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BIBLIJNY MIT DEMIURGICZNY JAKO INWENCJA 
TEOLOGICZNA W ROZUMIENIU IRENEUSZA 

Z LYONU (ADVERSUS HAERESES II,26,1; III,12,12) – 
PRÓBA INTERPRETACJI SOCJOLOGICZNEJ

Podejmując sygnalizowany w tytule problem, trzeba zacząć od pewnych 
uwag ogólnych. Sformułowanie „biblijny mit demiurgiczny jako inwencja 
teologiczna w interpretacji Ireneusza z Lyonu” zakreśla dokładnie ramy te-
matyczne, czasowe i źródłowe moich rozważań. Interesuje mnie zasadniczo 
nasilający się od 2. poł. I wieku proces dyferencjacji w obrębie chrześci-
jaństwa, którego tłem, a w dużej mierze również faktorem jest widoczny 
praktycznie w całym świecie antycznym rozwój prądów, nurtów, koncepcji, 
światopoglądów określanych zazwyczaj jako gnostyckie1, które jednak, za 
Michaelem A. Williamsem, wolę określać jako rozwijające „biblijny mit 
demiurgiczny”2. Ireneusz z Lyonu, autor najstarszego zachowanego traktatu 

1 Na temat procesu różnicowania się chrześcijaństwa i jego kondycji w II wieku – zob. 
np. E. R. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, tłum. J. Partyka, Kraków 
2004, s. 102–103; W. Bauer, Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, tłum. zbior., Phi-
ladelphia 1971; P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna 
we wczesnym chrześcijaństwie, tłum. I. Kania, Kraków 2006, s. 121–122; J. M. G. Barclay, 
Deviance and Apostasy: Some Applications of Deviance Theory to First Century Judaism 
and Christianity, [w:] Modelling Early Christianity. Social-Scientific Studies of the New 
Testament in Its Context, ed. P. F. Esler, London 1995, s. 114–127; W. Myszor, Gnostycyzm 
jako faktor rozwoju teologii w II wieku, „Communnio” 18 (1998), s. 76.

2 M. A. Williams, Rethinking ‘Gnosticism’. An Argument for Dismantling a Dubious 
Category, Princeton 1996, s. 51–52: „By «demiurgical» traditions I mean all those that 
ascribe the creation and management of the cosmos to some lower entity or entities, di-
stinct from the highest God. This would include most of ancient Platonism, of course. But 
if we add the adjective «biblical», to denote «demiurgical» traditions that also incorporate 
or adapt traditions from Jewish or Christian Scripture, the category is narrowed significan-
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herezjologicznego, zatytułowanego  
 („Zdemaskowanie i odparcie fałszywej tak zwanej gnozy”, bardziej 

znany pod łacińskim tytułem Adversus haereses), a powstałego najprawdo-
podobniej w latach 180‒185, jest z jednej strony świadkiem i uczestnikiem 
apogeum tego procesu, z drugiej jednak zapowiada również znaczący 
zwrot w rozwoju religii chrześcijańskiej, który nie niwelując wewnętrznego 
zróżnicowania, wytworzy jednak pewien fundamentalny konsensus stojący 
u podstaw tzw. Wielkiego Kościoła. Kiedy mówię o inwencji teologicznej 
w ramach „biblijnego mitu demiurgicznego”, chodzi mi więc generalnie 
o zjawisko zamykające się w okresie przed owym zwrotem i przynależące 
do wspomnianego wyżej aktywnego tła rozwoju chrześcijaństwa do końca 
II wieku.

Jednocześnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę dalszy rozwój religii chrze-
ścijańskiej, można z całą pewnością uznać okres przełomu II i III wieku za 
rozdroża, na których stanęła konstytuująca się wówczas kultura chrześcijań-
ska. Zwykle za zasadniczą jakościową zmianę w rozwoju chrześcijaństwa 
(zdaniem niektórych był to dla niego początek końca) uważa się epokę 
konstantyńską. Zaczęło ono wówczas stosunkowo szybki marsz w kierunku 
stania się oficjalną religią Imperium Romanum. Dużo wcześniej jednak, 
właśnie na owym „rozdrożu”, zaszły w religii chrześcijańskiej pewne fun-
damentalne procesy, bez których przewrót konstantyński prawdopodobnie 
nie mógłby mieć miejsca. Jak ujmuje to Bernard McGinn:

Druga połowa II w. była decydującym okresem dla ukształtowania się chrześcijań-
stwa jako religii zorganizowanej. […] to właśnie w tym okresie chrześcijaństwo 
musiało skonfrontować się z trudnymi kwestiami etosu i organizacji oraz stworzyło 
rozwiązania pozwalające luźnym społecznościom wierzących przekształcić się we 
wspólnoty na wyższym poziomie organizacji, których intelektualne i instytucjonalne 
osiągnięcia walnie przyczyniły się do jego ostatecznego sukcesu. To właśnie Kościół 
200 r. […] wyznaczył kierunek, dzięki któremu chrześcijaństwo stało się w czwartym 
stuleciu państwową religią imperium3.

Jednym ze znaczących wymiarów wspomnianych procesów było utrwa-
lenie i rozwinięcie w chrześcijaństwie obecnego w nim od początku poten-
cjału uniwersalistycznego, skorelowane z zahamowaniem trendu dyferen-
cjacyjnego. Można pokazać momenty konstytutywne tego ruchu (zwłaszcza 
w jego drugim wymiarze), sięgając do krytyki, jakiej Ireneusz z Lyonu 

tly. In fact, the category «biblical demiurgical» would include a large percentage of the so-
urces that today are usually called «gnostic», since the distinction between the creator(s) of 
the cosmos and the true God is normally identified as a common feature of «gnosticism»”.

3 Zob. B. McGinn, Obecność Boga. Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej, t. 1: 
Fundamenty mistyki (do V wieku), tłum. T. Dekert, Kraków 2009, s. 123.
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poddaje koncepcje wyznawców mitu biblijno-demiurgicznego; w tym kon-
tekście można rozważyć również pytanie o kreatywność ruchów heterodok-
syjnych, w każdym razie dla tego konkretnego historycznego przypadku. 
W moim odczuciu podejście biskupa Lyonu jest w zaskakujący sposób 
zbieżne z niektórymi współczesnymi (przede wszystkim socjologicznymi, 
z pewnym wychyleniem w stronę psychologicznych) naukowymi próbami 
wyjaśnienia fenomenu powstawania mitów demiurgicznych. W oparciu 
o tę dostrzeżoną analogię – jej ukazaniu będzie służyć dokonany poniżej 
przegląd podstawowej literatury – chcę pokazać, że polemika Ireneusza 
zmierza w kierunku przeciwdziałania tendencjom hamującym wewnętrzną 
konsolidację chrześcijaństwa i uniemożliwiającym mu społeczny rozwój4. 

