Druga Apokalipsa Jakuba
(NHC V, p. 44,11-63,32)
(t umaczenie: Wincenty Myszor, l skie Studia Historyczno Teologiczne
33(2000), s. 70-76)

(44,11) Apokalipsa’ Jakuba’
Ta oto jest mowa, któr ’ wyg osi Jakub (15) Sprawiedliwy w
Jerozolimie, a któr ’ spisa Marim1. Jeden’ z kap anów za opowiedzia
j ’ Teudasowi, ojcu tego’ Sprawiedliwego, ‘ poniewa by krewnym
(20) jego2. Powiedzia wi c3: ‘ [ „Po piesz] si i przyjd z’ Mari ,
twoj on 4 oraz’ z twoimi krewnymi [...24-28...] (45,1-5...]’ do niego.
Po piesz si wi c, mo e’ skoro ty sam poprowadzi e ’ nas do niego, to
i on zrozumie’ . Oto tak wielu (10) niepokoi si nad’ jego
[oszczerstwem ?]5 i rozpalaj si ’ [na niego] wielkim gniewem.’ [Bo
powiedzia ], e modl si ’ [...] (15)[...] S owa te bowiem’
wypowiedzia ’ mnóstwo razy, a tak e’ inne (pouczenia)6.

1 Mo e to by zarówno skryba jak i fikcyjny autor utworu.
2 Theudas: Funk proponuje przyj , e chodzi o odmian ortograficzn Zebedusz,
imi innego Jakuba z Nowego Testamentu; mo e Teodas z Dz 5,36.
H.M.Schenke proponuje inn wersj tekstu. Orygina grecki mia brzmie :
„rzek jeden z kap anów, Teudas, do ojca Sprawiedliwego” (cyt. Funk 90). Nie
wydaje si jednak, aby dla gnostyków by y wa ne historyczne, faktyczne
wi zy rodzinne z Jakubem. Wa ne by o pokrewie stwo duchowe. Nie
rozwi zuje to jednak zagadki Teudasa.
3 Tre p. 44,20 - 45,16 przekazuje wypowied kap ana skierowan do ojca Jakuba
Sprawiedliwego. Po wypowiedzi utwór przedstawia reakcj t umu na
wypowied Jakuba.
4 Nie wiadomo o jak Mari chodzi. Nie jest to Maria, matka Jezusa. Je li Maria
matka Jakuba (Mt 27,56), to oznacza o by, e autor myli postacie Jakuba
Starszego i Jakuba Sprawiedliwego.
5 Uzupe niam za wydaniem Funka. „la” „oszczerstwo”
6 Wypowiedzi Jakuba wzbudzaj gniew ludzi. Z tekstu wynika, e krytykowa
modlitw oraz jakie inne praktyki religijne.
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Te oto s owa wypowiedzia ’ gdy siedzia o (wokó ) (20) mnóstwo
ludu. Wszed ’ ale nie usiad na’ odpowiednim miejscu, jak zwykle’
lecz usiad wysoko,’ na pi tym stopniu (25) (zwanym) pi knym7,
podczas gdy ca y nasz’ lud [...]’ s owa [...]’ [...28-30...] (46,1...I rzek
Jakub: )8 [...]cz owiek’ [...] poza ‘ [...3-5...]’ [...] ja jestem tym,’
któremu zosta o objawione ze strony’ Pe ni9 niezniszczalno ci,’ który
zosta uprzednio wezwany (10) przez tego, który jest wielki, ‘
pos ucha Pana’ tego, który przeszed przez’ wiaty, ‘ tego, który [...]
