Odcienie gnozy

AGNIESZKA PUSZKOW

Wybrane aspekty problematyki
orfizmu jako źródło europejskiej
wiedzy gnostycznej

Problematyka orfizmu stanowi jedno z najwa¿niejszych i zarazem najbardziej intryguj¹cych zagadnieñ pocz¹tków refleksji
filozoficznej naszego krêgu kulturowego. Jednoznaczna analiza
za³o¿eñ ontologicznych orfizmu nie jest mo¿liwa, zarówno ze
wzglêdu na brak materia³ów ród³owych, jak i roztopienie siê
fragmentów wiatopogl¹du orfickiego w systemach filozoficznych,
które z jednej strony czerpi¹ z orfizmu, a z drugiej, narzucaj¹c
w³asny aparat pojêciowy, zniekszta³caj¹ oryginaln¹ jego myl.
Istnieje jednak wyrana potrzeba pog³êbionej interpretacji zasadniczych idei orfizmu, gdy¿ bez nich niemo¿liwe jest zrozumienie
zarówno dalszych dziejów filozofii Greckiej (pitagoreizm, eleatyzm, neoplatonizm), jak i fundamentów europejskiej wiedzy
gnostycznej.
Nie wchodz¹c w terminologiczne zawi³oci dotycz¹ce definicji
gnozy i gnostycyzmu, za gnozê uwa¿aæ bêdziemy wiedzê o bo38
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skich tajemnicach zastrze¿on¹ dla pewnej elity. Przez gnostycyzm
bêdziemy rozumieæ przekonanie o identycznoci boskiej natury
z cz¹stk¹ (b¹d iskr¹ bosk¹) tkwi¹c¹ w duszy ludzkiej. Powinnoci¹ owej apeks mentis jest ponowne o¿ywienie i przywrócenie
jej dawnego stanu1. Ilustracja orfickiej koncepcji stosunku cz³owieka do sfery boskiej oraz powrotu duszy do jej naturalnego
sposobu bytowania wymaga analizy podstawy mitologicznej oraz
przedstawienia orfickich przekazów kosmologiczno-teogonicznych. Nastêpnie przedstawiê zarys antropologii orfickiej, wraz
z jej najwa¿niejsz¹ czêci¹  etyk¹. Scharakteryzujê ewolucjê kultu orfickiego oraz zastanowiê siê, czy koncepcje orfizmu mog¹
stanowiæ jedno ze róde³ wiedzy gnostycznej.
Charakterystyczn¹ cech¹ mylenia greckiego jest teza, i¿ ontologiczn¹ podstawê sfery polityczno-spo³ecznej oraz antropogonii
stanowi problematyka kosmologiczno-teologiczna. Dlatego koncepcjê cz³owieka, jego pochodzenie i aktualn¹ kondycjê bytow¹
przedstawiæ nale¿y na tle najwa¿niejszych wersji orfickich teogonii. Damaskios z Damaszku w dziele De principiis opisuje teologiê orfick¹ przedstawion¹ przez Eudemosa, która  przemilcza³a
wszystko, co rozumowe, jako ca³kowicie niewypowiadalne i niepoznawalne w sposób szczegó³owy i [nie] opisywalne: [Orfeusz
 A.P] za z Nocy uczyni³ pocz¹tek2. Noc jest symbolem absolutnej jednolitoci, przez co jest nieokrelona i dziêki temu niepoznawalna. Hymn orficki do Nocy zawiadcza o narodzinach
z Nocy zarówno bogów niemiertelnych, jak i ludzi oraz wszelkiego ¿ycia3. Z pierwotnej nieokrelonoci rodzi siê wszystko inne,
a wiêc to, co mo¿na zobaczyæ, rozgraniczyæ, i w konsekwencji,
Tzw. Definicja messeñska. Le Origini delio Gnosticismo. Colloquio di
Messina 1318 Aprille 1966, Leiden 1967, s. XXXXXII.
2
Damaskios, De priciipis, I, 319811. t³um. P. wiercz.
3
Hymn orficki do Nocy, Orphica, Hymni III,12. t³um. P. wiercz.
1
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nazwaæ. Z Nocy wy³ania siê jajo wiata, bêd¹ce symbolem zarówno pocz¹tku, jak i wiecznego odradzania siê  powrotu do
egzystencji4. Jajo podzieli³o siê: jego górna czêæ utworzy³a niebo
a dolna ziemiê, w rodku ukaza³o siê wiatotwórcze dwup³ciowe
bóstwo, maj¹ce cztery oczy i dwie pary skrzyde³ zwane Fanesem,
Protagonosem, Erikepajosem b¹d Erosem. Nastêpnie kolejno po
sobie nastêpowa³y wiaty Fanesa, Uranosa, Kronosa, Zeusa, który
ukara³ ojca, podobnie jak Uranosa ukara³ Kronos, za niesprawiedliwoæ wyrz¹dzon¹ potomstwu. Symbol jednoci  Uranos b¹d
Kronos ciemiê¿yli swoje potomstwo symbolizuj¹ce wieloæ5. Po
przejêciu rz¹dów nad wiatem Zeus pragnie sprostaæ wymogowi, aby wszystkie rzeczy by³y jednym i równoczenie ka¿da
z nich by³a odrêbna6. Zwraca siê z tym pytaniem do Nocy, która
w odpowiedzi radzi by zrodzi³ (pojêcie kreacji by³o obce myleniu greckiemu) wiat na nowo. Zeus po³yka Fanesa (Erikepajosa)
wraz z ca³ym wiatem i rodzi go na nowo. Celem tego zabiegu
by³ powrót wiata do jednoci, która nie przekrelaj¹c to¿samoci
poszczególnych rzeczy jak pierwotna jednorodnoæ Nocy, zjednoczy wieloæ sob¹. Ze zwi¹zku Zeusa i Kory zrodzi³ siê Zagreus-Dionizos, którego Zeus og³osi³ królem bogów, i który mia³
ostatecznie zjednoczyæ wiat w jednoci. Podjudzeni przez Herê
Tytani rozszarpali cia³o Zagreusa na kawa³ki i zjedli. Atena zdo³a³a jedynie uratowaæ bij¹ce jeszcze serce Zagreusa, z którego Zeus
przyrz¹dzi³ napój, po wypiciu którego Semele urodzi³a ich syna
Zagreusa-Dionizosa. Zeus spali³ Tytanów, z sadzy pozosta³ej po
nich powsta³o nowe ludzkie plemiê. Ludzie nosz¹ w sobie zaM. Eliade: Traktat o historii religii. Warszawa 2000, s. 436437.
A. Krokiewicz: Studia ofickie. W: Studia orfickie. Moralnoæ Homera
i etyka Hezjoda. Warszawa 2000, s. 42.
6
D. Kubok: Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei.
Katowice 2004, s. 59.
4
5
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równo dziedzictwo Zagreusa, jak i Tytanów. Powrót do jednoci
i pe³ni ma siê zrealizowaæ na dwóch p³aszczyznach: kosmologicznej i teologicznej. Zarówno kosmos przechodzi fazê jednoci,
z której wy³ania siê wieloæ, maj¹ca byæ potem jednoczona przez
Zagreusa-Dionizosa, jak i sam Zagreus-Dionizos wpierw rozcz³onkowany, ma byæ póniej zjednoczony. Owo poszukiwanie utraconej jednoci wyra¿aj¹ce siê w przekonaniu, ¿e po cyklicznym
rozproszeniu powinien nast¹piæ cykl powtórnego po³¹czenia czêci, jest podstawowym zagadnieniem myli orfickiej. Jednoæ
wszystkiego dokona siê w szóstym pokoleniu, w dniu nadejcia
orfickiego Dionizosa. Ów cykl, nadzieja na odzyskanie utraconej
jednoci, jest równie¿ udzia³em cz³owieka. Nosimy w miertelnym ciele cz¹stkê Dionizosa, czyli obietnicê zbawienia, perspektywê powrotu do utraconej jednoci7. Postaæ Dionizosa-Zagreusa
przenika nie tylko p³aszczyznê kosmogoniczno-teologiczn¹, ale
okrela substancjalnoæ cz³owieka, jego przeznaczenie i miejsce,
do którego przynale¿y.
Orficka koncepcja cz³owieka jest zbudowana na dychotomii
dwóch elementów: duszy, która jest pochodzenia dionizyjskiego oraz pierwiastka tytanicznego w cz³owieku, które przewa¿nie okrelane jest jako cia³o. Nale¿y jednak okreliæ relacjê
w jakiej znajduj¹ siê te dwa elementy. Orficka wizja cz³owieka
zosta³a przejêta i rozszerzona przez pitagoreizm oraz sformu³owana w Platoñskim dialogu Gorgiasz w s³awnym zdaniu: cia³o
jest grobowcem duszy8. Jednak, je¿eli cz³owieczy powrót do
jednoci ma siê zasadzaæ na prostym powrocie duszy do sfery
dionizyjskiej, czyli boskiej, z której pochodzi, có¿ stoi na przeszkodzie? W Platoñskim Fedonie Sokrates wyra¿a dezaprobatê
7
8

