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Apokalipsa Piotra
(NHC VII,3, p. 70,13-84,14)
(t umaczenie: Wincenty Myszor, l skie Studia Historyczno Teologiczne
31(1998), s. 315-329; Apokryfy Nowego Testamentu, Listy i apokalipsy
chrze cija skie, pod red. M. Starowieyskiego, Kraków 2001, s. 214-224)

Apokalipsa Piotra`
Gdy Zbawca siedzia (15) w wi tyni, we wn trzu` budowli,
odpowiednio` przy dziesi tej kolumnie1 i` gdy spoczywa na zebraniu`
nieskalanej wielko ci2, która jest ywa (20), wówczas powiedzia do
mnie:
„Piotrze ! B ogos awieni nale cy do` Ojca jako wybra cy` tego,
który jest ponad niebiosami`, tego, który objawi ycie` pochodz cym z
1 Schenke po odpowiednich uzupe nieniach tekstu koptyjskiego t umaczy: „im 300
(Jahr) der Errichtung und [bei]m Erreichen der zehnten Säule (= 10. Monat)
und als er ruhte auf der Zahl der lebendigen, unbeflecten Größe”: Oznaczenie
roku, miesi ca i dnia mo e by albo wiadom mistyfikacj autora, albo
odwo aniem si do spekulacji liczb: H.M.Schenke, Zur Faksimile-Ausgabe der
Nag-Hammadi-Schriften, Zeitschrift für Ägyptische Sprache 102 (1975) 131.
Schoenborn (s.44) „Als der Erlöser im Tempel saß im dreihundertsten <Jahr>
(nach) der gemeinsamen Errichtung der zehten Säule”. Id za rozumieniem
tekstu w t umaczeniu angielskim Brashlera : „As the Savior was sitting in the
temple, in the inner part of the building at the convergence of the tenth pillar...”
Brashler, 219. Jako wst p do apokalipsy rozumie ten tekst J.D. Dubois : „Alors
que le Sauveur était assis dans le Temple, dans la cinquieme partie de la
contruction, correspondant a la 10e colonne” : Le Préambule de l’ Apocalypse
de Pierre, w: J. Ries (ed.), Gnosticisme et monde hellénistique, Louvain 1982,
393.
2 wi tynia, w której „spoczywa ” zbawca mo e oznacza zarówno wi tyni
jerozolimsk , wówczas aluzja nowotestamentalna b dzie wyra niejsza, ale
tak e, jednocze nie wi tyni niebia sk , czemu bardziej odpowiada
wzmianka o wielko ci nieskalanej i ywej, któr mo e by Pe nia, Pleroma
duchowych bytów. Zarówno „spoczynek” zbawcy, jak i „zasiadanie” wskazuj
raczej na sceneri niebiesk , na stan zjednoczenia zbawcy i zgromadzonym z
nim zbawionych.
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ywota` (objawi si im) (25) przeze mnie3. Gdy przypomnia em
im`, e s tym, co zbudowano` na tym, co trwa e.` To oni maj
us ysze moj nauk ` i b d (w stanie) rozró nia 4 s owa` nieprawo ci
i bezprawia od` (s ów) prawa` i sprawiedliwo ci, gdy one to w a nie
(71,1) pochodz z wysoko ci` wszelkiego pouczenia, z Pe ni` prawdy.
Zostali przecie ` askawie o wieceni5 (5) przez tego6, którego
poszukuj ` moce i nie` mog (go) znale , ani go` nie mo e
zwiastowa aden potomek` proroków7, gdy objawi si teraz (10)
w ród tych w a nie8`, w tym, który jest objawiony`, (on) Syn
Cz owieczy`, wyniesiony nad niebiosa9` w mnogo ci tych ludzi, którzy
s (15) z nim wspó istotni10. Ty za , Piotrze` sta si doskona ym`
razem ze mn ` ze wzgl du na twe imi , gdy to ja ci wybra em11.`
Przez ciebie stworzy em (20) pocz tek12 dla pozosta ych`, których
3 Objawionymi, pochodz cymi z ywota s gnostycy.
4 Id za t umaczeniem Brashlera, który koptyjskie s owo rozumie jako
„rozró nia ” ( „to distinguish”) a nie jak t umaczenie M. Krause jako „pozna ”
(„erkennen”, „kennen lernen”); podobnie Schoenborn, 45 i Lüdemann, s.421.
5 Objawienie zbawcy adresowany jest do tych, którzy wcze niej ju z racji swego
pochodzenia zostali pouczeni. By mo e chodzi tu o drugie pouczenie
przysz ych gnostyków, którzy przebywaj c na ziemi, w ciele, zapomnieli o
swym pochodzeniu.
6 Objawiaj cy zbawca, najpierw przedstawi siebie, jako nosiciela objawienia (w
pierwszej osobie), nast pnie mówi o sobie jako o osobie trzeciej.