ten, który (15) ogo oci siebie [samego] i’ pow drowa nagi’, który
znalaz si w’ zniszczalno ci, a mia by wprowadzony’ do
niezniszczalno ci10. (20) Ten Pan w a nie’ [przyszed ] jako Syn, który
widzi’ i jako brat, który’ [...] zosta , jako ten, który jest w drodze do’
[tego, który] go zrodzi , gdy (25) [...] i przekonywa ’ [...] uczyni go
wolnym’ [...27-28...](47,1...ten] który przyszed do [mnie] w [wierze]’
i [...]’ wiat[...] (5) w [...]’ ja za mam [...]’ teraz wi c jeszcze raz,
jestem [bogaty] w’ gnoz i mam’ zbawc jedynego (10) tego, który
sam jedynie’ zosta zrodzony z wysoko ci, który jako’ [pierwszy]
prawdziwie’ [...] ja jestem tym’ [...]’ (15)[...] którego’ pozna em. To
ten, który objawi si ’ dla mnie, a ukryty by wobec wszystkich
(pozosta ych) i który ma si (jednak) objawi ’ przez niego. Ci (20)
dwaj, którzy widz 11 - to ja.’ Zapowiedzieli o nim (prorocy)’ przez swe
s owa: ‘ „zostanie os dzony razem z’ niesprawiedliwymi”12. To ten,

7 Okoliczno ci wcze niej naszkicowane mog wskazywa na wi tyni
Jerozolimsk jako miejsce wyg oszenia mowy. Veilleux (dz.cyt. 163) odnosi
tekst do tradycji „Anabathmoi Iakobou” przekazanych w PseudoKlementynach, gdzie opisano kazania Jakuba przez siedem dni wyg aszane na
stopniach wi tyni (Recognitiones I,70,8 i 73,3).
8 Na pocz tku p. 46 rozpoczyna si prawdopodobnie mowa Jakuba (tak Funk).
Veilleux s dzi, e mowa rozpoczyna si gdzie mi dzy 45,26 a 46,6.
9 Pe ni, czyli „pleromy” ycia bo ego.
10 T umaczenia Funka (Neutestamentliche Apokryphen, s.269) i Veilleux (s.164)
podaj tekst (p. 46,6-19) autoprezentacji Jakuba w formie hymnicznej.
11 Zdanie trudne do interpretacji: albo chodzi o zdanie niedoko czone, albo:
„dwaj, którzy widz i ja jestem tym, który (widzi)”; albo „który ma si objawi
przez drugiego, który widzi, a to ja jestem” (propozycje Funka).
12 Iz 53,12 i k 22,37.
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który y (25) bez przekle stwa a umar w przekle stwie’, ten, który
zosta odrzucony’ [cho by wywy szony]’ [...28-30...]13
(48,1) [To Pan jest tym, który to powiedzia 14]’ [...2-4...]’ [...]
cia em,’ a jednak wyjd z’ cia a w [spe nieniu15].’ Ja, który umieram w
mierci’, a jednak znajd mnie (10) ywym. Ja przyszed em’ , aby
wydano na mnie wyrok (ale) wyjd ’ z tego [miejsca16].’ Nie s dz [...]
ani nie’ sprowadzam zam tu na (15) s ugi jego [woli], bo’ to ja spiesz
si ’, aby ich uwolni i’ chc ich zaprowadzi [do miejsca]’ (które jest)
ponad tym, który chce panowa (20) nad nimi17. Je li tylko’ [ja] im
pomog .’ Ja jestem bratem w’ ukryciu, tym, który prosi ’ Ojca, a ten
si (25) [zlitowa ] ‘ [...26-28...] (49,1) razem z [...]’ królowa [...]’
niezniszczalno ci
[...]’
pierwszy
w ród
[
tych,
którzy
zmartwychwstan ] (5). Ja jestem pierwszym [Synem]’, który si
urodzi i który zniszczy’ panowanie ich wszystkich’. Ja jestem
umi owanym’. Ja jestem sprawiedliwym (10) Ja jestem Synem’ Ojca.
Mówi tak, jak us ysza em, przykazuj ’ tak, jak mi wydano polecenie’,
pouczam was tak, jak (15) znalaz em (pouczenie). Oto mówi , ‘ abym
móg wej . Uwa ajcie’ na mnie, aby cie’ mnie zobaczyli. Je li’ ja
zaistnia em, to kim jestem ? (20) Bo przyszed em w taki sposób, jak
istniej ’ (ale nie) jestem i nie objawi si ’ tak, jakim jestem.
Zaistnia em’ bowiem tylko (na ziemi) na krótk chwile (25) czasu [...]’
[...26-30...] (50,1) [...1-4...] (5) [...]18.
Gdy siedzia em’ pewnego razu19 i rozmy la em’ otworzy drzwi i
przyszed ku mnie’ ten w a nie’ którego znienawidzili cie (10) i
którego prze ladowali cie.’ Rzek do mnie: „Witaj, mój’ bracie, mój
bracie, witaj”’ A gdy ods oni em moj twarz’, aby spojrze na niego
13 Fragment o poetyckim charakterze p.47,24-27 by mo e kontynuowany dalej do
w. 30.