Terminu „teologiczna” używam tu w wąskim znaczeniu koncepcji Boga. 
Nie będę się zatem odnosił do Ireneuszowej interpretacji wszystkich ele-
mentów doktryn jednostek i grup rozwijających mit biblijno-demiurgiczny, 
lecz tylko do jego ujęcia prezentowanych przez nie wizji Bóstwa, a dokład-
nie do realizowanej w nich dewaluacji biblijnego Boga-stwórcy i przeciw-
stawiania mu absolutnie i radykalnie transcendentnego Boga Najwyższego. 
Ujmując rzecz jeszcze bardziej precyzyjnie, interesować mnie będzie przede 
wszystkim to, jak Ireneusz postrzegał sam proces powstawania takich kon-
cepcji, gdzie widział główne stojące za nim motywacje i jakie jego zdaniem 
było podłoże ich innowacyjności. 

W tym kontekście warto zwrócić już tu uwagę na pewien szczególny rys 
podejścia biskupa Lyonu. Zachowane teksty źródłowe pokazują ogromną 
różnorodność rozwiązań czy koncepcji funkcjonujących w obrębie fenome-
nu tradycji biblijno-demiurgicznych, od takich, które postrzegają Stwórcę 
jako jedną z niższych co prawda, ale jednak pierwotnych zasad (np. Księga 
Barucha Justyna Gnostyka)5, przez te, zgodnie z którymi jest on, nieświado-
mym swej własnej ontycznej wtórności, „produktem” nawrócenia upadłego 
eonu boskiej Pleromy (systemy walentyniańskie)6 lub niechcianym efektem 
jego próby samowolnego i samotnego wyłonienia swojego własnego ob-
razu (np. Apokryf Jana)7, aż po takie, w których postać archonta-stwórcy 

4 Przynajmniej w pewnej części. Dyskurs polemiczny biskupa Lyonu jest bowiem 
złożony i trudno go potraktować jako całość, odnosząc się tylko do wybranego elementu. 
Niemniej moim zdaniem taka interpretacja, jaką chcę zaproponować, jest jak najbardziej 
logicznie spójna w zestawieniu z zasadniczymi ideami rządzącymi jego polemiczną myślą.

5 Poglądy Justyna są znane za pośrednictwem streszczenia w herezjologicznym trak-
tacie Hipolita – zob. Refutatio omnium Haeresium V,26, wyd. M. Marcovich, Berlin 1986, 
s. 200–208.

6 Zob. abstrakt spekulacji walentyniańskiej w: H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Kli-
mowicz, Kraków 1994, s. 189–219 (zwłaszcza 204–208).

7 Zob. Apokryf Jana (wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II,1), tłum. 
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nabiera cech satanicznych (np. O początku świata, Hipostaza archontów, 
Ewangelia Judasza)8. Ireneusz jest jak najbardziej świadom tego zróżnico-
wania, referuje bowiem szczegółowo i zasadniczo wiernie poglądy swoich 
adwersarzy; ich idiosynkratyczność jest zresztą jednym z zarzutów, jakie 
przeciw nim wysuwa9. Jednocześnie jednak, polemizując z ich pogląda-
mi, wydaje się sprowadzać je w dużej mierze do wspólnego mianownika, 
jednego konstytutywnego wymiaru, którym jest odmówienie biblijnemu 
Stwórcy statusu najwyższego transcendentnego Bóstwa, a przyznanie go 
wymyślonemu fantomowi Absolutu (Głębi, Ojcu, Otchłani itp.), który nie 
ma nic wspólnego ze stworzeniem i zasadniczo daje się opisać wyłącznie 
w kategoriach apofatycznych. 

Wreszcie inwencję teologiczną rozumiem tu w kategoriach działania 
w kierunku wytworzenia innowacji religijnej skoncentrowanej na koncepcji 
Boga, z całym zestawem pytań, jakie proces taki implikuje, a więc przede 
wszystkim z pytaniami o jego „jak?”, „dlaczego?” i „po co?”. 

W sensie historycznym wydaje się, że mity czy tradycje biblijno-de-
miurgiczne były w swoich czasach zjawiskiem w jakiejś mierze preceden-
sowym i unikalnym. Wiadomo, że w pismach chrześcijańskich polemistów 
zarzut „nowości” doktryn heretyckich należy w zasadzie do ścisłego ka-
nonu środków retorycznych zaprzęganych do zwalczania ideologicznych 
adwersarzy10. Jako streszczenie tego podejścia można potraktować słowa 
Euzebiusza z Cezarei, który zapowiadając treść swojej Historii kościelnej, 
pisze, że podejmie również kwestię: 

[…] jacy to ludzie, jakiego znaczenia i kiedy, nowinka r s twa  o tuman ien i  po-
wabem w najgrubsze zabrnęli błędy, «f a ł szywe j  w iedzy» twórcami sami się 
obwołali, i bez litości, jak «wilki drapieżne» Chrystusową pustoszyli trzodę11. 

W. Myszor, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 35/1 (2002), s. 80 i n.
8 Por. W. Myszor, Stwórca świata i szatan w pismach gnostyków, [w:] Demonolo-

gia w nauce Ojców Kościoła. Hipolit, O Antychryście, red. H. Pietras, Kraków 2000, 
s.  30–34; Ewangelia Judasza, tłum. i oprac. W. Myszor, Katowice 2006, s. 60, przyp. 53. 

9 Zob. np. Adversus haereses (dalej: AH) I,11,1; IV,35,4; V,20,1. Dzieło Ireneusza cy-
tuję za wydaniem: Irenäus von Lyon, Adversus haereses. Gegen die Häresien, t. 1–5, tłum. 
i oprac. N. Brox, Fontes Christiani 8, Freiburg 1993 (t. 1–2), 1995 (t. 3–4), 2001 (t. 5). 
Tekst oryginału zawarty w tej edycji stanowi przedruk z wydania krytycznego, opubliko-
wanego w serii „Sources Chrétiennes”. Wszystkie teksty Ireneusza podaję w przekładzie 
własnym.

10 Przykłady wymienia np. J. B. Henderson w pracy: The Construction of Orthodoxy 
and Heresy: Neo-Confucian, Islamic, Jewish, and Early Christian Patterns, Albany 1998, 
s. 86–87.

