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APIE ATSKIRTÀSIAS SUBSTANCIJAS
On Separate Substances
ÁVADAS Á TOMO AKVINIEÈIO ANGELOLOGIJÀ.
PENKTOJI DALIS
Klastotë. Kas tikrasis autorius?
Traktato Apie atskirtàsias substancijas aðtuoniolikto skyriaus pradþioje Tomas Akvinietis mums pristato Dionisijà kaip patá didþiausià krikðèioniø angelologijos autoritetà. Ðis Dionisijas viduramþiais buvo tapatinamas su Apaðtalø darbuose minimu Dionisiju, Areopago1 nariu, kuris, iðklausæs Pauliaus kalbà apie
Neþinomà Dievà ir prisikëlimà ið numirusiøjø stojo á jo pusæ ir priëmë tikëjimà (Apd 17, 3234). Pasakojama, kad tasai Dionizas, arba Dionisijas, vëliau tapo pirmuoju Atënø vyskupu. Bûtent jam viduramþiø tradicija priskiria keturis traktatus  Apie Dievo vardus, Apie mistinæ teologijà, Apie dangiðkàjà hierarchijà, Apie baþnytinæ hierarchijà  ir deðimtá laiðkø. Visi jie vadinami bendru vardu  areopagitikai.
Areopagitikai þinomi nuo tada, kai 532 m. regioniniame Baþnyèios susirinkime Konstantinopolyje saikingieji monofizitai2 juos pateikë kaip savo tikëjimo teisingumo árodymà. Susirinkimui pirmininkavæs Efeso vyskupas Hipatijus ið karto suabejojo jø tikrumu. Jis turëjo svariø prieþasèiø: 1) nëra jokiø liudijimø,
jog kada nors anksèiau ðie veikalai bûtø buvæ þinomi; 2) autorius cituoja veiklus, kurie buvo paraðyti jau
po Dionisijo Areopagito mirties; 3) raðo apie krikðèioniø ðventyklas, apeigas, dvasininkus ir net vienuolius; 4) raðtø stilius ir teologiniai terminai bûdingi ne pirmiesiems krikðèionybës amþiams, o treèiajam ir
ketvirtajam amþiui; 5) kai kurios Dionisijo raðtø vietos  akivaizdus Plotino ir Proklo veikalø plagiatas.
Atrodo, kad monofizitai, norëdami tiems raðtams suteikti daugiau svorio, autorystæ melagingai priskyrë
Areopagitui. Klastotæ Baþnyèia priëmë kaip naudingà teologijai, o Hipatijaus abejones pamirðo, taèiau
monofizitø tikëjimà pasmerkë Chalkedono (451) ir Konstantinopolio (553) Susirinkimuose. Dionisijo Areopagito raðtai buvo paraðyti graikø kalba. VI a. jie buvo iðversti á sirø kalbà; VIII a.  á arabø ir armënø
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kalbas; IX a.  á koptø ir lotynø kalbas; XI a.  á gruzinø; XIV a., XVII a. ir XIX a.  á slavø kalbas. Á lotynø
kalbà IX a. pabaigoje juos iðvertë Jonas Scotas Eriugena.
Apie klastotæ pirmasis vieðai prabilo italø humanistas Lorenzo Valla Komentare Naujajam Testamentui.
Tikrasis areopagitikø autorius iki ðios nenustatytas. Manoma, kad jis buvo sirø kilmës Proklo mokinys,
raðæs V a. pabaigoje arba VI a. pradþioje. Ádomi gruzinø akademiko Ðalvos Nutsubidzës hipotezë, kad
jis buvo Petras Iberietietis, gruzinø ortodoksø Baþnyèios ðventasis. Taèiau, kol areopagitikø autorystë
galutinai nenustatyta, jø autorius vadinamas Pseudodionisiju arba Dionisiju Pseudoareopagitu.
Tad vos tik áþengæ á katalikiðkàjà Akvinieèio angelologijà, susiduriame su klastote. Vis dëlto tai neturëtø mûsø labai jaudinti: juk ne tiek svarbu, kas Akvinieèio akyse buvo didþiausias krikðèioniø angelologijos autoritetas, kiek kà jis teigë. Nors, kita vertus, ðioje situacijoje negalime atmesti nerimà kelianèios prielaidos, kad tos autoritetingos angelologijos autoriumi galëjo bûti pats venias: juk Evangelijos skelbia já esant melo kunigaikðèiu.