7 Wyra nie negatywna ocena objawienia prorockiego ze Starego Testamentu.
8 Okre lenia czasu epifanii zbawcy i miejsca, to jest, w ród wybranych do gnozy.
9 Cz ste w gnostyckich utworach okre lenie zbawcy ma jednak tak e gnostyck
tre , „Syn Cz owieczy” wskazuje na istot z Pe ni, i by mo e nale y tu ten
tytu po czy ze wzmiank ApcPt 82,15-17: tak proponuje H.W. Havelaar,
The Coptic Apocalypse of Peter, Text Edition with translation, Commentary
and Intretative Essays (Diss), Groningen 1993,165 (podaj za M.Franzmann,
Jesus in the Nag Hammadi Writings,Edinburgh 1996, 97.
10 Na pewno odpowiedni greckiej „synousia”: gnostycy s tej samej natury, tego
samego pochodzenia co zbawca.
11 By mo e polemiczna aluzja do Mt 16,16-18 i gnostycka interpretacja wybrania
Piotra. Piotra wybra zbawca w uj ciu gnostyckim, „Syn Cz owieczy”, chocia
dalej objawienie zbawcy podaje, e i „Na ladowca sprawiedliwo ci” wybra
Piotra ( 71,23).
12 Piotr jako pierwszy wybrany ma by pocz tkiem ( arche ) dla innych,
zaproszonych do gnozy: oznacza to najpierw potwierdzenie szczególnej roli
Piotra w nauczaniu, by mo e echo ogólnoko cielnego nauczania, ale tak e
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zaprosi em do wiedzy`, aby (byli mocni). I ty b d mocny`, a
(przyjdzie) Na ladowca` sprawiedliwo ci13 tego, który ci (25) jako
pierwszy powo a . A powo a ` ci , aby móg go pozna w sposób`
jego godny, maj c na uwadze` odrzucenie14, które przyjdzie na niego z
wi zami` na jego r ce i (30) jego nogi, z wie cem (cierniowym ?),
(odrzucenie) dokonane przez tych ze rodka15, wobec jego cia a`
wietlistego; gdy prowadzili go` w nadziei (wy wiadczenia dobrej)
(72,1) pos ugi, dla czci` godnej zap aty. Jak to on chce` ci upomina
trzy razy` owej nocy”16.

13

14

15

16

paradymatyczn rol pierwszego aposto a. Piotr jest tak e pierwszym,
modelowym gnostykiem, wzorem dla innych. Ca y szereg poucze zbawcy
kierowanych pod adresem Piotra mo na odnie do wszystkich gnostyków.
„Na ladowca sprawiedliwo ci” (grec. „antimimon” i „dikaiosune” ) mo e
wskazywa na widzialnego zbawc , w którego wierz ludzie Ko cio a (por.
ApcPt 78,15-17 i 79,8-10 inne podobie stwa). Uzupe nienie w t umaczeniu
(przyjdzie) wynika z trudno ci przet umaczenia zdania bez orzeczenia
werbalnego; Schoenborn uzupe nia „wenn der Nachahmer der Gerechtigkeit
dessen <kommt>, der dich zuvor berufen hat”; Brashler uwa a, e „a ” (kopt.)
jest by mo e b dnym zapisem dla „by ”, „zjawi si ” i t umaczy „be strong
for the duration of the imitation of the righteousness” (NHS 30, 221).
Wyst puje tu s owo „apoche” „powstrzymanie si od czego ”, (Lampe, A
Patristic Greek Lexicon 219 „renunciation”), które Brashler rozumie jako
„apochusis” i t umaczy „the shedding (of blood)” : NHS 30,223; Schoenborn
(s.47) jako „Verwerfung”; Koschorke (s.29) „Abstand” („angesichts seines
Abstandes (jenem gegenüber)”). Id za rozumieniem tego s owa jako „
odrzucenie”, jako s owo zwi zane ze szczegó ami m ki, które autor dalej
wylicza.
„ rodek” (grec. „mesotes”) wskazuje na rejon mi dzy kosmosem a plerom ,
czyli przestrze dzia ania archontów. S oni prze ladowcami widzialnego
zbawcy, dokonuj zamachu na jego wietliste cia o. Archonci s dz , e
wykonuj s uszne dzie o, które przyniesie im uznanie. Z pó niejszych
wypowiedzi „Apokalipsy” wiadomo, e w chwili zamachu na zbawc
widzialnego, krzy owania go, „ wietliste cia o” opuszcza cielesn posta tak,
e zamach na zbawc okazuje si daremny. Niektóre dotychczasowe
t umaczenia ró ni si zasadniczo.
Powstaje pytanie, czy chodzi o trzykrotne zaparcie si Piotra, co uj ciu
gnostyckim by o uwa ane za rzecz w a ciw (podobnie jak zdrada Judasza):
Piotr zapar si cielesnego zbawcy, opowiadaj c si po stronie zbawcy
wietlistego; (tak s dzi Schoenborn 91) czy te chodzi o trzykrotne pouczenie
ze strony zbawcy jako aluzja do J 21,15-17 (tak s dzi Brashler (NHS 30, 221;
Koschorke, 30). Trudno mi dzy innymi wynika z rozpoczynaj cego zdanie
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Gdy wypowiedzia te s owa (5) zobaczy em17 kap anów
biegn cych z ludem` w naszym kierunku z kamieniami`, aby nas
zabi `. Ja za przestraszy em si `, e mamy umrze 18. On za (10)
rzek do mnie:
„Piotrze ! Mówi em` ci wiele razy, e lepymi s ci, którzy nie`
maj przywódcy. Je li chcesz` rozpozna ich lepot (15), po ó swe
r ce przed oczy` twego (cia a-) ubrania19 i powiedz` co widzisz ?”
