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ZYZEK KACPER
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POCZ¥TKI RELIGII POGAÑSKICH
WED£UG JUSTYNA MÊCZENNIKA
wiêty Justyn Mêczennik urodzi³ siê oko³o 100 roku we Flavia Neapolis,
prawdopodobnie w rodzinie pogañskiej. Po okresie poszukiwañ w m³odoci, miêdzy innymi pod wp³ywem wiadectwa mêczenników, nawróci³ siê na chrzecijañstwo. Za³o¿y³ w Rzymie szko³ê filozoficzn¹, jedn¹ z pierwszych szkó³ chrzecijañskich. Zmar³ w tym miecie mierci¹ mêczeñsk¹ oko³o 165 roku. By³ autorem
prawdopodobnie kilkudziesiêciu dzie³, do naszych czasów zachowa³y siê tylko
trzy: 1 i 2 Apologia oraz Dialog z ¯ydem Tryfonem. Informacje na temat jego
¿ycia, dzia³alnoci i twórczoci czerpiemy przede wszystkim z tych jego pism
oraz z Akt mêczeñskich z procesu wiêtego i jego towarzyszy oraz z Historii Kocielnej Euzebiusza z Cezarei1.
Dzie³a Justyna Mêczennika przedstawiaj¹ ciekawy opis pierwotnej genezy
mitów i obrzêdów pogan, który  aby zrozumieæ go w³aciwie  nale¿y roz³o¿yæ
na poszczególne elementy i ka¿dy z nich wnikliwie opisaæ. Wa¿ne jest, aby zwróciæ uwagê na stosowan¹ przez Apologetê terminologiê i odnieæ siê do róde³,
z których korzysta³. Dziêki temu to, co na pocz¹tku mo¿e wydawaæ siê dziwne
i zaskakuj¹ce w myli tego Filozofa, zyskuje nowe wiat³o i staje siê zrozumia³e
1

Wprowadzenie to jest bardzo ogólne i skrótowe. Dla szerszego zapoznania siê z ¿yciorysem
w. Justyna i jego spucizn¹ literack¹, szczególnie apologetyk¹, polecam przeczytaæ: L. Misiarczyk, Wstêp do: Justyn Mêczennik, 1 i 2 Apologia, w: Pierwsi apologeci greccy, z j. greckiego prze³o¿y³, wstêpami i komentarzami opatrzy³ L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 161206. W swoim wprowadzeniu opieram siê w³anie na tym opracowaniu oraz na wymienionych ród³ach: 1 Apologia,
w: tam¿e, dz. cyt., s. 207270; 2 Apologia, w: tam¿e, s. 271284 oraz wydanie krytyczne: Justin,
Apologie pour les chrétiens, Sources Chrétiennes 507, Paris 2006 [dalej: SCh 507]; Dialog z ¯ydem
Tryfonem, Pisma Ojców Kocio³a 4, t³um. A. Lisiecki, Poznañ 1926, s. 97351 oraz wydanie krytyczne: Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, Paradosis 47, Fribourg 2003; Akta mêczeñskie w. Justyna i towarzyszy, Pisma Ojców Kocio³a 4, dz. cyt., s. XXIIIXXV. Numeracje i skróty stosujê za
ww. wydaniami krytycznymi: 1 Apol. dla 1 Apologii, 2 Apol. dla 2 Apologii oraz Dial. dla Dialogu
z ¯ydem Tryfonem.
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w kontekcie czasów, w których ¿y³. Justyn bowiem nie by³ wy³¹cznym twórc¹
przedstawianych koncepcji, lecz czerpa³ je ze znanej sobie tradycji interpretacji
Biblii oraz filozofii.
Znaj¹cemu wspó³czesne przek³ady Pisma wiêtego czytelnikowi z pewnoci¹ pomog¹ odniesienia do Septuaginty2, z której przy omawianiu analizowanego zagadnienia Autor Apologii korzysta³, a tak¿e do przyk³adów interpretacji stosowanych przez niego fragmentów dokonanej przez innych pisarzy jego epoki
lub wczeniejszych. Dokonam tego wszystkiego ze starann¹ dba³oci¹ o szczegó³y, aby nawietliæ mo¿liwie najwiêcej aspektów jego nauki. Odwo³am siê te¿ w tym
celu do znanych mu koncepcji i terminów filozoficznych, które stosowa³ przy
opisie pewnych zwi¹zanych z tematem pracy zagadnieñ, nie przypisuj¹c mu jednak z za³o¿enia przejêcia ca³ej ich treci. Odniesieñ tych dokonam przewa¿nie
w przypisach, poniewa¿ nie one s¹ g³ównym tematem artyku³u.
Dog³êbne zbadanie myli Justyna mo¿e sprawiæ wra¿enie, ¿e brakowa³o jej
oryginalnoci. Czy po³¹czenie znanych z przejêtej tradycji schematów przepowiadania S³owa Bo¿ego i jego analizy oraz konceptów filozofów sprawi³o, ¿e
Apologeta stworzy³ w³asn¹ teoriê na temat genezy mitów i obrzêdów pogan, a mo¿e
raczej by³o ono powtórzeniem wczeniejszych tez, tyle ¿e dokonanym innym jêzykiem? Nie zamierzam odpowiadaæ na to pytanie  ograniczê siê tylko do zanalizowania powsta³ych z tej syntezy owoców
1. BEZROZUMNOÆ ORAZ PODDANIE NAMIÊTNOCIOM  ELEMENTAMI
POPRZEDZAJ¥CYMI GENEZÊ WIERZEÑ I OBRZÊDÓW POGAÑSKICH

Pocz¹tki wierzeñ i kultu religii pogañskich  wed³ug fragmentów zachowanych
dzie³ Justyna Mêczennika  mia³y miejsce w bli¿ej nieokrelonych pradziejach
ludzkoci3. Pi¹ty rozdzia³ 2 Apologii opowiedzia³ o nich zaraz po opisie stworzenia
wiata i cz³owieka oraz przyporz¹dkowania poszczególnych rzeczywistoci ludziom, ¿ywio³om i anio³om. Geneza fa³szywej w oczach Apologety wiary nast¹pi³a wtedy, gdy pierwotna harmonia zosta³a zaburzona poprzez przekroczenie przez
anio³ów granic wskazanej im przez Boga opieki nad ludmi i tym wszystkim co
znajduje siê pod niebem4. Ów upadek mia³ siê dokonaæ przez ich wspó³¿ycie
z kobietami5. Anio³owie, naucza³ Justyn, wkraczaj¹c w bezporedni sposób w wiat
cz³owieka, wzbudzili w ludziach postrach i sami zaczêli odbieraæ Bosk¹ czeæ6.
2