J.P.Vernant: Mit i religia w Grecji staro¿ytnej. Warszawa 1998, s. 9395.
Platon: Dialogi. Tom I, Gorgiasz, 493a  35. Kêty 1999, s. 406.
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w stosunku do samobójców, uzasadniaj¹c to tym, ¿e my,
ludzie jestemy jedn¹ z prywatnych w³asnoci bogów9. Olimpiodoros w komentarzu do Fedona stwierdza, ¿e (...) nie powinnimy sami siebie zabijaæ, skoro cia³o nasze jest dionizyjskie: czêci¹ bowiem jego jestemy, jeli przecie¿ z sadzy Tytanów sk³adamy siê, kosztuj¹cych cia³o jego10. W tym fragmencie
ukazuj¹ siê nam ograniczenia interpretacyjne wynikaj¹ce z ostrego podzia³u na duszê (pierwiastek dionizyjski) i cia³o (pierwiastek tytaniczny) w cz³owieku. Bowiem jak wyt³umaczyæ dionizyjskoæ cia³a? Jak tak odmienne sfery rzeczywistoci mog¹ na
siebie oddzia³ywaæ, jak cz³owiek radzi sobie jako podzielony?
Wydaje siê, ¿e te aporie mo¿na rozwi¹zaæ jedynie przyjmuj¹c
za³o¿enie, ¿e dusza cz³owieka jest z³o¿ona równie¿ z dwóch
elementów: tytanicznego i dionizyjskiego. S³abszy jest pierwiastek tytaniczny, lecz przy pomocy cia³a ludzkiego jest w stanie
utrzymaæ duszê w jego grobowcu. Podobnie mo¿na zinterpretowaæ opisy duszy ludzkiej u filozofów czerpi¹cych z orfizmu.
Platoñska dusza sk³ada³a siê z trzech czêci: po¿¹dliwej, impulsywnej i rozumnej. Sam Platon u¿ywa w tym podziale s³owa
 czêæ, jednak pisze je zawsze w cudzys³owie, by podkreliæ
metaforycznoæ tego terminu11. Dusza jako taka jest niez³o¿ona
 jeli cz³owiek stanowi jednoæ, to dziêki swej duszy, nie cia³u.
Dusza rozumna poznaje idee tak¿e dziêki temu, ¿e ma do nich
podobn¹ naturê  jest niezmienna i wieczna. Przeznaczona do
kierowania, poniewa¿ jest najbardziej spokrewniona z tym, co
boskie. Pozosta³e elementy duszy zwi¹zane s¹ w sposób zasadniczy z cia³em, tj. ze wiatem zjawiskowym, i nie maj¹ bezpoPlaton: Dialogi. Tom I, Fedon, IV 60 de, op. cit., s. 632.
Olimpiodoros: In Platonis Phaedonem commentaria, I, 3, 1014. t³um.
P. wiercz.
11
F. Copleston: Historia filozofii. Tom I. Warszawa 1989, s. 237.
9

10
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redniego udzia³u w rozumie i rozumnym dzia³aniu12. Ponad to
jeli interpretowaæ cz³owieka tak jak go widzieli Grecy  na tle
wiêkszej ca³oci, któr¹ jest sfera teogoniczno-kosmologicza, to
w samym Dionizosie, którego ¿ycie jest obrazem i przepowiedni¹ ludzkiego ¿ycia, jest pewna dwoistoæ.
Mo¿na tu przytoczyæ nieco inn¹ interpretacjê stosunku elementu tytanicznego do elementu dionizyjskiego, która tylko z pozoru
jest sprzeczna z omówion¹ na pocz¹tku. M. Eliade uwa¿a, ¿e ta
w³anie paradoksalna dwoistoæ zainteresowa³a Greków13  istota
miertelna (Semele) rodz¹ca boga, który przez swoj¹ ludzkoæ,
bli¿szy jest miertelnym ni¿ wszyscy bogowie Olimpu. Dwoistoæ
wskazuje nie tylko na wartoæ pierwiastka miertelnego w boskoci  w Dionizosie  ale i w cz³owieku, który ostatecznie, pod
koniec swej wêdrówki, staje siê na powrót istot¹ bosk¹. Orfizm
g³osi jednoæ ¿ycia i mierci poprzez swoje epifanie i znikania
Dionizos objawia tajemnicê i wiêtoæ zwi¹zku ¿ycia ze mierci¹.14
Dowartociowanie elementu nierozumnego ma miejsce w ¿yciorysie mitycznego Dionizosa i poprzez niego w cz³owieku, gdy¿ pierwiastek duchowy potrzebuje cielesnego do uwiadomienia swojej
boskoci  innoci. By uwypukliæ z kolei element boski w tym co
ciemne zaznaczmy, ¿e Tytani po spo¿yciu boga, mieli w sobie
iskrê boskoci15. Tak M. Eliade t³umaczy wagê Tytanów w obrzêdach misteryjnych: tytani bowiem zachowuj¹ siê jak mistrzowie
inicjacji: zabijaj¹ nowicjusza, by ten siê «powtórnie narodzi³» do
wy¿szego istnienia, mo¿na ( ) powiedzieæ, ¿e nadaj¹ ma³emu
Dionizosowi boskoæ i niemiertelnoæ.16
Ibidem., s. 23.
M. Eliade: Historia wierzeñ i idei religijnych. Tom I. Warszawa 1988,
s. 249.
14
Ibidem, s. 251.
15
B. Russel: Dzieje filozofii Zachodu. Warszawa 2000, s. 3637.
16
M. Eliade: Historia wierzeñ..., s. 258.
12
13
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Podsumowuj¹c: orficka dusza ludzka sk³ada siê z elementu
rozumnego (u neoplatoników czêci¹ rozumn¹ duszy jest orficki
Dionizos) i nierozumnego (u Platona stanowi go czêæ po¿¹dliwa i impulsywna). Relacja miêdzy tymi dwoma elementami jest
analogiczna jak stosunek Jedna do wieloci  zarówno Jednoæ,
jak i wieloæ staj¹ siê rozpoznawane jako para pojêæ. Jedno rozpoznawalne w byciu to Jedno-wieloæ, a wieloæ uczestnicz¹ca
w Jednym to wieloæ-Jedno. Dwóch aspektów duszy ludzkiej nie
sposób oddzieliæ, mimo ¿e integralnoæ nadaje jej pierwiastek
Dionizyjski, dziêki któremu mo¿liwe jest przebóstwienie cz³owieka, które z koniecznoci zak³ada element tytaniczny jako konieczny warunek przemiany.
Zasadniczo antropologia grecka oferuje nam dwa obrazy
cz³owieka: homerycki i orficko-pitagorejsko-platoñski. Cz³owiek
Homera jest zwi¹zany ze zmys³owoci¹ i cielesnoci¹. Niemiertelna dusza jest jedynie pozosta³oci¹ prawdziwego cz³owieka.
Ziemskie ¿ycie jest w stanie zaoferowaæ cz³owiekowi wszystko,
dziêki czemu cz³owiek mo¿e siê spe³niæ: piêkne i zdrowe cia³o,
rodzinê, biesiady z przyjació³mi. Achilles mówi do Odysa, ¿e
wola³by byæ parobkiem u biednego gospodarza, ni¿ królem
w podziemiu, dlatego ¿e cz³owiek homerycki kocha ¿ycie do
ostatniego tchu, niczego siê ju¿ nie spodziewa, gdy dusza opuci
cia³o (...)17. Orficy uwa¿aj¹, ¿e prawdziwe ¿ycie rozpoczyna siê
dopiero po zerwaniu zwi¹zków z cia³em. W cz³owieku istnieje element boski, dziêki któremu przynale¿y on (cz³owiek)
do innej rzeczywistoci  boskiej. Ten pierwiastek ma zasadnicze znaczenie dla jego egzystencji. Przenosi jego fundament
bytowy poza niego samego. Powoduje, ¿e cz³owiek jest obcy na
ziemi.
17
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Ten problem ilustruje jedno z najwa¿niejszych zagadnieñ etycznych poruszanych przez myli greck¹, którego nie mo¿na pomin¹æ przy omawianiu koncepcji cz³owieka, czyli zagadnienie
szczêcia. Grecy s¹ przekonani, ¿e cz³owiek na ziemi nie mo¿e
odnaleæ szczêcia, które przynale¿y do sfery boskiej. Homer proponuje ³agodzenie cierpieñ i nieszczêæ ziemskich, zdobywaniem
zaszczytów, s³awy i w³adzy. Pe³niê szczêcia mo¿na osi¹gn¹æ jedynie na mocy decyzji boskiego ubóstwienia. Cz³owiek jest ostatecznie uzale¿niony od decyzji bogów. Orfizm przedstawia zupe³nie inne wyobra¿enie na temat roli i miejsca cz³owieka
w strukturze kosmosu. Tradycja orficko-pitagorejsko-platoñska18
utrzymuje, ¿e dusza ma status ontyczny istnienia bytu poredniego miêdzy cia³em a tym, co niepodzielne  n. Dusza zwraca siê
do miejsca swojego pochodzenia, dziêki swej naturze poznaje
pierwsze, wyprzedzaj¹ce j¹ zasady  a dziêki nim równie¿ sam¹
siebie. Poznaje to, czego jest odbiciem. W ten sposób cz³owiek
odkrywa w sobie, wspó³tworz¹c zarazem, nieska¿ony obraz boga
i sam staje siê tym samym.19 Jego misj¹ jest uwolnienie dionizyjskiej czêci swojej duszy. Uwolnienie to musi poprzedzaæ poznanie, które dokonuje siê poprzez zwrot duszy w kierunku samej
siebie oraz wyzwolenie siê z w³asnych s³aboci. Mo¿na to
zrobiæ dziêki przestrzeganiu okrelonego stylu ¿ycia orfickiego
(Ð ÑrfikÕj b oj). Trzeba posi¹æ pewn¹ wiedzê tajemn¹, a doczenie uczestniczyæ w rytua³ach oczyszczaj¹cych  misteriach orfickich. O czym bêdzie mowa w dalszej czêci pracy. Szczêliwoæ
nie zale¿y tu od kaprynych bogów, ale od indywidualnych
wysi³ków cz³owieka. Nie jest te¿ mo¿liwe jej osi¹gniêcie na sta³e,
18
Proclus: Elementa theologiae, 15; wyd. E.R. Dodds, Oxford 1963, 190.
s. 166, 11. 31, s. 34, 28, 167, s. 145, 22. Cyt. za S. Blandzi: Platoñski projekt
filozofii pierwszej. Warszawa 2002, s. 328333.
19
S. Blandzi: Platoñski projekt..., s. 333.

