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Najznamienitszej królowej, potê¿nej
dziêki swej w³adzy, ukochanej przez Boga i mi³ej
wszystkim œwiêtym, matce dla mnichów i prze-
wodniczce œwiêtych dziewic, pani królowej
Gerberdze, brat Adso, najpokorniejszy z jej
wszystkich s³ug, niesie chwa³ê i pokój. Dlatego,
pani matko, zaskarbi³em sobie ³askê twego
mi³osierdzia, zawsze bêd¹c ci wiernym we
wszelkich sprawach, niczym twój w³asny s³uga.
Przeto, jakkolwiek niegodne wed³ug Pana by³yby
me proœby, b³agam naszego Boga o mi³osierdzie
dla ciebie i twego mê¿a, pana króla, oraz
o bezpieczeñstwo waszych synów, by uzna³ was
godnymi zachowania najwy¿szej w³adzy w tym
¿yciu i sprawi³, abyœcie w niebiosach po tym
¿yciu szczêœliwie królowali razem z nim.
Albowiem skoro Pan obdarzy³ was pomyœl-
noœci¹, a waszych synów d³ugim ¿yciem, wiem
niew¹tpliwie i wierzê, ¿e nale¿y s³awiæ Koœció³
Bo¿y i stale powiêkszaæ grono wyznawców

Adso z Montier-en-Der

O narodzinach i czasie Antychrysta oraz tych,
którzy mu podlegaj¹*

przek³ad: Agnieszka £yœ

Adso z Monter-en-Der (Adso Dervensis) przez niektórych badaczy (np. Weitza)
postrzegany jest jako jeden z najznakomitszych pisarzy X wieku. Kszta³ci³ siê w klasztorze
Luxeuil, by³ nauczycielem w Tull, a od 960 roku opatem w Montier-en-Der (obecnie region
Szampania-Ardeny, wschodnia Francja). Zmar³ w 992 roku, pielgrzymuj¹c do Ziemi Œwiêtej.
Oprócz O narodzinach i czasie Antychrysta zostawi³ po sobie wiele hymnów, ¿ywotów
œwiêtych i metryczn¹ wersjê drugiej ksiêgi dialogów papie¿a Grzegorza I Wielkiego.

Traktat O narodzinach i czasie Antychrysta jest adresowany do królowej Gerbergi,
¿ony Ludwika IV Zamorskiego. Powsta³ w epoce, w której zaczyna³y wzrastaæ eschatologiczne
nastroje, które wed³ug niektórych badaczy siêgnê³y zenitu na prze³omie X i XI wieku.

          A. £.

naszej religii. Tego pragnê ja, wasz wierny s³uga,
który, gdybym tylko móg³ pozyskaæ dla was
pe³niê w³adzy, z najgorêtsz¹ chêci¹ bym to
uczyni³. Lecz, poniewa¿ nie jestem godzien tego
uczyniæ, bêdê modli³ siê do Pana o zbawienie
wasze i waszych synów, aby Jego ³aska zawsze
chroni³a was w waszych czynach, a Jego
pobo¿na i mi³osierna chwa³a pod¹¿a³a za wami,
abyœcie mogli spe³niæ natchnione boskimi
nakazami dobre uczynki, których pragniecie i by
dlatego by³a wam dana korona Królestwa
Niebieskiego. Zatem, poniewa¿ pobo¿nie
oddajecie siê s³uchaniu Pisma i czêstym
dysputom o naszym Odkupicielu, zechcia³em
tak¿e, skoro uczyni³aœ mnie godnym pouczania
ciê, napisaæ coœ o bezbo¿noœci i przeœlado-
waniach Antychrysta, a tak¿e jego mocy
i pochodzeniu i po czêœci daæ ci pewn¹ wiedzê
na jego temat, nawet jeœli nie potrzebujesz
s³yszeæ tego ode mnie, poniewa¿ mamy wœród