11 Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, tłum. A Lisiecki, Poznań 1924; reprint: 
Kraków 1993, s. 4 (wyróżnienie – T. D.).
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(Słowa te są zresztą bez wątpienia echem głębokiej zależności Euzebiuszo-
wego opisu II-wiecznych grup i doktryn od biblijnych metafor (zob. np. 
Dz 20,29; 1 Tm 6,20) zapośredniczonych w ukierunkowującej interpretacji 
Ireneusza12). Zdaje się, iż abstrahując od specyficznego i konkretnego ukie-
runkowania postrzegania i rozumienia doktryn biblijno-demiurgicznych 
oraz sposobu ich opisywania, faktycznie jeśli chodzi o owo fundamentalne 
dla tych ostatnich rozróżnienie pomiędzy Stwórcą świata a rzeczywistym 
Absolutem, trzeba przyznać polemistom słuszność i stwierdzić, że mamy 
tu w jakimś sensie do czynienia z nowością z punktu widzenia w ogóle 
historii religii13. Oczywiście różnego rodzaju dualizmy teologiczne znane są 
również z okresu wcześniejszego, jak też funkcjonują równolegle, jednak ta 
akurat ich odmiana (która w terminologii ukutej przez H. Jonasa odpowiada 
dualizmowi syryjskiemu bądź syryjsko-egipskiemu)14 wydaje się być wy-
tworem tego konkretnego nurtu ideowego żywego w okresie I‒III/IV wieku. 

Innowacyjny charakter mitów biblijno-demiurgicznych każe zadać py-
tanie o to, w jakich kategoriach socjologicznych daje się on opisać. Moim 
zdaniem najbardziej przydatną teorią do badania zjawiska heterodoksyjnego 
różnicowania się tradycji o rodowodzie judeochrześcijańskim w II wieku 
jest koncepcja powstawania ruchów kultowych, autorstwa Rodneya Starka 
i Williama Bainbridge’a. W sensie najbardziej ogólnym opisuje ona powsta-
wanie kultu jako dwustopniowy proces innowacji, polegający na „tworzeniu 
nowych idei religijnych” i „zdobywaniu dla nich akceptacji społecznej, 
która pozwoli na zebranie przynajmniej skromnej grupy wyznawców”15. 
Kult to w związku z tym: „przedsięwzięcie społeczne zajmujące się przede 
wszystkim wytwarzaniem i wymianą nowych kompensatorów”16. Autorzy 
sugerują trzy możliwe modele powstawania kultów: psychopatologiczny, 
przedsiębiorczości oraz ewolucji subkulturowej17, zaś wytwarzane w ich 
obrębie kompensatory mogą mieć charakter ogólny (religijny) lub szcze-
gółowy (magiczny)18. Nie ma tu miejsca na drobiazgowe referowanie całej 
tej koncepcji i jej przydatności do analizy problemu powstawania mitów 

12 Zob. np. AH I, praef. 2; III,16,8.
13 Na temat dualizmów w różnych tradycjach religijnych oraz koncepcji „biblijno-

-demiurgicznych” na tle innych systemów dualistycznych – zob. H. Rousseau, Bóg zła, 
tłum. A. Kotalska, Warszawa 1988, zwłaszcza rozdział VI: „Demiurg gnostyków”.

14 Zob. H. Jonas, op. cit., s. 250–252.
15 R. Stark, W. S. Bainbridge, Teoria religii, tłum. T. Kunz, Kraków 2007, s. 194.
16 Ibidem, s. 195. Odnośnie do pojęcia kompensatora i jego znaczenia dla teorii Star-

ka i Bainbridge’a – zob. ibidem, s. 53–61.
17 Zob. ibidem, s. 192–237.
18 Te pierwsze: „substytuują wiązkę wielu nagród oraz nagrody o dużym zasięgu i war-

tości”, natomiast te drugie: „substytuują pojedyncze, szczegółowe nagrody”. Ibidem, s. 53. 
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biblijno-demiurgicznych19. Na nasze potrzeby wystarczy powiedzieć, że 
znakomicie pokrywa się ona z działaniami przynajmniej niektórych spośród 
opisywanych i zwalczanych przez Ireneusza herezjarchów i ich uczniów20, 
przy czym, w interesującym nas przypadku innowacyjnej koncepcji Boga, 
wytwarzane i wymieniane w ramach kultów kompensatory będą miały 
charakter ogólny, a więc – w terminologii Starka i Bainbridge’a – religijny.

Problem powstania teologicznego rozróżnienia charakterystycznego dla 
koncepcji biblijno-demiurgicznych wiąże się ściśle z kwestią ich począt-
ków – kwestią, która pomimo trwającej co najmniej kilkadziesiąt lat dys-
kusji, nie jest ciągle rozstrzygnięta. W momencie, kiedy przystajemy na 
postulat Michaela Williamsa, aby całkowicie odejść od używania pojęcia 
gnostycyzmu jako mylącego i przeładowanego sztucznie weń wprojektowa-
nymi znaczeniami, używając w jego miejsce określenia biblical demiurgical 
myths/traditions, zakres możliwych rozwiązań zostaje bardzo zawężony. 
W sposób oczywisty bowiem pojęcie to konceptualnie streszcza zarówno 
źródłowy kontekst powstania owych teologicznych teorii innowacyjnych, jak 
też – co rzecz jasna pozostaje w ścisłym związku z tym pierwszym – ich 
specyficzny charakter. Dewaluacyjne podejście do Boga-stwórcy musiało 
mieć u podstaw samą Jego ideę, który to fakt sam w sobie odsyła do śro-
dowiska żydowskiego lub judeochrześcijańskiego jako jego potencjalnych 
macierzy. W sposób uderzający potwierdzają to źródła. Jest rzeczą znaną, iż 
wiele spośród tekstów odkrytych w latach 40. XX wieku w Nag Hammadi 
w Egipcie explicite potwierdza nie tylko wykorzystywanie przez gnostyków 
wątków żydowskich, ale pozwala na postawienie tezy o ich źródłowo ży-
dowskim charakterze21. 

W obrębie toczącej się od lat 50. XX wieku dyskusji na ten temat wysu-
nięto wiele hipotez dotyczących powstania interesującego mnie tutaj rady-
kalnie innowacyjnego rozróżnienia teologicznego. I tak na przykład Robert 
Grant postulował, iż u jego podstaw leżał upadek apokaliptyczno-mesjani-
stycznych nadziei, do którego doszło w wyniku katastrofalnego przebiegu 
powstania żydowskiego i zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej w 70 roku 
oraz upadku powstania Bar Kochby w roku 135. Miało to spowodować tak 
głęboką utratę zaufania w Bożą opiekę i obietnice, że doszło wręcz do nega-
tywnej reinterpretacji samej koncepcji Bóstwa22. Podobną optykę przyjmuje 

19 Do teoretycznego projektu Starka i Banbridge’a często nawiązuje M. A. Williams, 
którego zdaniem szczególnie przydatny do opisu grup zwyczajowo opisywanych jako 
gnostyckie jest model ewolucji subkulturowej – zob. M. A. Williams, op. cit., s. 233–234. 