45

Odcienie gnozy

w tymczasowym po³o¿eniu, w jakim znajduje siê cz³owiek, czyli
na ziemi.20
Orfizm jest zindywidualizowanym nurtem, który w swojej
refleksji rodek ciê¿koci przenosi na cz³owieka. Tematem hymnów orfickich jest problematyka jego egzystencji. Olimpiodoros
komentuj¹c orfików mówi, ¿e nasza dusza musi osi¹gn¹æ wszystkie stopnie dzielnoci: teoretyczne (kontemplacyjne), oczyszczaj¹ce, polityczne, etyczne. Olimpiodoros twierdzi, ¿e kontemplacja
oczyszczaj¹ca jest ruchem egzystencji ludzkiej, która sk³aniaj¹c
siê do siebie samej, nie mo¿e przekroczyæ kondycji ludzkiej.
Nadziej¹ duchowej odnowy jest dzia³anie skierowane na zewn¹trz
jednostki (cnota polityczna). Nastêpnie cz³owiek musi przezwyciê¿yæ cz¹stkowe (partykularne) podejcie do rzeczywistoci,
zbudowaæ w sobie harmoniê i spojrzeæ oczami zintegrowanej
ca³oci, wtedy zacznie przekraczaæ w³asn¹ naturê.21 To cz³owiek
jest ukoronowaniem mitów kosmologiczno-teogonicznych. One
maj¹ zorientowaæ cz³owieka w jego czasoprzestrzeni, ukazaæ mu
jego aktualn¹ sytuacjê i drogê, jak¹ ma pod¹¿aæ.
Pogl¹dy etyczne stanowi¹ najwa¿niejsz¹ p³aszczyznê rozwa¿añ
antropologicznych. Warto zaznaczyæ, ¿e problematyka etyczna
przekracza wiat cz³owieka, wychodzi poza antropologiê rozci¹gaj¹c siê na inne byty. Pierwiastek dionizyjski zmusza cz³owieka
Jedynym wiadectwem bezporednim orfickich wierzeñ s¹ z³ote tabliczki
 licie pamiêci, które wk³adano do ust zmar³emu, by po mierci dusza
wiedzia³a jak post¹piæ w Hadesie. Nie wolno jej piæ ze ród³a znajduj¹cego
siê po prawej stronie, bo wtedy zapomni wszystko, co widzia³a i nie uwolni
siê z krêgu wcieleñ. Dusza ma wypiæ wodê z jeziora Pamiêci, przekonuj¹c
stra¿ników jego pilnuj¹cych, ¿e wprawdzie jest dzieckiem Ziemi i Nieba gwiadzistego, lecz jej ród jest niebiañski, dlatego mo¿e piæ z tego boskiego ród³a.
Jest to jeden z argumentów na to, ¿e orficy byli przewiadczeni o tymczasowoci ludzkiego po³o¿enia i prawdziwym przeznaczeniu pierwiastka duchowego,
które wykracza poza dostêpny obecnie wymiar.
21
Olimpiodoros, In Platonis Phaedonem commentaria, I 4, 45, 14.
20
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do przekroczenia siebie, otwiera przed nim drogê do boskoci,
owo wykroczenie jest wykroczeniem etycznym, dotycz¹cym stosunku przyzwolenia na istnienie innych organizmów ¿ywych. Jest
to istota orfickiego zakazu spo¿ywania miêsa: nie jest on spowodowany jedynie wiar¹ w reinkarnacjê, ale przede wszystkim
przekonaniem, ¿e najwa¿niejsze dla cz³owieka jest etyczne ¿ycie
zmierzaj¹ce do egzystencji w harmonii i jednoci, zw³aszcza, ¿e
nasze bytowanie na ziemi ma nas jedynie przygotowaæ do pe³ni
bytowania po mierci. Ziemia nie jest scen¹, na której dokonuje
siê ¿ywot ludzki i wype³ni siê przeznaczenie cz³owieka, dlatego
nie nale¿y ona do niego, nie mo¿e ni¹ dowolnie rozporz¹dzaæ.
Królestwo etyczne wa¿niejsze od teoretycznego, oczyszczaj¹cego, politycznego  wi¹¿e je swoimi nakazami zachowuj¹c ich
odrêbnoæ. Królestwo Dionizosa  etyka to droga, która  okrelaj¹c sposób zachowania na ziemi (misteria i specyficzne traktowanie innych bytów o¿ywionych)  mo¿e prowadziæ do wyzwolenia poprzez powrót do jednoci. To kolejny dar doktryny
orfickiej: mit homerycki skazywa³ cz³owieka na pozbawione sensu b³¹dzenie po Hadesie, mit orficki skazywa³ jego duszê na niekoñcz¹cy siê cykl wcieleñ w istoty ¿ywe (...) [u Homera  A.P]
zamkniêci w wiecie podziemnym nie mieli przed sob¹ ¿adnej
alternatywy, natomiast wêdrówki dusz mo¿na by³o unikn¹æ lub
j¹ przerwaæ22. Dokonaæ tego mo¿na na drodze rytua³ów (wtajemniczenia w religijne misteria orfickie) i jasno okrelonego stylu ¿ycia. Danuta Musia³  historyczka staro¿ytnoci uwa¿a orfizm
za formê religii dionizyjskiej.23 Wydaje siê, ¿e niezbêdnym jest
przeledzenie ewolucji tego kultu oraz ocena jego znaczenia
D. Musia³: Antyczne korzenie chrzecijañstwa. Warszawa 2001, s. 41.
Ibidem, s.117. Podobnie uwa¿a B. Russel, por: B. Russel: Dzieje
filozofii..., Pitagoreizm jest jedynie zreformowanym orfizmem, podobnie jak
orfizm zreformowa³ religiê Dionizosa, s. 38, oraz por: s. 54.
22
23
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w konstytuowaniu siê myli orfickiej. Nie mo¿na pokusiæ siê
o jednoznaczn¹ interpretacjê kultu Dionizosa, gdy¿ by³o to bóstwo o rozleg³ych kompetencjach i zró¿nicowanych formach kultu, zmieniaj¹cych siê zarówno w czasie, jaki i przestrzeni24.
W IX w. przed Chr. wtargn¹³ do Grecji, ile mo¿na s¹dziæ, krwio¿erczy Bóg tracki Dionizos  pisze A. Krokiewicz  Plemiona
trackie, u¿ywaj¹c ró¿nych podniet i trunków, czci³y w nim boga
ekstatycznego upojenia, w jakim cz³owiek wyzwala³ siê z karbów
ograniczonej mocy ludzkiej, stawa³ siê zdolny do czynienia cudów, i w ogóle zdobywa³ b³ogie poczcie w³asnej boskoci25.
Trakowie uwa¿ali mieræ za upragniony moment przejcia do
podziemnego pañstwa dajmona Salmoksisa, w którym czekaj¹
ich prawdziwe uciechy i przyjemnoci ¿ycia. Co cztery lata dokonywano rytualnego mordu losowo wybranego Traka, podrzucaj¹c go do góry, celem nabicia go na w³ócznie, w momencie
spadania. Jeli mia³ szczêcie i zgin¹³ oznacza³o to, ¿e zas³u¿y³
sobie na zaszczyt spotkania Salmoksisa. Podobnym okrucieñstwem odznacza³y siê obrzêdy na czeæ Dionizosa, na których
podobno rozszarpywano zwierzêta i ludzi. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e robiono to w imiê boskoci cz³owieka i jego duszy. Odra¿aj¹cym praktykom towarzyszy³ dar ekstatycznej wiary w bosk¹
potêgê niemiertelnej duszy ludzkiej26. Kult Dionizosa zburzy³ charakterystyczne dla religii obywatelskiej relacje miêdzy sfer¹
sacrum i profanum, które wyra¿a³y siê w absolutnej nieprzenikalnoci tych dwóch przeciwstawnych p³aszczyzn i sk³adaniu obyIbidem, s.117.
A. Krokiewicz: Studia..., s. 71.
26
Ibidem, s.71. por: M. Eliade: Historia wierzeñ..., s. 254: £¹cznoc z bogiem osi¹gana poprzez ofiarowanie stworzeñ rozdartych na strzêpy (sparagmos) i spo¿ywanie surowego miêsa (omofagia). Rozszarpywane i po¿erane
zwierzêta by³y epifaniami Dionizosa lub te¿ jego wcieleniami.
24
25
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watelskiej ofiary w imieniu wspólnoty, na wzór, który, jak uczy³
Hezjod, ustali³ Prometeusz. Od czasu z³o¿enia pierwszej krwawej
ofiary przez Prometeusza ka¿dy, kto chcia³ czciæ jakichkolwiek
bogów sk³ada³ j¹ wed³ug tego modelu. Kult Dionizyjski zawiera³
inny typ ofiary, który bêd¹c powtórzeniem losu samego bóstwa
zbli¿a³ cz³owieka do boga, ale przede wszystkim otwiera³ przed
wyznawcami nowy obszar bardzo osobistego dowiadczenia religijnego, pozwalaj¹cego w poszukiwaniu zespolenia z bogiem
przekraczaæ granice cz³owieczeñstwa27. Temu s³u¿y³a ekstaza
jako taka, uczucie «wyst¹pienia» duszy poza granice cia³a. W stanie tym cz³owiek stapia³ siê z czczonym przez siebie bogiem
i prze¿ywa³ minuty niewys³owionego szczêcia. S³owa polskie
«bachant» i «bachantka» nie doæ s¹ wymowne: Grek mówi³ «bakchos» i «bakcha» daj¹c tym do zrozumienia, ¿e opêtany przez boga
uto¿samia³ siê z nim, stawa³ nim. Jako taki nie czu³ on granicy
miêdzy sob¹ a pozosta³¹ przyrod¹ ( ).28
Mityczny Orfeusz uchodzi za reformatora kultu dionizyjskiego w duchu Apollina, przez co nale¿y rozumieæ w pierwszym
rzêdzie zakaz wylewania krwi29. Nie bez znaczenia, w przyjmowaniu orfickich reform kultu, ich autentycznoci przekonania
o ohydzie zabójstwa by³ fakt, ¿e sam bogobojny pieniarz zgin¹³
rozszarpany przez menady. Prawdziwa przyczyna zakazu przelewania krwi tkwi³a o wiele g³êbiej, wynika³a z przyjêcia pewnych etycznych za³o¿eñ, o czym by³a ju¿ mowa. Powstanie
27
D. Musia³: Antyczne korzenie..., s. 119. Por. M. Eliade: Historia wierzeñ...,
s. 254. Misterium polega³o na partycypacji bachanków w ca³kowitej epifanii
Dionizosa.
28
T. Zieliñski: Szkice antyczne. Kraków 1971, s. 117. Por. Ibidem, s. 115.
Dowiadczenie orgiazmu dionizyjskiego sprowadza siê do rozlunienia spójni
³¹cz¹cej duszê z pow³ok¹ cielesn¹, do jej «uniesienia» i bytowania samoistnego ( )
29
A. Krokiewicz: Studia..., s. 73.
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owych prawdziwych zreformowanych dionizyjskich misteriów,
nosz¹cych ju¿ miano orfickich, spowodowa³o, ¿e narodzi³ siê
orfizm grecki, który odkry³ w Erosie potê¿ne bóstwo wiatotwórcze, g³osi³ przykazanie wzajemnej dobroci i mi³oci, obowi¹zuj¹ce wszystko, co ¿yje na ziemi, potêpia³ wszelki mord
i stworzy³ wielk¹ literaturê orfick¹30. Znaczenie kultu dionizyjskiego dla orfizmu wydaje siê byæ ogromne, bo to w³anie on
podkreli³ si³ê boskoci w cz³owieku oraz zindywidualizowa³
dowiadczenie religijne.31 Wydaje siê, ¿e reforma Orfeusza zmieni³a samo serce misteriów, wprowadzaj¹c now¹ jakoæ. Religie
antyczne uwa¿a³y ludzkie czyny za wa¿niejsze od intencji. To,
co myla³o siê o bogach, by³o prywatn¹ spraw¹, bogowie nie
zagl¹dali w serca ludzkie. Zewnêtrzny aspekt religii by³ wa¿niejszy ni¿ doktrynalny32. Kult by³ jej j¹drem, a sposób sk³adania
ofiar by³ jego rdzeniem, Orfeusz zmieni³ to, co definiowa³o kult.
Ponad to w wiecie, gdzie jedzenie miêsa by³o cile zwi¹zane
z praktykami ofiarnymi, wegetarianizm stawia³ orfików poza
nawiasem spo³eczeñstwa33. W Grecji udzia³ w publicznych ofiarach i spo¿ywanie miêsa by³y wyrazem przynale¿noci do wspólnoty, dlatego te¿ tak chêtnie orfików okrela siê mianem sekty,
czyli zwi¹zku religijnego istniej¹cego nie tylko na marginesie
oficjalnej religii, lecz tak¿e w opozycji do niej.34 Dla orfizmu
A. Krokiewicz: Studia..., s. 75.
Por. M. Eliade: Historia wierzeñ..., s. 250. Dionizos musia³ budziæ opory
i przeladowania, bo pobudzane przez niego dowiadczenie religijne, by³o
zagro¿eniem dla pewnego typu egzystencji i uniwersum wartoci ( ) zagrozeniem dla supremacji religii olimpijskiej i jej instytucji.
32
E. Wipszycka: Obrzêdy religijne staro¿ytnych Greków. Mówi¹ Wieki,
1987, nr 3, s. 23.
33
D. Musia³: Antyczne korzenie..., s. 42.
34
D. Musia³: Cia³o jest wiêzieniem duszy  o nauce orfików. Mówi¹ Wieki. 2000, nr 2.
30
31
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sprawa misteriów (od myein, myesis  wtajemniczenie) by³a
kwesti¹ pierwszorzêdn¹. Walter Burkert uwa¿a misteria za odmianê religii wotywnej  buduj¹c¹ indywidualn¹ formê religijnoci, która stoi w opozycji do religii pañstwowej, gdy¿ jest
skierowana do cz³owieka nie do obywatela. Dopuszczenie do
misteriów nie by³o tak silnie obwarowane jak przywilej bycia
obywatelem, mog³y w nich uczestniczyæ kobiety. Misteria by³y
dobrowolnie podejmowanymi rytua³ami inicjacyjnymi o charakterze osobistym i tajemniczym, które przez dowiadczenie
sacrum zmierza³y do przemiany umys³u.35 Orfizm odwo³ywa³
siê do przekonañ i potrzeb religijnych jednostek nie wspólnoty.
Misteria stanowi¹ formê religijnoci prywatnej (personal religion), zale¿nej od osobistej decyzji i maj¹cej na celu jak¹ postaæ zbawienia przez zbli¿enie siê do bóstwa36. Pe³ni³y równie¿
funkcjê terapeutyczn¹, mia³y sprowadziæ na cz³owieka radoæ
i uczucie ulgi. Misteria eluzyjskie mia³y przynieæ b³ogos³awieñstwo w ¿yciu po mierci, nie w ¿yciu doczesnym. Wspólnoty
misteryjne w Grecji nie dzia³a³y w imiê jakiej jednoznacznie
brzmi¹cej formu³y, wiara w skutecznoæ rytua³u nie wymaga³a
wyranej teologii. Orfickie misteria (w przeciwieñstwie do innych misteriów helleñskich) wymaga³y jednak od uczestników
rytualnej czystoci przez ca³e ¿ycie, a nie tylko w ustalonych
jego okresach. Elementem wyró¿niaj¹cym by³ ich silny zwi¹zek
ze s³owem pisanym, religia grecka nie zna³a ¿adnych wiêtych
ksi¹g bêd¹cych wyk³adem doktryny religijnej37. Owe hieroi
logoi to wiête opowiadania, które przekazywali sobie kap³ani, i które mia³y objaniæ sens obrzêdów, wielu badaczy ryzyku-