Korzystam z wydania: Septuaginta, ed. RahlsHanhart, Sttutgart 2006 [dalej: Septuaginta].
Polskie przek³ady podajê za Bibli¹ Jerozolimsk¹, Poznañ 2006.
3 Por. 1 Apol. 5,2; 2 Apol. 4(5),26.
4 2 Apol. 4(5),2, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 274.
5 Por. 2 Apol. 4(5),23.
6 Por. 2 Apol. 4(5),35; 1 Apol. 5,2.
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Wraz ze swoimi zrodzonymi ze zwi¹zku z kobietami dzieæmi  demonami  zostali wiêc uznani za bogów7. Ich imiona, wygl¹d i czyny przypisano utworzonym
w ten sposób bóstwom8.
Czym charakteryzowali siê pierwsi ludzcy bogowie? Mieli cechy doprawdy
diabelskie, bo sami byli upad³ymi anio³ami i demonami. Nie jest zadaniem tego
artyku³u wg³êbiaæ siê szczegó³owo w naturê tych istot, nale¿y jednak wskazaæ na
podstawowy czynnik ich postawy, kluczowy dla zrozumienia tak¿e dalszych etapów genezy mitów i obrzêdów pogan.
Justyn, opisuj¹c aktywnoæ upad³ych anio³ów, jako jeden ze sposobów zniewalania przez nich rodzaju ludzkiego wymieni³ naukê sk³adania ofiar, palenia
kadzide³ i praktykowania libacji. Zaznaczy³ w tym miejscu, ¿e pragnêli oni otrzymywania tego rodzaju czci po tym, jak zostali poddani namiêtnociom po¿¹dañ
(páthesin epithymiôn)9. Te namiêtnoci przypisywane by³y przez Justyna nie tylko upad³ym anio³om i ich dzieciom, ale tak¿e wszystkim ludziom, którzy tych
istot pos³uchali, oddalaj¹c siê w ten sposób od Boskiego Logosu10. mia³o mo¿na
stwierdziæ, ¿e s¹ one w myli filozofa warunkiem koniecznym do przyjêcia i rozwiniêcia w sobie ka¿dej fa³szywej nauki. W³anie przez nie zrodzi³a siê wiara
w bogów i ich kult. Ze strony upad³ych anio³ów i ich potomstwa owe namiêtnoci
wyra¿a³y siê w chêci odbierania przez nie czci nale¿nej Bogu. Natomiast natrafienie na zniewolonych po¿¹dliwoci¹ ludzi umo¿liwi³o im realizacjê tych pragnieñ,
tacy bowiem, jako podobni demonom11, byli otwarci na ich dzia³anie.
7

Por. tam¿e.
Por. 2 Apol. 4(5),56.
9 Por. 2 Apol. 4(5),4: Kaì ( ) tò anthrópeion génov eautoîs edoúlosan ( ) dià didachçs
thumáton kaì thumiamáton kaì spondôn, hôn endeeîs gegónasi metà tó páthesin epithumiôn doulothçnai ( ), SCh 507, s. 330. Nale¿y tu dostrzec podobieñstwo leksykalne do okrelenia, jakiego w. Pawe³ u¿y³ przy opisie rozpustnego ¿ycia pogan w 1Tes 4,35: Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest
wasze uwiêcenie: powstrzymywanie siê od rozpusty, aby ka¿dy umia³ utrzymywaæ w³asne cia³o
w wiêtoci i we czci, a nie w po¿¹dliwej namiêtnoci (en páthei epithumíav), jak to czyni¹ nie
znaj¹cy Boga poganie.
Warto te¿ ju¿ teraz zwróciæ uwagê na wyra¿enie, które pad³o w przytoczonej w³anie wypowiedzi
Aposto³a: nie znaj¹cy Boga poganie (tà éthne tà mé eidóta tòn theón). Nauka chrzecijañska od
swoich pocz¹tków wskazywa³a na to, ¿e brak poznania Boga ³¹czy siê z uleganiem po¿¹daniom i,
co za tym idzie, czynieniem z³a (por. tak¿e: 1J 2,314; 3,619; 4,8). Justyn, o czym bêdzie mowa
dalej, tak¿e dostrzega³ tê zale¿noæ. Widoczna jest ona równie¿ u filozofów greckich, pocz¹wszy od
Heraklita, por. D. Mrugalski, Logos. Filozoficzne i teologiczne ród³a idei wczesnochrzecijañskiej,
Kraków 2006, s. 3666. Szczególnie du¿o uwagi namiêtnociom, uczuciom czy cierpieniom (ró¿ne
warianty t³umaczenia greckiego páthos) przeciwstawnym idealnej postawie oddanemu boskiemu
logosowi mêdrca  beznamiêtnoci (apátheia)  powiêcali stoicy, por. D. Mrugalski, dz. cyt., s. 6365;
G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t³um. E.I. Zieliñski, t. 3, Lublin 2004, s. 376436.
10 Por. 1 Apol. 9,15; 12,311; 58,3.
11 Por. 2 Apol. 9,4. Por. tak¿e: 1 Apol. 5,4; 9,14; 58,23.
12 Por. 1 Apol. 5,2; 12,5.
8
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Ludzie ci, poza namiêtnociami, ogarniêci mieli byæ tak¿e bezrozumnoci¹12.
Cecha ta by³a w³aciwie uprzednia do popadniêcia w same namiêtnoci. Pisz¹c na
temat danej ludziom przez Boga zdolnoci do u¿ywania rozumu, Filozof zestawi³
j¹ z umiejêtnoci¹ odró¿nienia prawdy i dobra od fa³szu i z³a oraz nieskrêpowan¹
¿adn¹ koniecznoci¹ mo¿liwoci¹ wyboru miêdzy nimi13. Sam rozum jasno mia³by wskazywaæ w³aciw¹ drogê  ci, którzy ¿yj¹ bezrozumnie (alogôs bioúntes)
zostaj¹ zwiedzeni przez demony i sk³adaj¹ im ofiary oraz oddaj¹ czeæ14. W³anie
tacy ludzie  którzy nie oceniali przy pomocy rozumu (logô ouk ékrinon) dziej¹cych siê wydarzeñ  wpadli w sid³a demonów i nazwali [je] bogami15. Apologeta wyra¿a³ siê tu bezwzglêdnie  nie minimalizowa³ jednostkowej winy, lecz
twierdzi³, ¿e cz³owiek z natury dobry zawsze ma mo¿liwoæ poznania i wyboru
dobra, a jeli je odrzuca, zas³uguje na karê16. Dlatego ludzie niepod¹¿aj¹cy za
tym, co mi³e Bogu, ¿yj¹cy w grzechu i niesprawiedliwoci, zawinili uprzednio
niewykorzystaniem rozumu.
Dowiedziona na przyk³adzie wypowiedzi Apologety o bezrozumnych ludziach zale¿noæ, wystêpowaæ mia³a tak¿e u anio³ów. Ci upadli mieli staæ siê z³ymi z w³asnej winy, niczym nie przymuszeni wypowiedzieli pos³uszeñstwo ustanowionemu przez Boga porz¹dkowi17. ¯ycie bez rozumu  alogôs  w myli Justyna
sta³o siê równoznaczne zejciu na drogê fa³szu zarówno u ludzi, jak i u anio³ów.
2. ZWI¥ZEK TEORII JUSTYNA NA TEMAT LOGOSU Z GENEZ¥ MITÓW
I OBRZÊDÓW