20 Zob. np. AH I, praef.; III,15,2. 
21 Zob. R. Van Der Broek,, The Present State of Gnostic Studies, „Vigiliae Christia-

nae” 37 (1983), s. 56–61. 
22 Zob. R. M. Grant, Gnosticism and Early Christianity, New York 1966, s. 27–38.
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Birger Pearson, którego zdaniem u podstaw gnostyckiej dewaluacji biblijnej 
wizji Boga leży żydowskie doświadczenie ciągłej politycznej i życiowej 
opresji, przekładające się na „porażkę Boga historii”23. 

Rolę czynników społeczno-ekonomicznych w połączeniu z transfor-
macją wizji Bóstwa w deus otiosus, również zakotwiczoną w historyczno-
-politycznych zaszłościach dotykających Żydów w epoce powygnaniowej, 
podkreśla Kurt Rudolph. Jego zdaniem „gnoza” była od początku religią 
niższych warstw społecznych, pozwalającą na płaszczyźnie wyobrażenio-
wej na daleko idącą kompensację niedostatków realnego życia. Z jednej 
strony rewolucyjne (taki charakter „religii gnostyckiej” postulował H. Jo-
nas, za którym poszło wielu innych uczonych) odrzucenie interpretacyjne 
tradycyjnej wizji Boga i związanej z nim sfery norm dawało poczucie wy-
zwolenia, a z drugiej – idea Boskiego rdzenia w człowieku stanowiła silny 
kompensator, otwierając możliwość realizacji „dążności do przezwycięże-
nia świata, zgodnej z realną sytuacją społeczną tych warstw ludności”24.

W podobnym paradygmacie, choć na podstawie zupełnie innych prze-
słanek, próbuje rekonstruować początki mitu biblijno-demiurgicznego Hen-
ry Green. Jego zdaniem korzeni tego zjawiska można szukać w diasporze 
egipskiej, wśród wyższych warstw ludności żydowskiej, które przez uczest-
nictwo w kulturze hellenistycznej i rzymskiej odeszły od tradycyjnej kultury 
ortodoksyjnej, ale jednocześnie, ze względu na własne żydowskie korzenie, 
były pozbawione możliwości wejścia w obręb elit społecznych i ekono-
micznych. Frustracja zrodzona przez tę sytuację miałaby stać u podstaw ich 
buntu przeciwko judaizmowi i tendencji do sekciarskiego spirytualizmu25. 

Jeszcze bardziej radykalną polityczną koncepcję rozwinął Hans Kippen-
berg, którego zdaniem mity demiurgiczne stanowią radykalną anarchistyczną 
krytykę skierowaną przeciw sposobowi sprawowania władzy w Imperium 
Rzymskim (obrazowanej przez mityczne postaci tyrańskich archontów- 
-demiurgów), protest przeciw niej, a nawet nawoływanie do buntu26. 

Inni uczeni, tacy jak Guy Stroumsa, Alan Segal, Nils Dahl czy Jarl 
Fossum, widzą początki dewaluacji biblijnej wizji Boga i przeciwstawiania 
jej idei transcendentnego Absolutu w obrębie teodycei i rozwiązywania 
problemów hermeneutycznych (np. związanych z biblijnym antropomor-

23 B. Pearson, Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity, Minneapolis 1990, 
s. 51, 27–28; por. idem, Some Observations on Gnostic Hermeneutics, [w:] The Critical 
Study of Sacred Texts, ed. W. D. O’Flaherty, Berkeley 1979, s. 247, 253. 

24 K. Rudolph, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, tłum. G. So-
wiński, Kraków 2011, s. 288.

25 Zob. H. Green, The Economic and Social Origins of Gnosticism, Atlanta 1985.
26 Zob. H. Kippenberg, Versuch einer soziologischen Verortung des antiken Gnosti-

zismus, „Numen” 17 (1970), s. 220.
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fizmem), przy czym część z tych teorii akcentuje również możliwe społecz-
ne tło forsowanych przez twórców mitów biblijno-demiurgicznych wizji27. 

Zdaniem Michaela Williamsa błędem popełnianym przez większość 
badaczy jest poszukiwanie jakiegoś jednego początku „gnostycyzmu”, co 
wynika przede wszystkim z uwikłań samej tej kategorii. Twierdzi on, że 
nawet jeśli posłużymy się o wiele precyzyjniejszą kategorią mitów biblijno-
-demiurgicznych, to chociaż nie można wykluczyć, iż ich początek sięga 
jakiejś indywidualnej innowacji, nie jesteśmy i prawdopodobnie nigdy nie 
będziemy w stanie ustalić, gdzie i kiedy ona nastąpiła, kto był jej autorem 
etc. Jego zdaniem dużo bardziej prawdopodobne jest, iż owe początki się-
gają wielu różnych, niepowiązanych ze sobą innowacji, które można by 
wyjaśniać przez odniesienia do wielu społecznych i religijnych faktorów. 
On sam, sięgając do zapożyczonej od Starka i Bainbridge’a dynamicznej 
kategorii napięcia pomiędzy grupą religijną a resztą społeczeństwa, zwraca 
uwagę, iż wbrew mocno zakorzenionemu postrzeganiu „gnostyków” jako 
rewolucjonistycznie i/lub nihilistycznie nastawionych do szeroko rozumia-
nego „świata”, przynajmniej część źródeł otwarta jest na interpretację do-
kładnie przeciwną, tzn. ukazującą dążenie do redukcji napięcia i pełniejszej 
akomodacji do ówczesnego środowiska społecznego i dominujących w nim 
modeli religijności28. 

Celem tego krótkiego przeglądu było zbudowanie pewnego tła sposo-
bu, w jaki biblijno-demiurgiczną innowację interpretuje i opisuje Ireneusz. 
Wydaje się bowiem, że można ją potraktować nie tylko jako retoryczny 
chwyt mający służyć celom polemicznym, ale również jako pewnego ro-
dzaju hipotezę mogącą rzucić światło na początki wprowadzania rozróż-
nienia pomiędzy demiurgiem a Bogiem. Hipotezę, która pomimo braku 
dystansu autora pozostaje pod pewnymi względami paralelna z podejściem 
i poglądami części współczesnych uczonych. Spojrzenie na nią na tle tych 
poglądów pozwala moim zdaniem na wydobycie z niej pewnej wskazówki 
na temat tych aspektów ówczesnej kultury chrześcijańskiej (pojmowanej 
jako całość), które decydowały o swojego rodzaju liminalności tego okresu 
w całej historii wczesnego chrześcijaństwa. 