Ja` za gdy to uczyni em, nie zobaczy em` niczego i rzek em, e
niczego (20) nie wida . Ponownie rzek mi:`
„Uczy to jeszcze raz i (wtedy) przypad ` na mnie przestrach`
radosny, bo oto zobaczy em` now wiat o , wi ksz od (25) wiat a
dnia, a` potem zst pi a na` Zbawc i powiedzia em mu o tym`, co
zobaczy em. Wtedy` rzek do mnie:
„opu ` twe r ce i` s uchaj (teraz) tego, co mówi (73,1) kap ani i
ludzie”.`
I us ysza em kap anów siedz cych` razem z uczonymi (na
naradzie), gdy t umy` wykrzykiwa y g o no. Gdy to (5) us ysza ode
mnie, rzek ` mi:
„Wyt uszy20 twej g owy i` s uchaj, co tam mówi `”

„jak to”... („hos”), bez zwi zku z tre ci w poprzednim zdaniu. Wydaje mi si ,
e bardziej prawdopodobne jest odniesienie do zaparcia si Piotra, z racji
wspomnianej „owej nocy”. Piotr winien, jako gnostyk pozna prawdziwe
znaczenie wydarze pasyjnych, odró ni prawdziwego zbawc , który go
wybra i który go poucza, od zbawcy cielesnego, który jest tylko na ladowc ,
którego mo e si zaprze , mimo upomnie z jego strony.
17 Z pewno ci wizja typowa dla apokaliptycznego stylu. Piotr jednak „nie widzi”
jeszcze prawdziwego sensu wydarze . To wyja ni mu zbawca.
18 By mo e wp yw J 7-10 lub Mt 21,23; k 19,47.
19 W tek cie brak wzmianki o ciele, ale gnostycy przez „ubranie” najcz ciej
rozumieli „cia o”. Piotr powinien zas oni sobie oczy cielesne, aby zobaczy
innymi oczyma to, co duchowe. Tekst wydaje si jednak zepsuty i dlatego
padaj jeszcze inne propozycje uzupe nienia i t umaczenia „auf die Augen
deines Gewandes” (Schoenborn 48); „vor die Augen mit deinem Gewand”
(Krause); „put your hands <and> your robe over (your) eyes” Brashler NHS
30, 223.
20 Piotr najpierw us ysza uszami „cia a”, czyli nie zrozumia w a ciwego
znaczenia, podobnie w wizji, najpierw nic nie widzia , nast pnie zobaczy
wiat o . Po ponownej zach cie zbawcy ma jeszcze raz wyt y uszy, aby
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I us ysza em znów ( i powiedzia em mu): „gdy Ty (10) zasiadasz
(na tronie ?)21 oni ci chwal ”22.
I` gdy to powiedzia em, odezwa si ` Zbawca:
„Powiedzia em ci: oni` s lepi i` g usi23. Pos uchaj wi c teraz
ty(15) o tych rzeczach, które zosta y ci powiedziane` w tajemnicy i
strze ` je. Nie mów o nich` synom tego eonu24. Przebywaj c` bowiem
tu, b dziesz przez nich (20) wykl ty w tych pokoleniach` ale oni nie
maj (prawdziwej) wiedzy o tobie25` bo chwali ci b d w (eonie)
gnozy` bo wielu` przyjmie wyzwolenie na pocz tku (25) naszego
nauczania26, ale powróc ` do swoich (b dów), zgodnie z wol ` Ojca,
(zgod ) na ich b d`, poniewa uczynili to, co on chce27. ` A on chce
ich objawi w (30) swym s dzie (nad nimi), to jest (w s dzie)` s ug
nauczania28. Ci za , którzy popadli (74,1) w zmieszanie z nimi, stan
si ` ich niewolnikami` nie maj cymi zmys u pojmowania29. Bo
czystego`, bez zak amania i dobrego (5) p dz ku wykonawcy mierci`

us ysze w a ciwie. „Wizja” i „audycja” uk adaj si w analogiczny sposób.
Szerzej na temat dialogu i sposobu narracji Schoenborn 99-112.
21 „Siedz cy zbawca” przypomina tu pocz tek „Apokalipsy”, gdy zasiada w
wi tyni (ApcPt 70,14), st d mo liwe jest uzupe nienie „na tronie” czy „w
majestacie”.
22 Piotr s yszy chwa otaczaj cych zbawc istot niebia skich, podobnie jak ApcPt
82,15-17.
