sta sollempniora, niosą ze sobą duchowe znaczenie, które Joachim wydobywa na
światło dzienne, korzystając z wypracowanej wcześniej metody interpretacyj-
nej⁵⁹. Jednym z takich szczególnych epizodów starotestamentalnych jest z ca-
łą pewnością sześć dni stworzenia, którym opat z Fiore poświęca niemal całą
pierwszą część piątej księgi⁶⁰.

Fragment piątej księgi, przywołany w „Protokole z Anagni”, jest częścią szer-
szej refleksji opata z Fiore na temat Rdz 1,1⁶¹. Joachim z Fiore cztery razy

Exinde ab Asa usque ad Achim sive ab Ozia usque ad Christum generationes viginti ina. Por-
ro ab Achim usque ad sanctum Benedictum, et alio modo usque ad Constantinum augustum,
qui fuit quartus ab Heraclio, generationes viginti una. A sancto vero Benedicto usque ad annum
millesimum quinquagesimum incarnationis dominice, et alio modo a Constantino suprascripto
usque ad duas generationes post eam que presens est, generationes viginti una — Concordia, II,
1, 21, 3 – 22, 1–2, s. 107–109; zob. tamże, II, 1, 14, s. 92; por. Rdz 5,3–32; 11,10–27.

⁵⁷Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, V, 1, 17, 3, s. 575; Protocoll der Commission zu Anagni,
s. 104.

⁵⁸We wprowadzeniu do swojego dzieła sam opat z Fiore tak pisze na temat zawartości i celu
ostatniej księgi Concordia Novi ac Veteris Testamenti: „In quinto libro agitur de precipuis historiis
Prioris Testamenti, qualiter intelligende sint secundum spiritalem intellectum, eo quod ex fine
ipsarum historiarum ostendantur nobis multa que futura sunt in novissimis diebus, si eas spiritaliter
intelligimus” — JOACHIM VON FIORE, Concordia, Praefatio, 11, s. 15.

⁵⁹ „[…] oportet nos in hoc quinto libro de quibusdam gestis sollempnioribus, que occurrerint,
spiritaliter agere, ut ex multis testimoniis ostendamus laboriosos rerum fines, et post magnos
agones et certamina pacem victoribus impartiri” — tamże, V, 1, 1, 1, 1, s. 506.

⁶⁰Zob. tamże, V, 1, 2–18, s. 514–596; por. Rdz 1–2.
⁶¹Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, V, 1, 17, 3, s. 575.
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wychodzi w nim od tego pierwszego zdania Biblii; za każdym razem w innym
kontekście⁶². Kontekst przywołanego przez komisję fragmentu jest najbardziej
spekulatywny z wszystkich czterech, a słowem kluczowym jest w nim metafi-
zyczne pojęcie początku (principium), stosowane do osób Trójcy Świętej i ich
działania na przestrzeni dziejów⁶³. Wracamy w ten sposób do trzech ordines, ja-
kie Joachim wyodrębnia w ich dziejowym następstwie, wskazując jednocześnie
na właściwe każdej osobie Trójcy działanie: z inicjatywy Ojca w pierwszej epo-
ce dziejów pojawił się ordo coniugatorum; Syn wyniósł ordo clericorum w drugiej
epoce, a w trzeciej Duch Święty uczyni to samo z ordo monachorum⁶⁴. Działa-
nie osób na przestrzeni dziejów nie godzi jednak w jedność Boga, o czym opat
z Fiore przypomina w drugiej księdze, a wraz z nim komisja z Anagni⁶⁵.

Na jakiej podstawie opat z Fiore przechodzi od wewnątrztrynitarnych relacji
do swojej dynamicznej wizji dziejów? Jak zwykle, korzysta z verba autentica, czy-
li Pisma Świętego. Janowa Ewangelia zawiera odpowiedź, jakiej Jezus udzielił
prześladującym Go Żydom za to, że uzdrowił chromego człowieka w szabat:
„Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam” ( J 5,17). Działanie to — zda-
niem Joachima z Fiore — jeśli ma pozostać w zgodności z zasadniczą treścią
trynitarnego dogmatu, nie może nie mieć zastosowania także do trzeciej oso-
by Trójcy Świętej, i stąd Joachimowa operatio Spiritus Sancti, z którą będziemy
mieli do czynienia zwłaszcza w czasach bezpośrednio poprzedzających koniec
świata, co zapowiada już starotestamentalne proroctwo Joela⁶⁶. Chcąc oddać