Trys klausimai
Kad ir kaip ten bûtø, aðtuonioliktame traktato Apie atskirtàsias substancijas skyriuje Akvinietis, remdamasis Pseudodionisiju, gvildena klausimus: 1) kas padarë angelus? 2) kada padarë? ir 3) kur padarë?
Pirmàjá klausimà nagrinëti bûtina, nes egzistuoja teorija, kad Dievas padarë tik pirmàjá angelà arba tik
paèius aukðèiausius, bet ne visus angelus; kad savo tobulumus angelai gauna ne ið vieno vienintelio
prado, bet ið ávairiø pradø. Antràjá klausimà bûtina nuðviesti, norint paneigti platonikø ir peripatetikø
teorijà, kad angelai yra Dievo bendraamþiai bei patvirtinti, kad jie negalëjo bûti daromi vëliau uþ kûniðkus objektus, kad buvo padaryti arba tuo paèiu metu, arba anksèiau. Treèiàjá klausimà Tomas kelia
todël, kad kai kurie Baþnyèios mokytojai raðo apie Empirëjø, arba ugniná dangø, kaip apie angelø sukûrimo, nes atrodo, kad pats laikosi poþiûrio, jog dvasiniø substancijø padarymui jokios fizinës vietos
nereikia. Taèiau angelo ir fizinës vietos santykio problemà Tomas gvildena kitame skyriuje.
Nagrinëdamas pirmàjá klausimà Tomas neigia platonikams priskiriamà Gërio ir Esaties (Bûties) perskyrà: Gëris yra aukðèiausiasis Dievas, Esatis yra uþ já þemesnis Dievas. Ið tokios perskyros iðplaukia
iðvada, kad angelas gerumà gauna ið pirmojo prado, o buvimà  ið antrojo. Tomas tokios perskyros
nepripaþásta ir Gërá tapatina su Esatimi. Dievas yra Esatis ir Gëris, Gëris ir Esatis. Ðiai idëjai pagrásti jis
pasitelkia Ðventojo Raðto ir Pseudodionisijo autoritetà. Su didesniais keblumais jis èia nesusiduria.
Tokie keblumai já iðtinka sprendþiant antràjá klausimà. Mat, kaip jis pats pripaþásta, Biblija apie
angelø sukûrimà nieko aiðkaus nesako, o Baþnyèios mokytojai ðeðias kûrimo dienas, apie kurias pasakoja Pradþios knyga, vieni laiko faktu, kiti  tik metafora, nors visi sutaria, kad angelai nëra tokie
seni kaip jø kûrëjas. Akvinieèiui tinka tiek ðeðiø dienø metafora, tiek faktas.3 Todël jis daro iðvadà:
jeigu kûriniai nebuvo sukurti visi vienu metu, tai labai tikëtina, kad dvasiniai kûriniai buvo sukurti
anksèiau negu visi kiti.

Ið ko angelas padarytas?
Tomas Akvinietis nurodo, kad poþiûrá, jog angelas yra ið materijos ir formos sudaryta kûniðka esybë, skatina noras pabrëþti Dievo iðskirtinumà4 ir Ðventasis Raðtas, angelams priskiriantis kûniðkus pavidalus ir ávairias buvimo vietas. Todël paneigti angelø materialumà nëra lengva. Norint tai atlikti, reikia
bûti tikru teologijos virtuozu. Toks buvo Pseudodionisijas Pseudoareopagitas. Kadangi jis angelus daþnai vadina intelektais ir protais, o Aristotelis árodinëja, kad protas yra nematerialus, tai Tomas daro iðvadà, kad angelai yra nematerialios, nekûniðkos esybës. Kitaip tariant, angelo prigimtinëje sandaroje
jokios materijos nëra.
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Priëmus ðià iðvadà, gali pasirodyti, kad sandaros paprastumu angelas prilygsta Dievui. Todël derëtø
tokià regimybæ paneigti. Taèiau nagrinëjamame tekste Tomas to nedaro. Ðià uþduotá jis jau atliko savo
akademinës karjeros pradþioje, traktatëlyje Apie esiná ir esmæ, kuriame aiðkina, kad ið tiesø jø sandaroje absoliutaus paprastumo nëra, nes jie sudaryti ið dviejø sandø  formos ir esaties. Taèiau jie vadinami
paprastosiomis substancijomis siekiant pabrëþti, kad jø sandaroje nëra materijos. Taigi angelø paprastumas reiðkia ne tai, kad savo sandaros paprastumu jie prilygsta Dievui, kuriam jokiu atþvilgiu niekas
negali prilygti, o tai, kad jie paprastesni uþ visas kûniðkas esybes.5 Ðitaip Akvinietis vienu ðûviu nuðovë
du zuikius: apgynë ir angelø nematerialumà, ir Dievo pranaðumà paprastumo tobulybëje. Taèiau, kaip
minëjau, dabar mûsø nagrinëjamame tekste prie ðios uþduoties nuodugnaus sprendimo jis negráþta, bet
dëmesá sutelkia á klausimà, kaip nematerialiosios substancijos esti materialiose vietose, nes tikroji jø
buvimo vieta yra dvasinë. Materialiose vietose angelai esti ne kaip kûnai, o kaip veikianèiosios galios,
todël sakoma, kad angelai ten yra ne savo buvimu, bet veikimu.