14 Tu jak si wydaje rozpoczyna si mowa Jezusa, w podobnym stylu co mowa
Jakuba („ja jestem”). By mo e, e mow Jezusa cytuje w swoim kazaniu
Jakub. Wiersz 48,5-12 maj równie charakter hymniczny (Veilleux 167).
15 Hedrick proponuje tu „gnosis” Funk i Veilleux „teliosis/teleiosis”. Id za
sugesti Funka.
16 To jest z materialnego wiata.
17 Chodzi o demiurga.
18 W lakunie p.49,25-50,4 tekst zapewne ko czy mow Jezusa.
19 Tu rozpoczyna si wprowadzenie(p.50,6-51,5 ?) do drugiego pouczenia Jezusa,
objawienia gnostyckiego w cis ym znaczeniu. Narratorem jest Jakub.
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(15) matka rzek a do mnie: ‘ „nie obawiaj si , mój synu, tego, e’
powiedzia ci: „mój bracie”’, bo byli cie karmieni’ tym samym
mlekiem i (20) dlatego i on nazywa mnie’ zwykle „moja matko”. Bo’
nie jest on dla nas obcym.’ Jest bratem (dla ciebie)20 [ ze wzgl du na]
twego Ojca’ [...24-28... Gdy powiedzia te s owa...21 ]
[Rzek ] (51,1) do mnie: „mój [bracie]’. Te s owa [ by y
powiedziane]’ [...3-4...] (5) wielki prawdziwie22 [...]’. To ja jestem tym,
który ich znajd i b d ’ mogli wyj . To ja jestem tym’ obcym23, a oni
nie mog pozna ’ mnie w swoich my lach (10) bo znaj mnie (tylko)
w’ tym [miejscu], a wypada o by’ raczej, eby inni tak e’ poznali
(mnie) dzi ki tobie.’ Tobie za mówi : (15) „S uchaj i poznaj. Jest
bowiem’ wielu którzy, je li s ysz , staj si l kliwi.’ Ale ty zrozum tak,
jak’ ci to powiem: Twój ojciec (20) nie jest moim, ale ‘ mój ojciec sta
si dla ciebie tak e ojcem. Ta’ dziewica, o której s yszysz’ to tak jak
ona [ tak i ty osi gniesz] (25) pokój [...] od [niego”]’ Gdy za [nie
poj em tego]’ powiedzia : [„...]’ dziewica [...]’ [...] (52,1) [...]dziewica
ta’ [zapyta em:] w jaki sposób’ [odesz a ? „ Powiedzia ] do mnie: [„Ci
wszyscy, którzy] naruszaj moj (5) [obietnic ] dzia aj nie tak ‘ [jak]
ja [chc ]. Ta bowiem’ [jest tym, ku czemu ma si [zwróci ] twoje
oblicze ‘ tym, co okazuje si po yteczne’ dla ciebie. Twój ojciec, o
którym (10) s dzisz, e jest bogaty’ winien ci da w dziedzictwie’ to
wszystko, co’ widzisz. Ja’ za zwiastuj ci, e dam ci (15) te rzeczy, o
których ci opowiem, o ile’ b dziesz s ucha . Teraz wi c’ otwórz swoje
uszy’ i poznaj i post puj (odpowiednio).’ To z powodu ciebie
przechodz (20) wyp dzeni przez’ tego, który jest wspania y. ‘ A je li
za chc wprowadzi ’ niepokoje i przemoc’ [to nie zwa aj] na jej (25)
20 Tekst trudny do interpretacji: koptyjskie „pson [ha]pekiot” mo e by ró nie
t umaczony : Hedrick : „your [step-brother]”, Funk : „der Bruder(son) (=Neffe)
deines Vaters”, Böhlig : „der Bruder deiner (Milch) = „dein Milchbruder”,
Veiileux: „frere [par] ton pere”. Id za interpretacj Veilleux (170): „bratem
(dla ciebie) [ze wzgl du] na twego Ojca”; Ojcem dla Jezusa i dla Jakuba jest
Ojciec niebieski, Bóg. Wyra enie „dla ciebie” nie istnieje w koptyjskim,
dodaj je dla jasno ci t umaczenia.