Jak pokazuje George McRae, kontrowersję wokół tendencji demiurgicz-
nych w obrębie chrześcijaństwa ukazują już listy Pawłowe29. Bez wątpienia 
jest to jeden z głównych punktów krytyki Ireneusza; w jego traktacie jak re-
fren powracają kierowane z różnych stron oskarżenia o bluźniercze umniej-

27 Koncepcje te omawia szczegółowo M. A. Williams: op. cit., s. 220–229.
28 Zob. ibidem, s. 96–115, 231–234. 
29 Zob. G. McRae, Why the Church Rejected Gnosticism?, [w:] Jewish and Christian 

Self-Definition, t. 1: The Shaping of Christianity in the 2nd and 3rd Centuries, ed. E. P. San-
ders, London 1980, s. 130–131.
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szanie Stwórcy z jednej strony, a z drugiej – o forsowanie idei, całkowicie 
różnego od Demiurga, absolutnie transcendentnego Boga. Ireneusz pozostaje 
na stanowisku, które można określić jako literalnie biblijne, to znaczy, że 
właśnie absolutnie transcendentny Bóg jest również Stwórcą świata i dawcą 
zbawienia.

Biskup Lyonu pisze w sposób nielinearny i niededukcyjny30, stąd roz-
kodowanie niektórych jego wypowiedzi wymaga sięgnięcia do tekstów pa-
ralelnych. Moim zdaniem kluczowymi fragmentami, na podstawie których 
można zrekonstruować poglądy biskupa Lyonu na początki oddzielenia 
Stwórcy od transcendentnego Boga Najwyższego, są: AH III,12,12 i II,26,1. 
W pierwszym z nich biskup Lyonu pisze:

Wszyscy ci bowiem, którzy są przewrotnego umysłu, odrzucają od siebie Mojżeszowe 
prawodawstwo, oceniając je jako niepodobne i przeciwne nauczaniu ewangelii, nie 
zwracają się w kierunku zbadania przyczyn różnicy pomiędzy przymierzami. A za-
t em są  on i  opuszczen i  p rzez  Ojcowską  mi łość  i  na t chn ien i  p rzez 
Sza tana, [i] zwróc i l i  s i ę  do  nauk i  Szymona  Maga31, ods t ąp i l i  swo imi 
umys łami / in t enc jami32 od Tego,  który jes t  Bogiem, i  wyobrazi l i  so-
bie, że  odkry l i  coś  więce j  n i ż  apos to łowie  p rzez  odkryc ie  wyższe- 
go  boga. [Według nich] apostołowie głosili ewangelię pod wpływem przekonań 
żydowskich, a oni sami są czystsi i rozsądniejsi od apostołów. Dlatego też Marcjon 
i ci, którzy są od niego, zabrali się za okaleczanie Pisma, nie przyjmując go w cało-
ści, a skracając ewangelię według Łukasza i listy Pawła, twierdząc, że autentyczne są 
tylko te, które oni w ten sposób pomniejszyli. […] Ale cała reszta, pusząca się fał-
szywym mianem wiedzy, uznaje owszem Pismo, wypaczając jednak interpretacje, jak 
wykazałem w księdze pierwszej. I zaiste ci, którzy są od Marcjona, bluźnią Stwórcy, 
mówiąc, że stworzył On zło, utrzymując niemożliwe do akceptacji twierdzenie na 
temat ich początków, że [mianowicie] z natury jest dwóch bogów, różniących się od 
siebie: jeden [jest] dobry, a drugi zły. Ci zaś, którzy są od Walentyna, używają bardziej 
godnych nazw i ukazują Tego, który jest Stwórcą, jako Ojca i Pana, i Boga, czynią 
jednak swoje teorie i sektę bardziej bluźnierczymi, mówiąc, że nie powstał On z żad-
nego z Eonów, które są w Pełni, ale z błędu, który został wyrzucony poza Pleromę33. 

30 Por. M. A. Donovan, Irenaeus in Recent Scholarship, „The Second Century” 4 (1984), 
s. 223.

31 Dosłownie trzeba by przełożyć to wyrażenie z użyciem strony biernej („sint [...] 
conversi”), jednakże po polsku źle by to brzmiało. 

32 Łac. „in sententiis suis”, gr. prawdopodobnie  (por. AH V,27,2) 
lub też ewentualnie  Można to przełożyć również jako: „swoimi 
umysłami”.

33 AH III,12,12 (wyróżnienie – T. D.): „Omnes enim qui sunt malae sententiae, moti 
ab ea legisdatione quae est secundum Moysen, dissimilem eam et contrariam evangelii 
doctrinae arbitrantes, non iam sunt conversi uti differentiae utriusque testamenti inquire-
rent causas. Dese r t i  i g i tu r  cum s in t  a  pa t e rna  d i l ec t ione  e t  i n f l a t i  a  Sa ta -
na ,  conve r s i  i n  S imon i s  mag i  doc t r inam, abs t i t e run t  s en ten t i i s  su i s  ab 
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W tym układzie „wyobrażenie, że odkryli wyższego boga” jest warun-
kowane kilkoma „stanami”: byciem „opuszczonym przez Ojcowską miłość” 
i „natchnionym przez Szatana” oraz konwersją na „doktrynę Szymona 
Maga”. Mnie interesuje tu przede wszystkim pierwszy z nich (pozostałe 
są w zasadzie równie ważne, ale nie ma tu miejsca na ich dokładne re-
ferowanie, wystarczy powiedzieć, iż ich analiza prowadzi do wniosków 
wspierających wnioski z analizy frazy „deserti sint a paterna dilectione”)34. 
Jaki jest związek między byciem „opuszczonym przez Ojcowską miłość” 
a „wyobrażeniem, że odkryło się wyższego boga”?

Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że w obrębie frazy „Deserti igitur 
cum sint a paterna dilectione et inflati a Satana, conversi in Simonis magi 
doctrinam” z gramatycznego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie określić 
zależności czasowej pomiędzy jej poszczególnymi członami. Teoretycznie 
mogłoby się wydawać, że pierwsze dwa z nich są powiązane na takiej 
zasadzie, że kiedy człowiek zostaje opuszczony przez ojcowską miłość, 
jej miejsce zajmują natchnienia pochodzące od Szatana (mogłoby na to 
wskazywać połączenie ich spójnikiem). Implikowałoby to jednak stwier-
dzenie, że w przypadku bluźnierczej w ujęciu Ireneusza inwencji heretyków 
pierwszą i podstawową rzeczą, która ma miejsce, jest opuszczenie ich przez 
miłość Boga, co z punktu widzenia Ireneuszowego rozumienia relacji Boga 
do człowieka byłoby nonsensem. Biskup Lyonu w kilku miejscach podkre-
śla, że Bóg sam z siebie nigdy nie odmawia człowiekowi swoich darów 
(z których największym jest życiodajna miłość), ale człowiek może się ich 
sam pozbawić. Najdobitniej mówi o tym w AH V,27,2:

eo  qu i  e s t  Deus  e t  pu tave run t  s eme t ipsos  p lus  inven i s se  quam apos to l i 
a l t e rum deum ad inven ien te s; et apostolos quidem adhuc quae sunt Iudaeorum 
sentientes adnuntiasse evangelium, se autem sinceriores et prudentiores apostolis esse. 
Unde et Marcion et qui ab eo sunt ad intercidendas conversi sunt scripturas; quasdam 
quidem in totum non cognoscentes, secundum Lucam autem evangelium et epistulas 
Pauli decurtantes, haec sola legitima dicunt esse quae ipsi minoraverunt. […]. Reliqui 
vero omnes falso scientiae nomine inflati scripturas quidem confitentur, interpretationes 
vero convertunt, quemadmodum ostendimus in primo libro. Et quidem hi qui a Marcione 
sunt statim blasphemant fabricatorem, dicentes eum malorum factorem, propositum initii 
sui intolerabiliorem habentes, duos naturaliter dicentes deos distantes ab invicem, alterum 
quidem bonum, alterum autem malum; hi autem qui sunt a Valentino, nominibus honestius 
utentes, et patrem et dominum et deum hunc qui est Fabricator ostendentes, propositum 
sive sectam blasphemiorem habent, neque ab aliquo ex his quae sunt intra Plenitudinem 
Aeonibus dicentes eum emissum, sed ab labe quae extra Pleroma expulsa est”.