Literatûra ir nuorodos
11

12

13

Areopagas (gr. Areios pagos  Arëjo kalva) ant
ðios kalvos posëdþiaudavo Atënø teismas, aukðèiausias Atënø teisminës ir politinës valdþios organas.
Monofizitai (gr. monos  vienas ir physis  prigimtis), krikðèionys, tikintys, kad Kristus buvo tik
Dievas, o ne Dievas ir þmogus viename asmenyje. Ðá tikëjimà pasmerkë.
Norint tuo ásitikinti, pakanka pavartyti jo Teologijos sumos pirmàjà dalá, kurioje pirmiausia pa-

14

15

aiðkinama, kad visa kûrinija buvo sukurta akimirksniu, o toliau pasakojama kaip Dievas ðeðias dienas kûrë pasaulá. Plg.: Thomas Aquinas.
Summa theologiae, I, q. 45 ir 6773.
Tik Dievas yra nematerialus, visos kitos esybës
yra materialios. Taip manë tokie teologijos autoritetai kaip Origenas ir Jonas Damaskietis.
Þr.: Tomas Akvinietis. Apie esiná ir esmæ. Apie
tiesà. Apie intelekto vienovæ prieð averoistus. 
Vilnius: Logos, 2000, p. 35.
Doc. dr. Gintautas VYÐNIAUSKAS
Klaipëdos universitetas

XVIII SKYRIUS

APIE DVASINIØ SUBSTANCIJØ KILMÆ PAGAL KATALIKØ TIKËJIMÀ
[161] Kadangi jau parodyta, kà apie dvasines substancijas  jø kilmæ, prigimtinæ
sandarà, ávairovæ ir valdymo tvarkà  manë þymiausieji filosofai, Platonas
ir Aristotelis, ir dël ko su jø nuomone nesutiko tie, kurie klydo, tai dabar
reikia iðdëstyti, kà kiekvienu ið ðiø klausimø teigia krikðèioniø religija. Siekdami ðio tikslo daugiausia remsimës tekstais Dionisijo, kuris geriau nei kiti
mokë apie tai, kas dvasinëms substancijoms bûdinga.
[162] Pirmas dalykas, kurio apie dvasiniø substancijø kilmæ átikinamiausiai moko
krikðèioniø tradicija, yra tas, kad visos dvasinës substancijos  taip pat kaip
ir visi kiti kûriniai  buvo Dievo padaryti. Ir ðis faktas yra árodytas kanoninio Ðventojo Raðto autoritetu. Juk Psalmëje sakoma: Ðlovinkite já, visi jo angelai,  ðlovinkite já visos jo dangiðkosios galybës! (Ps 148,2); ir iðvardijus visus kitus kûrinius, priduriama: nes jis tarë, ir visa buvo sukurta (Ps 148,5).
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[163] Bet ir Dionisijas traktato Dangiðkoji hierarchija ketvirtajame skyriuje tà kilmæ
iðsamiau paaiðkina raðydamas: pirmiausia teisinga pasakyti tai, kad visuotiniu
gerumu virðesminis dieviðkumas substituodamas tuos, kurie yra esmës, atvedë á esatá;
ir truputá toliau pridurdamas, kad paèios dangiðkosios substancijos yra pirmiausia
ir ávairiai dalyvavime Dieve padarytos; ir traktato Apie Dievo vardus ketvirtajame skyriuje raðydamas, kad dël dieviðkojo gerumo spinduliø atsirado visos inteligibilios ir protingos substancijos bei galios ir veiksmai. Jø dëka jos yra, gyvena ir
turi nesibaigiantá gyvenimà.
[164] Taèiau apie tai, kad visos dvasinës substancijos, o ne tik paèios aukðèiausios, yra Dievo tiesiogiai padarytos, jis aiðkiai sako Apie Dievo vardus penktajame skyriuje: paèios ðvenèiausios ir svarbiausios egzistuojanèios galios, ir tarsi
átvirtintos virðsubstanciniame prieangyje Trejybës, ið jos ir joje gauna ir esatá, ir
dieviðkos formos esatá turi, o þemiau jø yra pavaldþios, t.y. þemesnës uþ aukðèiausiàsias, pavaldþiu, t.y. maþiau tobulu bûdu turi esatá ið Dievo ir kraðtutinës, t.y. þemiausios, netobuliausiu, palyginti su kitais angelais, bûdu, taèiau
palyginti su mumis  virðgamtiniu.
Tuo jis leidþia suprasti, kad visi dvasiniø substancijø hierarchijos lygmenys yra ásteigti dieviðkuoju potvarkiu, o ne taip, kad viena ið jø bûtø kitos prieþastis. Apie tai jis dar aiðkiau raðo Apie dangiðkàjà hierarchijà ketvirtajame skyriuje: visø daiktø prieþasèiai ir viskà pranokstanèiam gerumui bûdinga kviesti visus,
kurie yra, jame dalyvauti, kad kiekvienas, kuris yra, bûtø apibrëþtas teisinga analogija, nes kiekvienà daiktà jis priskyrë tai tvarkai, kuri tinka jo prigimèiai.
[165] Be to, krikðèioniø mokymui prieðtarauja poþiûris, kad dvasinës substancijos
ið skirtingø pradø turi gerumà, esatá, gyvenimà, ir visa kita, kas priklauso
jø tobulumui. Mat kanoniniame Ðventajame Raðte buvimas paèia gerumo esme priskiriamas vien tik Dievui. Todël Evangelijoje pagal Matà teigiama: Vienas tëra Gerasis, Dievas (Mt 19,17). Tai, kad jis yra pati esatis, teigiama Iðëjimo knygoje, nes kai Mozë paklausë, koks yra Dievo vardas, Vieðpats atsakë:
Að esu, kuris esu (Ið 3,14). Ir tai, kad jis yra pats gyvøjø gyvenimas, teigiama
Pakartoto ástatymo knygoje: Jis yra gyvøjø gyvenimas (Ást 30,20).
[166] Ðià tiesà Dionisijas aiðkiausiai iðdësto Apie Dievo vardus penktajame skyriuje
raðydamas, kad ðventasis mokymas nei vadina vienà geru, kità egzistuojanèiu, treèià gyvenimu arba iðmintimi; nei sako, kad yra daugybë prieþasèiø bei kitø jam pavaldþiø, ávairius daiktus kurianèiø þemesniøjø dievø. Tuo jis paneigia nuomonæ
platonikø, kurie teigë, kad pati gerumo esmë yra aukðèiausias Dievas, þemiau kurio yra kitas Dievas, kuris yra pati esatis, ir t.t., kaip jau sakyta. Ir
toliau Dionisijas priduria, jog ðventasis mokymas teigia, kad tik ið vieno, t.y.
Dievo, atsiranda visos gërybës, nes bûtent ið aukðèiausiojo Dievo á daiktus sklinda ir esatis, ir gyvenimas, ir visa kita.
[167] Ðià mintá Dionisijas dar iðsamiau iðplëtoja Apie Dievo vardus vienuoliktame
skyriuje raðydamas: apie jokios dieviðkos ar angeliðkos substancijos esatá nesako-