23 To znaczy, ci którzy nie s gnostykami. Zdanie nie ma zwi zku z poprzednim
(„chwal zbawc ”). Wydaje si , e chodzi o nawi zanie do wcze niejszych
wyja nie :ApcPt 72,11-13. Stanowi to wst p do wi kszej mowy objawiaj cej
zbawcy : ApcPt 73,14-80,23.
24 Koschorke dopatruje si w mowie zbawcy ca ego szeregu akcentów
polemicznych przeciw chrze cija stwu ko cielnemu ( Koschorke 32 i nn.)
25 Ludzie Ko cio a nie maj prawdziwego obrazu o Piotrze, ich pochwa a Piotra
jest fa szywa. Prawdziwa pochwa a Piotra wyg oszona jest w gnozie;
Koschorke 37.
26 Wielu ludzi Ko cio a przyjmie gnoz , ale s tak e tacy, którzy j odrzuc , a
nawet b d zwalcza , o czym zbawca mówi na innym miejscu.
27 B d ludzi Ko cio a ma jednak znaczenie w historii zbawienia, jest dopuszczony
wol Ojca.
28 „S udzy nauczania”, albo „s udzy s owa” to gnostycy.
29 To jest gnostycy, którzy powrócili do zwi zku z chrze cijanami Ko cio a.
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i do królestwa` tych, co wychwalaj Chrystusa` w apokatastazie30;
(10) a b d chwali ludzi` wyk adaj cych k amstwo31`. To oni
nast pi po tobie.`32 I b d przy cza si do imienia Zmar ego33,
s dz c (15), e staj si czystymi` a (tymczasem) stan si bardziej
nieczy ci.` Wydani b d pod imi b du`
(wydani) w r ce
przebieg ego uwodziciela34` (wydani) nauce (20) o wielu uj ciach35.
Zapanuj ` w ród nich podzia y.` Niektórzy z nich` b d przeklina `
prawd 36 i b d (25) wyg asza z a nauk `, b d wypowiada z e
rzeczy` o sobie na wzajem; niektórzy` otrzymaj nazwy z tego tytu u,
e` oddadz si w moc (30) archontów37, (w moc) cz owieka`
zwi zanego z nag kobiet `, (kobiet ) o wielu postaciach i wydan na
wiele` cierpie 38. A stan si takimi (75,1) ci, którzy (tak nauk )
30 „Apokalipsa” przedstawia, obrazami apokaliptycznymi - zapowiedzi na
podstawie wype nienia - e nast pi , czyli s , prze ladowania gnostyków w
Ko ciele.
31 Nauczyciele „k amstwa” w Ko ciele - wed ug polemicznej wypowiedzi
gnostyka.
32 Ludzie Ko cio a nast pi po objawieniu Piotra, jako gnostyka, albo te
powo uj c si na Piotra, jako jego nast pcy, jednak b d g osi k amstwa,
odrzucaj c gnoz g oszon przez Piotra.
33 Zapewne chodzi o nauk Ko cio a o Ukrzy owanym. Koschorke dostrzega tu
gnostyck polemik z nauk w. Paw a; podobnie w ApcPt 82,21-26.
34 Koschorke przypuszcza („Polemik gegen Paulus ? „ s.39 i nn.), e tym
„przebieg ym uwodzicielem” jest Pawe Aposto .
35 Nauka Ko cio a jest podstaw do roz amów i herezji, por. w nast pnym
wierszu „podzia y” zawieraj w wyra eniu przys ówkowy s owo „hairesis”.
36 „Przeklinanie prawdy” dotyczy by mo e polemiki antygnostyckiej.
37 „Oddanie w moc archontów” w uj ciu gnostyków mo e oznacza kult Boga
jako stwórcy. Sfera stworzenia nale a y wed ug oceny gnostyckiej do
demiurga, stwórc wiata. Wcze niej ApcPt 71,31 autor wspomnia o tych ze
sfery rodka: chodzi o o archontów, którzy prze ladowali gnostyckiego
zbawc .
38 „Cz owiek zwi zany z nag kobiet , wydan na wiele cierpie ” mo e by aluzj
do ró nych motywów; Koschorke (dz.cyt.s.41) podaje kilka mo liwo ci
interpretacji : by mo e chodzi o Adama i Ew ; Hermasa i Rode ( Pasterz,
Wizja I,1,2,8); Ukrzy owany i kobieta z Apokalipsy 12; Szymon i Helena
(Ireneusz, Adv Haer. I,23,2). W zale no ci od przyj cia danej hipotezy mo na
ewentualnie modyfikowa tak e t umaczenie. Koschorke opowiada si za
aluzj do Szymona i Helene (podobnie jak H.M.Schenke, który dostrzega tu
polemik z gnostykami, szymonianami), ale interpretuje „Simon als Chiffre für
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g osz `. B d szuka (poucze ) w snach.` I nawet je li powiedz , e
to` sen - od demona, który (5) oczywi cie godny jest ich b du - ` to
przypadnie im zniszczenie` zamiast nie miertelno ci39. Gdy z o` nie
mo e przynosi dobrego owocu`, gdy ka dy, który (10) z tego
miejsca40 pochodzi, przynosi` to, co odpowiada temu miejscu. Nie
ka da bowiem dusza pochodzi` z prawdy czy` z niezniszczalno ci (15).