21 Id za rekonstrukcj Funka.
22 Prawdopodobnie w tym miejscu rozpoczyna si nast pna mowa Jezusa.
23 „Obcy”: bardzo wa ne poj cie w gnostyckiej terminologii. Oznacza stan
zbawcy, ewentualnie gnostyka, którego nie mog pozna inni, niegnostycy,
który jest tak e wobec nich „obcy”, bo z innego, boskiego wiata.
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[...] lecz’ [...26-28... e] (53,1) podj si , a nie [zrozumia ]’ tego, ani ci,
którzy przybyli’ gdy zostali wys ani przez’ niego, aby dokona tego
[stworzenia], (5) które jest tutaj. Potem jednak,’ okryje si wstydem,
zatrwo y si -’ gdy jego wysi ek, daleki’ od eonów, jest daremny. I’
jego dziedzictwo oka e (10) si znikome, chocia ’ dumny by niego, e
jest wielkie. Jego’ dary nie s dobre.’ Jego obietnice za (15) s z ymi
radami. Ty za ’ nie wyszed e z jego zmi owania, ‘ przeciwnie, stosuje’
przemoc przeciw tobie. Chce’ nam wymierzy bezprawie i (20) b dzie
panowa przez jaki czas,’ który mu zosta przydzielony. Jednak’
zrozum i poznaj Ojca,’ który ma mi osierdzie, ‘ Tego, który nie przyj
dla siebie (25) dziedzictwa, którego ani nie obliczono, ani’ nie
ograniczono przez jakie dni’, ale przeciwnie, które istniej jako [dzie ]’
wieczny, razem ze [ wiat o ci ] (30) A istnieje na [...] (54,1) [nie
mo e] poj ’ [siebie samego] i pos u y ‘[si tylko nimi], bo nie
pochodzi’ on od nich. Dlatego (5) przeklina, dlatego wynosi’ si nad
nich, aby nie odrzucono’ go. Dlatego jest wywy szony’ ponad tymi,
którzy s ni ej, ‘ na których spogl da si z góry aby si (10) w nich
udoskonali . Gdy za wzi ’ w niewol pochodz cych od’ Ojca,
pochwyci ich’ i stworzy ich tak, eby byli podobni’ do niego. I ci
w a nie (15) pozostaj z nim. Ja widzia em z wysoka tych, którzy (tak
w a nie) powstali’ i ukaza em’ w jaki sposób powstali i’ zostali
nawiedzeni’ gdy (20) znale li si w innej postaci. I’ rozpozna em w
tych, których znam,’ w jaki sposób ja sam istniej ’ gdy si (tu)
objawi em.’ W obecno ci tych, którzy (25) powstali, dokonaj ’
[wyj cia], gdy ja wiem,’ w jaki sposób podj li si [zst pi ] na to
miejsce (55,1), aby móg si zbli y do [mnie]’: [na sposób] ma ych
dzieci [lecz]’ [ja chc ] si objawi ’[przez] ciebie oraz [ducha] (5)
[mocy] i to objawi si ’ tym, którzy s twoimi. Otwieraj ’ dobr bram
dzi ki’ tobie - ci, którzy chc wej do rodka.’ I powracaj , aby (10)
móc kroczy drog , która’ prowadzi ku tej bramie, i aby’ [móc]
post powa za tob tak aby mogli wej ’ [ i aby ty] ich wprowadzi i
móg da ka demu zap at , która mu przypada. (15) Ty jednak nie
jeste zbawc , ‘ ani dobroczy c dla’ obcych. Jeste o wiecicielem’ i
zbawc ’ tych, którzy s moimi, a teraz (20) i twoimi. Ty powiniene
przekaza (im) objawienie i wy wiadczy dobro’ w ród nich
wszystkich. Ciebie nale y’ podziwia , z powodu wszystkich (dzie )
mocy.’ Ty jeste tym, którego s awi (25) niebiosa. Ty jeste tym,’
któremu zazdro ci powinien ten, który’ nada sobie imi „Pan”’ dla
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ciebie. Ja za jestem’ [...29-30...]’ [ ci, którzy istniej w zapomnieniu
to,] (56,1) ci, którzy przyjmuj pouczenia o tych (sprawach) razem z
tob .’ [ To z powodu ciebie zostan pouczeni’ o nich i osi gn
odpoczynek.’ [To z powodu] ciebie osi gn panowanie (5) i stan si
królami. Z powodu [ciebie]’ zostanie okazane mi osierdzie tym,
którzy’ mi osierdzia dost pi . Ty bowiem tak, jak’ pierwszy przyj e
ubranie’ tak ty tak e jako (10) pierwszy zostaniesz obna ony. I staniesz
si ’ takim, jakim by e ’ zanim zosta e obna ony”. Wówczas uca owa
(15) mnie w usta, obj mnie’ mówi c: „Umi owany mój,’ oto objawi
ci (rzeczy), których’ niebiosa nie pozna y ani (20) ich archonci. Oto’
objawi ci (rzeczy), których nie’ pozna ten, który unosi si ’ pych
[gdy mówi] (25) [„Ja jestem’ Bogiem i nie ma] (57,1) innego poza
mn ”. A czy ja nie yj ?’ Bo i ja jestem Ojcem. Czy ja’ nie mam mocy
w sobie ponad wszystkim ?1 [Oto] objawi ci (5) wszystkie (sprawy).