132

LOGOS 57

2008 SPALIS  GRUODIS

KLASIKA

me, kad ji yra savaiminë esatis ir prieþastis, kurios dëka yra viskas. Juk viskas egzistuoja vien tik paèia virðsubstancine esatimi, bûtent aukðèiausiojo Dievo esatimi, kuri yra ir pradas, ir substancija, ir prieþastis: pradas  kaip veikianti, substancija  kaip pavyzdinë forma, o prieþastis  kaip tikslas. Ir priduria: nei
jokios kitos dievybës, iðskyrus virðdieviðkàjá gyvenimà, nevadiname gyvenimà duodanèia visø gyvenanèiøjø prieþastimi ir paèia gyvenimo esme, kuri tik formaliai
priklauso gyviesiems, nei, trumpai tariant, pirmøjø ið egzistuojanèiøjø substancijø nevadiname kurianèiosiomis substancijomis ir asmenimis, kuriuos jie vadina egzistuojanèiø daiktø dievais ir savaime veikianèiais kûrëjais.
[168] Kad dar aiðkiau paneigtø tà poþiûrá, Dionisijas apie esminá gerumà, kurá platonikai vadina aukðèiausiuoju Dievu, sako, kad ið jo á dvasines substancijas
ateina ir tai, dël ko jos gyvena ir supranta, ir visi kiti dalykai, priklausantys
jø tobulumui. Tà patá jis pakartoja kituose skyriuose parodydamas, kad ið
dieviðkosios esaties jos turi tai, dël ko yra, ir kad ið dieviðkojo gyvenimo turi tai, ko dëka gyvena, ir taip pat apie kitus dalykus.
[169] Taèiau yra prieðingas krikðèioniø mokymui poþiûris, kad dvasinës substancijos ið aukðèiausios dievybës kyla taip, kad egzistuoja nuo amþinybës, kaip
teigë platonikai ir peripatetikai. Mat katalikø tikëjimas teigia, kad jos pradëjo bûti, nors anksèiau nebuvo. Todël Izaijo knygoje raðoma: Akis pakelkit ir pasiþiûrëkit á aukðtybes! Kas jas sukûrë? (Iz 40,26), t.y., kas sukûrë visa, kas yra
aukðtybëse?; ir kad nebûtø suprantama, jog èia kalbama tik apie dangaus
kûnus, priduriama: Tasai, kuris atveda jø pulkus. Ðventasis Raðtas dangaus kariauna paprastai vadina dvasiniø substancijø pulkus dël jø tvarkos ir galios
vykdyti Dievo valià. Todël Evangelijoje pagal Lukà raðoma: Ûmai prie angelo
atsirado gausi dangaus kareivija (Lk 2,13). Ðitaip duodama suprasti, kad ne tik
kûnai, bet ir dvasinës substancijos ið nebûties buvo iðvestos á esatá, todël Laiðke
romieèiams raðoma: kuris... ir ið nebûties paðaukia bûti daiktus (Rom 4,17). Todël ir Dionisijas Apie Dievo vardus deðimtajame skyriuje raðo, kad ne visiðkai
ir absoliuèiai nesukurti ir be jokiø iðlygø amþini yra tie, kuriuos Ðventasis Raðtas
vadina amþinaisiais, bet neirius, nemirtingus, nekintanèius ir visada tuo paèiu bûdu egzistuojanèiuosius vadina amþinais dalykais, pavyzdþiui, kai sako: atkelkite
amþinuosius vartus, ir pan.; kas labiausiai akivaizdu, jog tai pasakyta apie dvasines substancijas; ir toliau priduria: todël tai, kas pasakyta apie amþinuosius dalykus, reikia suprasti, kad jie nëra be iðlygø tokie pat amþini, kaip Dievas, kuris
yra ankstesnis uþ visus amþius.
[170] Taèiau Ðventasis Raðtas, Pradþios knygos pirmojoje dalyje pasakodamas apie
kûriniø sukûrimo eilæ, apie dvasines substancijas nieko aiðkaus nepasako, kad
neiðsilavinæ þmonës, kuriems Ástatymas buvo duotas, nebûtø paskatinti stabmeldystei, jeigu dieviðkasis þodis bûtø papasakojæs, kad daugybë dvasiniø
substancijø buvo sukurtos anksèiau negu visi kûniðki kûriniai, todël ið ÐvenLOGOS 57
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tojo Raðto nieko aiðkaus negalima suþinoti apie tai, kada angelai buvo sukurti. O kad jie nebuvo sukurti vëliau negu kûnai, ir protui akivaizdu, nes
nederëtø tobulesniems bûti vëliau sukurtais, ir tai aiðkiai suprantama remiantis Ðventojo Raðto autoritetu. Mat Jobo knygoje raðoma: su manimi drauge rytmetinës þvaigþdës ir visi Dievo vaikai giedojo ið dþiaugsmo (Job 38,7); Dievo vaikai èia suprantami kaip dvasinës substancijos.
Taèiau Augustinas traktato Apie Dievo valstybæ vienuoliktoje knygoje teigia,
