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Pod koniec II wieku Ireneusz, biskup Lyonu, autor pierwszej zachowanej
polemiki antygnostyckiej, tak opisywaø dziaøania chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw:
¹Wysiøek ludzi przewrotnych, zwodniczych i obøudnych jest wøasÂnie taki, jakiego podejmujaÎ sieÎ ci, co wywodzaÎ sieÎ od Walentyna. To oni wøasÂnie zwracajaÎ sieÎ
z odpowiednimi mowami do tøumu, baczaÎc przy tym na tych, co przychodzaÎ
z KosÂcioøa, tych sami nazywajaÎ «kosÂcielnymi». I tak øapiaÎ prostakoÂw i wabiaÎ ich
udawaniem naszego wykøadu nauki, aby ich czeÎsÂciej søuchano. Na nas skarzÇaÎ
sieÎ, zÇe bez powodu powstrzymujemy sieÎ od øaÎcznosÂci z nimi, chocÂ ± ich zdaniem
± rozumiejaÎ rzeczy podobnie jak my. SkarzÇaÎ sieÎ, zÇe nazywamy ich heretykami,
chocÂ moÂwiaÎ to samo i uznajaÎ teÎ samaÎ naukeÎ. A jednak tym, ktoÂrych przez
zwykøe pytania odwiedli od wiary i uczynili powolnymi sobie søuchaczami,
opowiadajaÎ potem prywatnie swe niewypowiedziane tajemnice peøni. I mylaÎ
sieÎ ci wszyscy, co saÎdzaÎ, zÇe mogaÎ odroÂzÇnicÂ to, co jest podobne do prawdy od
samej prawdy. BøaÎd jest bowiem ukryty, nosi pozory prawdy, jest upieÎkszony,
a prawda jest bez upieÎkszenia. I dlatego bøaÎd znajduje wiareÎ u dzieci. Ale jesÂli
ktosÂ ze søuchajaÎcych zapyta o wyjasÂnienia albo sprzeciwi sieÎ im, to uwazÇajaÎ, zÇe
taki nie jest zdolny do przyjeÎcia prawdy i zÇe nie posiada w sobie nasienia ich
matki wysokosÂci, zÇe jest kimsÂ z rejonu sÂrodkowego, to jest zÇe jest psychikiem.
I takiemu nie wyjasÂniajaÎ w ogoÂle nic. JesÂli jednak ktosÂ oddaø sieÎ im jak owieczka i przez nasÂladowanie ich otrzymaø rodzaj ich zbawienie, to taki juzÇ sieÎ tak
nadaÎø, izÇ uwazÇa, zÇe juzÇ znajduje sieÎ w niebie, albo beÎdaÎc na ziemi, zÇe juzÇ wszedø
do Peøni i sÂciska sieÎ ze swoim anioøem. Wpada w zuchwaøosÂcÂ i wbija sieÎ w pycheÎ
piejaÎc jak kogut. NiektoÂrzy z nich moÂwiaÎ wprawdzie czeÎsto, zÇe nalezÇy sieÎ odznaczacÂ dobrymi obyczajami czøowieka, ktoÂry pochodzi z goÂry. Dlatego zalecajaÎ
powageÎ zamiast zuchwaøosÂci. Jednak wieÎkszosÂcÂ odrzuca to, co rzeczywiste
i uwazÇa siebie za doskonaøych. ZÇyjaÎ bez czci i wstydu nazywajaÎc siebie dosko-

1

PierwszaÎ czeÎsÂcÂ artykuøu (1-4) opublikowaøem wczesÂniej pod tytuøem Gnostycyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku, ¹Communioº 18(1998) nr 4(106), s. 75-91.
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naøymi. PowiadajaÎ, zÇe posiadajaÎ juzÇ to, co znajduje sieÎ w ich Peøni, to jest
miejsce odpoczynkuº2.
Z uwag Ireneusza wynika, zÇe chrzesÂcijanÂscy gnostycy, ktoÂrych autor Adversus Haereses nazywa heretykami, uwazÇali sieÎ za chrzesÂcijan. Ireneusz zarzuca im posøugiwanie sieÎ ¹naszym wykøadem wiaryº, mimo nauczania innych
tresÂci, odmiennych od kosÂcielnej nauki. Gnostycy saÎdzili, zÇe wykøadajaÎ naukeÎ
chrzesÂcijanÂskaÎ i nadajaÎ jej tylko gøeÎbszy sens, tresÂcÂ przeznaczonaÎ tylko dla
wtajemniczonych. Z racji dosteÎpu do tajemnic wiary gnostycy wbijali sieÎ w pycheÎ, chocÂ Ireneusz odnotowuje takzÇe wsÂroÂd nich potrzebeÎ dobrych obyczajoÂw,
odpowiednich dla ludzi doskonaøych. Nauczanie chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw
byø wyrazÂnie zaadresowane do ludzi KosÂcioøa, a wieÎc przeznaczone byøo dla
chrzesÂcijan. Nauczanie gnostykoÂw nosiøo pozory prawdy. Zdaniem Ireneusza
bardzo trudno odroÂzÇnicÂ pieÎknie wyglaÎdajaÎcy bøaÎd od prawdy, ktoÂra nie ma
upieÎkszenia. WøasÂnie takie czynniki mieÎdzy innymi uzasadniaøy zajeÎcie stanowiska wobec gnostycyzmu i to stanowiska teologicznie bardziej pogøeÎbionego.
Dyskusja i polemika Ireneusza wokoÂø podstawowych zagadnienÂ podjeÎtych
przez chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw II wieku wyznaczyøa nowy etap rozwoju
teologii.
Ireneusz w swoim dziele Zdemaskowanie i odparcie faøszywej gnozy (Adversus Haereses) zostaø, jak sam wyznaje we wsteÎpie swej pracy, niemal zmuszony do napisania polemiki, chocÂ byø przede wszystkim duszpasterzem, a nie
uczonym czy filozofem. Z gnostykami spotykaø sieÎ nie tylko osobisÂcie w swojej
pracy duszpasterskiej, ale takzÇe przez lektureÎ dzieøa gnostykoÂw, ktoÂrych znajomosÂcÂ wyrazÂnie potwierdziø3. W konfrontacji z gnostyckaÎ teologiaÎ zbudowaø,
odwoøujaÎc sieÎ do tradycji, teologieÎ kosÂcielnaÎ. Dla Ireneusza chrzesÂcijanÂska
gnoza byøa autentycznym partnerem w budowaniu teologii, podczas gdy dla
jego nasteÎpcoÂw Tertuliana, Klemensa Aleksandryjskiego, Hipolita czy Orygenesa obok gnostycyzmu pojawiali sieÎ takzÇe inni przeciwnicy doktrynalni. Ireneusz nie podchodziø do gnostycyzmu jako do pewnej doktryny filozoficznej ±
nie chciaø sam uchodzicÂ za filozofa. Jego ujeÎcie cechuje punkt widzenia duszpasterza i teologa. WøasÂnie na przykøadzie teologii Ireneusza mozÇemy øatwiej
obserwowacÂ rozwoÂj nauki kosÂcielnej w II wieku4.

2

Ireneusz, Adversus Haereses III, 15,2 (dalej cytujeÎ: Ir. AH ).
Por. przykøadowo znajomosÂcÂ tresÂci Apokryfu Jana w AH I, 29: The Apocryphon of John.
Synopsis of Nag Hammadi Codices II, 1; III, 1; and IV, 1 with BG 8502,2, ed. by M.Waldstein,
F. Wisse, Leiden 1995, s. 188-192.
4
Hipolit na przykøad w polemice z gnostykami staraø sieÎ wykazacÂ pokrewienÂstwo gnostycyzmu z filozofiaÎ por. K. Koschorke, Hippolyt' s KetzerbekaÈmpfung und Polemik gegen die Gnostiker.
Eine tendenzkritische Untersuchung seiner ¹Refutatio omnium haeresiumº, GoÈttinger Orientforschungen, VI, Reihe Hellenistica, Bd. 4, Wiesbaden 1975.
3
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Jakie problemy teologiczne staøy sieÎ przedmiotem tej dyskusji? Gnostycyzm II wieku mozÇna rozpatrywacÂ pod roÂzÇnym kaÎtem: jako problem historyczny, religioznawczy, problem pochodzenia, organizacji. Nas interesuje zagadnienie teologii. Rzecz oczywista, w pierwszym rzeÎdzie chodzi o gnostycyzm w znaczeniu sÂcisøym, to jest jako herezji chrzesÂcijanÂskiej. Dla chrzesÂcijanÂskiej teologii
najwazÇniejsza byøa teologia chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw. Wprawdzie zaroÂwno
Ireneusz, jak i badacze wspoÂøczesÂni dostrzegajaÎ istnienie gnostycyzmu pozachrzesÂcijanÂskiego, a wieÎc formeÎ gnozy niechrzesÂcijanÂskiej. Ma ona wielkie znaczenie dla wyjasÂnienia wielu szczegoÂøoÂw gnostycyzmu chrzesÂcijanÂskiego. Dla
rozwoju nauczania kosÂcielnego liczy sieÎ jednak tylko forma chrzesÂcijanÂska.
Po odkryciu tekstoÂw z Nag Hammadi dysponujemy zÂroÂdøami, ktoÂre pozwalajaÎ konfrontowacÂ informacje Ireneusza z danymi w utworach chrzesÂcijanÂskich
gnostykoÂw. Dla obserwacji teologii kosÂcielnej liczaÎ sieÎ w tym zbiorze oryginalnych utworoÂw tylko te, ktoÂre zastaøy napisane przez chrzesÂcijan. BlizÇsze zapoznanie sieÎ z tymi tekstami przekonuje nas, zÇe prawdopodobnie wszystkie utwory, nawet te, ktoÂre w tresÂci nie zawierajaÎ zÇadnych aluzji chrzesÂcijanÂskich,
albo tylko sÂladowe, mogøy bycÂ przez chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw czytane. NiektoÂre utwory saÎ wyrazÂnie zredagowane w taki sposoÂb, aby mogøy bycÂ zrozumiane przez chrzesÂcijanÂskiego czytelnika. Do takich nalezÇy wspomniany juzÇ
Apokryf Jana. Ireneusz zaliczyø tresÂcÂ tego utworu do poglaÎdoÂw gnostykoÂw,
ktoÂrych nazywa barbelognostykami. Apokryf Jana faktycznie nie ma w swej
tresÂci teologicznej elementoÂw chrzesÂcijanÂskich, mimo zÇe wysteÎpuje w utworze
Jezus i jego apostoøowie. IdaÎc jednak za Ireneuszem, ktoÂry konfrontowaø teologieÎ kosÂcielnaÎ przede wszystkim ze szkoøaÎ Walentyna, wybieramy ze zbioru
z Nag Hammadi utwory, ktoÂre zachowujaÎ zwiaÎzki z poglaÎdami walentynian.
W bibliotece z Nag Hammadi brak jednoznacznego przekazu o przynalezÇnosÂci
danych utworoÂw do pisÂmiennictwa walentynian. OkresÂlenie ¹walentynianieº
pochodzi z pism polemistoÂw antygnostyckich. Jednak niektoÂre utwory gnostykoÂw wykazujaÎ wiele elementoÂw wspoÂlnych z teologiaÎ opisanaÎ przez pisarzy
kosÂcielnych jako teologia walentynian5. Za utwory walentynianÂskiego pochodzenia na ogoÂø uznaje sieÎ Tractatus Tripartitus z pierwszego kodeksu z Nag
Hammadi ( dalej podajeÎ jako: = NHC I,5; cyfra 5 oznacza miejsce zajmowane
przez utwoÂr na kartach kodeksu), EwangelieÎ Filipa (NHC II,3), PierwszaÎ ApokalipseÎ Jakuba (NHC V,3), WyjasÂnienie gnozy ( NHC XI,1) i Expositio valentiniana (NHC XI,2). Prawdopodobnie walentynianÂskie saÎ WypowiedzÂ o zmartwychwstaniu (NHC I,4) i Ewangelia prawdy (NHC I,4). MozÇliwe zwiaÎzki
5