35
36
37

W. Burkert: Staro¿ytne kulty misteryjne. Bydgoszcz 2001, s. 53.
Ibidem, s. 57.
A. Krokiewicz: Studia..., s. 76.
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je tezê, ¿e te wiête opowieci mog³y byæ zawarte w jakiej
ksiêdze. Mystai chcia³ dowiedzieæ siê czego wiêcej o bogach,
pragn¹³ poznaæ aspekty nieznane profanom (ludziom wierz¹cym, nie wtajemniczonym), szczegó³y boskiej to¿samoci. Misteria w wydaniu greckim nie przekrelaj¹ poznania w postaci
zwerbalizowanej formu³y  wrêcz przeciwnie  zak³adaj¹ je38.
Istot¹ misteriów w wymiarze jednostkowym by³o wtajemniczenie. Nie wiele zosta³o wskazówek dotycz¹cych bezporedniego
poznania, jakie nale¿a³o osi¹gn¹æ, lecz przekaz s³owny musia³
odgrywaæ w procesie wtajemniczenia istotn¹ rolê, a zakaz «mówienia» niewtajemniczonym traktowano niezwykle powa¿nie,
gdy¿ centralnym punktem procedury by³a werbalizacja (...)
g³ówn¹ trosk¹ nie by³o szerzenie wiary, lecz utrzymanie tajemnicy istoty objawienia. To w³anie czyni³o misteria atrakcyjnymi,
ale zarazem powodowa³o ich odosobnienie, nie mog³y one przekszta³ciæ siê w koció³.39 Fazy misterium stanowi³y: oczyszczenie (katharsis), ofiara piewu i tañca (synthasis), oraz wiête
widowisko (epopteja)  nie dostepne dla profanów, podczas
którego orficy odtwarzali mieræ Dionizosa-Zagreusa.40 Istot¹
misteriów w wymiarze metafizycznym s¹ dwa przymiotniki:
(arrheta) niewypowiadalne i (aporrheta) zakazane. Podczas misterium cz³owiek uczestniczy w rzeczywistoci boskiej, wchodz¹c w relacjê z bogiem przekracza sw¹ racjonalnoæ, to, co
w nich najwa¿niejsze i najbardziej istotne, zawsze pozostawa³o