kad angelai jau buvo tada, kai buvo kuriamos þvaigþdës, o jos buvo sukurtos ketvirtàjà dienà. Tad gal turëtume sakyti, kad jie buvo sukurti treèiàjà dienà? Jokiu
bûdu. Mat þinoma, kad tà dienà þemë buvo atskirta nuo vandenø. Tad gal antràjà?
Ir ne jà, nes tada buvo sukurtas dangaus skliautas. Ir toliau jis tæsia: jei ið tiesø
angelai priklauso tø ðeðiø dienø Dievo darbams, tai jie yra toji ðviesa, kuri gavo
dienos vardà. Vadinasi, pasak Augustino, dvasinës esybës buvo sukurtos vienu metu su kûniðkais daiktais, kaip apie tai raðoma Pradþios knygoje: Pradþioje
Dievas sukûrë dangø ir þemæ (Pr 1,1), dvasines esybes reiðkiant þodþiu dangus, o jo formavimà ir tobulinimà reiðkiant ðviesos sukûrimu, kaip tai iðsamiai paaiðkinta Paþodinio Pradþios knygos komentaro antrojoje knygoje.
Bet Damaskietis antrojoje [traktato Apie tikràjá tikëjimà] knygoje raðo, jog kai
kurie teigia, kad angelai buvo sukurti anksèiau uþ viskà, t.y. anksèiau negu kûniðki kûriniai: pavyzdþiui, Grigalius Teologas sako, kad pirmiausia Dievas sumàstë angeliðkàsias ir dangiðkàsias galias, ir tai, kà jis iðmàstë, atsirado. Ir ðiam teiginiui ne tik pats Damaskietis pritaria, bet ir Jeronimas, jau minëto Grigaliaus
Nazianzieèio mokinys, tuo teiginiu vadovaujasi, nes komentuodamas Laiðkà
Titui raðo: dar nepraëjo ðeði tûkstanèiai mûsø laiko metø; bet kà galvoti apie tai, kiek
ankstesniøjø amþinybiø, kiek laikø ir kiek amþiø pradþiø iki tol buvo, kuriuose angelai, sostai, vieðpatavimai ir kiti panaðûs [angelø] hierarchijos atstovai tarnauja Dievui nekisdami laike ir jo nematuodami, bet Dievo ásakymu subsistuodami?
Taèiau në vieno ið ðiø poþiûriø nelaikau prieðingu sveikam mokymui, nes
bûtø pernelyg áþûlu manyti, kad tokie áþymûs Baþnyèios daktarai galvotø
kitaip negu liepia pamaldumas. Taèiau Augustino poþiûris labiau atitinka
jo paties teorijà, kurioje jis teigia, kad Dievui kuriant daiktus tokios ðeðiø dienø kaitos, apie kurià pasakoja Ðventasis Raðtas, nebuvo, ir tas ðeðias dienas
priskiria angelø supaþindinimui su ðeðiomis daiktø rûðimis. O Grigaliaus Nazianzieèio, Jeronimo ir Damaskieèio poþiûris labiau atitinka jø teorijà, pripaþástanèià, kad daiktai buvo paeiliui sukurti per minëtas ðeðias dienas. Mat
jeigu kûriniai nebuvo sukurti visi vienu metu, tai labai tikëtina, kad dvasiniai kûriniai buvo sukurti anksèiau negu visi kiti.
O jeigu bûtø paklausta, kur angelai buvo sukurti, tai akivaizdu, kad taip
klausti negalima, jeigu angelai buvo sukurti anksèiau negu bet kuris ið kûniðkø kûriniø, nes vieta yra kaþkas kûniðko, nebent vieta pavadintume tà
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dvasinæ ðviesà, kuria jie buvo Dievo apðviesti. Todël Bazilijas antrojoje Ðeðiø
dienø homilijoje sako: manome, kad jeigu kas nors atsirado anksèiau negu buvo
ásteigtas ðis juntamø bei iriø daiktø pasaulis, tai buvo sukurtas ðviesoje. Juk nei angelø orumui, nei visoms ávardytoms ir neávardytoms dangaus kariaunoms, nei kokiai nors protingai galiai arba patarnaujanèiai dvasiai netiktø bûti tamsoje: joms tiktø
gyventi ðviesos ir dþiaugsmo aplinkoje. Nemanau, jog kas nors tam prieðtarautø.
[175] O jeigu angelai buvo sukurti kartu su kûniðkais daiktais, tai ðis klausimas gali bûti svarstomas tik kaip angelo buvimo vietoje problemos klausimas, kuris
nagrinëjamas toliau. Atsiþvelgdami á tai kai kurie teigia, kad angelai buvo sukurti aukðèiausiame, nuostabiausiame danguje, kurá jie vadina Empirëjumi, t.y.
ugniniu, ne dël karðèio, o dël spindesio. Apie já kalba Strabus ir Beda aiðkindami Pradþios knygos þodþius: Pradþioje Dievas sukûrë dangø ir þemæ, nors nei Augustinas, nei kiti senieji Baþnyèios daktarai apie tà dangø neuþsimena.
XIX SKYRIUS