Por. H.M. Schenke, Die Relevanz der KirchenvaÈter fuÈr die Erschlieûung der Nag-HammadiTexte, w: J. Irmscher, K. Treu, Das Korpus der griechischen christlichen Schriftsteller, Historie,
Gegenwart, Zukunft, Texte und Untersuchungen 120, Berlin 1977, s. 210.
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z doktrynaÎ walentynian wykazujaÎ Egzegeza na temat duszy (NHC II,6) i Authentikos Logos (NHC VI,3). NiektoÂre utwory mogøy bycÂ przeredagowane
w duchu teologii walentynian (Modlitwa Pawøa Apostoøa ± NHC I,1 i List
Eugnostosa ± NHC III,3)6. JesÂli chodzi o szczegoÂøy, badacze biblioteki z Nag
Hammadi roÂzÇniaÎ sieÎ w swoich poglaÎdach. RoÂzÇnice dotyczaÎ mieÎdzy innymi
pytania, ktoÂremu z danych utworoÂw przypisacÂ autorstwo walentynian7. Dla
naszych rozwazÇanÂ najwazÇniejsze saÎ kryteria doktrynalne. NaukeÎ walentynian
øaÎczyøy z gnostycyzmem podstawowe idee gnostyckie. Gnostycyzm natomiast
wyroÂzÇniaø sieÎ wsÂroÂd innych form religijnosÂci antycznej przez kilka charakterystycznych elementoÂw tresÂci, ktoÂre warto tu przypomniecÂ. Gnostycyzm cechuje
przede wszystkim ontologiczny dualizm. Chodzi o dualizm w opisie genezy
i stanu rzeczywistosÂci. Wedøug gnostykoÂw istnienie faktyczne przypada sferze
duchowej, zwiaÎzanej z najwyzÇszym bytem; natomiast sfera materialna, widzialna istnieje pozornie i do czasu. Gnostycyzm charakteryzuje podziaø ludzi na
dwie kategorie: czeÎsÂcÂ ludzi nie beÎdzie zbawiona, poniewazÇ nie jest zdolna do
gnozy, druga zasÂ czeÎsÂcÂ ze wzgleÎdu na naturalnaÎ zdolnosÂcÂ, wspoÂøistotowosÂcÂ
z Bogiem, czyli swojaÎ boskaÎ czaÎstkeÎ jest zdolna sieÎ zbawicÂ. Gnostycy przyjmowali koniecznosÂcÂ przekazania gnozy jako objawienia, øaÎczaÎc je z postaciaÎ
¹zbawcyº, ktoÂry gnozeÎ przynosi. TresÂcÂ gnozy dotyczyøa ich boskiego pochodzenia, powstania sÂwiata widzialnego, sposobu zbawienia. Tøem dla wykøadu
tych poglaÎdoÂw byøa swoista kosmologia, ktoÂra traktowaøa o upadku w sÂwiecie
boskim jako przyczynie powstania sÂwiata materialnego i posÂrednio takzÇe
o upadku czøowieka, ktoÂrego skutkiem jest jego pobyt na sÂwiecie i w materialnym ciele. Gnostycyzm przyjmowaø w odniesieniu do pewnych aspektoÂw swojej
doktryny postacÂ bardziej lub mniej mitologicznaÎ. Najbardziej mitologia zaznaczyøa sieÎ w kosmogonii i antropogonii8.
W walentynianizmie chodziøo niewaÎtpliwie o postacÂ chrzesÂcijanÂskaÎ gnostycyzmu9. Byø to gnostycyzm, ktoÂry powstaø jako chrzesÂcijanÂski, a nie dopiero
6
E. Thomassen, Un corpus valentinien, w: Les textes de Nag Hammadi et le probleme de leur
classification, Actes du colloque tenu a QueÂbec du 15 au 19 semptembre 1993, ed. L. Painchaud et
A. Pasquier, QueÂbec 1995, s. 258; podobnie K.W. TroÈger, Zum gegenwaÈrtigen Stand der Gnosisund Nag-Hammadi-Forschung, w: Altes Testament ± FruÈhjudentum ± Gnosis, Berlin 1980, s. 22.
7
Na przykøad M.R. Desjardins, Sin in Valentinianism, Atlanta 1990, 6-7 zalicza do walentynianÂskich utworoÂw: ModlitweÎ Pawøa Apostoøa i uznaje za prawdopodobnie walentynianÂskie DrugaÎ
ApokalipseÎ Jakuba (NHC V,4) i List Piotra do Filipa (NHC VIII,2) ± podajeÎ z E. Thomassenem.
H. Strutwolf do walentynianÂskich tekstoÂw z biblioteki z Nag Hammadi zalicza EwangelieÎ prawdy,
WypowiedzÂ o zmartwychwstaniu, Tractatus Tripartitus, EwangelieÎ Filipa i PierwszaÎ ApokalipseÎ
Jakuba, Expositio Valentiniana. H. Strutwolf, Gnosis als System. Zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes, GoÈttingen 1993, s. 21 n.
8
Por. W. Myszor, Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi, ¹Studia Antiquitatis Christianaeº
1977 z. 1-2, s. 121-266; zwøaszcza Podstawowe elementy tresÂciowe gnostycyzmu nowych tekstoÂw,
s. 196-249. Por. takzÇe podreÎczniowe opracowanie: H.J. Klauck, Die religioÈse Umwelt des Urchristentums II, Stuttgart 1996, s. 167-194.
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w wyniku ¹chrystianizacjiº niechrzesÂcijanÂskiego systemu. Nie sposoÂb przedstawicÂ wszystkich elementoÂw gnostycyzmu, ktoÂre walentynianie uwzgleÎdnili
w swojej teologii. ZwroÂcimy uwageÎ najpierw na te, ktoÂre pojawiajaÎ sieÎ w oryginalnych tekstach zÂroÂdøowych, a niektoÂre z nich poroÂwnamy z informacjami
Ireneusza.