W. Burkert (w Staro¿ytne..., s. 131 i in.) uwa¿a, ¿e wszyscy kap³ani mieli
swoje ksiêgi. Dekret Ptolemeusza Filopatora domaga siê, by kap³ani Dionizosa
dokonuj¹cy wtajemniczeñ przekazali zapieczêtowany egzemplarz swych hieroi
logoi urzêdnikom pañstwowym w Aleksandrii, co wiadczy o tym, ¿e mieli
takie ksiêgi.
39
Ibidem, s. 131 i in.
40
D. Musia³: Cia³o jest wiêzieniem duszy..., s. 40.
38
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poza mo¿liwociami werbalizacji. Misteria s¹ niewypowiadalne
nie w znaczeniu sztucznego sekretu, podtrzymywanego po to,
by wywo³aæ ciekawoæ, ale dlatego, ¿e wypowiedziane cz³owiekowi nie przygotowanemu do przyjêcia tej wiedzy (nie ¿yj¹cemu w czystoci), nic nie powiedz¹. Nie zostan¹ zrozumiane.
Oto korzenie zakazu zachowania tajemnicy: nie mo¿na ich zdradziæ nie dlatego, ¿e to zaszkodzi instytucji misteriów, ale dlatego, ¿e nie mo¿na tego zrobiæ na mocy samej ich natury.41
Podsumowuj¹c, orfizm nie stanowi zbioru nauk tajemnych
(a jeli nawet kiedy takie nauki by³y, do naszych czasów zachowa³ siê jedynie lad ich ladu). Stara³am siê jednak pokazaæ, ¿e
orfizm wykszta³ci³ pewien typ duchowoci, bez którego niemo¿liwe by³oby powstanie gnozy.42 Jako indywidualistyczny nurt mylenia greckiego skoncentrowany by³ na odpowiedzi na pytanie,
czemu ma s³u¿yæ egzystencja cz³owieka (co ilustrowa³y mity
kosmologiczno-teogoniczne), podczas gdy ówczeni filozofowie zajmowali siê badaniem pierwszych zasad bytu w ogóle. Damaskios
z Damaszku w dziele De principiis analizuj¹c teogoniê orfick¹ zwraca uwagê na niewystarczalnoæ elementów rozumowych w opisie
powstania wiata. Osi¹, wokó³ której ogniskuj¹ siê koncepcje
kosmologiczno-teogoniczne, jest problematyka ponownego zjednoczenia siê rozprzestrzenionych cz¹stek kosmosu. Przywrócenie
jednoci wiata stanowi wa¿ny aspekt gnostycyzmu. Gnostycyzm
czyni zapo¿yczenia z jêzyka mitów, pos³uguje siê nimi by nadaj¹c

W. Burkert: Staro¿ytne..., s. 54.
Podobnie utrzymuje B. Russel. Analizuj¹c dzieje stoicyzmu po czasach
Chryzypa, dochodzi do wniosku, ¿e dzia³alnoc Panajtiosa i Posejdoniosa, zmierzaj¹ca w kierunku odrzucenia materializmu, przyczyni³a siê do renesansu idei
myli antymaterialistycznej, dziêki temu wskrzeszeniu idei orfickich i przyswojeniu pogl¹dów neopitagorejskich Posejdonios utorowa³ byæ mo¿e drogê
gnostycyzmowi. B. Russel: Dzieje filozofii..., s. 306.
41
42
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im nowe znaczenie  przekroczyæ ramy kulturowe i rozbiæ tradycyjne struktury mylenia  maj¹c nadziejê, ¿e w ten sposób ukarze
siê to, co niewyra¿alne. Podobnie postêpowa³ orfizm.
Po ukazaniu jak powsta³ cz³owiek, daje jasn¹ odpowied, co
powinien robiæ by wype³niæ swoje przeznaczenie i wróciæ do
swojej ojczyzny (¿yæ zgodnie z orfick¹ formu³¹ etyczn¹, w któr¹
cz³owiek musi zostaæ wtajemniczony podczas misteriów). Orfizm
by³ prób¹ interpretacji ludzkiego istnienia. Misteria ukierunkowane by³y na bezporednie wewnêtrzne dowiadczenie boskoci,
któr¹ cz³owiek w sobie posiada. Pierwiastek dionizyjski definiowa³ cz³owieka. Sprawia³, ¿e czu³ siê on obco, w miejscu, do
którego nie przynale¿a³ i otwiera³ go na nieograniczonoæ i wiecznoæ. Orfizm przyjmowa³ to, co dzi nazwalibymy transracjonalnoci¹ wiedzy: przekonanie, ¿e poza wiedz¹ racjonaln¹ istnieje
nieirracjonalna wiedza, przewy¿szaj¹ca ludzki logos, która ujawnia siê podczas misterium. Wiedzy tej nie mo¿na przekazaæ werbalnie, ona siê dzieje lub wydarza w nas, poprzedzona treningiem etycznym, który umo¿liwia jej przyjêcie. Cz³owiek popad³
w cielesnoæ, a orfizm ofiarowa³ mu wyzwolenie z struktury doczesnej, której nie dawa³a homerycka wizja cz³owieka. Orfizm
dawa³ nadziejê.
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JACEK SIERADZAN

Jezus Chrystus:
mesjasz czy gnostyk?

Jezus Chrystus by³ gnostykiem  zapewnia anonimowy autor
artyku³u opublikowanego w Internecie. Chc¹c przekonaæ czytelnika o s³usznoci tego pogl¹du, odwo³a³ siê nie tylko do tekstów
autorów chrzecijañskich i gnostyckich, ale tak¿e hinduskich,
a nawet do jednej z teorii fizyki wspó³czesnej1 . Aby sprawdziæ,
czy tak jest w istocie, trzeba najpierw ustaliæ, kim jest gnostyk.
S³ownikowa definicja g³osi, ¿e jest to posiadacz intelektualnej
lub ezoterycznej wiedzy o duchowych rzeczach2 . Ta wiedza to
gnoza. Greckiego s³owa gno#sis (poznanie, wgl¹d) u¿ywa siê
zasadniczo w trzech znaczeniach: (1) pozaracjonalnej, bezporedniej i wewnêtrznej wiedzy o ukrytej przed oczami niewtajemniczonych prawdziwej naturze bóstwa, cz³owieka i wszechwiata,
The Gnostic Jesus, http://www.gnostic-jesus.com (pobrano: 10.11.2005).
WordReference.com, English Dictionary, http://www.wordreference.com/
definition/Gnostic (pobrano: 11.11.2005).
1
2
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wiedzy daj¹cej wyzwolenie z iluzji;3 (2) znajomoci tajemnych
zaklêæ, umo¿liwiaj¹cych wtajemniczonym przejcie po mierci
fizycznego cia³a poprzez sfery, nad którymi w³adzê sprawuj¹ stra¿nicy owej iluzji czyli archonci; oraz (3) ka¿dego dowiadczenia
mistycznego wgl¹du, z którym wi¹¿e siê otrzymanie przekazu
inicjacyjnego i wiedzy. Jeli Jezus faktycznie by³ tym, za kogo
uwa¿a go g³ówny nurt chrzecijañstwa, to jako istota wszechwiedz¹ca musia³ posiadaæ wiedzê na ka¿dy z wy¿ej wymienionych
tematów, naturalnie przy za³o¿eniu, ¿e taka wiedza w ogóle
istnia³a w jego czasach.
Wspó³czenie tak dalece rozmy³o siê znaczenie tego, co gnostyckie, ¿e znany religioznawca i gnostykolog Ioan Culianu stwierdza: nie tylko gnoza by³a gnostycka, ale gnostyccy byli tak¿e
autorzy katoliccy i neoplatoñscy. Reformacja by³a gnostycka,
komunizm by³ gnostycki, nazizm by³ gnostycki, tak¿e liberalizm,
egzystencjalizm i psychoanaliza by³y (s¹) gnostyckie. Wspó³czesna biologia jest gnostycka. Blake, Yeats i Kafka byli gnostykami.
( ) Nauka jest gnostycka i przes¹dy s¹ gnostyckie. Hegel by³
gnostykiem, podobnie jak Marks. Wszystkie rzeczy i ich przeciwieñstwa s¹ równie gnostyckie4 . Polscy badacze za gnostyków
uznali zwolenników New Age, nowej, niekonfesyjnej religijnoci,
a nawet medycyny holistycznej5 . Z tego punktu widzenia gnoza
przenika wiat jak sól wodê morsk¹, stanowi¹c  przez analogiê
do s³ynnej opowieci z upaniszadu Æhandogja  istotê rzeczywi-