* orygina³: Adso Derveusis, De ortu et tempore Antichrist necnon et tractatus qui ab eo dependunt, Brepols 1976,
(Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 45), wersja elektroniczna www.thelatinlibrary.com/adso.html
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nas najdostojniejszego pasterza, pana
Rorykona, najjaœniejsze zwierciad³o wszelkiej
m¹droœci i wymownoœci, niezwykle potrzebnego
naszym czasom. Zatem wy, którzy chcecie
wiedzieæ o Antychryœcie, najpierw poznajcie,
dlaczego jest on tak zwany. Dlatego mianowicie,
¿e bêdzie we wszystkim przeciwny Chrystusowi
i bêdzie postêpowa³ przeciw niemu. Chrystus
przybywa pokorny, on przyjdzie pyszny.
Chrystus przybywa, by wywy¿szyæ pokornych,
odkupiæ grzeszników, on, przeciwnie, bêdzie
odrzuca³ pokornych, wychwala³ grzesznych,
wywy¿sza³ bezbo¿nych i zawsze naucza³
wystêpków przeciwnych cnotom, bêdzie godzi³
w prawo Ewangelii, przywo³ywa³ na œwiat czeœæ
dla demonów, szuka³ chwa³y dla siebie i nazywa³
siê wszechmog¹cym Bogiem. Ma tutaj zatem
Antychryst wielu s³ug swej niegodziwoœci,
spoœród których wielu ju¿ poprzedzi³o go na
œwiecie, jak Antioch, Nero, Domicjan. Wiadomo,
¿e tak¿e teraz, w naszych czasach, jest wielu
Antychrystów. Albowiem ka¿dy, czy to œwiecki,
czy kanonik, czy nawet mnich, kto ¿yje przeciw
sprawiedliwoœci, zwalcza zasady swojego stanu
i bluŸni przeciw temu, co dobre, jest Antychrys-
tem, s³ug¹ Szatana. Lecz Antychrysta rozpo-
znamy ju¿ po pochodzeniu. Albowiem tego,
co piszê, nie wnioskujê z w³asnych odczuæ ani
nie zmyœlam, lecz w wielokrotnie i pilnie
czytanych przeze mnie ksiêgach znajdujê to,
co napisa³em. Zatem jak mówi¹ nasi autorzy,
Antychryst narodzi siê z ludu ¿ydowskiego,
mianowicie z pokolenia Dan, wed³ug proroctwa,
które rzecze: „Niech bêdzie Dan wê¿em na
drodze, ¿mij¹ na œcie¿ce”1 , aby tych, którzy
krocz¹ œcie¿kami sprawiedliwoœci, uk¹siæ i zabiæ
trucizn¹ swego z³a. Narodzi siê zaœ z po³¹czenia
matki i ojca, tak jak inni ludzie, nie, jak niektórzy
twierdz¹, z samej dziewicy. Lecz ca³y pocznie siê
w grzechu, stworzony zostanie w grzechu
i z grzechu siê narodzi. W istocie, równoczeœnie
z samym jego poczêciem diabe³ wtargnie w ³ono
jego matki i przez diabelsk¹ moc bêdzie
wspierany i chroniony, a owa moc bêdzie w nim
zawsze. I tak, jak w matkê naszego Pana Jezusa
Chrystusa wnikn¹³ Duch œwiêty, os³oni³ j¹ sw¹
cnot¹ i wype³ni³ boskoœci¹, aby poczê³a z Ducha
Œwiêtego i aby to, co siê narodzi, by³o boskie
i œwiête, w ten sam sposób diabe³ wst¹pi

w matkê Antychrysta i ca³¹ j¹ bêdzie wype³nia³,
ca³¹ otacza³, ca³¹ ogarnia³, ca³¹ posiada³ na
zewn¹trz i wewn¹trz, aby, przy jego udziale,
poczê³a przez cz³owieka oraz by to, co siê
narodzi, by³o ca³kiem nikczemnie, ca³kiem z³e,
do szczêtu zgubione. Przeto ten cz³owiek zwany
jest synem zguby, poniewa¿ tak, jak tylko bêdzie
móg³, zgubi ród ludzki, a w koñcu sam zostanie
zgubiony. Oto us³ysza³aœ, jak siê narodzi. Us³ysz
tak¿e o miejscu, gdzie ma siê narodziæ.
Albowiem, jak nasz Pan i Odkupiciel wybra³
sobie Betlejem, aby tam dla nas przyj¹æ postaæ
ludzk¹ i uczyniæ to miejsce godnym swego
narodzenia, tak diabe³ temu synowi zatracenia,
który zwie siê Antychrystem, wskaza³ odpo-
wiednie miejsce, sk¹d ma siê wywieœæ korzeñ
wszelkiego z³a, mianowicie miasto Babilon.
W tym oto miejscu, które niegdyœ by³o s³awnym
i okrytym chwa³¹ miastem pogañskim i stolic¹
królestwa Persów, narodzi siê Antychryst. Mówi¹
te¿, ¿e bêdzie on ¿ywiony i chroniony w mias-
tach Bethsaida i Corozaim, które napomina Pan
w Ewangelii, mówi¹c: „Biada tobie, Korozaimie,
biada tobie, Bethsaido”2 . Ma bowiem Antychryst
magów, czarnoksiê¿ników, bo¿ków i kazno-
dziejów, którzy z diabelskiego natchnienia bêd¹
go ¿ywiæ i doskonaliæ we wszelkiej nieprawoœci,
ob³udzie niecnej sztuce, a z³e duchy bêd¹ jego
przewodnikami, wiecznymi sojusznikami
i nieod³¹cznymi towarzyszami. Wreszcie, przy-
bywszy do Jerozolimy, wszystkich chrzeœcijan,
których nie bêdzie móg³ sk³oniæ ku sobie, bêdzie
uciska³ przez rozmaite mêki i przygotuje sobie
tron w œwi¹tyni Bo¿ej.