Ka da bowiem dusza tych eonów` w naszych oczach przeznaczona jest
na mier `. Jest bowiem zawsze niewolnic ` stworzon w swych`
nami tno ciach (20) a zniszczenie wieczne jest jej przeznaczeniem.
Taki jest (stan)` w którym powstali i z którego` pochodz , poniewa `
kochaj tych, którzy powstali (25) z materii, która z nimi` powsta a.
Ale w tym nie s im` podobne nie miertelne dusze41. Piotrze` jak
d ugo ta godzina (30) nie nadesz a, s oni (wprawdzie) podobni do tej
(duszy), która jest` miertelna, mimo to nie objawi si ` (jej) natura
nawet je li tylko ona jest nie miertelna` a tylko ona jako (jedyna)
(76,1) nie miertelna zastanawia si ` nad nie miertelno ci 42. Wierzy` i
pragnie, aby t ( mierteln dusz ) opu ci `. Bowiem nie zbiera si fig
(5) z ostów albo z` cierni, je li jest si ` m drym, ani winogron` z cierni.
Dana (rzecz)` bowiem wyprowadza swe istnienie (10) zawsze z tej, z
której` powstaje: powstaje z tej`, która nie jest dobra`, przeznaczona
Pauls” (dz.cyt.s.41). Hipoteza ta podwaja trudno interpretacji; nie wiadomo
na pewno, czy w „Apokalipsie” chodzi o polemik z nauk w. Paw a, je li ju ,
to z nauk Ko cio a, nast pnie za , trudno wyja ni przy pomocy formu y z
Kerygmata Petrou (Szymon przeciwnik Piotra; tu przeciwnikiem
„gnostyckiego Piotra” mia by by Szymon (czyli Pawe Aposto ). Wydaje si ,
e ten fragment „Apokalipsy” poza ogólnym tonem polemiki nie daje
mo liwo ci bli szego komentowania.
39 Szukanie poucze „w snach”, które zdaniem gnostyków s dzie em demona,
cechuje przede wszystkim tych, którzy jeszcze nie maj gnozy: por. EvVer
(NHC I, p.29,10; 30,4); TractTrip (NHC I, 82,28). Tego rodzaju wiedza nie
mo e prowadzi do zbawienia (do „nie miertelno ci”).
40 „Miejsce” w j zyku gnostyków oznacza wiat stworzony.
41 Autor wyra nie odró nia „dusze nie miertelne”, to jest gnostyków, oraz „dusze
miertelne” czyli nie gnostyków, które powsta y z materii i przeznaczone s
podobnie jak materia na zag ad . Szerzej na ten temat Koschorke 72-74.
42 Gnostyk („dusza nie miertelna”) jest wprawdzie do czasu podobny do
niegnostyka, ale jego pragnienia („opu ci mierteln dusz ”) wskazuj ju
teraz na jego przeznaczenie do nie miertelno ci, ycia i niezniszczalno ci.
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jest na zniszczenie i` mier . Ta za (dusza) powstaje (15) z tej, która
jest wieczna, z tej, w której jest` ycie, nie miertelno ` ywot, do
którego jest podobna.` To wszystko bowiem, co nie powstaje ( z
ywota)` b dzie rozwi zane w tym, (20) co nie istnieje. Ci, którzy s `
g usi i lepi przebywaj ` zwykle z podobnymi do` siebie. Inni za
zwróc si (ku martwym) (25) z powodu z ych poucze ` i tajemnic,
które zwodz lud43. Jedni, ci`, którzy nie znaj tajemnic` b d mówi
do tych, którzy (30) ich tak e nie znaj .` Nawet b d dumni` z tego, e
u nich samych` jest tajemnica` prawdy44 i` (35) w pysze (swego serca)
(77,1) b d usi owa (zwie dusze). Dla pychy (ich serca) jest
potrzebna zazdro o ` nie mierteln dusz , która sta a si (dla nich)
zastawem45.` Wszelkie bowiem moce, w adze (5) i si y tego eonu`
pragn przebywa z` nimi (to jest: nie miertelnymi duszami), od
stworzenia` wiata, aby ci, którzy` nie s (nie miertelni) byli chwaleni
przez te (dusze)(10), które s (nie miertelne), gdy tylko` zapomnia y o
sobie46.` Nie mog by wprawdzie uratowani ani` wprowadzeni na
drog (ratunku) przez nie, pragn jednak ca y czas (15) móc sta si
sami` niezniszczalnymi. Je li` tylko nie miertelna dusza` otrzyma moc
ze strony` ducha rozumnego, natychmiast (20) dostosowuj si do
43 W nauczeniu (ko cielnym ?) gnostycki autor dostrzega uwodzenie ludzi przez
nauk o tajemnicach („mysteria”). Jego zdaniem chodzi o fa szywe tajemnice,
które wed ug jego kryterium s tylko na ladowanie prawdziwych misteriów
(podobnie jak „na ladowca sprawiedliwo ci” ApcPt 71,22).