2

W walentynianÂskiej nauce o peøni bytu bozÇego, tj. o ¹Pleromaº, pojawia sieÎ
niemal stale poglaÎd o istnieniu trzydziestu eonoÂw, hipostaz wyrazÇajaÎcych owaÎ
peønieÎ. W niektoÂrych traktatach u szczytu Pleroma pojawia sieÎ boska diada,
albo monada. Komentatorzy wyjasÂniajaÎ, zÇe idea monady stanowi proÂbeÎ dostosowania gnostyckiej nauki o Bogu do chrzesÂcijanÂskiego monoteizmu 10.
W Ewangelii prawdy gnostycki autor pominaÎø wykøad nauki o eonach boskiej
peøni i przedstawiø jej struktureÎ wedøug schematu ¹Ojciec ± Syn ± Duchº,
w czym mozÇna dostrzec takzÇe proÂbeÎ dostosowania gnostyckiej nauki do kosÂcielnego nauczania. Podobnie w Tractatus Tripartitus autor wprawdzie wymienia niezliczone eony pleromy, jednak na szczycie boskiego bytu sytuuje pierwotnaÎ ¹troÂjceÎº11. Nauka o upadku i powstaniu sÂwiata materialnego u walentynian øaÎczy sieÎ najczeÎsÂciej z mitem Sophii. W niektoÂrych utworach walentynian
brak jednak systematycznego wykøadu tego mitu; raczej zakøada sieÎ, zÇe jest
znany (na przykøad w Ewangelii Filipa). W Tractatus Tripartitus eonem, ktoÂry
upada, wysteÎpuje z boskiej peøni jest nie Sophia, lecz Logos. Autor tego traktatu ocenia jego upadek wzgleÎdnie pozytywnie. Upadek Logosu i zwiaÎzane
z nim powstanie sÂwiata oraz zaistnienie czøowieka w ciele dokonuje sieÎ za zgodaÎ
Boga. SaÎ to etapy planu zbawczego, oikonomia12. CechaÎ wyroÂzÇniajaÎcaÎ naukeÎ
walentynian jest poglaÎd o trzech rodzajach ludzi i odpowiednio trychotomiczna
antropologia. Walentynianie uznawali, zÇe ludzie dzielaÎ sieÎ na ¹pneumatykoÂwº,
czyli ludzi duchowych, doskonaøych, ¹psychikoÂwº, czyli ludzi zmysøowych, oraz
¹hylikoÂwº, czyli ludzi cielesnych, materialnych. Podziaø ten miaø swoÂj odpowiednik w antropologii. Tylko czeÎsÂcÂ duchowa (¹pneumatycznaº) nadaje sieÎ do
zbawienia, czyli poøaÎczenia z Bogiem, gdyzÇ tylko ona od niego bezposÂrednio
pochodzi. Tylko ten element czøowieka daje pewnosÂcÂ zbawienia. CzeÎsÂcÂ zmy9

Por. G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988, s. 136-149; H. Jonas, Religia gnozy, KrakoÂw 1994,
s. 189-211; K. Rudolph, Gnoza, KrakoÂw 1995, s. 279-287.
10
Por. Strutwolf, dz. cyt., s. 39.
11
Por. W. Myszor, Anapausis w teologii chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw, ¹Studia Antiquitatis
Christianaeº 5(1984) z. 5, s. 13 nn. (Rozprawa odwoøuje sieÎ przede wszystkim do Tracatatus
Tripartitus i Expositio Valentiniana).
12
Por. W. Myszor, Oikonomia w gnostyckim Tractatus Tripartitus z I kodeksu z Nag Hammadi, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 23(1985) nr 2, s. 197-215.
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søowa wyrazÇa wprawdzie mozÇliwosÂcÂ zbawienia, dzieÎki wolnej woli, przez wyboÂr
etyczny, zapewnia jednak zbawienie mniej doskonaøe. Zbawienia nie dostaÎpi
w ogoÂle ciaøo, czyli czeÎsÂcÂ hyliczna czøowieka. Na poziomie ¹psychicznymº walentynianie umieszczali stwoÂrceÎ sÂwiata, demiurga, ktoÂry niesÂwiadomie dziaøaø
pod wpøywem stwoÂrczej ¹MaÎdrosÂciº (¹Sophiaº) albo ¹Logosuº i moÂgø ± podobnie jak ¹psychicyº lub czeÎsÂcÂ ¹psychicznaº czøowieka ± osiaÎgnaÎcÂ pewien nizÇszy rodzaj zbawienia. Wprawdzie Ewangelia prawdy zaciera wyrazÂny walentynianÂski podziaø na trzy kategorie ludzi i odwoøuje sieÎ do schematu dwu klas, ale
w pozostaøych tekstach walentynian troÂjpodziaø wydaje sieÎ najbardziej wyroÂzÇniajaÎcym poglaÎdem ich doktryny.
Najbardziej interesujaÎce poglaÎdy sformuøowali walentynianie w zakresie
chrystologii, a szerzej w swej nauce o zbawieniu i zbawcy. W zÂroÂdøach referowanych przez OjcoÂw KosÂcioøa rozroÂzÇnia sieÎ w walentynianÂskiej chrystologii
dwie szkoøy: zachodniaÎ, ktoÂraÎ reprezentowali Ptolemeusz i Herakleon13 oraz
wschodniaÎ, ktoÂra odwoøywaøa sieÎ do poglaÎdoÂw Teodota. Zasadnicza roÂzÇnica
mieÎdzy tymi kierunkami dotyczyøa chrystologii. Wedøug zachodniego walentynianizmu Chrystus ¹skøadaø sieÎº z czeÎsÂci duchowej (pneuma), ktoÂra pochodziøa
od Sophii oraz z ¹psychicznegoº ciaøa. Wschodnia szkoøa uczyøa tylko o duchowym (pneuma) ciele. Na takiego Jezusa, czøowieka zrodzonego prze MaryjeÎ,
zstaÎpiø w chwili chrztu Zbawca i opusÂciø go przed sÂmierciaÎ na krzyzÇu. Dla
wschodniego walentynianizmu Jezus, majaÎc ¹duchoweº (pneumatyczne) ciaøo,
nie byø zdolny do cierpienia i sÂmierci. Dla zachodnich walentynian Jezus, majaÎc
ciaøo zmysøowe, czyli ¹psychiczneº, byø zdolny cierpiecÂ. Tak wieÎc juzÇ na poziomie przekazanych przez polemistoÂw kosÂcielnych informacji o chrystologii walentynian mozÇemy wnioskowacÂ, zÇe szkoøa zachodnia skøaniaøa sieÎ bardziej do
przyjeÎcia realnosÂci cierpienia i sÂmierci Jezusa na krzyzÇu. W chrystologii obydwu szkoÂø byøa realizowana zasada, ktoÂraÎ znaøa takzÇe nauka kosÂcielna. Wedøug
tej soteriologicznej zasady, Chrystus nie zbawiø tego, czego nie przyjaÎø. Walentynianie przyjmowali mozÇliwosÂcÂ zbawienia ¹psychikoÂwº, do ktoÂrych zaliczali
ludzi KosÂcioøa, staÎd i ¹ciaøo psychiczneº Chrystusa, ktoÂre øaÎczyli z KosÂcioøem,
wskazywaøo na zbawienie w KosÂciele nie tylko ludzi duchowych (pneuma), ale
takzÇe psychikoÂw. W walentynianÂskich tekstach z Nag Hammadi zblizÇenie do
nauki kosÂcielnej jest jeszcze bardziej widoczne. Ewangelia prawdy sprowadza
trzy postacie Chrystusa w jednaÎ, zarzuca doketyzm i rozwija autentycznaÎ teologieÎ sÂmierci krzyzÇowej Chrystusa14. Chrystus wprawdzie objawiø na krzyzÇu
przede wszystkim gnozeÎ, tj. postanowienie Ojca, ale takzÇe, mimo zÇe byø niesÂmiertelny, zblizÇyø sieÎ do sÂmierci. ChrystologieÎ dwu natur rozwija takzÇe walen13