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na s³owo logos i pochodz¹ce od niego
wyrazy, których filozof u¿ywa³ w swoich wypowiedziach na powy¿szy temat.
Chodzi tu miêdzy innymi o terminy, które oddaje siê przez polskie bezrozumnie
(alogôs) czy za pomoc¹ rozumu (logô). Oczywicie, w³anie to oznaczaj¹ one
w swoim znaczeniu potocznym, w takim te¿ Justyn je zwykle stosowa³. Filozofia,
judaizm oraz chrzecijañstwo termin logos zaaplikowa³y jednak na okrelenia bardziej techniczne18. Prolog Ewangelii wed³ug wiêtego Jana Jezusa Chrystusa nazwa³ w³anie Logosem, S³owem Boga19. Apologeta, prawdopodobnie niezale¿nie
13 Bezrozumnoæ nale¿y zatem ³¹czyæ z dobrowolnym wyborem z³a. Por. 1 Apol. 10,45;
28,24; 4344; 46,5; 2 Apol. 7(6),38.
14 Por. 1 Apol. 12,5: Pepeísmetha d ek daimónon faúlon, hoí kaì parà tôn alógos bioúnton
aitoûsi thúmata kaì therapeías ( ), SCh 507, s. 154156.
15 1 Apol. 5,2, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 210; SC 507, s. 138.
16 Por. 1 Apol. 28,24; 4344. Por. tak¿e: Dial. 88,5; 102,4; 140,4141,2; 1 Apol. 10,45; 46,45;
2 Apol. 6(7),38.
17 Por. Dial. 88,5; 102,4; 140,4141,2; 2 Apol. 4(5),3; 6(7),56.
18 Por. M. Osmañski, Has³o Logos, w: Encyklopedia PWN Religia, t. 6, Warszawa 2002,
s. 283291; G. Reale, dz. cyt., t. 5, Lublin 2005, s. 113114.
19 Por. J 1,114.