34 Szczegółowa analiza wszystkich tych trzech „dyspozycji” – zob. T. Dekert, Apo-
stazja w „Adversus haereses” Ireneusza z Lyonu, niepublikowana rozprawa doktorska 
(maszynopis) napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Drabiny, Uniwersytet Jagiel-
loński, Kraków 2009, s. 153–193. 
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Tym, którzy wytrwają w swej miłości do Boga, ofiarowuje on jedność z samym 
Sobą. Jedność zaś z Bogiem to życie, światło i radość ze wszystkich dóbr płynących 
od Niego. Lecz na wszystkich, którzy wedle swych intencji/zamysłów/przekonań 
odstąpili od Boga, sprowadza On oddzielenie od Siebie. Oddzielenie zaś od Boga 
to śmierć, a oddzielenie od światła to ciemność, wreszcie oddzielenie od Boga jest 
odrzuceniem wszystkich dóbr, które od Niego płyną. Ci więc, którzy przez aposta-
zję odrzucili te wcześniej wspomniane rzeczy, zaiste pozbawieni są wszelkich dóbr 
[i] zaznają wszelkiej kary, Bóg jednak nie jest tym, który prowadzi ich do kary, spada 
ona na nich z racji tego, że pozbawieni są wszelkich dóbr35.

Mamy tu zatem następujący układ: Bóg zsyła na człowieka oddzielenie 
od Siebie (co ma swoje konkretne konsekwencje), ale dopiero wtedy, kiedy 
ten sam odrzuci jedność z Nim, a więc sam pozbawi się płynących z niej 
dóbr. A zatem, trzymając się tej zasady, nie można uważać „opuszczenia 
przez Ojcowską miłość” za – we właściwym sensie tego słowa – przyczynę 
bluźnierczej inwencji heretyków. Jak w takim razie rozumieć miejsce tegoż 
„opuszczenia”? Wgląd w tę kwestię możemy uzyskać za pośrednictwem 
paralelnego z AH III,12,12 fragmentu z AH II,26,1.

{Lepiej zatem i użyteczniej być prostakiem i kimś nieuczonym, a poprzez miłość 
stawać się bliskim Bogu, niż wyobrażać  sob ie ,  że  j e s t  s i ę  w ie l ce  uczonym 
i  uzdo ln ionym,  zna jdu jąc  s i ę  [w ś ród  tych, k tó rzy  są ]  b luźn ie rcami 
p rzec iwko  swojemu Panu}36, tworząc  innego  boga  j ako  Ojca. I dla-

35 Cały tekst zachowany po grecku u Jana z Damaszku (Fragmente vornicänischer 
Kirchenväter aus den Sacra Parallela, wyd. K. von Holl, Texte und Untersuchungen 20,2, 
Leipzig 1899, s. 78): 

 
 
 

 
Tekst łaciński: „Et quicumque erga eum custiodiunt dilectionem suam his praestat commu-
nionem. Communio autem Dei, vita et lumen et fruitio eorum quae sunt apud eum bonorum. 
Quicumque autem absistunt secundum sententiam suam ab eo, his eam quae electa est ab 
ipsos separationem inducit. Separatio autem Dei mors, et separatio lucis tenebrae, et separa-
tio Dei amissio omnium quae sunt apud eum bonorum. Qui ergo per apostasiam amiserunt 
quae praedicta sunt, quippe desolati ab omnibus bonis, in omni poena conversantur, Deo 
quidem principaliter non a semetipso eos puniente, prosequente autem eos poena quoniam 
sint desolati ab omnibus bonis”. W AH IV,39,1 Ireneusz pisze w odniesieniu do człowieka, iż 
posłuszeństwo Bogu i zachowywanie jego przykazań jest życiem, a nieposłuszeństwo śmier-
cią, zaś swoje rozważania na temat wolności człowieka, który poznawszy dobro i zło może 
wybierać pomiędzy posłuszeństwem i nieposłuszeństwem, podsumowuje w AH IV,39,3, 
przywołując myśl analogiczną do tej wyrażonej w AH V,27,2. Por. AH IV,33,15; 39,3.

36 Fragment w nawiasie klamrowym tłumaczę za tekstem greckim zachowanym 
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tego Paweł głosił: «Wiedza nadyma pychą, miłość zaś buduje» (1 Kor 8,1b)37. Nie 
występował tutaj przeciwko prawdziwemu poznaniu Boga, bo w ten sposób siebie 
pierwszego by oskarżał; lecz ponieważ wiedział, że niektórzy pod  p re t eks t em 
pos iadane j  w iedzy  wywyższa ją  s i ę,  odpada ją  od  mi łośc i  Boga  i  z  t e j 
p rzyczyny  wyobraża ją  sob ie, że  są  doskona l i, wprowadza ją  bowiem 
n iedoskona łego  Demiurga. Aby zatem położyć kres ich pysze, jaką czuli w od- 
niesieniu do takiego rodzaju wiedzy, powiada: «Wiedza napełnia pychą, miłość zaś 
buduje». Nie ma bowiem większego nadęcia od tego, kiedy ktoś sądzi, że jest lepszy 
i doskonalszy od tego, który [go?] stworzył, ukształtował, dał tchnienie życia i na-
kazał mu istnieć38.