Por. Herakleon, Fragmenty, tøum. St. Kalinkowski, wsteÎp i komentarz W. Myszor, ¹Studia
Theologica Varsaviensiaº 18(1980) nr 2, s. 265-298.
14
S. Arai, Die Christologie des Evangelium veritatis, Leiden 1964, s. 62-93: opowiada sieÎ za
interpretacjaÎ EvVer: NHC I, 31,5 ¹przyszedø w ciele podobienÂstwaº jako ciele ¹duchowymº Chrystusa. Jednak tendencja antydoketyczna utworu wydaje sieÎ wyrazÂna.
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tynianÂska WypowiedzÂ o zmartwychwstaniu15. Chrystus przezwycieÎzÇyø sÂmiercÂ,
dlatego zÇe byø Bogiem i jednoczesÂnie uratowaø czøowieczenÂstwo, beÎdaÎc czøowiekiem. W Tractatus Tripartitus chrystologia przypomina tradycje orientalnej
szkoøy walentynian. Autor tego dzieøa naucza o ¹duchowymº ciele Zbawcy.
JednoczesÂnie moÂwi o realnym wcieleniu16 i stara sieÎ przeksztaøcicÂ chrystologieÎ
gnostyckaÎ w chrystologieÎ niedoketycznaÎ17. Chrystologia Ewangelii Filipa wydaje sieÎ bardziej przywiaÎzana do ogoÂlnognostyckich wyobrazÇenÂ o zbawcy. Ciaøo Jezusa jako ¹duchoweº powstaje w øonie ¹Pleromyº18. Na krzyzÇu sÂmiercÂ
ponioÂsø syn JoÂzefa19. W Ewangelii Filipa znajdujemy wypowiedzi zblizÇone tresÂciaÎ do nauki kosÂcielnej, ale takzÇe zupeønie tej nauce obce. Wynika to prawdopodobnie z roÂzÇnorodnosÂci zÂroÂdeø, ktoÂrymi posøuzÇyø sieÎ autor tej Ewangelii.
W Pierwszej Apokalipsie Jakuba pojawia sieÎ gnostyckie rozroÂzÇnienie duchowego Zbawcy, niezdolnego do cierpienia, obok ¹psychicznegoº Chrystusa,
w ktoÂrym Zbawca przebywa na czas ziemskiego objawienia. Autor rozroÂzÇnia
takzÇe ZbawceÎ duchowego i Syna BozÇego20. W innym walentynianÂskim dziele
Expositio valentiniana pojawia sieÎ dualistyczne ujeÎcie chrystologii. W niektoÂrych szczegoÂøach traktat przypomina relacjeÎ Ireneusza na temat poglaÎdoÂw Ptolemeusza, ucznia Walentyna21. WalentynianÂska koncepcja chrystologii odwoøywaøa sieÎ zatem do schematu dwu natur w Chrystusie i w niektoÂrych rozwiaÎzaniach wyrazÂnie odchodziøa od prostego doketyzmu.
W zakresie eschatologii utwory walentynian przedstawiajaÎ tak zwanaÎ
¹eschatologieÎ dwu etapoÂwº. Po zniszczeniu bytoÂw materialnych, ¹hylicznychº,
byty ¹zmysøoweº, czyli ¹psychiczneº oraz ¹duchoweº, czyli ¹pneumatyczneº
w pierwszej fazie oczekujaÎ razem, najpierw w ogdoadzie, czyli poza ¹PleromaÎº.
NasteÎpnie, w drugiej fazie, tylko byty ¹duchoweº przechodzaÎ do zbawienia
w peøni boskiego bytu, czyli w Pleromie22. WalentynianÂskie utwory z Nag
15
¹Syn BozÇy jednak, Reginosie, byø Synem Czøowieczym i øaÎczyø je obydwie, posiadajaÎc
czøowieczenÂstwo i boÂstwo, aby, z jednej strony pokonacÂ sÂmiercÂ przez to, zÇe byø synem BozÇym,
zasÂ z drugiej strony ± przez Syna Czøowieczego odnowienie (apokatastasis) nastaÎpiøo w Peøni,
poniewazÇ preegzystowaø jako najwyzÇsze nasienie prawdy, zanim powstaøa budowa sÂwiataº. NHC
I, p. 44,22-36.
16
NHC I, p. 115,11-25.
17
Por. L. Painchaud, E. Thomassen, Le traiteÂ tripartite, QueÂbec 1989, s. 11-17; J.D. Dubois, La
soteÂriologie valentinienne du TraiteÂ Tripartite (NH I,5), w: L. Painchaud, E. Pasquier, Les Textes de
Nag Hammadi et le probleme de leur classification, Bibliotheque Copte de Nag Hammadi, Section:
¹Etudesº 3, QueÂbec 1995, s. 223-225.
18
NHC II, p.71,3-15. Por. komentarz H.M. Schenke, Das Philippus-Evangelium, Berlin 1997,
s. 419-421.
19
NHC II, p. 73,8-15.
20
A. Veilleux, Le premiere Apocalypse de Jacques (NH V,3), Le seconde Apocalypse de
Jacques (NH V, 4), QueÂbec 1986, s. 9 n.
21
Por. J.E. MeÂnard, L'ExposeÂ valentinien, Les Fragments sur le bapteme et sur l'eucharistie,
QueÂbec 1985, 4 nn; por. takzÇe E. Thomassen, The Valentinianism of the Valentinian Exposition
(NHC XI,2), MuseÂon 102(1989), s. 225-236.
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Hammadi naukeÎ o dwu fazach zbawienia øaÎczaÎ ± podobnie jak w chrystologii ±
z innymi poglaÎdami. Autor Wypowiedzi o zmartwychwstaniu przejaÎø kosÂcielnaÎ
naukeÎ o zmartwychwstaniu ciaøa i poøaÎczyø jaÎ z walentynianÂskim poglaÎdem
o prezentywnym znaczeniu zmartwychwstania dzieÎki gnozie jako warunku koniecznym dla drugiego eschatologicznego zmartwychwstania. Drugie zmartwychwstanie jest przedstawione jako wejsÂcie do peøni bozÇego bytu23. W Ewangelii Filipa obok nauki o prezentywnym, aktualnym zmartwychwstaniu przez
gnozeÎ znajdujemy eschatologieÎ dwu faz, podobnie jak w innych zÂroÂdøach walentynian24 . Brak natomiast dwufazowej eschatologii w Ewangelii prawdy.
Eschatologia dwu faz znajduje sieÎ wyrazÂnie w Tractatus Tripartitus25. Inne
pisma walentynianÂskie z biblioteki z Nag Hammadi ujawniajaÎ mniej lub bardziej wyrazÂnie podobny schemat.

3

Jak oceniaø Ireneusz tego rodzaju spekulacje teologiczne gnostykoÂw?
¹Przypatrzmy sieÎ teraz zmiennosÂci ich opinii. JesÂli dwu lub trzech z nich moÂwi
na temat tych samych spraw albo porusza te same zagadnienia, to okazuje sieÎ,
zÇe nie zgadzajaÎ sieÎ nie tylko co do tresÂci, ale nawet uzÇywajaÎ przeciwstawnych
okresÂlenÂº26. Ireneusz ilustruje w dalszych wywodach, w jaki sposoÂb Walentyn
i jego uczniowie roÂzÇnili sieÎ mieÎdzy sobaÎ27. W celach polemicznych Ireneusz
eksponowaø nie tylko wielkie zroÂzÇnicowanie poszczegoÂlnych poglaÎdoÂw walentynian, ale wskazywaø na ich absurdalnosÂcÂ28, niesÂcisøosÂci29. Wydaje sieÎ, zÇe roÂwniezÇ w tym celu, dla ukazania dziwacznych poglaÎdoÂw walentynian, eksponowaø
elementy mitologiczne ich doktryny. Byø to jednak cel apologetyczny i polemiczny. MozÇna to zrozumiecÂ jako metodeÎ. Czy jednak Ireneusz zrozumiaø
intencje gnostykoÂw oraz ich rozwiaÎzania niektoÂrych problemoÂw teologicznych?
RozwazÇaniom gnostykoÂw Ireneusz zarzucaø, zÇe saÎ nierozumne, a sami gnostycy zbyt pewni siebie30. Gnostycy bezczelnie twierdzaÎ o sobie, zÇe znajaÎ niewypowiedziane tajemnice Boga31. UwazÇajaÎ sieÎ za roÂwnych Bogu32. UwazÇajaÎ sieÎ
za doskonaøych i dlatego saÎ pewni zbawienia33. Dostrzegamy tu wyrazÂnie po22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Por. Strutwolf, dz. cyt., s. 181-187.
TamzÇe, s.187-194.
TamzÇe, s.194-198.
TamzÇe, s. 208.
Ir. AH I, 11,1.
Ir. AH I, 11,1-12,4.
Ir. AH I, 31,3.
Ir. AH II, 3,1 i nn.
Ir. AH II, 28,6; IV, 38,4.
Ir. AH II, 26,1.
Ir. AH IV, 38,1.
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glaÎdy ¹duchowychº, czyli ¹pneumatykoÂwº ze szkoøy Walentyna. W ujeÎciu Ireneusza przewazÇa punkt widzenia duszpasterza. PojawiajaÎ sieÎ jednak i przesøanki
teologiczne. Gnostycy ± zdaniem Ireneusza ± wynoszaÎ sieÎ nawet ponad Boga,
ktoÂry ich stworzyø34. WyrazÂnie chodzi tu o gnostyckiego ¹demiurgaº, stwoÂrceÎ
sÂwiata, a wieÎc ± ze sfery ¹psychicznejº. Ireneusz akceptowaø gnostyckie daÎzÇenie
do zbawienia. Nie uznawaø jednak drogi, ktoÂraÎ proponowali gnostycy. Gnostycy jego zdaniem ¹przekraczali prawo ludzkiego rodzaju i chcaÎ stacÂ sieÎ podobni StwoÂrcy zanim jeszcze stali sieÎ ludzÂmi i nie uznajaÎ zÇadnej roÂzÇnicy mieÎdzy
niestworzonym Bogiem a stworzonym teraz czøowiekiemº35. Tymczasem dla
Ireneusza bycÂ czøowiekiem oznacza bycÂ stworzonym i uznacÂ Boga za swego
StwoÂrceÎ. MysÂl o Bogu StwoÂrcy i o czøowieku jako istocie stworzonej zostaøa
w teologii Ireneusza tak wyeksponowana wøasÂnie z racji teologicznej polemiki
z teologiaÎ gnostykoÂw36. Z tej teologicznej zasady Ireneusz wyprowadziø wnioski w antropologii. BycÂ stworzonym oznacza dla niego bycÂ ciaøem. Ciaøo czøowieka jest widzialnym wyrazem jego stworzonosÂci. GøoÂwnym zagadnieniem
teologicznym w nauce o Bogu jest nauka o Bogu StwoÂrcy, ale takzÇe o tym
samym Bogu jako Zbawcy. JesÂli gnostycy rozdzielali dzieøo stworzenia i dzieøo
zbawienia, podobnie jak Boga StwoÂrceÎ i Boga ZbawceÎ, to Ireneusz øaÎczy je: ten
sam BoÂg stwarza czøowieka i zbawia37. Dla oceny sÂwiata stworzonego oznacza
to, zÇe sÂwiat jest dobry; dla oceny dzieøa zbawienia zasÂ oznacza, zÇe chodzi
o zbawienie nie tyle od ciaøa i odpowiednio uwolnienie od sÂwiata, ale o zbawienie przez ciaøo i przez sÂwiat. W taki kontekst mysÂlenia Ireneusz wpisuje w swojej teologii koncepcjeÎ Wcielenia Syna BozÇego. Chrystus miaø zostacÂ czøowiekiem, aby ukazacÂ, co znaczy bycÂ czøowiekiem, to jest, co znaczy bycÂ stworzonym. Gnostycy odmawiajaÎc Jezusowi czøowieczenÂstwa, w znaczeniu ciaøa, nie
rozumiejaÎ dzieøa zbawczego Boga. Dla ukazania wartosÂci stworzonego sÂwiata,
jego dobroci i przydatnosÂci dla zbawienia czøowieka, Ireneusz rozwinaÎø ideeÎ
historii zbawienia38. WazÇnym elementem teologicznej tresÂci historii zbawienia
u Ireneusza okazuje sieÎ idea jednosÂci Starego i Nowego Testamentu. Ireneusz
odwoøaø sieÎ tu znoÂw do jednosÂci Boga, tego samego w Starym i Nowym Testamencie39. Innym aspektem historii zbawienia jest posteÎp i eskalacja objawie33