POCZ¥TKI RELIGII POGAÑSKICH WED£UG JUSTYNA MÊCZENNIKA

227

od ewangelisty, na podstawie Septuaginty i myli judaizmu palestyñskiego oraz,
byæ mo¿e, hellenistycznego, a przede wszystkim w wietle przyjêtego przez siebie
chrzecijañstwa, równie¿ odniós³ to s³owo do osoby Jezusa20. Dodatkowo u¿ywa³
stoickiego terminu lógos spermatikós  logos rozsiany. Ca³y rodzaj ludzki mia³by
w wietle tej koncepcji udzia³ w Boskim Logosie (lógos theîos21), to¿samym z LogosemChrystusem, dziêki obecnemu w ka¿dym cz³owieku Jego nasieniu22.
20 Na temat niezale¿noci Justyna od w. Jana Ewangelisty, por. D. Mrugalski, dz. cyt.,
s. 186190. Polski uczony przytoczy³ tu wyniki badañ A.J. Bellinzoniego i W. Barnarda. Na temat
oparcia Justyna na Septuagincie odnonie do koncepcji ChrystusaLogosu, por. tam¿e, s. 196199,
218219. Na temat korzystania przez Apologetê z myli judaizmu palestyñskiego, a cile, z midraszów ¿ydowskich, por. tam¿e, s. 225229. D. Mrugalski bazowa³ tu na analizach L. Misiarczyka. Na
temat zwi¹zków z judaizmem hellenistycznym, por. tam¿e, s. 219224, 235244. Autor przytoczy³
tu nastêpuj¹ce opinie: wedle H.A. Wolfsona i C.J. de Vogela Justyn by³ zale¿ny od Filona Aleksandryjskiego; zale¿noæ tê wykluczyli W. Barnard i W.A. Shotwell; porednie stanowisko, wed³ug
którego Justyn poddany by³ ogólnym wp³ywom judaizmu hellenistycznego, przyjêli H. Chadwick
i E.F. Osborn. Sam Mrugalski przychyla³ siê ku tezie jakiej zale¿noci Justyna od teologii Filona,
chocia¿ nie wyklucza³, ¿e paralele mog³y siê pojawiaæ niezale¿nie, ze wzglêdu na korzystanie z Septuaginty przez obu autorów i ich g³êbok¹ znajomoæ filozofii greckiej.
Apologeta, mniej lub bardziej zale¿ny od wymienionych róde³, dokonywa³ oczywicie ich chrzecijañskiej interpretacji, odczytuj¹c na ich podstawie wype³nienie siê proroctw starotestamentalnych w Jezusie Chrystusie. ¯ydowi Tryfonowi uzasadnia³ swoje stanowisko ród³ami znanymi odbiorcy, a wiêc zwi¹zanymi z teologi¹ judaizmu, natomiast adresatom Apologii wyk³ada³ je na podstawie filozofii popularnej w Rzymie. Czy wskazanych róde³ oraz filozofii Justyn u¿ywa³ wiêc
tylko instrumentalnie, w celu lepszej prezentacji chrzecijañstwa, mniej natomiast liczy³y siê one
w utwierdzeniu jego w³asnej wiary? Por. D. Mrugalski, dz. cyt., s. 205212, 243244.
21 1 Apol. 10,6; SCh 507, s. 150.
22 Por. 1 Apol. 46,2: Chrystus jest pierworodnym Synem Boga i jednoczenie Logosem, w którym ma udzia³ ca³y rodzaj ludzki, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 240. Por. tak¿e: 2 Apol. 7(8),
3: wiêksz¹ pa³aj¹ nienawici¹ owe demony przeciwko tym, którzy maj¹ udzia³ [nie] tylko w nasionach owego Logosu (katà spermatikoû lógou méros), ale znaj¹ i kontempluj¹ ca³y Logos (katà toû
pantòs lógou), czyli Chrystusa, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 277; SCh 507, s. 340.
Justyn nie przejmowa³ terminu lógos spermatikós wraz z ca³ym jego stoickim rozumieniem, wedle
którego ów logos jest wyranie materialny, przybiera postaæ pneumy lub ognia, M. Osmañski, dz.
cyt., s. 284, por. te¿: D. Mrugalski, dz. cyt., s. 213215. M. Osmañski t³umaczy go jako logos
nasienny, inaczej ni¿ L. Misiarczyk, za którym, opieraj¹c siê na jego przek³adzie Apologii Justyna,
stosujê wyra¿enie logos rozsiany, por. M. Osmañski, dz. cyt., s. 284; L. Misiarczyk, Wstêp do:
Justyn Mêczennik, 1 i 2 Apologia, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 187188. £acinnicy oddali
grecki termin lógoi spermatikoí przez rationes seminales, co mo¿na t³umaczyæ jako racje zal¹¿kowe, por. G. Reale, dz. cyt., t. 3, s. 386387. Jêzyk polski zwykle przek³ada stoickie lógoi na w¹tki
rozumowe, por. D. Mrugalski, dz. cyt., s. 59.
Boski Logos (lógos theîos) jest tak¿e okreleniem filozoficznym, ró¿ni¹cym siê od S³owa Boga
z Septuaginty (lógos toû theoû). Termin ów wystêpowa³ ju¿ u Heraklita, gdzie oznacza³ porz¹dkuj¹c¹ i kieruj¹c¹ wszystkim zasadê kosmosu. Stoicy po³¹czyli tê koncepcjê z nauk¹ o logosie rozsianym. Za nimi oba terminy zaaplikowa³ Filon Aleksandryjski w swojej nauce o Logosie. Por. D. Mrugalski, dz. cyt., s. 3245, 5466, 7397, 134178.
Wydaje siê zrozumia³ym, ¿e Justyn, zwracaj¹c siê do wiat³ych przedstawicieli kultury greckorzymskiej, jakimi byli cesarze (nazywa ich filozofami, por. 1 Apol. 12), u¿ywa³ znanego im jêzyka
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T³umacz, napotykaj¹c u Justyna s³owo lógos lub pochodne mo¿e mieæ trudnoci z jego odpowiednim przek³adem i si³¹ rzeczy musi dokonaæ jego interpretacji23. Mo¿na postawiæ pytanie: czy gdy Justyn mówi³ o oddzieleniu od logosu,
chodzi³o mu o brak rozs¹dku i bezrozumnoæ, czy o sprzeciw wobec S³owa Boga
 Jezusa Chrystusa? A mo¿e mia³ na myli i jedno, i drugie? S¹ fragmenty, które
jasno przedstawiaj¹ rozumienie przez Justyna tego wyrazu w danym miejscu:
kontekst wskazuje na to, czy jest ono potoczne czy specjalistyczne24. Nie bêdê siê
zatrzymywa³ nad ka¿dym z nich. Chcia³bym natomiast zwróciæ uwagê na poni¿szy tekst, mog¹cy pomóc w g³êbszym pojêciu znaczenia oddzielenia od logosu
w myli filozoficznej i teologicznej Apologety:
Chrystus jest pierworodnym Synem Boga i jednoczenie Logosem (tòn christòn
lógon ónta), w którym ma udzia³ ca³y rodzaj ludzki. Ci wiêc, którzy wiedli
¿ycie zgodne z Logosem (metà lógou biósantes), s¹ chrzecijanami, nawet gdyby byli nazywani ateistami, jak na przyk³ad Sokrates, Heraklit i im podobni,
a tak¿e wród barbarzyñców Abraham, Ananiasz, Azariasz, Miszael, Eliasz i wielu innych ( ). Tak wiêc ci, którzy ¿yli wbrew Logosowi (áneu lógou biósantes), byli ludmi bezu¿ytecznymi, wrogami Chrystusa i mordercami tych, którzy ¿yli zgodnie z Nim (metà lógou bioúnton), natomiast ci, którzy ¿yli i ¿yj¹
zgodnie z Logosem (metà lógou biósantes kaì bioûntes), s¹ chrzecijanami i nie
znaj¹ ani lêku, ani trwogi25.