Zniszczon¹ œwi¹tyniê, któr¹ Salomon
zbudowa³ Bogu, przywróci nawet do pierwot-
nego stanu i bêdzie k³ama³, ¿e jest synem Boga
wszechmog¹cego. Najpierw sk³oni ku sobie
królów i ksi¹¿¹t, póŸniej, za ich poœrednictwem,
pozosta³e warstwy ludu. W istocie, najpierw
pójdzie w miejsca, przez które kroczy³ Chrystus
Pan i najpierw zniszczy to, co Pan uœwietni³.
PóŸniej rozeœle po ca³ym œwiecie swych
pos³añców i kaznodziejów. Albowiem jego
wymownoœæ i moc bêd¹ siêgaæ od morza do
morza, od wschodu do zachodu, od pó³nocy do
po³udnia. Uczyni tak¿e wiele znaków oraz
wielkie i nies³ychane cuda. Sprawi, ¿e ogieñ
straszliwy bêdzie szed³ z nieba, ¿e drzewa bêd¹

 1 Gen. 49, 17.
2 Mat. 11, 21.
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nagle wzrastaæ i usychaæ, morze bêdzie siê
burzyæ i nagle ³agodnieæ, stworzenia bêd¹
przybieraæ rozmaite kszta³ty, bieg i porz¹dek
wód bêdzie siê zmienia³, powietrze bêdzie
wzruszane rozmaitymi wiatrami i burzami i inne
niezliczone dziwy bêdzie czyni³, zmarli zaœ bêd¹
o¿ywaæ na oczach ludzkich tak, ¿e o ile jest to
mo¿liwe, nawet wybranymi zaw³adnie strach.
Albowiem, gdy tak liczne i dziwne znaki ujrz¹
tak¿e stworzeni i wybrani przez Boga, w¹tpiæ
bêd¹, czy to sam Chrystus, który wed³ug pism
ma przybyæ na koniec œwiata, czy nie. Na ca³ym
œwiecie zaœ wznieci przeœladowania chrzeœcijan
i wszystkich wybranych. Umocni siê zatem
przeciw wiernym trzema sposobami, to znaczy
strachem, darami i cudami. Wierz¹cych w niego
obdaruje mnóstwem z³ota i srebra.

Tych, których naprawdê nie bêdzie móg³
przekupiæ darami, pokona strachem. Zaœ tych,
których nie bêdzie móg³ pokonaæ strachem,
bêdzie próbowa³ zwieœæ znakami i cudami.
Natomiast tych, których nie zwiedzie znakami,
na oczach wszystkich okrutnie zabije,
umêczywszy ich ¿a³osn¹ œmierci¹. Bêd¹ to takie
mêki, których nie by³o na ziemi od czasu, gdzie
powsta³y ludy, a¿ do dziœ. Wtedy ci, którzy ¿yj¹
na polach, uciekn¹ w góry a ten, kto bêdzie poza
domem, nie przybêdzie do niego, by coœ z niego
wzi¹æ. Wtedy ka¿dy wierny chrzeœcijanin, który
zostanie znaleziony, albo zaprze siê Boga, albo,
jeœli wytrwa w wierze, zginie, b¹dŸ przez ¿elazo,
b¹dŸ przez ogieñ pieca, b¹dŸ przez wê¿e, b¹dŸ
przez dzikie zwierzêta, b¹dŸ to przez inny rodzaj
tortur. Albowiem póki Pan nie skróci dni, nie
ka¿da istota bêdzie zbawiona. Czas bowiem,
w którym ów Antychryst przybêdzie, lub w któ-
rym zacznie siê s¹dny dzieñ, ukazuje aposto³
Pawe³ w liœcie do Tessaloniczan („Prosimy was,
bracia, przez przyjœcie Pana naszego Jezu
Chrysta”3 ), w miejscu, w którym rzecze: „Niech
nas nikt nie zwodzi ¿adnym sposobem, albo-
wiem nie przyjdzie dzieñ pañski, jeœli pierwej nie
przyjdzie odst¹pienie i bêdzie objawion on,
cz³owiek grzechu, syn zatracenia”4 . Wiemy bo-
wiem, ¿e po królestwie Greków, b¹dŸ te¿ po
królestwie Persów, z których ka¿de w swoim
czasie ¿y³o wielk¹ chwa³¹ i kwit³o niezmierzon¹
moc¹, w koñcu zaœ, po innych królestwach,