Na pierwszy rzut oka widać, że nawet na poziomie słownictwa tekst ten 
jest bliski AH III,12,12. Jeśli ta intuicja jest słuszna, to przede wszystkim 
powinniśmy zapytać o relację pomiędzy byciem „opuszczonym (desertus) 
przez Ojcowską miłość” a „odpadnięciem (excido) od miłości Boga”. Na 
pytanie to można odpowiedzieć, opierając się na opisanym wyżej prze-
konaniu Ireneusza, że Bóg zsyła na człowieka oddzielenie od Siebie (co 
ma swoje konkretne konsekwencje) dopiero wtedy, kiedy ten pierwszy 
odrzuci jedność z Nim, a więc sam pozbawi się płynących z niej dóbr. 
W tym świetle bycie „opuszczonym przez Ojcowską miłość” i „odpadnięcie 

w Sacra parallela Jana z Damaszku (Fragmente vornicänischer Kirchenväter…, op. cit., 
s. 58):  

 

37 1 Kor 8,1: 
38 AH II,26,1 (wyróżnienie – T. D.): „Melius est ergo et utilius idiotas et parum 

scientes exsistere et per caritatem proximum fieri Deo quam pu ta re  mul tum sc i r e 
e t  mu l t a  expe r tos  in  suum dominum b la sphemos  inven i r i, a l t e rum deum 
pa t r em fab r i can te s. Et ideo Paulus clamavit: Scientia inflat, caritas autem aedificat. 
Non quia veram de Deo scientiam culparet, alioquin seipsum primum accusaret; s ed 
qu ia  sc i eba t  quosdam sub  occas ione  sc i en t i ae  e l a tos  exc ide re  a  d i l ec -
t i one  De i  e t  ob  hoc  op ina r i  s e ipsos  e s se  pe r fec tos, imper fec tum au tem 
Demiurgum in t roducen tes, abscidens eorum ob huiusmodi scientiam supercilium 
ait: Scientia inflat, caritas autem aedificat. Maior autem hac non es alia inflatio, quam ut 
opinetur quis se meliorem et perfectiorem esse eo qui fecerit et plasmaverit et spiramen 
vitae dederit et hoc ipsum esse praestiterit. Melius itaque est, sicut praedixi, nihil omnino 
scientem quempiam, ne quidem unam causa cuiuslibet eorum quae facta sunt cur factum 
sit, credere Deo et perseverare eos in dilectione, aut per huiusmodi scientiam inflatos 
excidere a dilectione quae hominem vivificat”. Por. paralelny tekst w Liście do Diogneta 
XII,5 ([w:] Corpus apologetarum Christianorum saeculi secundi, t. 3, wyd. J. C. T. Otto, 
Jena 1879 [reprint: Wiesbaden 1971]):  
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od miłości Boga” są dwoma stronami tego samego medalu. Jakiś „czyn” 
człowieka sprawia, że patrząc od strony człowieka, odpada on od miłości 
Boga, a patrząc od strony Boga, jego miłość zostaje człowiekowi zabrana39. 

Jak zatem należy rozumieć warunkujący wobec „wymyślenia wyższe-
go boga” charakter bycia „opuszczonym przez Ojcowską miłość”? W AH 
II,26,1 Ireneusz pisze: „ponieważ [Paweł] wiedział, że niektórzy pod 
pretekstem posiadanej wiedzy wywyższają się, odpadają od miłości Boga 
i z tej przyczyny wyobrażają sobie, że są doskonali, wprowadzają bowiem 
niedoskonałego Demiurga” („quia sciebat quosdam sub occasione scientiae 
elatos excidere a dilectione Dei et ob hoc opinari seipsos esse perfectos, 
imperfectum autem Demiurgum introducentes”). Ewidentnie i precyzyjnie 
(„ob hoc”) wywodzi więc tu wyobrażenia heretyków o własnej dosko-
nałości i ich negatywną waloryzację Stwórcy właśnie z „odpadnięcia od 
miłości Boga”. Na czym to jednak dokładnie polega? Trzeba zauważyć, 
że zdanie to nie określa „odpadnięcia od miłości Boga” jako podstawowej 
przyczyny nastawienia heretyków, lecz przede wszystkim należy traktować 
je jako efekt ich „wywyższania się pod pretekstem posiadanej wiedzy”. To 
ono skutkuje „odpadnięciem od miłości Boga”, które z kolei doprowadza 
heretyków do wprowadzenia niedoskonałego Demiurga i przekonania, że 
odkryli wyższego boga.

Zdaniem Ireneusza prawdziwe poznanie  Boga jest uwa-
runkowane pozostawaniem w orbicie Jego miłości i odpowiadaniem na 
nią własną miłością. Ci, którzy wytrwają w miłości do Niego, zostają 
obdarowani jednością z Nim (AH V,27,2), a więc w sposób doskonały 
Go poznają –  wzajemnie się tu warunkują. Natomiast ci, 
którzy wywyższają się ponad innych rzekomo posiadaną przez siebie wie-
dzą, wyższą niż ta, która tkwi w przekazie apostolskim, i przedkładają ją 
nad miłość do Niego, odpadają od niej i tracą w rzeczywistości dostęp do 
prawdziwej gnozy, zamykając się w solipsystycznej przestrzeni własnej, 
skrzywionej teologicznej inwencji. Stanowiąca jej zasadę pycha przekłada 
się na głoszoną przez heretyków ideę własnej doskonałości, której gwaran-
tami są z jednej strony negatywna idea niedoskonałego Stwórcy, a z drugiej 
pozytywna idea (dla Ireneusza fantom) Najwyższego Boga. Wygląda to 
więc tak, jakby według biskupa Lyonu innowacyjna aktywność teologiczna 
heretyków brała swój początek z ich przekonania o własnej doskonałość 
i wyższości w stosunku do innych, a więc ze swojego rodzaju wybujałego 

39 Przy okazji warto tu zauważyć, iż pomiędzy AH III,12,12 i V,27,2 istnieje korelacja 
identycznych w sensie gramatycznym wyrażeń: „deserti [...] sint a paterna dilectione” 
(AH III,12,12) a „sint desolati ab omnibus bonis” (AH V,27,2) – jedno odpowiada dru-
giemu, a warunkiem obydwóch jest wcześniejsza apostazja.
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indywidualizmu. Owo przekonanie odpowiada za ich „odpadnięcie od mi-
łości Boga” czy też „opuszczenie ich przez miłość Boga”, które ściągają 
ich w głąb ignorancji. Z tej pozycji tworzą uzasadnienia swoich roszczeń 
bycia doskonałymi poprzez przypisanie własnej, rzeczywistej (jako istot 
stworzonych i upadłych) niedoskonałości postaci Demiurga i projektowa-
nie swej rzekomej doskonałości na wymyśloną postać wyższego boga, jako 
jej ontycznego źródła. 

Ujęcie Ireneusza można by generalnie skwitować jako ograniczający 
się do dyskursu religijnego zabieg polemiczny, nie przyznając mu żadnej 
wartości historycznej czy wyjaśniającej. Bez wątpienia interpretacja, jakiej 
biskup Lyonu poddaje biblijno-demiurgiczną inwencję teologiczną, pozosta-
je w głębokiej zależności od całokształtu religijnego światopoglądu swojego 
autora. Jednocześnie jednak wydaje się, iż sygnalizuje ona, niejako między 
wierszami, kilka zjawisk funkcjonujących w obrębie ówczesnego chrześci-
jaństwa, które posiadały swoje konkretne implikacje społeczne i kulturowe. 