filozoficznego. Niech pozostanie otwartym pytanie, czy jêzyk ów uznawa³ on za równie wa¿ny
w przepowiadaniu nauki apostolskiej samym chrzecijanom. Jest pewne, ¿e wyra¿enia lógos spermatikós nie stosowa³ w Dialogu z ¯ydem Tryfonem.
23 Nale¿a³oby z pewnoci¹ dok³adnie przebadaæ pod k¹tem filologicznym u¿ycie przez Justyna
terminu lógos oraz wyrazów od niego pochodz¹cych w zwi¹zku z powszechnym jego u¿yciem
w jêzyku koine, co wykracza poza ramy tego artyku³u. Jak by³o ono czêste i jak ró¿nie mo¿na
oddawaæ jego znaczenie na jêzyk polski, niech poka¿e poni¿szy fragment jednego tylko rozdzia³u
Apologii:
Nas ( ) nie chcecie s¹dziæ, lecz bez zastanowienia kieruj¹c siê emocjami (alógo páthei) ( )
skazujecie bez wyroku. A prawda ( ) jest taka: kiedy w dawnych czasach z³e demony ( ) cudzo³o¿y³y z kobietami, deprawowa³y dzieci i ukazywa³y ludziom straszne widziad³a, by przeraziæ tych,
którzy nie oceniali przy pomocy rozumu (hoí lógo ouk ékrino) dziej¹cych siê wydarzeñ ( ). Gdy
potem Sokrates w sposób rozumowy (lógo) usi³owa³ te rzeczy wyjaniæ ( ), same owe demony
( ) wyda³y go na mieræ ( ). Nie tylko ( ) wród Greków za porednictwem Sokratesa Logos
objawi³ te rzeczy (dià Sokrátous hupò lógou eléghthe taûta), ale tak¿e wród barbarzyñców objawi³
to sam Logos, przyjmuj¹c widzialn¹ postaæ (hup autoû toû lógou morthéntos), i sta³ siê cz³owiekiem zwanym Jezusem Chrystusem, 1 Apol. 5,14, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 210; SCh
207, s. 138140.
24 Por. np. 1 Apol. 3,2, gdzie Justyn pisa³ o prawie do obrony w³asnego ¿ycia i pogl¹dów (toû
eautôn bíou kaì lógou) (w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 208; SCh 507, s. 130) z 1 Apol. 10,6,
gdzie na w³aciw¹ interpretacjê terminu lógos wskazuje jego okrelenie: lógos theîos  Boski Logos
(SCh 507, s. 150).
25 1 Apol. 46,24, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 240; SCh 507, s. 250252.
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Powy¿szy fragment ostro przeciwstawi³ ludzi ¿yj¹cych zgodnie z logosem26
i tych, którzy ¿yli przeciw niemu. Tych drugich z pewnoci¹ mo¿na uto¿samiæ
z tymi, których wczeniej okreli³em jako bezrozumnych. Potwierdza to nie tylko
podobieñstwo semantyczne u¿ytych przez Justyna okreleñ, lecz tak¿e sposób,
w jaki Apologeta opisa³ owych ludzi: byli to bezu¿yteczni, pogr¹¿eni w fa³szu
wrogowie tego, co Boskie, a tak¿e, na co wskazywa³ w innych czêciach swoich
dzie³: czciciele i niewolnicy demonów27. Widaæ wyranie, ¿e brak logosurozumu i brak logosuS³owa Boga znaczy³y u Justyna to samo (przynajmniej jeli
chodzi o widoczne w postêpowaniu owoce), zgodnie zreszt¹ z jego koncepcj¹
logosu rozsianego28. Oddzielenie siê od logosu, którego nasiona zosta³y zasiane
u wszystkich ludzi, jest wiêc wedle tej teorii zarówno zaprzestaniem trzewego
mylenia, jak i odrzuceniem Boga. St¹d ju¿ tylko krok do popadniêcia w namiêtnoci po¿¹dañ i tym samym  w przypadku ludzi  w niewolê demonów, wyra¿aj¹c¹ siê w pogañskich wierzeniach i kultach.
3. STRACH JAKO ELEMENT WZBUDZAJ¥CY CZEÆ FA£SZYWYCH BÓSTW
Oddzieleni od logosu i pogr¹¿eni w namiêtnociach anio³owie upadli, wspó³¿yj¹c z kobietami i sp³odzili potomstwo, tzw. demony29. Ta podana przez Justyna
teoria by³a zgodna ze wspó³czesnymi mu pogl¹dami zakorzenionymi w apokaliptyce ¿ydowskiej, widocznymi szczególnie w apokryficznych Ksiêdze Henocha i Ksiêdze Jubileuszów30. Wziê³a siê ona ze szczególnej interpretacji fragmentu szóstego
rozdzia³u Genesis, przedstawiaj¹cego opowieæ o synach Boga, którzy wziêli sobie za ¿ony córki cz³owiecze ( ) jakie im siê tylko podoba³y31 oraz o zrodzonych z tych zwi¹zków gigantach, czyli s³awnych w dawnych czasach mocarzach32.
26 S³owo logos zapisujê ma³¹ liter¹, jeli kontekst nie wskazuje wyranie, ¿e jest ono wy³¹cznie okreleniem Osoby Boskiej oraz je¿eli mo¿na t³umaczyæ je tak¿e jako rozum. Robiê to
niekiedy wbrew interpretacji t³umaczy dzie³ Justyna. Apologeta, tak jak inni autorzy staro¿ytni, nie
zna³ podzia³u na wielkie i ma³e litery.
27 Por. np. 1 Apol. 5,14.
28 Nie znaczy to, ¿e mo¿na przypisywaæ Apologecie zrównanie rozumu z Chrystusem. Por.
D. Kar³owicz, Sokrates i inni wiêci, Warszawa 2005, s. 5668.
29 2 Apol. 4(5), 3, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 274.
30 Por. Ksiêga Henocha etiopska, 67; 15; 69; 106,14; Ksiêga Jubileuszów 4,22; 5,1; 7,2122;
10,15. Korzysta³em z polskich t³umaczeñ powy¿szych róde³: Ksiêga Henocha etiopska, t³um.
R. Rubinkiewicz, w: Apokryfy Starego Testamentu, oprac. i wstêpy R. Rubinkiewicz, Warszawa 2000,
s. 141189; Ksiêga Jubileuszów, t³um. A. Kondracki, w: tam¿e, s. 259342. Por. tak¿e: H. Oleschko,
Anio³owie w apokryfach Starego i Nowego Testamentu, w: Ksiêga o anio³ach, red. H. Oleschko,
Kraków 2003, s. 365393; H. Pietras, Anio³owie w teologii Ireneusza z Lyonu na tle tradycji judeochrzecijañskiej, w: tam¿e, s. 131150.
31 Rdz 6,2.
32 Por. Rdz 6,3.
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Oryginalne wyra¿enie Biblii hebrajskiej synowie Boga33 zrównano w tej tradycji z anio³ami. Nawet w znanej z jednej z redakcji Kodeksu Aleksandryjskiego
wersji Septuaginty zast¹piono je sformu³owaniem anio³owie Boga (àggeloi toû
theoû). Prócz Justyna, sporód innych pisarzy epoki bliskiej czasom Apologety,
na tê wersjê omawianego fragmentu powo³ywa³ siê tak¿e Filon Aleksandryjski
w dziele De gigantibus34.
Ksiêga Henocha potomstwo owych anio³ów, którym byli giganci, nazywa³a
tak¿e z³ymi duchami: giganci, którzy zrodzili siê z duchów i z cia³a, otrzymaj¹
na ziemi nazwê z³ych duchów35. Podobne okrelenie znajduje siê w Ksiêdze Jubileuszów, bêd¹ce tam synonimem demonów: ska¿one demony zaczê³y zwodziæ
dzieci synów Noego ( ). On modli³ siê Pana mówi¹c: »( ) Niech Twoja ³aska
wzniesie siê nad moich synów, nie pozwól, by rz¹dzi³y nimi z³e duchy ( ). Ty
wiesz, co uczynili Czuwaj¹cy [jedna z grup anio³ów  przyp. KZ], ojcowie tych
duchów, za dni moich. Te duchy teraz ¿yj¹«36.
Justyn uto¿sami³ gigantów z dzieæmi upad³ych anio³ów, czyli demonami,
zgodnie z przedstawion¹ powy¿ej tradycj¹. W ³¹cznoci z ni¹, Apologeta wyliczy³, ¿e po upadku ukazywali ludziom straszne widziad³a, które tak przerazi³y
ludzi ¿yj¹cych wbrew logosowi (a zatem ludzi sobie podobnych), ¿e ci, przejêci
lêkiem i nie wiedz¹c, ¿e s¹ to w³anie z³e demony, nazywali [je] bogami i wzywali
ka¿dego tym imieniem, jakie sobie ka¿dy z owych demonów sam nada³37. Podobne w skutkach uwiedzenie ludzi przez upad³e anio³y opisa³a Ksiêga Henocha:
( ) duchy [anio³ów  przyp. KZ] przyjmuj¹c ró¿norakie kszta³ty zepsu³y ludzi, uwiod³y ich doprowadzaj¹c ich do sk³adania ofiar demonom jako bogom38.