Ir. AH IV, 1,1.
Ir. AH II, 25,4.
35
Ir. AH IV, 38,4 (¹supergredientes legem humani generis et antequam fiant homines iam
volunt similes esse factori Deo et nullam esse differentiam infecti Dei et nunc facti hominisº).
36
Por. B. Aland, Gnosis und KirchenvaÈter. Ihre Auseinandersetzung um die Interpretation des
Evangeliums, w: Gnosis. Festschrift fuÈr Hans Jonas, GoÈttingen 1978, s. 163-176. Y.Torisu, Gott und
Welt. Eine Untersuchung zur Gotteslehre des IrenaÈus von Lyon, Nettetal 1991, s. 141-156.
37
Por. N. Brox, Offenbarung, Gnosis und gnostischer Mythos bei IrenaÈus von Lyon, Salzburg
1966, s. 189-195.
38
Por. A. Bengsch, Heilsgeschichte und Heilswissen. Eine Untersuchung zur Struktur und
Entfaltung des theologischen Denkens im Werk ¹Adversus Haeresesº des Hl. IrenaÈus von Lyon,
Leipzig 1957.
34
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nia Boga ludziom. Od Starego Testamentu azÇ do objawienia przez Jezusa
Chrystusa Ireneusz dostrzega posteÎp i wzrost, ale jednoczesÂnie tezÇ przygotowywanie czøowieka na przyjeÎcie objawienia. Dla wyrazÇenia caøoksztaøtu dziaøania Boga jak i poszczegoÂlnych Jego aktoÂw Ireneusz posøuzÇyø sieÎ pojeÎciem
oikonomia, dispositio. WøaÎczyø takzÇe pojeÎcie anakephalaiosis, recapitulatio40.
ChrzesÂcijanÂscy gnostycy roÂwniezÇ posøugiwali sieÎ tymi terminami41. Bardziej
prawdopodobne wydaje sieÎ, zÇe gnostycy chrzesÂcijanÂscy wykorzystali termin
kosÂcielnego nauczania, nizÇ przeciwnie, zÇe Ireneusz wykorzystaø terminologieÎ
zastosowanaÎ przez gnostykoÂw. Istnieje takzÇe inna mozÇliwosÂcÂ: zaroÂwno chrzesÂcijanÂscy gnostycy, jak i ich przeciwnik Ireneusz odwoøywali sieÎ do wczesÂniejszej
wspoÂlnej tradycji chrzesÂcijanÂskiego nauczania. BycÂ mozÇe spekulacje chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw przyczyniøy sieÎ tylko do przypomnienia tej terminologii
i nadania jej tresÂci w ujeÎciu polemicznym wobec gnostykoÂw. KluczowaÎ postaciaÎ
w historii zbawienia jest Jezus Chrystus. JesÂli gnostycy chrzesÂcijanÂscy starali sieÎ
jak najbardziej zblizÇycÂ do nauczania kosÂcielnego, to Ireneusz w polemice z nimi
ukazywaø te aspekty chrystologii, ktoÂre gnostycy pomijali i ktoÂre jego zdaniem
nalezÇaøo przypomniecÂ. ¹Wedøug walentynian Jezus, ktoÂry zjawiø sieÎ wedøug
planu zbawienia (dispositio), byø tym samym, ktoÂry przeszedø przez MaryjeÎ;
i to na niego zstaÎpiø z wysokosÂci Zbawca, ktoÂrego nazywajaÎ takzÇe Chrystusem
(...) wprawdzie jeÎzykiem wyznajaÎ jednego Chrystusa Jezusa, ale dzielaÎ go
w swoich poglaÎdach o nim. Jest tak, jak juzÇ przedstawilisÂmy, a taki jest w konÂcu
ich poglaÎd: wedøug nich kimsÂ innym jest Chrystus wysøany przez Jednorodzonego dla przywroÂcenia peøni i kimsÂ innym jest Zbawca wysøany dla chwaøy
Ojca, i kimsÂ innym jest ten, ktoÂry pochodzi z planu zbawienia i ktoÂry cierpiaø,
ktoÂry nosiø Chrystusa, tego, ktoÂry go opusÂciø, czyli Zbawca wracajaÎcy do Peøniº42. Ireneusz w miareÎ dokøadnie referuje poglaÎdy walentynian, chocÂ moglibysÂmy dla ich obrony przytoczycÂ ich opinie bardziej pojednawcze wobec nauki
kosÂcielnej. Ireneusz oburza sieÎ na ¹dzielenieº Chrystusa. Stale i wielokrotnie
powtarza o Jezusie Chrystusie, zÇe jest ¹jeden i ten samº43. Oddzielenie Jezusa
i Chrystusa sprzeczne jest z naukaÎ o wcieleniu Søowa44. Jezus Chrystus jest kimsÂ
jednym45. W walce o jednosÂcÂ Jezusa Chrystusa Ireneusz rozwinaÎø terminologieÎ,
39

Brox, dz. cyt., s. 181 n.
TamzÇe, s.182-189.
41
ZwroÂcilisÂmy uwageÎ na pojeÎcie oikonomia w Tractatus Tripartitus. Por. Myszor, art. cyt.,
s. 214. Brak natomiast w tekstach gnostyckich pojeÎcia anakephalaiosis.
42
Ir. AH III, 16,1.
43
Por. A. Benoit, Saint IreÂneÂe. Introduction a l'eÂtude de sa theÂologie, Paris 1960, s. 212-214.
44
Tu przytacza Ireneusz precyzyjnie chocÂ nie dosøownie poglaÎd walentynian, zÇe Jezus urodziø
sieÎ jako czøowiek ¹per Mariamº a nie ¹ex Mariaº, czyli nie przyjaÎø od niej rzeczywistego ciaøa;
por. M. Tardieu, ºComme a travers un tuyauº. Quelques remarques sur le mythe valentinien de la
chair celeste du Christ, w: Colloque international sur les textes de Nag Hammadi, Bibliotheque copte
de Nag Hammadi, Section Etudes 1, Quebec 1981, s. 151-180.
45
Por. A. Houssiau, La christologie de saint IreÂneÂe, Louvain 1955, s. 186-215.
40
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ktoÂra zdaje sieÎ niemal zapowiadacÂ formuøy nestorianÂskie46. JednosÂcÂ Chrystusa
wedøug Ireneusza polega na zjednoczeniu Logosu z ciaøem47. Tym samym
byøby Ireneusz zwolennikiem tak zwanej chrystologii Logosu, dokøadniej zasÂ
schematu chrystologicznego Logos-sarks. Wprawdzie nie przeczy istnieniu
ludzkiej duszy Jezusa48, jednak polemika z gnostycyzmem, ktoÂry wykluczaø
ciaøo z udziaøu w zbawieniu oraz antygnostyckie zaøozÇenie jego teologii ± utozÇsamienie czøowieczenÂstwa z bytem stworzonym i cielesnym ± uwrazÇliwiøa go na
ten aspekt chrystologii. NajwazÇniejszym zagadnieniem chrystologii byøa nauka
o zbawczym znaczeniu sÂmierci Chrystusa na krzyzÇu. Tu warto przypomniecÂ
poglaÎd gnostykoÂw. Zasadniczo odrzucali rzeczywistosÂcÂ sÂmierci na krzyzÇu i budowali roÂzÇne teorii interpretacji przekazoÂw Nowego Testamentu. Wbrew logice swojego systemu, ktoÂry odrzucaø znaczenie sÂmierci, tak jak odrzucaø znaczenie ciaøa, zajmowali sieÎ jednak zagadnieniem sÂmierci Zbawcy. Wydaje sieÎ, zÇe
chodzi tu o poteÎzÇny wpøyw kosÂcielnego nauczania.
Jak przedstawiø zagadnienie sÂmierci Jezusa Ireneusz? Warto przytoczycÂ tu
interesujaÎcaÎ wypowiedzÂ Ireneusza: ¹Tak, jak (Chrystus) byø czøowiekiem, aby
bycÂ kuszonym, tak byø Søowem (Logos), aby bycÂ otoczony chwaøaÎ. I wøasÂnie
Logos spoczywaø, gdy byø kuszony, (zniewazÇony), krzyzÇowany i umieraø, czøowiek zasÂ zostaø wchøonieÎty (wspoÂøpracowaø), gdy (aby) zwycieÎzÇaø, wytrwaø
i udzielaø dobrodziejstw, zmartwychwstaø i zostaø wzieÎty (do nieba). Tym jest
wieÎc Syn BozÇy, nasz Pan, Søowo Ojca i Syn Czøowieczyº49. Ireneusz moÂwi tu
jakby o dwu podmiotach; jakby o nieobecnosÂci Søowa, gdy cierpiaø i umieraø na
krzyzÇu Syn Czøowieczy i o zwycieÎstwie Søowa, gdy Czøowiek zostaø ¹wchøonieÎtyº lub gdy ¹wspoÂøpracowaøº, wedøug drugiej wersji50. OczywisÂcie nie mozÇe bycÂ
mowy o wpøywie teologii gnostykoÂw na wypowiedzÂ Ireneusza, ktoÂry tak czeÎsto
i z uporem moÂwiø o ¹jednym i tym samymº Chrystusie. Jednak, tak jak wsÂroÂd
gnostykoÂw pojawiø sieÎ problem zbawczej wartosÂci sÂmierci Jezusa, tak w teologii
kosÂcielnej coraz wyrazÂniej pojawiaø sieÎ problem wyjasÂnienia dwoistosÂci Chrystusa51.
W eschatologii Ireneusza mozÇemy roÂwniezÇ odnalezÂcÂ ujeÎcia polemiczne.
Ireneusz wraca do zagadnienia ciaøa. Gnostycka interpretacja zmartwychwstania, ta najbardziej zblizÇona do ujeÎcia w nauczaniu kosÂcielnym, to jest w Wypowiedzi o zmartwychwstaniu (LisÂcie Rheginosa), moÂwi tylko o zmartwychwsta46
Por. A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Bd. 1: Von der Apostolischen
Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451), Freiburg 1979, s. 218.
47
Por. Grillmeier, dz. cyt., s. 218 n.
48
Ir. AH III, 22,1.
49
Ir. AH III, 19,3. Tekst przekazany jest w tøumaczeniu øacinÂskim i w greckim fragmencie
u Teodoreta, Eranistes 3 (Fr.gr.29), ktoÂre nieco roÂzÇniaÎ sieÎ jesÂli chodzi o søowa i sens.
50
Por. J.N.D. Kelly, PoczaÎtki doktryny chrzesÂcijanÂskiej, Warszawa 1988, s. 117 (Kelly idzie
tylko za jednaÎ wersjaÎ tekstu).
51
O wzajemnym zblizÇeniu stanowisk moÂwi D.Voorgang, Die Passion Jesu und Christi in der
Gnosis, Frankfurt am Main 1991, s. 290.
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niu duchowym52. W interpretacji 1Kor 15,10 Ewangelia Filipa moÂwi o ¹duchowym cieleº, ktoÂrym jest Logos i o ¹krwiº, ktoÂraÎ jest Duch sÂwieÎty53. Gnostycy
odwoøywali sieÎ do autorytetu Apostoøa Pawøa54. Wedøug Ireneusza konsekwencjaÎ takiej interpretacji jest zaprzeczenie zmartwychwstaniu Chrystusa55, zaprzeczenie w ogoÂle zmartwychwstaniu ciaø56 i zbawieniu ciaøa57. Dla Ireneusza
zmartwychwstanie w ciele oznacza roÂwniezÇ obdarowanie ciaøa Duchem, jego
prawdziwe ozÇywienie. Jego zdaniem jednak ciaøo zmartwychwstaøe nie przestaje przez to bycÂ ciaøem, chociazÇ przybiera wøasÂciwosÂci Ducha58.