44 Nauczyciele Ko cio a w oczach gnostyków zg aszaj roszczenia do wy czno ci
na posiadanie prawdy. Wed ug wyja nie do tego fragmentu w opracowaniu
K. Koschorke (dz.cyt. s.53 i n), fa szem w nauce ko cielnej wed ug gnostyków
by o nie to, e g osili prawd o zbawieniu przez krzy , ale to, e nie zrozumieli
w a ciwego znaczenia tego wydarzenia ( brak gnozy) i zg aszali swoje
rozumienie krzy a jako jedyne wy czne, wykluczaj ce inne znaczenie.
45 „Zazdro ” cechuje Boga-stwórc (por. cz sto cytowany w gnostyckich tekstach
werset Iz 43,10 i nn; 44,6; 45,5 przeniesiony na demiurga), a tak e
przeciwników gnostyków. Cechuje ich równie pycha, wynios o serca.
Koschorke przenosi te cechy na ludzi Ko cio a, tak w a nie przedstawionych
jego zdaniem przez autora „Apokalipsy”. (dz.cyt. 77). W tpliwo ci co do takiej
interpretacji zg osi Schoenborn (s.154).
46 Sytuacja duszy „nie miertelnej” przypomina szeroko opisany stan duszy w
„Egzegezie o duszy” z II kodeksu z Nag Hammadi; dusza sta a si
zak adniczk ( „zastawem”) archontów, gdy zapomnia a o swoim boskim
pochodzeniu uznaje za bogów tylko archontów, im tylko oddaje cze .
Wyzwoli j mo e dopiero gnoza.
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jednego spo ród` tych, którzy ich tak e zwiedli47. ` Liczni s tak e
inni`, którzy przeciwstawiaj si ` prawdzie48. To pos a cy (25) b du.
Ci b d ` zastawia pu apk przez swój b d i` swe prawo przeciw`
moim czystym my lom`49. Gdy wychodz c z (30) jednego (punktu
widzenie), my l ` e dobro i z o` wywodz si z jednego ( i tego
samego),` a przecie uprawiaj handel (78,1) moj nauk 50. Zostan
wydani` na okrutny los, a zechc uciec od niego` daremnie, do
pokolenia (5) dusz nie miertelnych` a do (czasu) mego przybycia.
Powinni` pozosta w ród nich.` I moje przebaczenie` ich wykrocze ,
w które (10) wpadli przez` przeciwników (winno trwa ).` Podj em ich
wybawienie` od niewoli, w której` si znale li, aby im da (15)
wolno 51. Ale (dla nich) te tworz ` szcz tek podobie stwa
(wolno ci)` w imi Martwego` - jest nim Hermas,` pierworodny z
nieprawo ci - po to (20) by w (prawdziwie) istniej c wiat o ` nie
uwierzyli ` Mali52. (Ludzie)` tego rodzaju s jak robotnicy` którzy
47 Dusza gnostyka otrzymuje pomoc w postaci gnozy od „ducha rozumnego”
(boski odpowiedni ?), wówczas archonci ( ludzie Ko cio a ?) dostosowuj si
(tu grec. „harmozein”), co mo e oznacza , upodobniaj si do sposobu
zachowania, rozumowania gnostyka; na laduj gnostyka, tak jak ca a nauka
(Ko cio a ?) jest na ladowaniem pogl dów gnostyckich.
48 Inni przeciwnicy gnozy, nie tyle „na laduj ”, ile wyra nie zwalczaj prawd .
Mo e echo polemiki antygnostyckiej w nauczaniu oficjalnego Ko cio a ?
49 Zbawca (tu oczywi cie w gnostyckim uj ciu) wyra a pogl d, e przeciwnicy
gnozy b d si powo ywali na nauk zbawiciela, ale przez swój b d, brak
w a ciwego rozumienia „czystych my li” wprowadzaj w b d.
50 Wed ug gnostyków dobro pochodzi od Boga, z o od kogo innego ( gnostycki
dualizm). Gnostycki autor przypisuje przeciwnikom pogl d, e i dobro i z o
pochodzi od tego samego (monizm).
51 Zbawca mówi o przebaczeniu i wyzwoleniu, ale trzeba pami ta , e chodzi o
gnostyckie rozumienie przebaczenia. Wybawienie dotyczy uwolnienia z
materii i cia a, a nie przebaczenie winy. Wypowied ApcPt 77,22-78,31 jako
ca o Koschorke uznaje za polemik z ko cieln praktyk pokuty (Koschorke
54 i n.).
52 Podobie stwo (wolno ci) w imi Martwego : to by mo e ko cielna instytucja
pojednania w imi Ukrzy owanego (Martwego). Kim jest Hermas,
pierworodny z nieprawo ci ? Czy chodzi o aluzj do propagowanej przez
Hermasa w pi mie „Pasterz” mo liwo ci odpuszczenia grzechów ?
Wypowied stwarza jednak trudno ci w interpretacji i w t umaczeniu. Co
oznacza „szcz tek podobie stwa” ( Schoenborn : „ein Fragment von
Nachahmung”; Brashler : „an imitation remnant”, Koschorke: „sie werden
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zostan wyrzuceni w ciemno (25) zewn trzn , z dala od dzieci`
wiat o ci53. Bo ani` sami nie chc wchodzi ` ani nie pozwalaj
(wchodzi )` tym, którzy zgadzaj (30) si ze swoim uwolnieniem54`.