⁶²Zob. tamże, V, 1, 2, 1, s. 514; V, 1, 9, 1, s. 541; V, 1, 17, 1, s. 575; V, 1, 18, 1, s. 586.
⁶³ „IN PRINCIPIO, inquit, CREAVIT DEUS CELUM ET TERRAM. PRINCIPIUM Pater, PRINCIPIUM

Filius, PRINCIPIUM Spiritus Sanctus. Propter Patrem, qui est PRINCIPIUM, intellectus primus in-
cepit ab Abraham; propter Filium, qui est PRINCIPIUM, secundus intellectus incepit a Iohanne
Baptista et a nativitate ipsius Filii secundum carnem; propter Spiritum Sanctum, qui est PRINCI-
PIUM, tertius intellectus incipit a temporibus istis” — tamże, V, 1, 17, 1–2, s. 575.

⁶⁴Zob. tamże, V, 1, 1, 17, 3, s. 575; Protocoll der Commission zu Anagni, s. 104.
⁶⁵W ten sposób opat z Fiore broni się przed zarzutem tryteizmu: „Quod autem tres generatio-

nes pro uno principio accipiendas esse dicimus, non discordat a sacro mysterio sancte et individue
Trinitatis. Si enim Pater et Filius et Spiritus Sanctus non sunt tria principia, sed unum princi-
pium, non est absque causa mysterii, ut aliqui tres viri iusti, qui typum retinent Trinitatis, pro uno
principio accipiantur, ita ut quilibet eorum accipiatur pro principio et ipsi tres pro uno principio.
Sane quod tres ordines illi […] in propriis temporibus claruerunt pertinere ad misterium Trinita-
tis […] Ita enim per tres status mundi assignari oportet concordiam in eisdem ordinibus, ut non
discedatur ad dextram aut sinistram, quia, etsi ea que acciderunt multiplicia sunt, idcirco tamen
alia post alia usque tertio ostendit Deus, ut trinum se esse ostenderet in personis. Alioquin, si una
persona esset Deus, nec tria distincta opera querenda essent, nec in uno eorum tantum concordia
assignari valeret” — JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 7, 1–2, s. 74–75; por. B.J. HUCULAK,
Tryteiści, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013, kol. 1099–1100.

⁶⁶Zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 1, 7, 3, s. 75–76; Protocoll der Commission zu Anagni,
s. 104; Jl 2,28; por. Dz 2,17.
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dokładniej i wyraźniej (expressius) treść użytego przez Joachima słowa opera-
tio, komisja z Anagni sięgnęła do innego dzieła, Enchiridion super Apocalypsim,
w którym opat z Fiore stwierdza wprost, że Duch Święty, bardziej niż słowem,
przemówi czynem⁶⁷.

W akapicie zamykającym analizowany przez nas fragment „Protokołu z Ana-
gni” komisja wraca do kluczowego słowa, czyli fundamentum⁶⁸. Jest nim, jak
ustalili papiescy eksperci, dokonany przez opata z Fiore podział dziejów na trzy
epoki, na którym opiera się cała jego refleksja teologiczna (tota doctrina Joachim).
Ciekawym i wymownym posunięciem jest odwołanie się w tym miejscu do Intro-
ductorius, czyli wprowadzenia do Joachimowego komentarza Apokalipsy, zna-
nego jako Expositio in Apocalypsim. To obszerne dzieło, pozostające do dzisiaj
w rękopisach oraz weneckiej edycji z początku XVI wieku, ukazuje nam opata
z Fiore jako znakomitego średniowiecznego apokaliptyka. Introductorius, zwany
również Praefatio, jest owocem długoletnich wysiłków egzegetycznych Joachi-
ma z Fiore, na które składały się nie tylko badania nad Janową Apokalipsą, lecz
również działalność duszpasterska, której przejawem były konferencje i kazania
głoszone mnichom⁶⁹. Kurt-Victor Selge odtworzył w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku złożony proces powstawania Expositio in Apocalypsim, docho-
dząc do wniosku na podstawie analizy tekstualnej i XII-wiecznych świadectw,
że Introductorius jest owocem długiego procesu redakcyjnego i przybrał ostatecz-
ną formę w latach 1198–1199, a więc w momencie, gdy całość komentarza była
już ukończona⁷⁰. Szczególna wartość Introductorius polega na tym, że jest on
syntetycznym, a jednocześnie starannie dopracowanym streszczeniem Joachi-
mowej wizji dziejów, stąd przywołanie tego dzieła przez komisję z Anagni po
raz kolejny świadczy zarówno o dobrym zorientowaniu jej członków w twórczo-
ści Joachima z Fiore, jak i postawie krytycznej, charakteryzującej ich pracę.