Por. J. Prokopiuk, Gnoza i gnostycyzm, Warszawa 1998, s. 12.
I.P. Culianu, The Gnostic Revenge: Gnosticism and Romantic Literature,
w: Religionstheorie und Politische Theologie, red. J. Taubes, Band 2: Gnosis
und Politik, Munich 1984, s. 209, cyt. w: S.A. Hoeller, What Is a Gnostic?,
http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm (pobrano: 10.11.2005).
5
Zob. artyku³y B. Dobroczyñskiego i W. Myszora w: Gnostycyzm antyczny i wspó³czesna neognoza, red. W. Myszor, Warszawa 1996, s. 5683, 99104.
3
4
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stoci6 . Zwolennicy tego podejcia zdaj¹ siê g³osiæ, ¿e wszystko
jest wiedz¹, a niewiedza  jak sanskrycka awidja (avidya#)  to
tylko iluzja.
Skoro Stachura uwa¿a³, ¿e wszystko jest poezj¹, niektórzy za
mniemaj¹, ¿e wszystko jest literatur¹ lub sztuk¹ (nawet reklamówka ze mieciami, wystawiona w jednej z galerii i wyceniona
na kilkanacie tysiêcy funtów, któr¹ sprz¹taczka uzna³a za zwyk³¹
torbê ze mieciami i wyrzuci³a na mietnik), skoro prawda jest
mitem (jak g³osi³ Nietzsche i jak utrzymuj¹ postmodernici) i skoro nie ma ró¿nicy miêdzy rzeczywistoci¹ a fikcj¹, bo wszystko
jest tylko simulacrum (jak przekonuje J. Baudrillard)  to po co
pytaæ, kim by³ Jezus, skoro nie ma nawet pewnoci, czy by³ on
w ogóle postaci¹ historyczn¹? Skoro nawet teksty kanonu chrzecijañskiego  Ewangelie i listy Paw³a  zawieraj¹ tyle sprzecznego materia³u na temat Jezusa, to czy w ogóle jest sens dociekaæ,
kim on by³?
Je¿eli wszystko jest gnoz¹ i ka¿dy jest gnostykiem, to dlaczego
nie mia³by nim byæ równie¿ Jezus Chrystus? Pomijaj¹c tych, którzy kwestionuj¹ jego historycznoæ, to w ostatnim pó³wieczu
Jezusa uwa¿ano za wêdrownego kaznodziejê, za faryzeusza, za
galilejskiego chasyda, za wiêtego, za charyzmatycznego, wêdrownego mêdrca w typie Sokratesa, b¹d Gandhiego, za ¿ydowskiego kynika, za przywódcê radykalnego od³amu esseñczyków,
wspó³pracuj¹cych z jeszcze radykalniejszymi zelotami, za proroka eschatologicznego i fanatyka wierz¹cego w ziszczenie siê królestwa bo¿ego na ziemi i bliski koniec wiata, za charyzmatycznego uzdrowiciela, za egzorcystê, za przywódcê kultowego, za
charyzmatyka, który od swoich zwolenników wymaga³ wiary,
6
Czhandogja Upaniszad VI 13.13, w: Upaniszady, t³um. M. Kudelska,
Kraków 1999, s. 247.
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a niewielkie znaczenie przyk³ada³ do spójnoci i treci swego
przes³ania, za hellenistycznego maga-szamana, za ¿ydowskiego
nacjonalistê, za organizatora pokojowych protestów, za zwolennika antypatriarchalnych i samowystarczalnych wspólnot ch³opskich, za cz³owieka sekretnie namaszczonego na króla ¿ydowskiego, za konspiratora i rewolucjonistê, który zamierza³ obaliæ
w³adzê rzymsk¹ i zostaæ królem ¿ydowskim, za za³o¿yciela nowego, radykalnego ruchu spo³ecznego, kwestionuj¹cego ustanowiony porz¹dek spo³eczny, który z tego powodu by³ postrzegany
jako niebezpieczny zwodziciel i fa³szywy prorok, za ekscentryka
wype³nionego duchem bo¿ym, którego inni, nie wy³¹czaj¹c jego
rodziny, uwa¿ali za szaleñca, za psychoterapeutê, za hipnotyzera,
za nawiedzonego przez ducha uzdrowiciela, który leczy³ innych
wchodz¹c w stan ekstatyczno-transowy, wreszcie za wytwór wyobrani cz³onków kultu p³odnoci wiêtego grzyba halucynogennego7 . Konkluzj¹ znanej pracy Gezy Vermesa Jezus ¯yd (1973),
badaj¹cego postaæ Jezusa z punktu widzenia bezstronnego historyka, jest to, ¿e by³ on charyzmatycznym uzdrowicielem i nauczycielem8 . Jednak w 32 lata po opublikowaniu tamtej ksi¹¿ki
Vermes nie by³ ju¿ tak pewien swojej opinii, gdy¿ zapytany przeze mnie po jego wyk³adzie w Krakowie (16 lutego 2005 roku
w Instytucie Judaistyki UJ), stwierdzi³, ¿e jedynym pewnym faktem z jego ¿ycia jest to, ¿e zosta³ on ukrzy¿owany; reszta to
opinie.
Ka¿da z powy¿szych tez o Jezusie powsta³a nierzadko jako
wynik wielu lat pracy teologa b¹d historyka staro¿ytnoci. Mo¿na, oczywicie, za prawdziw¹ i jedynie s³uszn¹ przyj¹æ jak¹ jedn¹
Zob. J. Sieradzan, Jezus Magus: Pierwotne chrzecijañstwo w krêgu magii. Kraków 2005, s. 81-85.
8
G. Vermes, Jezus ¯yd: Ewangelia w oczach historyka. Kraków 2003,
s. 301.
7
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z tych interpretacji, ale nie bêdzie to podejcie naukowe. Na
przyk³ad, przyjmuj¹c konfesyjn¹, chrzecijañsk¹ wizjê Jezusa jako
syna bo¿ego, zbawiciela i mesjasza, trzeba pamiêtaæ, ¿e terminy
te co innego oznacza³y w I wieku, a co innego zaczê³y oznaczaæ
w póniejszej teologii chrzecijañskiej. W czasach Jezusa za syna
bo¿ego uznawano  odwo³uj¹c siê do s³ów Psalmu (2, 7)
 namaszczonego króla-mesjasza, za metaforycznie za syna bo¿ego uwa¿a³ siê ka¿dy ¯yd. Za zbawiciela (zbawcê) uchodzi³
ka¿dy uzdrowiciel, który wybawia³ z problemów zdrowotnych,
a za spe³nionego mesjasza (czyli tego, kto wypêdzi okupantów
z Palestyny i za³o¿y pañstwo ¿ydowskie) wszyscy ¯ydzi mog¹
chyba uznaæ dopiero pierwszego premiera Izraela, syjonistê i socjalistê Dawida ben Guriona, który nota bene prywatnie praktykowa³ jogê indyjsk¹9 .
Ale, wracaj¹c do tematu, czy mo¿na uznaæ Jezusa za gnostyka
czy za mesjasza? Czy faktycznie by³ nauczycielem tajemnej m¹droci, w typie indyjskiego guru, takiego jak Budda, za jakiego
uznaje go Elaine Pagels?10 Co do tego, ¿e Jezus przekazywa³ nauki tajemne, nie ma te¿ w¹tpliwoci Gedaliahu Stroumsa11 .
Z faktu, ¿e ukrywa³ swoje przes³anie przed obcymi, nie bêd¹cymi
jego uczniami, niekoniecznie jednak nale¿y wnosiæ, ¿e by³ nauczycielem tajemnej, gnostyckiej m¹droci, gdy¿ np. S.G.F. Brandon wyci¹gn¹³ z tego wniosek, ¿e by³ konspiratorem, spiskuj¹-

Paula Ben-Gurion, http://www.en.wikipedia.org/wiki/Paula_Ben-Gurion
(pobrano: 10.11.2005).
10
E. Pagels, The Gnostic Gospels. New York 1989, s. XXXXI.
11
G. G. Stroumsa, Hidden Wisdom: Esoteric Tradition and the Roots of Christian Mysticism. Leiden 1996, s. 33-40, zw³. s. 34. Por. wypowiedziane w roku
1962 s³owa wybitnego francuskiego filozofa: Chrystus nie by³ ani ¯ydem, ani
chrzecijaninem, lecz buddyst¹, bli¿szy Dalaj Lamie ni¿ papie¿owi (G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, t³um. B. Banasiak, Warszawa 1993, s. 164).
9
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cym przeciw rzymskiej w³adzy, pretendentem do tytu³u mesjañskiego, który stawia³ sobie cele rewolucyjne i w zwi¹zku z tym
otacza³ siê rewolucjonistami12 . Hipotezê tê potwierdzaj¹ choæby
s³owa Jezusa, zakazuj¹ce uczniom rozg³aszaæ, ¿e jest mesjaszem
(Mk 8, 2930), a wiêc charyzmatycznym politycznym przywódc¹,
d¹¿¹cym do obalenia si³¹ w³adzy rzymskiej i restytucji pañstwa
izraelskiego. Pytany przez arcykap³ana Kajfasza, Jezus potwierdzi³, ¿e jest mesjaszem (Mk 14, 6162). Znaczna iloæ perykop
wskazuje na to, ¿e ruch Jezusa mia³ charakter polityczno-wojskowy. Ju¿ w opisie okolicznoci narodzin Jezusa przytacza siê biblijne proroctwo (Mi 5, 1), wspominaj¹ce o wodzu, który narodzi
siê w Betlejem (Mt 2, 6). Jan Chrzciciel zapowiada³ nadejcie
mesjasza, który bêdzie chrzci³ ogniem (Mt 3, 11). Na mesjañskoæ
Jezusa wskazuj¹ te¿: wzmianka, ¿e jego przes³anie ogranicza³o
siê wy³¹cznie do ¯ydów, a nie do pogan czy Samarytan (Mt 10,
56), ¿¹danie zachowania zasad konspiracji (Mt 16, 20), fakt posiadania przez jego uczniów mieczy (Mt 26, 51), groby skierowane pod adresem tych, którzy nie udzielili pomocy jego uczniom
(Mt 10, 1415), obawa Jezusa przed wydaniem jego zwolenników wrogom (Mt 10, 19), chêæ oddania przez niego ¿ycia za
sprawê (Mt 20, 28), niez³omna wiara w nieuchronnoæ wybuchu
wojny wiatowej (Mt 24, 610), a w koñcu fakt aresztowania go
podczas tajnego nocnego zebrania uzbrojonych ludzi (Mt 26, 47
55). Szczególnie znamienna jest wiadomoæ kontrowersji, jak¹
wzbudza jego nauka: nienawiæ ze strony jej przeciwników oraz
konflikty w ³onie rodzin, prowadz¹ce do krwawych wani i zabójstw (Mt 10, 2122). Jezus czêsto wypowiada³ siê w duchu
wojennym: mawia³, ¿e przyszed³ podpaliæ ziemiê (£k 12, 49),
S.G.F. Brandon, Jesus and the Zealots: A Study of the Political Factor in
Primitive Christianity. Manchester 1967, s. 364.
12
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poró¿niæ rodziny (Mt 10, 35) i przynieæ rozdwojenie zamiast
pokoju (£k 12, 51), swoim uczniom nakazywa³ sprzedaæ drug¹
szatê i kupiæ miecz (£k 22, 36). Ponadto ostro krytykowa³ faryzeuszy, ale nie wojowniczych zelotów i skrytobójczych sykariuszy13 .
Najbardziej charakterystyczne s¹ s³owa samego Jezusa: Kto nie
jest ze mn¹, jest przeciwko mnie (Mt 12, 30; por. Mt 10, 34).
W imiê powodzenia swej misji ¿¹da³ rezygnacji z ¿ycia rodzinnego, obiecuj¹c sowit¹ zap³atê po przysz³ym zwyciêstwie (Mt 10,
3742). Nalega³, aby jego zwolennicy szukali najpierw Królestwa
Bo¿ego (Mt 6, 33), czyli  w tej interpretacji  odrodzonego
pañstwa Izrael. Zapewnia³ ich, ¿e nawet jeli w walce strac¹ ¿ycie,
odzyskaj¹ je w czasie eschatologicznym (Mt 16, 2529). Z tej
perspektywy Jezus jawi siê jako przywódca religijno-politycznej
sekty eschatologicznej, ¿ywi¹cy ca³kowit¹ pewnoæ, ¿e jego wiara stanie siê rzeczywistoci¹.
Z drugiej strony wiele miejsc w Ewangelii Marka podkrela, ¿e
Jezus na osobnoci (4, 10; 9, 28; 13, 3), albo w domu (7, 1718;
10, 10) wyjania³ uczniom prawdziwe znaczenie nauk, które  jak
s¹dz¹ niektórzy  nie mia³o charakteru politycznego, lecz ezoteryczny. Wemy choæby przemienienie na górze Jezusa, tajemnicze
wydarzenie (Mk 9, 213), którego znaczenie do dzisiaj pozostaje
zagadk¹ nawet dla specjalistów14 . Podczas niego Jezus ukaza³ trzem
wybranym uczniom swoje wietliste cia³o. Piotr, Jakub i Jan mieli
wtedy  podobnie jak inni wtajemniczeni we wszystkich cie¿kach
mistyczno-ezoterycznych  bezporedni¹ wizjê bóstwa. Dlaczego