Za ci inni` spo ród nich, którym` przypad o cierpienie, s dz `, e
mog udoskonali (79,1) m dro braterstwa` prawdziwego55, które
jest` wspó uczestniczeniem w Duchu, razem` z towarzyszami
wspólnego pochodzenia (5). Dzi ki niemu` objawi si ` za lubiny
niezniszczalno ci` objawi si jednak (tylko)` podobie stwo pokolenia
(10) siostrzanego, na zasadzie na ladownictwa56.` To s ci, którzy`
dr cz swych braci mówi c` im „przez to` lituje si nasz Bóg (15) je li
zbawienie stanie` si naszym udzia em w nim (w a nie)”57. Nie` znaj
einen Nachahmung-Rest schaffen”) ? Wed ug Koschorkego ów „szcz tek”
(„Rest” ) oznacza wed ug prorockiego stylu gmin wczesnochrze cija ski, na
wzór „reszty Izraela”, albo szcz tkowe podobie stwo instytucji przebaczania.
(Koschorke 55-60). W polskim t umaczeniu id raczej za tym drugim
rozwi zaniem. Przez t umaczenie „szcz tku” oddaj negatywn ocen
ko cielnej instytucji odpuszczania; jest w niej jakie podobie stwo uwolnienia
prawdziwego w gnozie. Ju wcze nie by a mowa o „podobie stwie
sprawiedliwo ci” (71,22 i nn.) Okre lenie Hermasa jako „pierworodnego z
nieprawo ci” w polemice wczesnochrze cija skiej s u y o napi tnowaniu
heretyka. Koschorke s dzi, e chodzi o Hermasa, znanego autora pisma
„Pasterz”. By mo e chodzi raczej o ide Hermasowej pokuty w Ko ciele.
Oznacza to dla „Ma ych” czyli gnostyków w Ko ciele zniewolenie, uznanie
prawa i stworzenia, podporz dkowanie si woli Boga Stwórcy. Wed ug
gnostyków Chrystus nas wyzwoli od prawa i nie powinni my si ponownie
prawu poddawa (prawo - nieprawo ).
53 Por. Mt 10,42; 18,6,10,14.
54 Por. Mt 23,13; EvThom 39.
55 „Prawdziwe braterstwo” mo e wskazywa na my l o jakiej spo eczno ci
gnostyckiej, albo gnostyckim sposobie nale enia do ko cielnej wspólnoty (
„przez wspó uczestniczenie w Duchu”). Nale do niej wed ug „Apokalipsy”,
ci którzy cierpi , a tak e, ci, którzy s prze ladowani (ni ej 79,12).
56 „Wspólnocie braterskiej” czyli gnostyckiej przeciwstawiano „wspólnot
siostrzan ” która jest tylko na ladowaniem pierwszej. Pojawia si tu podobnie
jak we w wspomnianych ju wy ej wywodach motyw na ladownictwa (w
Ko ciele ?) prawdziwej rzeczywisto ci w ród gnostyków. Koschorke s dzi, e
„wspólnota braterska” by a terminem samookre lenia gnostyków (Koschorke,
63).
Wspólnota ta opiera a si równie zjednoczeniu ze zbawc
(„wspó istotnym”).
57 To znaczy zbawienie w zwi zku „siostrzanego pokolenia”, to jest w Ko ciele:
„Nasz Bóg” mówili chrze cijanie Ko cio a, lituje si tylko przez po rednictwo

92

93

kary dla tych, którzy ciesz si nad tymi (sposobami)`, na jakie
skazali58 Ma ych (20), gdy ich wy ledzili` i gdy ich uwi zili`59.
Wyst pi te inni` z tych, którzy s poza nasz ` liczb 60. Nadaj sobie
imi (25) „biskup”, albo` „diakon”, jakby otrzymali` moc od Boga`,
poddaj c pod swój` s d jako (pod s d) pierwszych (zasiadaj cych) (30)
na katedrach. To` kana y bez wody”61.
Ja` za rzek em: „Boj si z powodu` tych (s ów), które mi
powiedzia e . Gdy (80,1) niewielu jest w ród nas` je li chodzi o znak
(rozpoznawczy), podczas` gdy wielu jest tych, którzy mog zwodzi `
wielu yj cych, gdy (5) rozprosz si w ród` nich, a poniewa
wymawiaj ` twoje imi , uznaj ich za godnych wiary”62` .
Odrzek zbawca: ` „Okre lony czas zosta im dany (10) na ich
liczne b dy, gdy mog ` panowa nad Ma ymi63, ale` potem sko czy
si (czas) b du a odnowi si ` niestarzej ca si (nigdy) my l
nie miertelna. (15) I b d panowa na tymi, którzy (teraz) nad nimi
panuj , ` a ich b dowi zostanie` wyrwany korze i stanie` si
przedmiotem wstydu i objawi si (20) we wszelkiej zuchwa o ci`, jak

Ko cio a. Wydaje si , e chodzi tu - jak s dzi Koschorke (s) o polemik z tez
:”extra ecclesiam nulla salus”.