Zrównanie bogów pogañskich z demonami, charakterystyczne dla myli ¿ydowskiej, któr¹  co pokaza³ przyk³ad Justyna  przejêli w tym zakresie i chrze33

Rdz 6,2, por. Hi 1,6.

34 Por. De gigantibus, w: Les vres de Philon dAlexandrie, t. 7, Paris 1963. Filon Aleksandryj-

ski twierdzi³, ¿e same upad³e anio³y, nazwane anio³ami przez Moj¿esza, w jêzyku filozofów okrelane s¹ jako demony, czyli lataj¹ce w powietrzu, niewidoczne dla cz³owieka dusze: Hoús àlloi
filósofoi daímonas, aggélous Moüsçs eìothen onomàdzein: psuchaì d eisì katà tòn aéra petómenai.
( ) Éstin oûn anagkaîon kaì tòn aéra dzóon peplerôsthai: taûta dè hemîn estin aórata, hoíper kaì
autòs ouch horatòs aisthései, De gigantibus 2, w: tam¿e, s. 2426. Gigantów interpretowa³ alegorycznie, dowodz¹c, ¿e pisz¹c o nich, Moj¿esz chcia³ przedstawiæ prawdê o trzech kategoriach ludzi:
zrodzonych z ziemi (pragn¹cych przyjemnoci cielesnych), zrodzonych z nieba (wykorzystuj¹cych
swój umys³ dla sztuki, nauki i kontemplacji) i zrodzonych z Boga (kap³anów i proroków uniesionych w swej percepcji do wiata idei), por. De gigantibus 13. Justyn nie zna³ tej interpretacji omawianego fragmentu Genesis lub nie korzysta³ z niej.
35 Ksiêga Henocha etiopska 15,8, w: Apokryfy , dz. cyt., Warszawa 2000, s. 149.
36 Ksiêga Jubileuszów 10,1.3.5, w: tam¿e, s. 281.
37 1 Apol. 5, 2, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 210.
38 Ksiêga Henocha etiopska 19,1, w: Apokryfy , dz. cyt., s. 150.
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cijanie, widoczne jest tak¿e w t³umaczeniu Psalmu 95 w Septuagincie. Zamiast
oryginalnego wszyscy bogowie pogan to u³uda pojawi³o siê tam: wszyscy bogowie pogan to demony39. Apologeta niejednokrotnie odwo³ywa³ siê do tego
fragmentu40.
Wystraszenie ludzi nie by³o wed³ug teorii podanej przez Justyna efektem
ubocznym brutalnego wtargniêcia anio³ów w ziemskie ¿ycie, ale zamierzonym
celem ich dzia³añ. Wraz ze stosowaniem pism magicznych, kar oraz z nauk¹ podstawowych obrzêdów (ofiar, kadzide³ i libacji), by³o ono elementem poddania
sobie cz³owieka, zniewolenia go41. Upadli anio³owie mogli tego dokonaæ tylko,
jak to ju¿ wczeniej wspomniano, z upad³ymi ludmi, podobnymi im w ¿yciu
wbrew logosowi i w poddaniu namiêtnociom42.
Po powy¿szej analizie mo¿na dostrzec dwa wystêpuj¹ce u Justyna dodatkowe
czynniki niezbêdne dla ulegniêcia u³udzie, a tym samym powstania wierzeñ i obrzêdów pogañskich. Pierwszym by³a premedytacja z³ych anio³ów i ich dzieci,
a wiêc ich celowe oszustwo. Drugim  odpowiedni materia³, na który te istoty musia³y trafiæ: ludzie bezrozumni i ulegaj¹cy po¿¹daniom. Pierwszym dostrzegalnym
owocem jednoczesnego zaistnienia tych dwóch czynników by³ powsta³y u ludzi
strach. Ów strach natomiast spowodowa³, ¿e ludzie uto¿samili upad³ych anio³ów
i demony z istotami boskimi i zaczêli oddawaæ im nale¿n¹ Bogu czeæ43. Mo¿na
je uznaæ za sta³y element demonicznej genezy mitów i obrzêdów pogañskich.
4. U¯YCIE TERMINU BÓG NA OKRELENIE UPAD£YCH ANIO£ÓW
I ICH DZIECI ORAZ GENEZA ICH KULTU