* * *

⁶⁷Zob. IOACHIM ABBAS FLORENSIS, Enchiridion, s. 216. Pisząc o działaniu Ducha Święte-
go, Joachim z Fiore dokonuje parafrazy Jezusowych słów z J 5,17, widocznej w sformułowaniu:
„Filius cum Patre usque modo operatur et ego [Duch Święty — J.G.] operor”. Opat wyraził tę
myśl również w sposób graficzny, za pomocą tzw. okręgów trynitarnych, widocznych w Concor-
dia Novi ac Veteris Testamenti, komentarzu Apokalipsy oraz w późniejszym Liber Figurarum —
zob. JOACHIM VON FIORE, Concordia, II, 2, 5, 7, s. 170; Expositio magni prophete Abbatis Ioachim
in Apocalipsim, f. 38ab; J. GRZESZCZAK, Joachim z Fiore, s. 66, 212.

⁶⁸Zob. Protocoll der Commission zu Anagni, s. 105.
⁶⁹Zob. Expositio magni prophete Abbatis Ioachim in Apocalipsim, f. 2d–26c; JOACHIM Z FIORE,

Wykład Apokalipsy, s. 56–60 (fragmenty).
⁷⁰Zob. K.-V. SELGE, L’origine delle opere di Gioacchino da Fiore, w: L’attesa della fine dei tem-

pi nel Medioevo, red. J. Miethke, O. Capitani (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, 28),
Bologna: Il Mulino, 1990, s. 121–122, 124.
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Pora na krótkie podsumowanie powyższej refleksji. Sposób, w jaki komisja
z Anagni analizowała zawartość wybranych dzieł Joachima z Fiore, przywodzi
na myśl integralne podejście, widoczne u św. Tomasza z Akwinu, który nie re-
zygnował ze starannej lektury źródeł, co widać choćby w idealnie wpisującym
się w naszą problematykę fragmencie Vita autorstwa Wilhelma z Tocco. Do-
minikański hagiograf, pisząc o działaniach Akwinaty, wymierzonych w błędy
głoszone przez „braciszków ubogiego życia” (Fraterculi de vita paupere), spodzie-
wających się nadejścia trzeciej epoki, w której zapanuje nowy duch wolności,
wspomina o pewnym wymownym epizodzie z jego biografii. Święty Tomasz,
wiedząc, że „braciszkowie” nawiązują do niektórych elementów Joachimowej
spuścizny, przeczytał najpierw od początku do końca jedno z dzieł opata z Fio-
re, a następnie poddał krytycznej ocenie jego zawartość⁷¹.

Członkowie komisji z Anagni, podobnie jak św. Tomasz z Akwinu, są świad-
kami żywotności Joachimowej spuścizny w XIII wieku i sięgają bezpośrednio do
dzieł opata, by zrozumieć to zjawisko i poddać je krytycznej ocenie. „Protokół
z Anagni” jest pracą „pisaną na zamówienie” — w tym przypadku zamawiają-
cym był Aleksander IV, co z pewnością wpłynęło na cele, jakie chciała osiągnąć
papieska komisja, oraz ostateczny kształt tego dokumentu. Teologowie, a wśród
nich biskup Florencjusz, dokonali wnikliwej analizy wybranych dzieł Joachima
z Fiore, by postawić następnie diagnozę nieróżniącą się zasadniczo od tej, jaką
widzimy w pracach współczesnych autorów⁷². Diagnozę tę znajdujemy w dalszej
części tego XIII-wiecznego dokumentu; pomijamy jednak ten wątek, również