4

To tylko niektoÂre elementy teologii Ireneusza, ktoÂre rozwinaÎø on w nauczaniu kosÂcielnym w polemice z gnostycyzmem. W teologii Ireneusza mozÇemy
takzÇe znalezÂcÂ przesøanki wypracowanej metodologii polemiki teologicznej.
Gnostycy, podobnie jak Marcjon, odwoøywali sieÎ do Pisma SÂwieÎtego59. Ireneusz podjaÎø pytanie, kto i jak ma interpretowacÂ BiblieÎ60. Odrzucaø nie tylko
elementy tresÂciowe gnostyckiej egzegezy, to znaczy gnostyckaÎ mitologieÎ odwoøujaÎcaÎ sieÎ do tekstoÂw biblijnych, ale przede wszystkim tajemny, ezoteryczny
charakter pism, ktoÂre gnostycy wøaÎczyli do swojej tradycji61. Zgøaszaø takzÇe
swoje podejrzenia wobec metody alegorycznej interpretacji tekstoÂw biblijnych,
chociazÇ sam jaÎ roÂwniezÇ stosowaø odpowiednio do danego tekstu, na przykøad
do przypowiesÂci. KwestionujaÎc roÂzÇnorodnosÂcÂ gnostyckiej egzegezy, Ireneusz
opowiada sieÎ za jednoznacznosÂciaÎ tekstu biblijnego. SÂwiadomy jest trudnosÂci,
52