nasta³o królestwo Rzymian, które by³o najsil-
niejsze ze wszystkich królestw, które zosta³y
i dzier¿y³o ca³¹ ziemsk¹ w³adzê, a wszystkie ludy
podlega³y Rzymianom, p³ac¹c im daninê. Przeto
mówi Pawe³ aposto³, ¿e Antychryst nie przyjdzie
na œwiat, zanim nie nast¹pi apostazja, to jest,
zanim wszystkie królestwa nie od³¹cz¹ siê od
w³adzy Rzymu, której wczeœniej by³y podpo-
rz¹dkowane. Ten zaœ czas nie nadszed³ jeszcze,
poniewa¿, choæ ujrzeliœmy imperium rzymskie
w wiêkszoœci zniszczone, jak d³ugo przetrwaj¹
rz¹dy Franków, którzy musz¹ dzier¿yæ w³adzê
Rzymu, godnoœæ cesarstwa rzymskiego nie
przeminie ca³kowicie, poniewa¿ bêdzie siê
wspieraæ na ich królach. Zaiste, niektórzy nasi
uczeni mówi¹, ¿e jeden z królów Franków,
którego panowanie nast¹pi najpóŸniej i który
bêdzie najwspanialszy i najdo-stojniejszy ze
wszystkich królów, bêdzie w ca³oœci dzier¿y³
w³adzê Rzymu. On to, gdy szczêœliwie dope³ni
dzie³a swych rz¹dów, w koñcu przybêdzie do
Jerozolimy i z³o¿y swe ber³o i koronê na Górze
Oliwnej. To bêdzie zwieñczenie i dope³nienie
królestwa Rzymian i chrzeœcijan. Wed³ug
wspomnianego stwierdzenia Paw³a aposto³a,
mówi siê, ¿e natychmiast potem przybêdzie
Antychryst. A wtedy odkryty zostanie pewien
cz³owiek grzechu, mianowicie Antychryst, który,
o ile jest cz³owiekiem, bêdzie Ÿród³em wszelkich
grzechów i synem zatracenia, to jest synem
diab³a, nie przez urodzenie, lecz przez
k³amstwo, poniewa¿ we wszystkim bêdzie
wype³nia³ wolê diab³a, gdy¿ pe³nia w³adzy
diabelskiej i wszelkiego z³ego ducha bêdzie
zamieszkiwaæ w jego ciele, w którym bêd¹ ukryte
wszelkie pok³ady z³a i niegodziwoœci. Jest on
przeciwnikiem5 , to znaczy, jest pod ka¿dym
wzglêdem przeciwny Chrystusowi i zostanie
wyniesiony, to jest wywy¿szony ku chwale ponad
wszystko, co zwie siê bogiem, to znaczy ponad
wszystkich bogów pogañskich, mianowicie
Herkulesa, Apollona, Jowisza, Merkurego,
których poganie uwa¿aj¹ za bogów. Ponad
wszystkich tych bogów zostanie wyniesiony
Antychryst, poniewa¿ uczyni siê wiêkszym
i silniejszym od nich wszystkich i nie tylko ponad
nich, lecz tak¿e ponad wszystko, co jest
czczone, to jest ponad Trójcê Œwiêt¹, która jako