Wed³ug Justyna, ludzie wziêli z³ych anio³ów i ich dzieci za bogów44. By³o to
dla Apologety bolesne, gdy¿ okrelenie bóg zosta³o u¿yte na opisanie innej ni¿
Boska rzeczywistoci. W ten bowiem sposób czyny upad³ych anio³ów i demonów
 morderstwa, wojny, cudzo³óstwa, rozwi¹z³oæ i wszelkie z³o  zosta³y przypisane samemu Bogu, któremu poeci i twórcy mitów dodali tak¿e potomstwo, braci
i innych krewnych45.
39

Ps 95,5: pántes hoi theoì tôn ethnôn daimónia.
Por. Dial. 73,23; 83,4; 1 Apol. 41,1. Innym tekstem Septuaginty, zrównuj¹cym pogañskich
bogów z demonami, na który powo³ywa³ siê Justyn, jest Iz 65,11: wy za, ( ) zastawiaj¹cy stó³ dla
demona (humeîs dè hoi hetoimádzontes tô daímoni trápedzan), por. Dial. 135,4. Biblia Jerozolimska t³umaczy: stó³ na czeæ Gada, tj.  jak podaje przypis  aramejskiego bo¿ka fortuny.
Tak¿e inne miejsca w dzie³ach Apologety powiadczaj¹, ¿e uto¿samia³ on bogów z demonami, por.
Dial. 19,6; 30,23; 73,6; 133,1.
41 Por. 2 Apol. 4(5),4.
42 Por. 2 Apol. 9,4. Por. tak¿e: 1 Apol. 9,14; 58,23.
43 Por. Dial. 7; 1 Apol. 29,4.
44 Por. 2 Apol. 4(5),45.
45 Por. 2 Apol. 4(5),5.
40
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Przedstawiwszy w 2 Apologii powy¿sz¹ genezê wiary w bogów, Justyn wy³o¿y³, co oznacza samo s³owo Bóg (theòs), a tak¿e pokrewne mu okrelenia:
Terminy ( ) »Ojciec«, »Bóg«, »Stwórca«, »Pan« czy »W³adca« nie s¹ imionami, lecz raczej okreleniami dobrodziejstw i dzie³ [Ojca  przyp. KZ]. ( )
termin »Bóg« nie jest imieniem, ale w³aciwym naturze ludzkiej wyobra¿eniem
rzeczywistoci, której nie mo¿na opisaæ46.

Termin Bóg, odnosz¹cy siê do prawdziwego w oczach Filozofa Boga, zosta³ wiêc u¿yty nieadekwatnie. Poeci i twórcy mitów, przejêci strachem przed
z³ymi anio³ami i ich potomstwem, utworzyli fa³szyw¹ przestrzeñ wierzeñ. Widz¹c te grone istoty, uto¿samili je z bytami rzeczywistoci Boskiej, przypisuj¹c
ka¿demu okrelenie bóg. Innymi s³owy, oddaleni od logosu i ulegli strachowi,
rzeczywistoæ Bosk¹ zrozumieli niew³aciwie i przypisali j¹ owym z³ym istotom.
Zrobili to w ten sposób, ¿e tego, który by³ demonem, nazwano bogiem  i odwrotnie: le pojêtemu Bogu, czyli oczyszczonemu z w³aciwej treci pojêciu Bóg
nadano imiê konkretnego diab³a, a sam termin zosta³ powielony, poprzez analogiê
do wieloci upad³ych anio³ów i ich dzieci. Wskutek tego ka¿dy z tych anio³ów
i demonów zosta³ odzwierciedlony w konkretnym bóstwie47.
Przypisanie demonom nazwy bóg, a wiêc uznanie ich za bogów, sz³o w parze z oddawaniem im czci, która wed³ug myli ¿ydowskiej i chrzecijañskiej powinna byæ zarezerwowana dla samego tylko Boga48. Apologeta jasno wyra¿a siê
na ten temat w nastêpuj¹cym fragmencie:
¯adnych licznych ofiar ani wieñców uplecionych z kwiatów nie sk³adamy
ku czci tych, których ludzie sami sobie stworzyli i umieszczaj¹c w wi¹tyniach,
bogami nazwali, gdy¿ wiemy, ¿e owe istoty bezduszne i martwe nie posiadaj¹
kszta³tu prawdziwego Boga. Nie s¹dzimy bowiem, by prawdziwy Bóg posiada³
tak¹ w³anie formê, jak¹ ich zdaniem ku jego czci odtworzono, lecz ¿e ci bogowie
posiadaj¹ raczej kszta³t i imiona owych ukazuj¹cych siê z³ych demonów. Nie trzeba
Wam przecie¿ mówiæ, i¿ twórcy materia³ obrabiaj¹, wyg³adzaj¹, tn¹, topi¹ i kuj¹.
Tak to w³anie poprzez swoj¹ dzia³alnoæ zmieniaj¹ tylko wygl¹d pospolitych
naczyñ, nadaj¹c im kszta³t, i potem nazywaj¹ bogami. Nam wydaje siê to nie
tylko nierozumne (álogon), lecz uwa¿amy to wrêcz za zniewagê okazan¹ prawdziwemu Bogu, który posiada niewypowiedzian¹ chwa³ê i kszta³t, a tutaj Jego
imieniem nazywa siê przedmioty zniszczalne i wymagaj¹ce opieki49.
Powy¿szy fragment zawiera w sobie dwa kluczowe elementy, przejête przez
chrzecijan z tradycji ¿ydowskiej. Pierwszy to ten, który uto¿samia bogów pogan
46