NHC I, p. 46,21-24.
NHC II, p. 56,26-57,7; Teksty z Nag Hammadi. Pisma StarochrzesÂcijanÂskich Pisarzy, t. 20,
Warszawa 1979, s. 244 n. PodobnaÎ interpretacjeÎ znaø takzÇe Klemens Al. Pedagog (II, 1,19,3).
54
Twierdzenie A. Harnacka (Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 1, TuÈbingen 1909, s. 385),
zÇe Ireneusz dlatego zajaÎø sieÎ egzegezaÎ ListoÂw Pawøowych, poniewazÇ uczynili to wczesÂniej gnostycy,
nie da sieÎ obecnie utrzymacÂ. Ireneusz komentowaø sÂw. Pawøa niezalezÇnie od polemiki antygnostyckiej. Por. R. Noormann, IrenaÈus als Paulusinterpret, TuÈbigen 1994, s. 521.
55
Ir. AH I, 30,13.
56
Ir. AH V, 9,1.
57
Ir. AH V, 13,3. Szerzej na temat gnostyckiej i Ireneuszowej interpretacji 1 Kor 15,50
por. Noormann, dz. cyt., s. 501-516.
58
Ir. AH V, 10,2 (¹substantiam carnis non amittitº). Szerzej na ten temat por. Y. de Andia,
Homo vivens. IncorruptibiliteÂ et divinisation de l'homme selon IreÂneÂe de Lyon, Paris 1986,
s. 289-297.
59
Por. K. Rudolph, Bibel und Gnosis. Zum VerstaÈndnis juÈdisch-biblischer Texte in der gnostischen Literatur, vornehmlich aus Nag Hammadi, w: Bibel in juÈdischer und christlicher Tradition,
Festschrift fuÈr J. Maier, (wyd.) H. Merklien, K. MuÈller und G. Stemberger, Frankfurt am Main
1993, s. 137-156.
60
Por. Brox, dz. cyt. s. 39-103 (ºDer Streit um die Schriftº).
61
Ir. AH II, 27,2; III, 2,1.
53
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jakie tekst sÂwieÎty mozÇe sprawiacÂ. StaÎd gnostykom stawia zarzut, zÇe saÎ pewni
swojej wiedzy, sam natomiast jest przekonany, zÇe czytanie tekstoÂw sÂwieÎtych
wymaga pokory, zaufania Bogu i uwierzenia Chrystusowi62. Objawienie Boga
jest dosteÎpne wszystkim ludziom, a nie tylko maøej grupie wtajemniczonych
¹pneumatykoÂwº63. Gnostycy odwoøywali sieÎ nie tylko do Pisma sÂw.64, ale znali
tezÇ pojeÎcie tradycji. Nowe teksty zÂroÂdøowe ± utwory z Nag Hammadi ± wskazujaÎ wyrazÂnie na sÂwiadkoÂw przekazu. ChrzesÂcijanÂscy gnostycy starajaÎ sieÎ
przedstawicÂ dowody, zÇe chodzi o naukeÎ Jezusa. NajczeÎsÂciej juzÇ w oryginalnych
tytuøach tych utworoÂw zaznaczano, zÇe chodzi o przekaz odnotowany przez
apostoøoÂw. SzczegoÂlnym uznaniem wsÂroÂd gnostykoÂw chrzesÂcijanÂskich cieszyli
sieÎ apostoøowie: Piotr, Jakub, Tomasz, Jan, Filip, Paweø. Oryginalne utwory
gnostykoÂw wskazujaÎ jednak wyrazÂnie na ezoteryczny charakter przekazu. Tajemnice gnozy przekazane zostaøy tylko niektoÂrym, i tylko niektoÂrzy mogli je
otrzymacÂ. Powstaje pytanie, na ile zasada odwoøania sieÎ do tradycji wynika z ich
rzeczywistych zwiaÎzkoÂw z kosÂcielnym nauczaniem, a na ile jest odwoøaniem sieÎ
do wspoÂlnego dziedzictwa gnostyckiej tradycji ¹ezoterycznegoº nauczania,
ktoÂre dopiero pod wpøywem polemiki z gnostycyzmem w nauczaniu kosÂcielnym pojawia sieÎ jako oficjalny poglaÎd65. W kazÇdym razie gnostycyzm ¹zmusiøº
do sprecyzowania takzÇe przekazu nauczania apostolskiego jako tradycji, przy
pomocy ktoÂrej dokonuje sieÎ interpretacji Pisma sÂw. W gruncie rzeczy sÂw. Ireneusz odwoøuje sieÎ takzÇe do nauczania pozabiblijnego66 jako kryterium interpretacji takzÇe Pisma sÂw.67. ¹Kiedy znoÂw odwoøujemy sieÎ do tradycji pochodzaÎcej od ApostoøoÂw a zachowanej dzieÎki nasteÎpstwu prezbiteroÂw w KosÂcioøach,
woÂwczas wysteÎpujaÎ przeciw Tradycji twierdzaÎc, zÇe saÎ maÎdrzejsi nie tylko od
prezbiteroÂw, lecz nawet od ApostoøoÂw i zÇe znalezÂli szczeraÎ prawdeÎº68. Dla
Ireneusza zatem jest rzeczaÎ niemozÇliwaÎ, bezbozÇnaÎ69, aby przeciwstawiacÂ tradycjeÎ Pismu SÂwieÎtemu, aby powoøujaÎc sieÎ na przekaz, odrzucicÂ Pismo sÂw. W polemice z gnostykami Ireneusz wskazywaø wieÎc na wøasÂciwy zwiaÎzek Tradycji
62
Por. In. AH V, 20,2; Wykøad nauki apostolskiej, 52. Por. Ireneusz z Lyonu, Wykøad nauki
apostolskiej, tøum. i oprac. W. Myszor, KrakoÂw 1997, s. 69.
63
Ir. AH IV, 6,5.
64
¹Kiedy zbija sieÎ ich Pismem sÂw., woÂwczas zaczynajaÎ oskarzÇacÂ samo Pismo sÂw., zÇe jakoby
tekst miaø bycÂ zepsuty, zÇe Pisma nie majaÎ powagi, zÇe nie zgadzajaÎ sieÎ ze sobaÎ, zÇe nie da sieÎ z nich
wydobycÂ prawdy, jezÇeli sieÎ zna tradycji. Albowiem ± powiadajaÎ ± prawda zostaøa przekazana nie
przez Pisma, lecz zÇywym gøosem i dlatego sam Paweø powiedziaø: «Opowiadamy zasÂ maÎdrosÂcÂ
mieÎdzy doskonaøymi, lecz maÎdrosÂcÂ nie z tego sÂwiata» Ir AH III, 2,3, tøum. A. Bober, w: Antologia
patrystyczna, KrakoÂw 1965, s. 32.
65
Zdaniem niektoÂrych autoroÂw pojeÎcie tradycji (paradosis) i nasteÎpstwa (diadoche) jako
terminy techniczne pojawiajaÎ sieÎ najpierw wsÂroÂd gnostykoÂw: Hans von Campenhausen, Kirchliches
Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, TuÈbingen 1963, 172 nn.
66
Por. Ir AH III, 4,1.2.
67
Na temat formalnego podobienÂstwa mieÎdzy zasadaÎ interpretacji Pisma przy pomocy tradycji u gnostykoÂw i u Ireneusza por. Brox, dz. cyt., s. 98.
68
Ir AH III, 2,2: tøum. A. Bober, dz.cyt., s. 38.
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i Pisma sÂw.70 Ireneusz jednak uznawaø gnostyckaÎ zasadeÎ odwoøania sieÎ do
tradycji apostolskiego nauczania. Zarzucaø gnostykom jedynie, zÇe opierajaÎc
sieÎ na ukrytym, tajemnym sposobie przekazywania. Jego zdaniem nie daje to
gwarancji przekazu nauki autentycznej. W tym konteksÂcie przedstawiø takzÇe
swojaÎ teorieÎ o apostolskiej polemice z faøszywaÎ gnozaÎ, a mianowicie wskazaø na
to, zÇe pierwszego gnostyka, heretyka Szymona Maga zwalczaø juzÇ Piotr Apostoø. Nauczanie kosÂcielne, czyli kosÂcielny przekaz apostolskiego nauczania, ma
charakter jawny, sprawdzalny i powszechny, to znaczy przeznaczony dla
wszystkich. Apostolski charakter nauczania, warunek przekazu istotny zaroÂwno dla gnostykoÂw, jak i nauczania kosÂcielnego, otrzymuje w pismach Ireneusza
dodatkowe kryteria. Ireneusz odwoøuje sieÎ takzÇe do dowodu historycznego.
Jego zdaniem przekaz apostolski øatwo sprawdzicÂ w nauczaniu niektoÂrych kosÂcioøoÂw, a zwøaszcza w najstarszym, ktoÂry odwoøywaø sieÎ do nauczania apostolskiego, to jest w KosÂciele Rzymskim71. Ireneusz odwoøuje sieÎ do nauczania
prezbiteroÂw, jako roÂwniezÇ do kryterium historycznego72. Chodzi oczywisÂcie
o teologiczne i apologetyczne spojrzenia na argument historyczny. Dla Ireneusza majaÎ one jednak charakter obiektywnych kryterioÂw. Nauczanie odwoøujaÎce
sieÎ do tych kryterioÂw Ireneusz nazywa ¹prawdziwaÎ gnozaÎº73. W polemice
z gnostykami wypracowaø takzÇe pojeÎcie regula veritatis, co mozÇna oddacÂ przez
blizÇej nam znane pojeÎcie ¹zasada ortodoksjiº oznaczajaÎce caøosÂcÂ prawdy i jej
zakres. Stosuje to kryterium zaroÂwno do Pisma sÂw., jak do przekazu Tradycji.
Wydaje sieÎ, zÇe øaÎczy je z symbolem chrzcielnym. Zdaniem N. Broxa regula
veritatis okresÂla u Ireneusza to, w co KosÂcioÂø wierzy, czyli caøosÂcÂ objawionej
69
¹Tylko oni sami znajaÎ bez jakichkolwiek waÎtpliwosÂci czystaÎ, nienaruszonaÎ i szczeraÎ «zakrytaÎ tajemniceÎ». To jednak jest bezwstydnym bluzÂnierstwem StwoÂrcyº Ir. AH III, 2,2 tøum.
A. Bober. dz. cyt., s. 38.
70
Szerzej na te temat: Brox, dz. cyt., s. 93-100.
71
Søynne odwoøanie sieÎ do nauczania w KosÂciele Rzymskim jak i do ¹historycznejº listy
biskupoÂw rzymskich jako gwarancji autentycznosÂci nauczania ± AH III, 3,2.3. Ireneusz moÂgø w czasie pobytu w Rzymie sprawdzicÂ historycznaÎ prawdeÎ katalogu biskupoÂw, tym niemniej katalog
sporzaÎdzony jest w celach apologetycznych, staÎd i ostrozÇnosÂcÂ w jego ocenie wsÂroÂd historykoÂw.
72
Brox, dz. cyt., s. 150-157.
73
¹PrawdziwaÎ gnozaÎ jest nauka ApostoøoÂw i starozÇytny ukøad KosÂcioøa rozszerzony na caøym
kreÎgu ziemi, z oznakaÎ Ciaøa Chrystusa, ktoÂry opiera sieÎ na nasteÎpstwie biskupoÂw, ktoÂrym Apostoøowie przekazali KosÂcioÂø, ktoÂry znajduje sieÎ na kazÇdym miejscu; i tak przeszøo azÇ do nas to
przestrzeganie Pism bez faøszowania, w caøkowitym stanie, bez dodawania czy ujmowania, w odczytaniu bez zafaøszowania, a wykøad wedøug Pisma podany prawidøowo i starannie bez ryzyka czy
bluzÂnierstwa, a przed wszystkim jest to dar miøosÂci, ktoÂry jest cenniejszy nizÇ gnoza, chwalebniejszy
nizÇ proroctw i przewyzÇszajaÎcy od wszystkich innych charyzmatoÂwº. Ir. AH IV, 33,8. Z øatwosÂciaÎ
mozÇemy wyczytacÂ liczne aluzje do praktyk gnostyckich. ¹Ukøad KosÂcioøaº ± øacinÂski tekst moÂwi
o ¹status Ecclesiaeº ± wydawcy domysÂlajaÎ sieÎ pod ¹statusº greckiego ¹systemaº, co tøumaczaÎ jako
¹caøosÂcÂº. Por. Brox, dz. cyt., s. 166, przypis 159. PojeÎcie ¹prawdziwa gnozaº po grecku w AH
wysteÎpuje tylko dwa razy: I,6,1 i I, 6,2; ¹perfecta agnitioº czeÎsÂciej, na przykøad: I, 21,1; I,29,3; II,
17,-10 dotyczy gnostyckiego roszczenia prawdy; w cytowanym fragmencie chodzi o ¹agnitio veraº.
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prawdy74. Ireneusz w polemice z gnostycyzmem zastosowaø takzÇe kryterium,
ktoÂre przeksztaøciø jego wykøad prawd wiary, przynajmniej jako poczaÎtek, w wykøad teologiczny. Ireneusz dostrzegaø zwiaÎzek mieÎdzy wiaraÎ i rozumem75:
¹Zdrowy umysø to ten, co bez ryzyka, pobozÇny i miøujaÎcy prawdeÎ, wszystko,
co BoÂg poddaø w zasieÎg mocy ludzkiej i udosteÎpniø naszemu poznaniu, bada
ochoczo i skutecznie, a w codziennym trudzie czyni wiedzeÎ o tym przysteÎpnaÎ.
SaÎ to bowiem rzeczy, ktoÂre podpadajaÎ pod zmysøy naszych oczu, jasno, bez
dwuznacznosÂci w samych søowach znajdujaÎ sieÎ w PisÂmieº76. Do przekazoÂw
wiary nalezÇy zatem podchodzicÂ wedøug mozÇliwosÂci rozumu ludzkiego. Inaczej,
jesÂli czøowiek porzuci zasadeÎ rozumnosÂci i wiary (ratio et regula), beÎdzie stale
szukaø, ale nigdy nie znajdzie77.
W sÂwietle szkicowych uwag na temat spotkania kosÂcielnej teologii Ireneusza z gnostycyzmem szkoÂø walentynian widacÂ wyrazÂnie, zÇe gnostycyzm przyczyniø sieÎ do rozwoju teologii kosÂcielnej. Byø to przede wszystkim faktorem
negatywnym. KosÂcielna teologia zwalczajaÎc w polemice chrzesÂcijanÂskaÎ formeÎ
gnostycyzmu, ktoÂry z racji pokrewienÂstwa z kosÂcielnym nauczaniem søusznie
wydawaø sieÎ bardziej niebezpieczny nizÇ gnostycyzm niechrzesÂcijanÂski, wypracowaøa nie tylko jasÂniejszy poglaÎd na poszczegoÂlne zagadnienia teologiczne, ale
takzÇe lepsze metody wykorzystanie argumentu z Pisma sÂw. i Tradycji. W niektoÂrych kwestiach chrzesÂcijanÂscy gnostycy mogli bycÂ pionierami. Jako chrzesÂcijanie starali sieÎ takzÇe o interpretacjeÎ prawd wiary, wykorzystaniu Pisma sÂw.
czy przekazoÂw tradycji. Mogli przechowacÂ, nawet ryzykujaÎc przemieszanie
elementoÂw autentycznie gnostyckich, niektoÂre tresÂci nauczania kosÂcielnego
lub jego formy sieÎgajaÎce epoki wczesÂniejszej od Ireneusza78. MozÇna w teologii
chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw odkrycÂ waÎtki, ktoÂre w ogniu polemiki kosÂcielnej
mogøy zostacÂ odrzucone79.