APIE DVASINIØ SUBSTANCIJØ PRIGIMTINÆ SANDARÀ
[176] Toliau reikia nagrinëti klausimà, kà, remiantis Katalikø mokymu, reikia manyti apie dvasiniø substancijø prigimtinæ sandarà.
[177] Mat bûta tokiø, kurie manë, kad angelai yra kûniðkos, arba ið materijos ir
formos sudarytos, esybës. Atrodo, kad taip manë Origenas, kuris traktate Apie
pradus raðë: vien tik Dievo, t.y. Tëvo, Sûnaus ir Ðventosios Dvasios prigimtá teisinga màstyti taip, kad ji egzistuoja be jokios materialios substancijos ir be jokio kûniðko priedëlio. Ir tam, kad manytø, jog angelai yra kûniðkos esybës, juos galëjo paskatinti Raðtas þodþiais, kuriais angelams priskiria tam tikrus kûniðkus dalykus, kai taria, kad jie esti kûniðkoje vietoje: pavyzdþiui, Evangelija
pagal Matà sako: ...jø angelai danguje visuomet regi mano dangiðkojo Tëvo veidà
(Mt 18,10); ir teigia, kad jie juda: pavyzdþiui, Izaijo knygoje raðoma: Tuomet
vienas ið serafimø priskrido prie manæs (Iz 6,6); ir, maþa to, jiems priskiria kûniðkà pavidalà, ten pat apie serafimà sakydamas: Kiekvienas turëjo ðeðis sparnus (Iz 6,2); ir apie Gabrieliø Danielio knygoje raðoma: pamaèiau vyrà, vilkintá
drobiniais marðkiniais, su Ufazo aukso juosta per juosmená. Jo kûnas buvo tarsi topazas (Dan 10,5-6) ir kitus, toje pat knygoje paminëtus panaðius dalykus.
[178] Jau sakëme, dël kokiø prieþasèiø jie panorëjo pripaþinti, kad angelai, nors
nëra kûniðkos esybës, sudaryti ið materijos ir formos. O kad angelai yra nekûniðkos esybës, árodyta remiantis autoritetu kanoninio Raðto, kuris juos dvasiomis vadina. Juk Psalmëje raðoma: Vëjus tu darai savo pasiuntinius (Ps 103,4);
ir Apaðtalas Laiðke þydams apie angelus raðo: Argi jie visi nëra tik tarnaujanèios dvasios, iðsiøstos patarnauti tiems, kurie paveldës iðganymà? (Þyd 1,14). O
þodþiu dvasia Raðtas paprastai vadina kà nors nekûniðka, pavyzdþiui,
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[179]