3 2 Tess. 2,1.
4 2 Tess. 2,3.
5 hebr. Satan – dos³. przeciwnik.
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jedyna powinna byæ czczona i adorowana przez
wszelkie stworzenie. Tak siê wywy¿szy,
¿e zasi¹dzie w œwi¹tyni Bo¿ej, ukazuj¹c siê jako
Bóg. Albowiem, jak wspomnieliœmy powy¿ej,
narodzony w mieœcie Babilon, przybywszy do
Jerozolimy, podda siê obrzezaniu, mówi¹c
¯ydom: Ja jestem waszym powtórnie obiecanym
Chrystusem, ja, który przyby³em, by was zbawiæ,
aby was, którzy jesteœcie rozproszeni,
zjednoczyæ i broniæ. Wtedy przybêd¹ do niego
wszyscy ¯ydzi, s¹dz¹c, ¿e przyjmuj¹ Boga, lecz
przyjm¹ diab³a. Albo bêdzie siedzia³ Antychryst
w œwi¹tyni Bo¿ej, to jest w œwiêtym koœciele,
wszystkich chrzeœcijan czyni¹c mêczennikami
i bêdzie siê wywy¿sza³ i pyszni³, gdy¿ w nim
bêdzie diabe³, w³adca wszelkiego z³a, który
króluje ponad wszystkimi synami pychy. Lecz nie
nagle i niespodziewanie przyjdzie Antychryst
i ca³y rodzaj ludzki swym b³êdem zwiedzie
i zgubi, przed jego nadejœciem dwaj wielcy
prorocy zostan¹ przys³ani na œwiat, Enoch
mianowicie i Eliasz, którzy wiernych Panu
zaopatrz¹ w Bo¿¹ broñ przeciw napaœci
Antychrysta, zabezpiecz¹ ich, pokrzepi¹ i przy-
gotuj¹ wybranych do wojny, ucz¹c ich
i przemawiaj¹c przez trzy i pó³ roku. Synów zaœ
Izraela, którzy wtedy zostan¹ znalezieni, ci dwaj
wielcy prorocy nawróc¹ na ³askê wiary i pod
naciskiem takich zawirowañ uczyni¹ j¹
niepokonan¹ wœród wybranych. Wtedy spe³ni siê
to, co mówi Pismo: „By liczba synów Izraelskich
by³a jako piasek morski, ostatek zachowan
bêdzie"6 . Nastêpnie bêd¹ zatem przez trzy i pó³
roku wype³niaæ przepowiedniê Pisma, wkrótce
wybuchnie przeœladowanie Antychrysta
i najpierw przeciw nim Antychryst pochwyci sw¹
broñ i ich zg³adzi, jak powiedziano w Apoka-
lipsie: „gdy dokoñcz¹ œwiadectwa swojego;
bestia która wychodzi z przepaœci stoczy z nimi

bitwê i zwyciê¿y je i pobije je”7 . Zatem gdy ci
dwaj prorocy zostan¹ zg³adzeni, przeœladuj¹c
pozosta³ych wiernych albo uczyni ich otoczony-
mi chwa³¹ mêczennikami, albo odszczepieñcami
i wszyscy, którzy weñ uwierz¹, bêd¹ mieli na
czo³ach jego piêtna.

Lecz poniewa¿ powiedzieliœmy o jego
pocz¹tku, powiedzmy, jaki bêdzie mia³ koniec.
Zatem ów Antychryst, syn diab³a i najpodlejszy
twórca wszelkiej nieprawoœci, przez trzy i pó³
roku, jak zosta³o powiedziane, bêdzie drêczy³
ca³y œwiat wielkimi przeœladowaniami i nêka³ ca³y
lud Bo¿y rozmaitymi karami. Gdy zabije Eliasza
i Enocha oraz pozosta³ych trwaj¹cych w wierze
uwieñczy mêczeñstwem, wreszcie s¹d Bo¿y
przybêdzie nad niego, jak napisa³ œw. Pawe³,
mówi¹c: „Którego Pan zabije duchem ust
swoich”8 . Czy Pan Jezus zg³adzi go sw¹ moc¹,
czy te¿ zabije go archanio³ Micha³, zginie za
spraw¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie
przez moc jakiegokolwiek anio³a czy archanio³a.
Przekazuj¹ zaœ uczeni, ¿e Antychryst zginie na
Górze Oliwnej w swym namiocie i na swym
tronie, w tym miejscu, z którego najpierw Pan
wst¹pi³ do nieba. Musicie zaœ wiedzieæ, ¿e, gdy
Antychryst zostanie zabity, nie od razu przyjdzie
S¹dny Dzieñ, nie od razu Pan zacznie s¹dziæ,
lecz, jak dowiadujemy siê z Ksiêgi Daniela, Pan
da wybranym czterdzieœci dni, by ponieœli karê,
poniewa¿ zostali zwiedzeni przez Antychrysta.
Potem, gdy wype³ni¹ tê karê, zaiste nikt nie wie,
ile czasu minie, nim Pan zacznie s¹dziæ, nie ma
nikogo, kto by wiedzia³, lecz pozostaje to
w planie Boga, który og³osi tê godzinê, któr¹
przed wiekami ustali³ jako s¹dn¹.

Epilog: Oto, pani królowo, ja, twój wierny
s³uga, to, co zaleci³aœ, wype³ni³em gorliwie,
gotów byæ pos³usznym innym rzeczom, które
uznasz za godne rozkazania.

6 Rom. 9, 27.
7 Ap. 11,7.
8 2 Tess. 2,8.