2 Apol. 5(6),1.3, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 275.
Por. 2 Apol. 4(5),6: [poeci i twórcy mitów  przyp. KZ] nadali ka¿demu [bogu  przyp.
KZ] takie imiona, jakie ka¿dy z anio³ów nada³ sam sobie i swoim dzieciom, tam¿e.
48 Por. np. Wj 32.
49 1 Apol. 9,13, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 212; SCh 507, s. 148.
47
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z demonami. Wedle tej koncepcji czeæ pos¹gów tych bóstw oraz pogañski kult
wi¹tynny adresowane s¹ w³anie do upad³ych anio³ów i ich dzieci50. Drugi element zawiera w sobie sprzeciw wobec wszelkiej idolatrii, uznaj¹cy pos¹gi bogów
za martwy, zniszczalny materia³, niemaj¹cy w sobie ¿adnej mocy51. Te dwie idee,
po³¹czone razem, utworzy³y pogl¹d, któremu wierny pozosta³ sam Justyn: wierzenia i kult pogan to u³uda, obraza dla Boga i czeæ dla demonów.
Opisane powy¿ej uto¿samienie upad³ych anio³ów i ich dzieci z bogami mia³o
przybraæ naturaln¹ konsekwencjê nie tylko, jak zosta³o ju¿ dostrze¿one, w nadawaniu tym¿e bogom imion demonów, ale równie¿  co stwierdzi³ przytoczony
w³anie fragment  w rzebieniu pos¹gów bóstw na podstawie kszta³tów, w jakich owe istoty ukazywa³y siê ludziom. Tym bardziej staje siê zrozumia³e, dlaczego czeæ wobec tych martwych przedmiotów otrzymywa³y demony, a wi¹tynie, w których by³y umieszczone, Apologeta nazywa³ wi¹tyniami demonów52.
Te z³e istoty, uleg³e namiêtnoci po¿¹dania czci, same zainspirowa³y ów kult.
Justyn stwierdzi³ to wprost: przez ludzi bezrozumnych (parà tôn alógos bioúnton)
ka¿¹ sobie sk³adaæ ofiary i oddawaæ czeæ53. Mia³y one nauczyæ ludzi ofiar, kadzide³, libacji54 i innych obrzêdów, wzoruj¹c siê na biblijnych proroctwach55.
* * *
Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê dok³adnie i jasno przedstawiæ stanowisko Justyna Mêczennika w kwestii pocz¹tków religii pogañskich. By³o to o tyle trudne,
¿e  jak zauwa¿yli B. Altaner i A. Stuiber  Apologeta czêsto odbiega od omawianego przedmiotu, aby poczyniæ dygresje; rozdrobnienie materia³u i powtórzenia zak³ócaj¹ tok myli56, a jego opinie na omawiany temat rozrzucone by³y po
ró¿nych miejscach jego dzie³.
Wnioski, które wyklarowa³y siê po dokonanej analizie s¹ nastêpuj¹ce: Filozof, zgodnie z przejêt¹ w pewnym stopniu przez chrzecijan tradycj¹ ¿ydowsk¹,
uznawa³ upad³e anio³y i ich dzieci, czyli demony, za istoty, które zainspirowa³y
wiarê w bogów i ich kult ju¿ u pocz¹tków wszelkich ba³wochwalczych religii. Co
wiêcej  id¹c za t¹ tradycj¹  uto¿sami³ bóstwa pogan z demonami.
Apologeta, opisuj¹c genezê mitów i obrzêdów pogan, wyró¿ni³ kilka jej elementów: oddzielenie od logosu, popadniêcie w namiêtnoci po¿¹dañ, wejcie
w przestrzeñ fa³szywych wierzeñ oraz strach. Kluczowym wród nich by³ motyw
50

Por. Iz 65,11 wed³ug Septuaginty.
Por. Wj 32,110; Ps 113,1016 (Biblia Jerozolimska: Ps 115,28); Mdr 1314; Iz 40,1820;
44,720; Jer 2,2628; 10,16.
52 Por. 1 Apol. 62,1.
53 1 Apol. 12,5, w: Pierwsi apologeci , dz. cyt., s. 214; SCh 507, s. 154.
54 Por. np. 2 Apol. 4(5),4.
55 Por. np. 1 Apol. 62,13.
56 B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, t³um. P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 128.
51
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odwrócenia siê od logosu, który dotyka³ nie tylko teologicznych aspektów myli
chrzecijañskiej, ale wi¹za³ siê tak¿e z koncepcjami filozoficznymi, takimi jak
logos rozsiany (ewentualnie: nasienny) i boski logos. Omawiana tematyka ³¹czy³a siê w tym zakresie z ca³oci¹ nauki Filozofa, bêd¹c¹ szczególnym przedstawieniem idei chrzecijañskich na p³aszczynie dialogu z kultur¹ greckorzymsk¹.
Wedle jego wywodów, chrzecijanami byli wszyscy ci, którzy szli za nauk¹ logosu  jej przeciwnicy natomiast byli przyjació³mi i niewolnikami diab³a. Pocz¹tek
mitów i obrzêdów  oraz ich dalsze powstawanie w dziejach ludzkoci  jawi siê
w tym kontekcie jako owoc zniewolenia przez demony.
Przedstawiona analiza nie wyklucza dalszych badañ. Warto zastanowiæ siê
jeszcze na ile wy³o¿one pogl¹dy Justyna by³y owocami jego w³asnych przemyleñ, a na ile wyra¿on¹ w szczególnej formie nauk¹ Kocio³a drugiego wieku.
Czy  fantastyczna dla dzisiejszego czytelnika  koncepcja demonicznej kreacji
mitów i obrzêdów nie by³a po prostu powtórzeniem przyjmowanych w tamtych
czasach opinii oraz, tym samym, nie wyra¿a³a w tym zakresie ¿adnej oryginalnoci Apologety? Czy, pisz¹c o mitach, sam Filozof nie uleg³ swoistej mitologizacji? Nale¿a³oby g³êbiej zastanowiæ siê nad tymi aspektami, co jednak wykracza
poza ramy niniejszego artyku³u.
THE ORIGIN OF PAGAN RELIGIONS IN WORKS OF JUSTIN MARTYR
Summary
The article shows the theory of creation of pagan myths and rites presented by Justin Martyr.
According to it, in the early beginning of human history some angels came down on earth and
intercoursed with mens daughters. They sired demons which terrified people who treated them as
gods. Therefore, cult due to real God was given to those diabolic creatures.
Justin added to this theory some philosophical concepts of his age. Angels went down from
heaven and demanded worship, because they fell into passion of cupidities (pathe epithumion). It
was connected with rejection of logos, that is unreasonable acting and disdain for Gods Word.
People who delivered to demons also had this attitude.
The apologist probably exerted the early Churchs interpretation of the Bible. He took some
aspects of foregoing conception from jewish apocaliptics, platonism and stoicism.
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