[180]

[181]

[182]
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Evangelijoje pagal Jonà raðoma: Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi ðlovinti já
dvasia ir tiesa (Jn 4,24); ir Izaijo knygoje: Egiptieèiai  þmonës, o ne Dievas, jø
þirgai  kûnas, ne dvasia (Iz 31,3). Todël remiantis Ðventojo Raðto teiginiais
reikia daryti iðvadà, kad angelai yra bekûnës esybës.
O jei kas nors panorës dar ádëmiau ásiþiûrëti á Ðventojo Raðto þodþius, tai ið tø
paèiø þodþiø gebës suprasti, kad angelai yra nematerialûs, nes Ðventasis Raðtas juos vadina galiomis. Juk Psalmëje raðoma: Ðlovinkite Vieðpatá visi jo angelai
(Ps 103,20), o toliau priduriama: Ðlovinkite Vieðpatá visos jo galybës (Ps 103,21);
ir Evangelijoje pagal Lukà: ...dangaus galybës bus sukrëstos (Lk 21,26). Visi mokytojai aiðkina, kad èia turimi omenyje ðventieji angelai. O materialus nëra galia,
bet tas, kuris turi galià, lygiai kaip jis nëra esmë, bet tas, kuris turi esmæ, o galia kyla ið esmës. Taèiau þmogus nëra nei jo þmogiðkumas, nei jo galia. Panaðiai ir niekas kitas, sudarytas ið materijos ir formos. Vadinasi, reikia pripaþinti, jog Raðtas suponuoja teiginá, kad angelai yra nematerialûs.
Abi ðias iðvadas aiðkiai patvirtina þodþiai Dionisijo, kuris traktato Apie Dievo
vardus ketvirtajame skyriuje raðydamas apie angelus teigia, kad intelektinës substancijos nepriklauso iriø, mirtingø, materialiø, atsirandanèiø ir iðnykstanèiø daiktø
pasaulio visumai, ir kad jos màstomos kaip bekûnës, nematerialios esybës. Be to, traktato Apie dangaus hierarchijà pirmajame skyriuje jis raðo, kad dangiðkuoju potvarkiu apie nematerialiàsias angelø hierarchijas ávairiais materialiais pavidalais buvo pasakojama; ir tos paèios knygos antrajame skyriuje klausia, kodël ðventieji
mokytojai kûniðkais pavidalais vaizduodami bekûnes esybes, t.y. angelus, nevaizdavo jø paèiais puikiausiais pavidalais, bet þemiðkais pavidalais vaizdavo nematerialias, dieviðkai paprastas substancijas. Ið viso to matyti, jog Dionisijo poþiûris
á angelus buvo toks, kad jie yra nematerialios ir paprastos substancijos. Tai
akivaizdu dar ir ið to, kad juos daþnai vadina dangiðkaisiais intelektais, arba
dieviðkaisiais protais. O intelektas ir protas yra kaþkas nekûniðko ir nematerialaus, kaip Filosofas árodo traktato Apie sielà treèiojoje knygoje.
Taip pat ir Augustinas Paþodiniame Pradþios knygos komentare raðo, kad pirmàjà dienà, kai ðviesa buvo sukurta, tuo pavadinimu ðviesa buvo paskelbtas sukûrimas ir dvasiniø bei intelektiniø kûriniø, kuriø prigimtyje yra màstomi visi ðventieji angelai ir galios. Damaskietis irgi sako, kad angelas yra intelektinë ir bekûnë substancija. Bet netrukus tuo suabejoja, nes priduria, kad bekûniu ir nematerialiu vadinamas tik lyginant su mumis, nes palyginti su Dievu, visa yra grubu
ir materialu. Tai jis padaro tam, kad nebûtø galvojama, jog angelas, dël jo
bekûniðkumo ir paprastumo prilygsta Dievo paprastumui.
O kûniðki pavidalai arba formos, kurias Raðtas kartais angelams priskiria,
turi bûti suprantami kaip tam tikri panaðumai, nes Dionisijas traktato Apie
dangiðkàjà hierarchijà pirmajame skyriuje raðo, kad mûsø protingajai sielai neámanoma pakilti iki tø dangiðkøjø hierarchijø bei jø imitavimo ir kontempliavimo,
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nebent vadovaujantis materialiais [pavidalais]. Taip ir paèiam Dievui Raðtas per
tam tikrà panaðumà priskiria daugybæ kûniðkø dalykø. Todël penkioliktajame Dangiðkosios hierarchijos skyriuje Dionisijas aiðkina, kokios dvasinës angelø ypatybës þymimos visais tais ir panaðiais kûniðkais pavidalais.