⁷¹ „[…] quia ex dictis Abbatis Joachim praedicti haeretici fomentum sumunt praefati erroris
pestiferi, praedictus Doctor in quodam monasterio petivit librum praefati Abbatis, et oblatum
totum perlegit, et ubi aliquid erroneum reperit vel suspectum, cum linea subducta damnavit, quod
totum legi et credi prohibuit, quod ipse sua manu docta cassavit” — GUILIELMUS DE THOCO ORD.
PRAEDICATORUM, Vita S. Thomae Aquinatis, w: Acta Sanctorum Martii, t. VII, Parisiis et Romae:
Apud Victorem Palmé, 1865, s. 665.

⁷²Henri de Lubac zauważa w Joachimowej wizji dziejów ogromny potencjał, zdolny zainspiro-
wać późniejszych radykałów i ich rewolucyjne rozwiązania. W konkluzji wstępu do swojej monu-
mentalnej La postérité spirituelle de Joachim de Flore pisze, że wielkie marzenie opata, wypływające
z jego biblijnej medytacji, poddawało się bardzo zróżnicowanym interpretacjom i stąd: „L’oeuvre
de Joachim de Flore n’est donc pas » innocente« des traductions successives qui en seront faites.
Joachim se croyait certainement investi d’une mission et il ne pouvait ignorer totalement l’audace
extraordinaire du programme qu’il était chargé d’annoncer. Sans doute n’a-t-il pas eu, sous des
dehors d’humilité, la »conscience superbe« que lui prête avec admiration Ernesto Buonaiuti, mais
il serait difficile de ne pas reconaître rétrospectivement, dans ses écrits le germe d’un » profond
esprit subversif« . Sans que leur auteur ait pu s’en rendre compte, l’Esprit allait être dressé contre
l’Église du Christ et par une conséquence fatale contre le Christ lui-même, pour un » dépasse-
ment« du Christ et de son Église, ou du moins pour cent façons tout autres de les comprendre.
Dès lors cet Esprit, dont il célébrait d’avance le règne, ne serait plus l’Esprit-Saint” — H. DE
LUBAC, La postérité, s. 18.
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dlatego, że komisja sięga w niej do dzieł opata z Fiore, niebędących przedmio-
tem refleksji w analizowanym przez nas fragmencie⁷³.

Zarówno dobór fragmentów dzieł Joachima z Fiore, jak i stosunkowo niewiel-
ki, bo liczący kilkadziesiąt lat od jego śmierci dystans czasowy, czynią z „Pro-
tokołu z Anagni” interesujący materiał badawczy, którego nie można pominąć
w studium nad Joachimową spuścizną. Mamy w jego przypadku do czynienia
z pierwszą pogłębioną, a co ważne, opartą na źródłach prezentacją i krytyczną
oceną historycznej i teologicznej wizji tego XII-wiecznego autora, która zdu-
miewa swoją żywotnością od średniowiecza do czasów współczesnych.

ANEKS

PROTOCOLL DER COMMISSION ZU ANAGNI
H. DENIFLE, Das Evangelium aeternum und die Commission zu Anagni, „Archiv
für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters”, 1 (1885), s. 102–105.