Umi owany mój !’ zrozum i poznaj, aby ’ móg wyj z tego cia a tak,
‘ jak ja (wyszed em). Oto’ objawi ci to, co (10) ukryte. Teraz za
wyci gnij sw ’ r k , teraz obejmij mnie” ‘ I gdy tylko wyci gn em
moje’ r ce, nie znalaz em go’ takim, jak s dzi em. Przeciwnie’
nast pnie go (znów) us ysza em’ gdy mówi : „zrozum i’ obejmij
mnie”. Wtedy’ zrozumia em. Ogarn
mnie l k a’ (przecie )
ucieszy em si wielk rado ci . (20) Dlatego mówi do’ was: „wy
s dziowie, zostali cie’ os dzeni” i znów „nie’ okazali cie lito ci, ale
okazano lito ’ wobec was. Otrze wiejcie i (25) [rozpoznajcie go.
Gdy ]’ kim innym jest ten, którego’ [os dzili cie. ‘ Wy jednak nie
mogli cie my le ] (58,1) To wy nie dost pili cie wiedzy. Bo on by
tym,’ którego nie zobaczy ’ ten, który stworzy (5) niebo i ziemi , gdy
by ponad nim. On ty tym’, który jest yciem. On by ’ wiat o ci . By
tym,’ który b dzie (10) i tym, który ponownie wyznaczy’ koniec dla
tego, co’ mia o pocz tek i (wyznaczy) pocz tek’ dla tego, co dojdzie do
ko ca.’ On by Duchem wi tym (15) i Niewidzialnym’, tym, który nie
zst pi ’ na ziemi . On by ’ dziewic i tym,’ komu przydarza si to, co
on zechce. (20) Ja sam zobaczy em’ go, e nie ma adnej szaty na’
sobie. To, co chce’ staje si dla niego’ [...25-27...] (59,1) porzu cie t
surow drog ’ która ma wiele postaci’ i kroczcie w zgodzie z tym,
który chce’ eby cie stali si wolnymi (5) razem ze mn , gdy tylko
przezwyci yli cie ‘ wszelkie panowanie. On bowiem nie b dzie
s dzi ’ was z powodu tego, co uczynili cie’ lecz oka e wam
mi osierdzie. To nie wy’ bowiem to uczynili cie, lecz ten (10) który
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jest waszym panem. (Jezus) nie by zagniewany (na was),’ ale by
ojcem dobrym.’ Os dzili cie bowiem samych’ siebie i dlatego
pozostaniecie’ w swych wi zach. To wy (15) obci yli cie siebie
samych i’ b dziecie a owa , a przecie nie zyskacie’ nic. Popatrzcie
na tego,’ który mówi i szukajcie tego,’ który milczy. Poznajcie tego
(20) który odszed . To ja (chocia ) jestem’ sprawiedliwym, to (jednak)
nie s dz ’ i nie jestem panem, bo’ ja jestem pomocny. Wyrzucono’ go
(jednak) zanim’ wyci gn sw r k . A mnie’ [za ] otworzy [uszy]’
[...28-30...] (60,1) i pozwala mi s ysze ’ tak e wasze tr by’ i wasze
flety’ i wasze harfy (50) tego oto [domu]. A to (przecie ) ów pan’,
który was zniewoli jak pan, zamykaj c’ wasze uszy, aby cie’ nie
s yszeli d wi ku (10) mojej mowy i aby cie nie zwrócili’ uwagi w
waszych sercach i aby cie’ nie mogli nazywa mnie sprawiedliwym.