[183] Jis angelams priskiria ne tik tokiø kûniðkø formø panaðumà, bet ir tà, kuris
bûdingas jusliniam norëjimui. Taip jis duoda suprasti, jog angelai ne tik nëra
kûnai, bet nëra ir su kûnais susietos dvasios, kurios juos tobulintø darydamos juntanèiais taip, kad juose pasireikðtø juslinës sielos veikla. Mat Dangiðkosios hierarchijos antrajame artikule jis raðo, kad pyktis neprotingose bûtybëse kyla
ið poveikio á jusles, o angeluose pyktis iðreiðkia paèià jø protingumo galià. Ir panaðiai sako, kad geidulingumas juose reiðkia dieviðkàjà meilæ. Taip pat raðo Augustinas traktato Apie Dievo valstybæ devintojoje knygoje, kad ðventieji angelai
be jokio pykèio baudþia tuos, kuriuos pripaþásta baustinais pagal amþinàjá Dievo ástatymà; ir padeda vargðams, nejausdami jiems jokios uþuojautos; ir tiems, kuriuos myli, papuolus á pavojø, ateina á pagalbà nepatirdami jokios baimës. Ir vis dëlto þmonëms áprasta apie juos kalbëti taip, tarsi ir jiems tie jausmai bûdingi, taèiau taip kalbant turima omeny jø veiksmø, o ne ið jusliø kylanèiø silpnybiø panaðumas.
[184] Jei sakoma, kad angelai yra danguje ar kuriose nors kitose kûniðkose vietose, tai reikia suprasti, kad jos ten yra ne kûniðku bûdu, t.y. ne matuojamos
kokybës jungtimi, o dvasiniu bûdu tam tikra galios jungtimi. Taèiau tikroji
angelø vieta yra dvasinë, todël Dionisijas traktato Apie Dievo vardus penktame skyriuje raðo, kad aukðèiausios dvasinës substancijos yra Trejybës prieangyje apgyvendintos. Ir Bazilijas Ðeðiø dienø antroje homilijoje raðo, kad jie esti
ðviesoje ir dvasiniame dþiugesyje. O Grigalius Nisietis knygoje Apie þmogø raðo, kad egzistuojanèios inteligibilijos yra inteligibiliose vietose, nes yra arba paèios
savyje, arba jas pranokstanèiose inteligibilijose. Todël kai sakoma, kad kuri nors intelektinë esybë lokaliai yra kûne, tai turima omeny, kad ji yra kûne ne kaip vietoje,
bet kaip santykyje ir tame, kuriame yra, kaip mes sakome, kad Dievas yra mumyse.
Ir truputá toliau [Grigalius] priduria: todël kai jos atsiranda santykyje arba kokioje nors vietoje, arba daikte kaip vietoje egzistuojanèios, tai piktnaudþiaujame sakydami, kad yra ten, nes jos ten yra savo veikimu; suponuodami vietà, o ne santyká, nes turëtume sakyti: ten veikia, o sakome  ten yra. Ir tokia pastaba vadovaudamasis Damaskietis teigia, kad angelas yra ten, kur jis veikia. Taip pat ir
Augustinas Paþodiniame Pradþios knygos komentare raðo, kad Dvasia Kûrëja
judina sukurtà dvasià laike, bet ne vietoje, taèiau kûnà  laike ir vietoje.
[185] Ið viso to galima suprasti, kad angelai yra vietoje ne kûniðku bûdu, bet tam
tikru dvasiniu bûdu. Ir kadangi kiekvienam dera tuo paèiu bûdu bûti judinamam vietoje ir bûti vietoje, tai angelai judinami vietoje nekûniðku bûdu,
ir jø judëjimas, apie kurá kalbama Raðte, kai kalbama apie kûniðkà vietà, turi bûti suprantamas kaip galiø jungtis su ávairiomis vietomis, arba turi bûti
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suprantamas mistiniu màstymu, kaip raðo Dionisijas Apie Dievo vardus ketvirtajame skyriuje, kad su groþio ir gërio ðvytëjimu suvienyti dieviðkieji protai
judinami tam tikru apskritimu, judinami tiesia linija, kai rûpinasi tais, kurie jiems
pavaldûs, o áþambiai  tada, kai rûpindamiesi þemesniosiomis esybëmis esti neatsitraukdami nuo Dievo.
[186] Ið visko, kas jau pasakyta, akivaizdu, ko ðventieji mokytojai mokë apie dvasiniø substancijø, t.y. apie angelø, prigimtinæ sandarà, tvirtindami, kad jos
yra bekûnës ir nematerialios.
B. d.
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