Na początek warto zauważyć, że jeśli moja rekonstrukcja Ireneuszowe-
go rozumienia mechanizmu powstawania mitów biblijno-demiurgicznych 
jest słuszna, koresponduje ona z częścią naukowych prób wyjaśniania ich 
etiologii, albo od innej strony – operuje w dość podobnym paradygmacie. 
Myślę tu przede wszystkim o tych koncepcjach, które akcentują wymiar 
kompensacyjny demiurgicznej innowacji. Jeśli zaryzykować potraktowanie 
podejścia Ireneusza jako mówiącego coś na temat rzeczywistego charakteru 
tego teologicznego trendu, można by przyjąć, że za przynajmniej częścią 
mitów demiurgicznych stało, mówiąc językiem Starka i Bainbridge’a, 
tworzenie i rozpowszechnianie nowych kompensatorów, zorientowanych na 
ideę autodeifikacji, której uzasadnienie generowało potrzebę przebudowania 
obrazu Bóstwa dominującego w tradycjach o rdzeniu literalnie biblijnym. 
Warto na marginesie zauważyć, że gdyby przyjąć tezę Roberta Granta, 
Jacques’a Ménarda i innych, iż owa autodeifikacja, a w każdym razie idea 
tożsamości Boga z jaźnią, stanowiła konstytutywny wymiar całego zjawis-
ka starożytnej „gnozy”40, zakres referencji tej hipotezy można by znacząco 
rozszerzyć.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie dojść tego, jakie było możliwe podłoże 
wytwarzania tego typu kompensatorów. Czy miało charakter socjoeko-
nomiczny, jak chcą Rudolph i Green, czy też polegało na pędzie ku głębszej 
społecznej adaptacji, co sugeruje Williams (byłyby to wówczas kompensa-
tory dające większą możliwość osiągnięcia społecznych nagród)? Czy też 
może jego źródeł należałoby szukać na poziomie psychopatologicznym, 

40 Zob. R. M. Grant, op. cit., s. 10; J. Ménard, Normative Self-Definition in Gnosti-
cism, [w:] Jewish and Christian…, op. cit., s. 149.
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zgodnie z jednym z trzech modeli powstawania kultów, proponowanych 
przez Starka i Bainbridge’a41? Wydaje się, że z punktu widzenia Ireneusza 
aktywność wyznawców mitu biblijno-demiurgicznego stanowi innowację 
analogiczną pod względem struktury i logiki działania do tego właśnie mod-
elu. (Pod względem struktury, gdyż Ireneusz zasadniczo nie twierdzi, iż jego 
adwersarze są szaleńcami, skłonny jest bardziej do zarzucania im oszustwa 
i chęci osiągnięcia władzy oraz nagród finansowych i seksualnych). Innymi 
słowy, z samego opisu powstawania idei autodeifikacji skorelowanej z „wy-
myślaniem nowego boga” można wywnioskować, iż innowacja ta zachodzi 
na poziomie jednostki, jej doraźnych, a być może podległych deprywacji 
potrzeb. Jednostka potem stara się o jej obiektywizację, najpierw w obrębie 
własnej religijnej świadomości, a następnie na szerszej płaszczyźnie akty-
wności teologicznej (np. egzegetycznej) i społecznej.

Innowacyjne kompensatory oparte na idei autodeifikacji byłyby więc 
wytwarzane przez jednostki, w ramach zaspokajania indywidualnych potr-
zeb, zaś przeniesione w przestrzeń społeczną, generowałyby indywidualizm 
„instytucjonalizujący się”, tzn. powstawanie grup ze swej natury niesta-
bilnych, z wbudowanym mechanizmem autodestrukcji, gdyż zasadniczą 
kultywowaną w nim wartością byłaby idea indywidualnej boskości. Łatwo 
sobie wyobrazić, że tego rodzaju układ stanowi odpowiednie podłoże dla 
nieopanowanej dyferencjacji. 

Bez większych wątpliwości można stwierdzić, że gdyby zapytać Ire-
neusza, czy herezje są twórcze, odpowiedziałby twierdząco. Z tym, że 
owa twórcza inwencja, kładąca nacisk na boski wymiar człowieka, byłaby 
dla niego paradoksalnie świadectwem solipsyzmu: człowiek odrzucający 
Stwórcę, na rzecz idei własnego bóstwa skorelowanej z ideą jej absolutnie 
transcendentnego Boskiego źródła, zostaje skazany na stałą autoreferencję 
(transcendentny, a różny od Stwórcy Bóg jest wszak wytworem jego włas-
nego umysłu). Nawet jeśli przyjąć za Williamsem, że tradycyjnie uznawany 
w nauce pogląd, iż „gnostycy” wykazywali całkowity brak zainteresowania 
życiem społecznym czy politycznym, jest – przynajmniej w odniesieniu 
do części z nich – błędny42, to jednak ów indywidualizm i oparta na nim 
multiplikacja poglądów i ich zwolenników były czynnikami, które sku-
tecznie utrudniłby chrześcijaństwu wejście na wyższy poziom organizacji. 
Przełamanie ich i ugruntowanie się religii chrześcijańskiej w ramach liter-
alnie biblijnego rozumienia Bóstwa stworzyło warunki do rozwinięcia się 
zainteresowania obiektywnym światem, co ostatecznie przełożyło się na 
konkretny historyczny, a także polityczny uniwersalizm.

41 Zob. R. Stark, W. S. Bainbridge, op. cit., s. 196–208.
42 Zob. M. A. Williams, op. cit., s. 97.
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THE BIBLICAL DEMIURGICAL MYTH SEEN AS THEOLOGICAL 
INVENTION IN THE WORKS OF IRENAEUS OF LYONS 
(ADVERSUS HAERESES II,26,1; III,12,12) – AN ATTEMPT 

AT A SOCIOLOGICAL INTERPRETATION

The purpose of this paper is to look at the Irenaeus of Lyon’s polemics against protago-
nists of “biblical demiurgical myths” (as I define them, according to proposal of Michael 
A. Williams; they are usually classified as “Gnostics”), in terms of how the Christian 
heresiologist rerouted their genesis. Central dimension of the innovative nature of these 
concepts is the relativization of the biblical image of God to the level of a quasi-divine, 
demiurgical, defective and/or unconscious being, which is opposed to the unknowable, 
absolutely transcendent God, the source of th existence of the spiritual world. Accor-
ding to Irenaeus, the real aim of such a dualistic theology is to mythically justify his 
adversaries’ claims of being holders of the divine nature. This Irenaean “hypothesis” is 
considered against the background of the modern attempts to reconstruct the origins of 
biblical demiurgical myths, as well as in the context of questions about the importance of 
overcoming such tendencies for the development of Christianity.
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