Tam¿e, s. 200.
O tym, ¿e interpretacja tego wydarzenia nie jest bynajmniej rzecz¹ prost¹,
wiadczy choæby fakt, ¿e wytrawny badacz pierwotnego chrzecijañstwa
M. Smith dwukrotnie zmienia³ pogl¹dy na jego temat. Por. J. Sieradzan, Jezus
Magus, s. 143144.
13
14
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Jezus nie wtajemniczy³ wszystkich albo choæby nie przemieni³ siê
przed innymi aposto³ami, o tym tekst ewangelii milczy.
O ezoterycznym charakterze pierwotnego chrzecijañstwa
wspomina wiele róde³ antycznych. Pawe³ zwierza³ siê w licie,
¿e zosta³ porwany do raju i s³ysza³ tajemne s³owa, których siê
nie godzi cz³owiekowi powtarzaæ (2 Kor 12, 4). Ewangelia Tomasza maj¹ca  wed³ug niektórych badaczy powstawaæ jeszcze
przed ewangeliami kanonicznymi15  zawiera tajemne s³owa, które
Jezus ¿ywy wypowiedzia³16 . Oraz: Kto napi³ siê z mych ust,
stanie siê takim jak ja. Ja sam stanê siê nim i tajemnice zostan¹
mu objawione17 . Tekst informuje, ¿e tego typu nauki s¹ przeznaczone dla nielicznych wtajemniczonych18 . Klemens Aleksandryjski podkrela³ wartoæ nauk niepisanych,19 oraz znaczenie
samodzielnego poszukiwania prawdy20 . Szczególnie mocno akcentowa³ postaæ Jezusa jako mistrza gnozy21 .

Tak uwa¿a choæby H. Koester. Zob. tam¿e, s. 88, przyp. 311.
Ewangelia Tomasza, Katowice 1992, logion 1, s. 13.
17
Tam¿e, logion 108, s. 49.
18
Tam¿e, logion 62, s. 3537.
19
Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotycz¹cych
prawdziwej wiedzy, t. 12, Warszawa 1994. Zob. rozdzia³y: I 3, 3 (z powo³aniem siê na 2 Tm 2, 2), I 5, 1 (z powo³aniem siê na 1 Tm 5, 21), V 65
(z powo³aniem siê na Platona [List II 312DE, 314BC] i Paw³a: My tedy g³osimy
m¹droæ wród doskona³ych [1 Kor 2, 6]).
20
Tam¿e, IV 4, 45.1, t. 1, s. 299.
21
Wed³ug Klemensa Chrystus jest przede wszystkim nauczycielem gnostyckim, który zst¹pi³ na ziemiê, aby poprowadziæ kilka wybranych osób do
wy¿szej gnozy swego ojca, ucz¹c ich doskona³ego nieprzywi¹zania (a#pa#theia)
oraz przekazuj¹c im tajemne nauki oparte na alegorycznej interpretacji Pism.
To w³anie Klemens rozumie jako zbawienie (Kobierce IV 136, 5). Idea Chrystusa jako zbawiciela ca³ej ludzkoci poprzez jego ofiarê, zosta³a w filozoficznym systemie Klemensa zast¹piona ezoteryczn¹ ide¹ gnozy (S.R.C. Lilla,
Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism, London 1971, s. 159).
15
16
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O tym, ¿e Jezus przekazywa³ (lub mia³ przekazywaæ) nauki tajemne wybranym uczniom, wspomina kilku Ojców Kocio³a. Ireneusz pisa³, i¿ karpokracjanie g³osili, ¿e Jezus mówi³ prywatnie
i w tajemnicy do Swoich uczniów i aposto³ów, i ¿e oni prosili go
o pozwolenie przekazywania tego, czego ich naucza³ [ludziom]
wartociowym i wierz¹cym22 . w. Bazyli z Cezarei stwierdza³: Nie
zadowalamy siê zaiste tym, o czym przypomina Aposto³ lub Ewangelia, lecz zapowiadamy i przytaczamy tak¿e i to, co przejêlimy
z nauczania niepisanego, a co ma wielkie znaczenie dla misterium.
(...) Z jakich pism? Czy nie z tradycji okrytej milczeniem i tajemnic¹23 . Wed³ug Klemensa m¹droæ przekazywano ustnie i tylko
nielicznym24 . W jego Wypisach z Theodota czytamy: Zbawca naucza³ Aposto³ów najpierw w sposób figuratywny i misteryjny, potem za pomoc¹ przypowieci i zagadek, a w koñcu jako trzeci etap
 kiedy byli oni sami  w sposób jawny i bezporedni25 . W zachowanym u Euzebiusza fragmencie z zaginionych Zarysów Klemensa, czytamy, ¿e Jakubowi Sprawiedliwemu, Janowi i Piotrowi [czyli tym trzem, przed którymi przemieni³ siê na górze  J. S.] da³ Pan
[Jezus] po zmartwychwstaniu wiedzê (= gnozê), oni za dali j¹
wszystkim innym aposto³om, a znowu aposto³owie [wtajemniczyli]
Siedemdziesiêciu, do których nale¿a³ Barnaba26 , towarzysz¹cy
w podró¿ach Paw³owi z Tarsu, bêd¹cego  w opinii gnostyków
 jednym z wtajemniczonych. Celsus nazywa³ chrzecijañstwo
nauk¹ tajemn¹, a Orygenes wprawdzie okreli³ ten pogl¹d miaIreneusz, Przeciwko herezjom I 25, 5, A. Roberts, J. Donaldson (red.),
Ante-Nicene Christian Library: The Writings of the Fathers down to A.D. 325,
vol. 1, Albany 1996, s. 724 [edycja na CD-ROM]. Por. tam¿e, rozdzia³ III 3, 1.
23
Bazyli Wielki, O duchu wiêtym, Warszawa 1999, s. 175176, rozdzia³ 66.
24
Klemens, Kobierce VI 61, 3, t. 2, s. 147.
25
Klemens, Wypisy z Theodota, Kraków 2001, s. 68, rozdzia³ 66.
26
Euzebiusz z Cezarei, Historia kocielna. O mêczennikach palestyñskich,
Poznañ 1924, s. 52, rozdzia³ II 1, 4.
22
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nem g³upoty, ale, z drugiej strony, stwierdzi³, ¿e istnienie pewnych tajemnic ukrywanych przez pospólstwem nie jest wy³¹czn¹
w³asnoci¹ nauk chrzecijañskich27 . Przypomnia³, ¿e równie¿ Jezus nie naucza³ wszystkiego publicznie28, i ¿e wiêkszoæ ludzi nie
zas³uguje na otrzymanie nauk ezoterycznych29 . Podkreli³ zakaz
przekazywania ludziom niegodnym niektórych nauk30 . Powód,
dla którego pewne nauki nale¿y zachowaæ w sekrecie, najdobitniej
wy³uszczy³ Klemens: Jest bowiem bardzo niebezpieczn¹ rzecz¹
wyk³ad prawdziwej filozofii, istotnie misteryjnej [a wiêc tajemnej
 J.S.] ujawniæ tym, którzy chc¹ bez skrupu³ów i bez troski
o sprawiedliwoæ wszystkiemu siê przeciwstawiæ, którzy wyrzucaj¹
z siebie wszelkie s³owa i myli bez nadmiernego umiaru, sami
siebie oszukuj¹c i wprowadzaj¹c w stan zupe³nego oszo³omienia
swych w³asnych zwolenników31 . Klemens posun¹³ siê tak daleko,
¿e prostych, niewtajemniczonych chrzecijan, porówna³ do wiñ,
co uwa¿ano wtedy (i uwa¿a siê obecnie) za wysoce obraliwe:
Jest bowiem rzecz¹ szczególnie uci¹¿liw¹ przekazywaæ pouczenia
istotne, kryszta³owej przejrzystoci, o prawdziwym wietle, s³uchaczom podobnym do wiñ i nieowieconym32 .

Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986, s. 40, rozdzia³ I 7, podkr.  J.S.
(...) na przyk³ad wyk³ad przypowieci, które Jezus opowiada³ tym, którzy s¹ na zewn¹trz, zachowuj¹c ich wyjanienie dla tych, którzy przeszli stadium nauczania egzoterycznego i przy³¹czyli siê do Jezusa prywatnie (tam¿e,
rozdzia³ III 21, s. 150).
29
(...) rzesze wiernych s³ucha³y przypowieci tak, jakby siê znajdowali na
zewn¹trz i zas³ugiwali jedynie na otrzymanie nauk egzoterycznych; natomiast
uczniowie na osobnoci otrzymywali wyjanienia przypowieci. Jezus bowiem
(...) wy¿ej nad t³um ceni³ tych, którzy pragnêli poznaæ Jego m¹droæ (tam¿e,
rozdzia³ III 46, s. 165).
30
Tam¿e, rozdzia³ VI 6, s. 291.
31
Klemens, Kobierce , t. 1, s. 15, rozdzia³ I 21, 2.
32
Tam¿e, s. 42, rozdzia³ I 55, 4. Nieowieconych w znaczeniu niewyæwiczonych.
27

28
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Klemens  podobnie jak gnostycy  uwa¿a³ wiêc, ¿e ogó³ prostych chrzecijan nie zrozumie najg³êbszych nauk chrzecijañskich,
i ¿e przekazywanie im jest jak rzucanie pere³ przed wieprze33 . Jak
czytamy w Ewangelii Jana, wiêkszoæ uczniów Jezusa po prostu
nie rozumia³a g³êbi jego nauczania34 . Byæ mo¿e w tym nale¿y szukaæ wyjanienia faktu, dlaczego Jezus przemieni³ siê tylko przed
tymi trzema. Podobn¹ uwagê znajdujemy w gnostyckiej Ksiêdze
Tomasza Atlety: Je¿eli rzeczy, które widzisz, s¹ dla ciebie niezrozumia³e, to jak mo¿esz s³uchaæ o rzeczach, które s¹ niewidzialne?
 powiada Zbawca do Judy Tomasza  Jeli czyny prawdy, które
s¹ widoczne w wiecie, s¹ dla ciebie trudne do wykonania; jak
wiêc, doprawdy, mo¿esz dokonaæ tych, które przynale¿¹ do wznios³ych wy¿yn i do pleromy, która jest niewidzialna?35 .
Wed³ug zwolenników Walentyna, gnostyka z II wieku n.e.: gnoza to zbawienie wewnêtrznego, duchowego cz³owieka36 . Walentynianie powo³ywali siê przy tym na w³aciwego twórcê chrzecijañstwa i jego pierwszego teologa Paw³a z Tarsu, który podkrela³
ró¿nicê miêdzy cz³owiekiem zewnêtrznym poddanym prawu moj¿eszowemu (Rz 7, 22), a cz³owiekiem wewnêtrznym dzia³aj¹cym
w zgodzie z Duchem (Ef 3, 16). Wed³ug W. Schmithalsa Pawe³
akceptowa³ jêzyk gnozy, a odrzucenie tendencji gnostyckich nast¹pi³o dopiero w ³onie instytucjonalnego Kocio³a37 . K. Rudolph nie
Nie rzucajcie pere³ winiom (Ewangelia Tomasza, logion 93 s. 45).
J 10, 6 pokazuje, ¿e uczniowie Jezusa nie zrozumieli znaczenia przypowieci, któr¹ im opowiedzia³. Por. Ewangelia Tomasza, logiony 28 i 51, s. 25, 33.
35
Ksiêga Tomasza Atlety 138, 2833, w: The Nag Hammadi Library in English, red. J.M. Robinson, Leiden 1977, s. 189.
36
Ireneusz, Przeciwko herezjom I 21, 4, za: Ante-Nicene Christian Library,
red. A. Roberts, J. Donaldson, s. 713.
37
W. Schmithals, The Corpus Paulinum and Gnosis, w: The New Testament
and Gnosis: Essays in honour of Robert McL. Wilson, red. A.H.B. Logan i A.J.M.
Wedderburn, Edinburgh 1983, s. 123.
33
34
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tylko podkreli³ niew¹tpliwy wp³yw gnozy na religiê Paw³a38 , ale, co
wiêcej, ujrza³ w doktrynie Marcjona konsekwentn¹ kontynuacjê nauki Paw³a w duchu gnostyckim39 .
Zwi¹zek Paw³a z gnostycyzmem jest do dzisiaj przedmiotem
kontrowersji. Listy Paw³a wskazuj¹ na to, ¿e nurt ten wywar³ na
Paw³a silny wp³yw. Dlatego herezjolodzy nie powo³ywali siê na
Paw³a, a Tertulian nazwa³ go nawet ironicznie aposto³em heretyków (haereticorum apostolus)40 . Trudno siê temu dziwiæ, skoro
gnostycka Hipostaza archontów (86, 2122) nazywa go wielkim
aposto³em41 , a Nauki Sylwana (108, 3032) mówi¹ o Pawle,
który sta³ siê jak Chrystus42 . Typowo gnostyckich terminów, takich jak gno#sis czy sophía, Pawe³ zawsze u¿ywa³ w pozytywnym
kontekcie43 . W gnostyckiej manierze przeciwstawia³ ducha (porównywanego do wiat³a) cia³u, które porównywa³ do ciemnoci
(Rz 8, 59). ¯ycie wed³ug cia³a uznawa³ za mieræ Ducha (Rz 8,
13). Swoich uczniów dzieli³ na zaawansowanych, czyli duchowych (pneumatikois) i cielesnych (sarksínois) (1 Kor 3, 1);
tych ostatnich traktowa³ jak niemowlêta na duchowej cie¿ce.
Swoich zwolenników uwa¿a³ za synów wiat³oci, cz³onków
jednego, mistycznego cia³a Chrystusa (Rz 12, 45) i przeciwstawia³ ich synom ciemnoci (1 Tes 5, 5), którzy nie nale¿eli do
ich wspólnoty wybrañców. Wreszcie, swoj¹ naukê Pawe³ nazyK. Rudolph, Gnoza: Istota i historia pónoantycznej formacji religijnej,
Kraków 1995, s. 262263.
39
Tam¿e, s. 278.
40
K.S.F. Tertulian, Przeciw Marcjonowi, Warszawa 1994, s. 108, rozdzia³ III 5, 4.
41
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Termin gnôsis (wiedza, poznanie) pojawia siê w autentycznych listach Paw³a 13 razy (g³ównie w 2 Kor), a termin sophía (m¹droæ) wystêpuje
czterokrotnie w 1 Kor: dwa razy w 2, 6 i po razie w 2, 7 i 12, 8. Tylko w 1 Tm
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wa³ tajemn¹ (mystere#o; 1 Kor 2, 7), a swych nawróconych doskona³ymi (teleíois; 1 Kor 2, 6), tak jak czynili to gnostycy44 .
Autor gnostyckiej Ewangelii wed³ug Filipa powtórzy³ za nim45 , ¿e
cia³o ani krew nie bêd¹ mog³y dziedziczyæ królestwa bo¿ego46 .
Podkrelano te¿ zwi¹zek Paw³a z ezoteryk¹ ¿ydowsk¹, mistyk¹
rydwanu czyli heichalot47 , mistyczn¹ tradycj¹ henochiañsk¹, jak
równie¿ sugerowano wp³yw, jaki wywar³y na niego tradycje misteryjne Azji Mniejszej oraz kosmologiczne spekulacje chaldejskie
i neoplatoñskie48 .
Maj¹c to wszystko na wzglêdzie byæ mo¿e wiêc racjê maj¹
badacze wyranie oddzielaj¹cy opisanego w ewangeliach synoptycznych cz³owieka Jezusa, który byæ mo¿e by³ g³ównie politycznym mesjaszem od mistycznego Chrystusa, którego wizje mia³
i od którego otrzyma³ nauki Pawe³. Trudno orzec, czy ten
Chrystus jest bli¿szy Jezusowi chrzecijan kocielnych, czy Chrystusowi gnostyków. Tak czy inaczej problem to¿samoci Jezusa
pozostaje nierozwi¹zany i nic nie wskazuje, ¿eby kiedykolwiek
mia³ doczekaæ siê zadowalaj¹cego rozstrzygniêcia.
Niegnostycki charakter ma jednak przedk³adanie przez niego wiary nad
wiedzê.
45
Zapewniam was, bracia, ¿e cia³o i krew nie mog¹ posi¹æ królestwa
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