74
Brox, dz. cyt., s.109; G.G. Blum, Tradition und Sukzession. Studien zum Normbegriff des
Apostolischen von Paulus bis IrenaÈus, Berlin 1963, s. 168-173.
75
¹WiareÎ zachowuje prawda, gdyzÇ wiara opiera sieÎ na rzeczach prawdziwie istniejaÎcychº.
Wykøad wiary apostolskiej 3, s. 24.
76
Ir. AH II, 27,1.
77
Ir. AH II, 27,2. Szerzej na ten temat Brox, dz. cyt., s. 196-208.
78
ZadziwiajaÎca i godna dalszych badanÂ jest na przykøad tradycja Piotrowa w gnostyckich
pismach z Nag Hammadi (por. Dzieje Piotra i Dwunastu ApostoøoÂw NHC VI,1; wsteÎp, przekøad
z koptyjskiego, komentarz: W. Myszor, ¹SÂlaÎskie Studia Historyczno-Teologiczneº 29(1996), s. 296302; Apokalipsa Piotra NHC VII, 3, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrzesÂcijanÂskie, red. M. Starowieyski, KrakoÂw 2001, s. 214-224; List Piotra do Filipa, ¹Vox Patrumº
17(1997), z. 32/33, s. 419-423. Por. takzÇe K. Berger, Unfehlbare Offenbarung. Petrus in der gnostischen und apokalyptischen Offenbarungsliteratur, w: Festschrift fuÈr F.Muûner, red. P.G. MuÈller
i W. Stenger, Freiburg 1981, s. 261-326.
79
Podobnie jak swego czasu J. Danielou odkryø w judeochrzesÂcijanÂstwie elementy pomieÎte
w teologii odwoøujaÎcej sieÎ do filozofii greckiej.
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Wyzwanie neognozy. W czasach wspoÂøczesnych istnieje niewaÎtpliwie pewien typ religijnosÂci, ktoÂry typologicznie podpada pod pojeÎcie gnozy, ewentualnie neognozy80. GnozeÎ mozÇna øaÎczycÂ z szerszym zjawiskiem religijnym
wspoÂøczesnosÂci, z ¹nowaÎ religijnosÂciaÎº81. Impuls dla rozwoju teologii mogaÎ
stwarzacÂ wyøaÎcznie chrzesÂcijanÂskie formy neognozy. Powstaje pytanie, czy dotyczy to kierunkoÂw antychrzesÂcijanÂskich82. Czy takie formy gnozy dzisiaj istniejaÎ i w jakim zakresie øaÎczaÎ sieÎ z chrzesÂcijanÂstwem? IdaÎc za badaczem historycznej gnozy, Hansem Jonasem, nalezÇaøoby szukacÂ wspoÂøczesnej gnozy w filozoficznej mysÂli nawiaÎzujaÎcej do Martina Heideggera83. SpostrzezÇenia Jonasa
potwierdzajaÎ badania innych mysÂlicieli84. Bez gøeÎbszego wnikania w zwiaÎzki
gnostycyzymu z egzystencjalizmem ± sprawa jest mimo wielu trafnych spostrzezÇenÂ Jonasa bardzo skomplikowana ± wydaje sieÎ, zÇe wspoÂøczesne gnostyckie
kierunki mysÂlenia czerpiaÎ swoje przesøanki z subiektywizmu charakteryzujaÎcego egzystencjalizm oraz jego pesymistycznego spojrzenia na sÂwiat zewneÎtrzny
wobec czøowieka85. Ten zwiaÎzek zaznacza sieÎ nawet w terminologii, ktoÂraÎ Jonas przejaÎø z egzystencjalizmu86 dla opisu fenomenu gnozy w starozÇytnosÂci, jak
takzÇe opisu wspoÂøczesnej gnostyckiej duchowosÂci. PojeÎcie Daseinshaltung87
okazuje sieÎ bardzo przydatne zaroÂwno w odniesieniu do antycznej gnozy, jak
i dla opisu wspoÂøczesnej umysøowosÂci. Gnostyckie waÎtki dostrzegajaÎ badacze
we wspoÂøczesnej mysÂli ± od filozofii Schellinga88 do umysøowosÂci ¹postmoder80

Por. J. Sudbrack, Gnoza i gnostycyzm w czasach nowozÇytnych, ¹Communioº 18(1998) nr
4(106), s. 92-104.
81
Por. W. Myszor, Elementy gnostyckie w nowej religijnosÂci, w: Gnostycyzm antyczny i wspoÂøczesna neognoza, red. W. Myszor, ¹Studia Antiqutitatis Christianaeº 1996 z. 12, s. 70-83.
82
Tak saÎdzi Andrzej ZwolinÂski, U zÂroÂdeø neognozy, w: Gnostycyzm antyczny i wspoÂøczesna
neognoza, s. 105-119.
83
H. Jonas, Gnosis, Existentialismus und Nihilismus, w: P. Sloterdijk, T.H. Macho, Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis, ZuÈrich 1993, s. 339-349; por. takzÇe: H. Jonas,
Religia gnozy, KrakoÂw 1994, s. 337-358.
84
J. Sudbrack, Gnoza i gnostycyzm w czasach nowozÇytnych, ¹Communioº 18(1998),
nr 4(106), s. 96.
85
B. Merker, Inwiefern Heideggers Existentialanalytik nicht ¹gnostischº ist, w: Gnosis oder die
Frage nach Herkunft und Ziel des Menschen, red. A. Franz, Th.Rentsch, Paderborn 2002, s. 177189; W. Baum, Gnostische Elemente im Denken Martin Heideggers? Eine Studie auf der Grundlage
der Religionsphilosophie von Hans Jonas, Neuried 1997 cyt. za: Thomas Rentsch, Gnosis und
philosophische Moderne: Heidegger, Wittgenstein, Adorno, w: Gnosis oder die Frage nach Herkunft..., s. 194 nn.
86
O bezposÂrednim zwiaÎzku jego monografii o gnozie i Sein und Zeit Heidegeera moÂwiø Jonas
pod koniec zÇycia. Por. Ethik fuÈr die Zukunft. Im Diskurs mit Hans Jonas, hrsg. v. D. BoÈhler in
Verbindung mit I. Hoppe, MuÈnchen 1994, s. 172.
87
Por. Jonas, Religia gnozy, s. 348 nn.
88
Por. D. Mende, Die Wiederkehr gnostischer Vorstellungen in Schellings Aufsatz ¹Philosophie und Religionº (1804), w: Gnosis oder die Frage nach Herkunft, s. 135-157; P. Koslowski,
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nistycznejº89. Dyskusja nad mozÇliwosÂciaÎ gnostyckich ujeÎcÂ w mysÂli filozoficznej
czy teologicznej prowadzi takzÇe do postulatu nowego ujeÎcia samego pojeÎcia
gnozy90. MozÇna zaobserwowacÂ to w badaniach Christopha Markschiesa91,
a takzÇe w proÂbie zbudowania chrzesÂcijanÂskiej gnozy w øonie ¹umysøowosÂci
posmodernistycznejº u Petera Koslowskiego92. Wezwaniem dla wspoÂøczesnej
teologii mogaÎ bycÂ takzÇe formy gnostyckiego mysÂlenia, ktoÂre J. Sudbrack zaliczyø do ¹popularyzujaÎcego zarysu sÂwiataº 93 albo pojawiøy sieÎ konkretnych
gnostyckich ugrupowaniach (w teozofii Rudolfa Steinera, czy u roÂzÇokrzyzÇowcoÂw). Musimy pozostawicÂ na razie otwartym pytanie, na ile dialog z tego rodzaju ¹neognozaÎº mozÇe w sposoÂb pozytywny wzbogacicÂ teologieÎ wspoÂøczesnaÎ
oraz z jakim stopniu mozÇe stymulowacÂ teologieÎ polemicznaÎ ku wyrazÂniejszemu
ukazaniu religijnej odmiennosÂci chrzesÂcijanÂstwa. Warto pamieÎtacÂ takzÇe o zasadniczej odmiennosÂci wspoÂøczesnej ¹neognozyº w stosunku do gnozy antycznej, na ktoÂraÎ zwroÂciøa uwageÎ Barbara Aland94. StarozÇytna gnoza nawet w najbardziej odmiennym od chrzesÂcijanÂstwa wydaniu zawieraøa poglaÎd o realnej
rzeczywistosÂci Boga. WspoÂøczesna neognoza mozÇe zaistniecÂ bez odniesienia do
tego podstawowego pytania.

Zusammenfassung
Im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus hat die Auseinandersetzung
mit dem Gnostizismus den Anstoû zur Entwicklung der Kirchentheologie gegeben.
Wir koÈnnen das am Beispiel der Theologie von Iraeneus von Lyon beobachten.
Seine Polemik hat zur PraÈzisierung der Kirchenlehre uÈber den Kanon der Heiligen
Schrift, des Begriffes der Tradition und der amtlichen Lehre gefuÈhrt. Typische Probleme der theologischen Diskussion des zweiten Jahrhunderts, wie etwa die Bedeutung des Alten Testamentes fuÈr das Christentum und der Auferstehungsglaube,
deutlich polemisch gefasst, wie die Auferstehung des Leibes oder die soteriologische
Bedeutung des Todes Jesu, waren die Ergebnisse des Kampfes mit Gnostizismus.
Philosophien der Offfenbarung. Antiker Gnostizismus, Franz von Baader, Schelling, Paderborn
2001, s. 643-733.
89
L. di Blasi, Der Geist in der Revolte. Der Gnostizismus und seine Wiederkehr in der Postmoderne, MuÈnchen 2002, s. 208-226.
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