Pr i m o notandum est fundamentum doctrine Joachim. Et proponit tres status
tocius seculi IIII. capitulo secundi libri [Concordiae Novi ac Veteris Testamenti —
JG] quod incipit: Intelligentia vero illa etc. dicens: „Aliud tempus fuit in quo
vivebant homines secundum carnem, hoc est usque ad Christum, cuius initiatio
facta est in Adam; aliud est, in quo vivitur inter utrumque, hoc est inter carnem
et spiritum usque scilicet ad presens tempus, cuius initiatio facta est ab Heliseo
propheta sive Ocia rege Juda; aliud in quo vivitur secundum spiritum videlicet
usque ad finem mundi, cuius [103] initiatio facta est a diebus sancti Benedicti.
Fructificatio itaque vel proprietas primi temporis sive ut dicamus melius primi
status fuit ab Abraham usque ad Zachariam patrem Johannis baptiste; iniciatio
ab Adam. Fructificatio secundi status a Zacharia usque generationem XLII.; ini-
tiatio ab Ozia sive a diebus Asa, sub quo vocatus est Heliseus ab Helia propheta.
Fructificatio tercii status ab ea generatione que fuit XXII. a beato Benedicto us-
que ad consumationem seculi; initiatio a sancto Benedicto”. Deinde in capitulo
sequenti immediate distinguit tres ordines electorum respondentes tribus sta-
tibus seculi predictis, quorum primus est conjugatorum, secundus clericorum,
tercius monachorum. „Conjugatorum ordo initiatus ab Adam fructificare cepit
ab Abraham. Clericorum ordo iniciatus est ab Ozia, qui cum esset de tribu Juda

⁷³Mowa zwłaszcza o późnym i bardziej radykalnym w treści dziele Joachima z Fiore, Tractatus
super quatuor evangelia, które ze zrozumiałych względów wzbudziło zainteresowanie papieskiej
komisji — zob. Protocoll der Commission zu Anagni, s. 110–112; IOACHIM ABBAS FLORENSIS,
Tractatus super quatuor evangelia (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Antiquitates, 17), Roma:
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2002.



U POCZĄTKÓW BADAŃ NAD WIZJĄ DZIEJÓW JOACHIMA Z FIORE 173

obtulit incensum domino, etsi non impune. Fructificavit autem a Christo qui est
verus rex et sacerdos. Monachorum ordo incepit a beato Benedicto, cuius fruc-
tificatio in temporibus istius”. Quantum autem protendatur tempus medium
horum trium sive status secundus dicitur secundo libro C on c o rd i e capitulo
X., quod incipit: Propter hec veneranda mysteria, scilicet ubi dicitur: „Ut autem
pretermittamus tempora inicialia et teneamus id quod singulo statui proprium
est, primus ab Abraham Ysaac et Jacob usque ad Zachariam patrem Johannis
baptiste sive usque ad ipsum Johannem et ad Christum Jesum. Secundus ex
eodem tempore usque ad presens. Tercius a presenti tempore usque in finem”.
Quot autem generationes contineat iste idem status medius, dicitur in XI. capi-
tulo ejusdem secundi libri d, quod sic incipit: In tertia vero arbore etc. hiis verbis:
„Sunt etiam a Zacharia patre usque ad finem hujus status generationes XLII”.
Quot autem annos habeat unaqueque istarum XLII generationum hujus secun-
di status habetur XX. capitulo ejusdem libri, ubi probatur, quod XXX, multiplici
argumento, scilicet quia „XXX annorum erat dominus quando cepit habere fi-
lios spirituales, David quando inunctus est in regem, Ezechiel quando incepit
prophetare, quia perfectio huius numeri pertinet ad fidem trinitatis. Inde est
quod nemo absque magna necessitate debet in novo testamento suscipere sacer-
dotii dignitatem, ut fiat pater spiritualis, XXX nisi esset [104] annorum, ne ab
illo summo sacerdote dissimilis esse videatur, qui fuit dux itineris in conspectu
ecclesie”. Et paulo post: „Igitur generationes ecclesie sub spacio XXX annorum
singule sub singulis tricenariis accipiende sunt, ita ut sicut Matheus comprehen-
dit tempus primi status sub spatio generationum XLII aut quasi XL duarum, ita
tempus secundi sub eodem generationum numero ternarii non sit dubium, ma-
xime cum hoc ostendatur significatum in numero dierum, quo mansit Helias
absconditus a facie Achab, et quo mulier amicta sole, que designat ecclesiam,
mansit abscondita in solitudine a facie serpentis, accepto haut dubium die pro
anno, et mille CCtis LX diebus pro totidem annis”. Item de generationibus ter-
cii status dicitur sequenti capitulo XXI., quod incipit: Memorari debemus, hiis
verbis: „Sane tertius status, cujus initia presto sunt, numerum quinquagenarium
ob magni jubilei libertatem requirit”. Deinde refert hos ternarios ad tres perso-
nas in quinto libro Concordie, tertia parte prime distinctionis, capitulo secundo,
b. ubi dicit: „In primo statu auctorizatus est a deo patre ordo coniugatorum, in
secundo glorificatus est a filio ordo clericorum, in tercio clarificabitur a spiritu
sancto ordo monachorum. In primo sane ordine veneranda est ymago patris, in
secunda filii, in tercio spiritus sancti”. Item secundo libro capitulo VII., quod sic
incipit: Quod autem tres generationes etc. dicitur sic: „Quia vero tres sunt persone,
etsi ipse tres unus deus, dicit filius de patre et de se: pater meus usque modo opera-
tur et ego operor. Quando autem pater sine filio aut filius sine patre? Sed tamen
quia ait» usque modo«proprietates ymaginum intelligi voluit, ut sicut in illis, qui
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patres dicti sunt usque ad Christum, veneranda est patris similitudo, ita et in illis,
qui redempti sunt per sanguinem filii et nati ex aqua et spiritu sancto, venere-
mur ymaginem ipsius filii, qui voluit habere fratres in terra, cum sit dominus
omnium et creator universorum, ut sit ipse, ut ait Paulus, primogenitus in multis
fratribus. Quia vero baptizatis jam apostolis ait idem dominus et redemptor: Vos
autem baptizabimini spiritu sancto non post multos hos dies, ostenditur etiam post
hec operatio spiritus sancti in spiritualibus viris, que maxime circa finem seculi
expectanda est, etsi in aliquibus jam precesserit, quando consumabitur in mul-
tis, que inchoata est in paucis, promissio illa domini per Johelem dicentis: erit
in novissimis diebus effundam de spiritu meo super omnem carnem et prophetabunt
filii vestri et filie vestre. Et de his proprio loco satis dictum est”. Hoc expressius
dicitur in E n c h i r i d i o sive [105] Introductorio super Apocalipsin, quod sic in-
cipit: Nunc de VII. tempore et VII. signaculo etc. ubi dicitur: „Credendum est, ut
ea concordia inter secundum statum et tercium habeatur, que habita est inter
primum et secundum, ut quomodo filius loqutus est de patre de se dicens: pa-
ter meus usque modo operatur, et ego operor, ita spiritus sanctus opere magis quam
voce de filio et de se loquatur et dicat: filius cum patre usque modo operatur, et
ego operor”.