Dlatego mówi (15) wam, wasz dom, o którym’ mówicie, e Bóg go’
zbudowa i e (Bóg), który’ w nim mieszka, obieca da wam’ w nim
dziedzictwo (20) ten (dom) doprowadz do’ zniszczenia i na
po miewisko tych,’ którzy pozostaj w niewiedzy. ‘ Oto bowiem’
naradzaj si ci, którzy wydali s d (25), aby s dzi [...]’ [...26-28...]
(61,1) w owym dniu [lud]’ ca y zatrwo y si ’ a t um tak e. I okaza o’
si , e nie zostali (5) przekonani. Wsta wi c i’ odszed , gdy to
wypowiedzia .’ Przyszed jednak dzisiaj’ i przemawia przez kilka
godzin.’ Ja za by em razem z kap anami. (10) I nie ujawni em nikomu
(mojego)’ pokrewie stwa, bo wszyscy powiedzieli’ jednog o nie:
„chod my, ‘ ukamienujmy sprawiedliwego” (15) I powstali mówi c:
„zaprawd ’ zabijmy tego cz owieka, nie zostanie’ usuni ty z naszego
grona. Gdy ’ w aden sposób nie b dzie dla nas po yteczny”. (20) Byli
tam i znale li go’ stoj cego na skrzydle’ wi tyni przy mocniejszym
kamieniu’ naro nym. Postanowili zrzuci ’ go w dó z (25) wysoka. I
zrzucili’ go w dó . Gdy za ’ [spojrzeli na niego] i zauwa yli’ [ e
jeszcze yje], powstali’ [i zeszli na dó ]. (62,1). Pochwycili go bili’ go
ci gn c go po ziemi’. Rozci gn li go i po o yli’ kamie na jego
brzuchu (5) i deptali go swymi nogami’ wszyscy wo aj c’ „ O
pomyle cze !” I znów’ poznali, e (jeszcze) yje. Wykopali’ wi c dó ,
postawili (10) go w nim, a gdy by zasypany’ a do pasa, kamienowali’
go w ten sposób (dalej). On’ za roz o y swe r ce’ i mówi modlitw
(15), nie t , co zwykle odmawia (ale tak ):’ „Bo e mój i Ojcze mój’,
który uratowa e mnie ze miertelnej nadziei,’ który o ywi e mnie
tajemnic twojej woli, ‘ pozwól, aby dni tego wiata nie by y dla mnie
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za d ugie (5) lecz niech dzie twojej wiat o ci zab y nie nade mn .’
Wyprowad mnie na miejsce mojego zbawienia, ‘ uwolnij mnie od
miejsca, które jest dla mnie obce, ‘ nie dozwól by aska twa by a wobec
mnie daremna, ‘ ale niech czysta si stanie twoja askawo . (10)
Uratuj mnie od z ej mierci.’ Ty bowiem jeste ywotem ycia.’
Wyprowad mnie ywego z grobu’, gdy yje we mnie twa aska. ‘
Uratuj mnie od grzesznego cia a (15) gdy skierowa em si z ca ej mej
si y ku tobie.’ Uratuj mnie od poni aj cego wroga.’ Nie wydawaj mnie
w r k twardego s dziego. ‘ uratuj mnie od grzechu, ‘ odpu mi
wszystkie winy dnia mojego, (20) gdy w tobie ja yj , ‘ a we mnie
yje twoja aska. ‘ Odrzuci em wszystko’ a uzna em tylko ciebie. ‘
uratuj mnie od z ego udr czenia (25). Teraz nadszed czas i ta godzina.
‘ Duchu wi ty ! ze lij mi ratunek’ O wiat o ci ze wiat o ci, daj mi
wieniec’ w mocy niezniszczalnej na wieki”.(30) Gdy wypowiedzia to,
zamilk . [Jego]’ mowa za [zosta a spisana a ]’ nast pnie [...] S owo
[...].
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