Hec omnia predicta de fundamento hujus doctrine summatim dicuntur. Si-
militer in I n t ro d u c t o r i o Apocalipsis c. III., quod intitulatur De tribus statibus
mundi et incipit: Primus trium statuum etc. Super hoc igitur fundamento proce-
dit tota doctrina Joachim, et predicit multa variando de fide secundi status et
de tercio stato et de quodam ordine qui debet dominari in eodem tercio statu
usque in finem seculi, inter que notavimus aliquos passus.
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FUNDAMENTUM DOCTRINE JOACHIM.
THE BEGINNING OF RESEARCH ON THE VISION

OF THE HISTORY OF JOACHIM OF FIORE

S U M M A R Y
The article presents the first attempt at a comprehensive and critical view on
the vision of the history of Joachim of Fiore (1135–1202), that is, the so-called
“Protocol of Anagni” from the mid-13th century, a collection of the results of
a papal commission convened by Alexander IV to examine the case of the Fran-
ciscan theologian Gerard of Borgo San Donnino. An analysis of a fragment of
the “Protocol”, where the papal theologians presented the foundations of the
doctrine of Joachim of Fiore, the Calabrian Abbot, was carried out. Attention
was drawn to a precise selection of works by Joachim of Fiore, which the com-
mission used to research the legacy of this author in the doctrinal aspect. Both
the selection of the fragments of works by Joachim of Fiore, as well as the rela-
tively brief period of time of a mere several dozen years after his death, make the
Protocol of Anagni compelling research material, which cannot be overlooked in
the study of Joachim’s legacy. This is the first in-depth and, more importantly,
source-based presentation and critical assessment of the historical and theolog-
ical vision of this 12th-century author, one that is astonishing in its vitality,
stretching from the Middle Ages to modern times.
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