58W koptyjskim wyra eniu Schoenborn dopuszcza „eine Anspielung auf den
Tribunalzusammenhang ?” (dz.cyt.s.56) .
59 „Apokalipsa” wyra nie wskazuje na prze ladowania „ma ych” czyli gnostyków,
ale bez okre lenia bli szych okoliczno ci historycznych.
60 To znaczy nie s gnostykami; mo e tworz osobn organizacj ko cieln ?
61 Wyra na krytyka Ko cio a hierarchicznego („biskup”, „diakon”), który zdaniem
gnostyków bezpodstawnie ro ci sobie pewno upowa nienia przez Boga i
mo liwo os dzania innych. Ostatnie zdanie aluzja do 2 P 2,17 (cho w
wiecie antycznym bardzo popularne). Koschorke s dzi, e polemika przeciw
hierarchii ko cielnej wychodzi a z pozycji judeochrze cija skich (Koschorke
64-67).
62 ApcPt 79,32-80,7 : Wypowied Piotra s uchacza mowy zbawcy, dla
zaznaczenia konstrukcji dialogu. Tre ci wypowiedzi jest l k, jaki mo e
powstawa w ród prze ladowanych (gnostyków), którzy na dodatek nie s
jeszcze dostatecznie rozpoznani. Je li wypowied Piotra dotyczy faktycznej
sytuacji gnostyków, to mo e by informacj o nielicznej grupie gnostyków nie
oddzielonych organizacyjnie od Ko cio a.
63 Wypowied o tonacji apokaliptycznej. Zbawca ujawnia, e tylko okre lony,
domy lnie krótki, czas mog panowa nad gnostykami (ludzie Ko cio a ?).
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dla siebie zgotowa 64. Lecz` (ludzie) takiego pokroju stan ` si nie
do odmiany. Piotrze ! chod `, id my ku doskona o ci (25) w zgodzie z
Ojcem` nieskalanym. Oto` bowiem nadchodz ci,` którzy przynosz na
siebie wyrok ` i uczyni z siebie przedmiot wstydu. Ale (30) nie s w
stanie mnie dotkn 65`. Ty za , Piotrze, winiene ` stan po rodku
nich i nie l kaj si ` z powodu twojej boja liwo ci (81,1) gdy
zamkni ty b dzie ich` umys , gdy
stan
przed nimi`
Niewidzialny”66.
Gdy to` powiedzia , zobaczy em go (5), wygl da jakby zosta `
pochwycony przez nich i` rzek em: „Có to ja widz ` o Panie, czy to
ciebie samego` uj to ? a ty (jednocze nie) (10) uj e mnie ? , albo, kim
jest` ten nad drzewem (krzy a) i` jest pogodny, a kim jest ten drugi,
któremu przybijaj ` jego nogi` i jego r ce ?”
Powiedzia mi (15) Zbawca: „ Ten, którego widzisz` nad drzewem
(krzy a), który jest pogodny` i mieje si , to w a nie` yj cy Jezus. Ten
za `, któremu przybijaj gwo d mi r ce (20) i nogi, to owa Cielesno `
nale ca do niego, to znaczy to, co podmieniano67. ` Czyni z niego
przedmiot zawstydzenia, z tego,` który powsta wed ug jego obrazu`68.
Popatrz na niego i na mnie”69.
64 Do apokaliptyki nale y tak e zapowied przysz o ci. Gnostycy przej li zatem
pewn perspektyw czasow , wbrew logice swoich pogl dów, które odrzucaj
histori . Tak s dzi w komentarzu do tego fragmentu Schoenborn (s.14). Jednak
nie jest to w cis ym znaczeniu akceptacja dla historycznych wydarze , a
jedynie wypowied apokaliptyczna, która wykorzystuje elementy historii.
Zbawca odpowiada na wypowied Piotra o l ku gnostyków pocieszaj c go
nadziej ostatecznego zwyci stwa.
65 Aluzja do m ki zbawcy. Prze ladowania, które planuj wobec zbawcy stan si
dla nich samych przyczyn zawstydzenia.
66 To znaczy zbawca, którego prze ladowcy nie mog widzie , a wi c i dosi gn .
67 O miechu „niecielesnego” Chrystusa wspominaj inne ród a gnostyckie jak i
informacje polemistów : 2 LogSeth ,NHC VII, 56,9-19; Ireneusz, Adversus
Haereses I,24,4; Pseudo-Tertulian, Adversus omnes haereses 4; Epifaniusz,
Panarion 24,3,2-5. Wed ug Bazylidesa, którego chrystologi przytacza
Ireneusz zast pcz mier na krzy u poniós Szymon Cyrenejczyk.
68 Zbawca, który poniós mier by tylko obrazem prawdziwego zbawcy.
69 Zasad gnostyckiej chrystologii pasyjnej by o twierdzenie: zbawca nie podlega
cierpieniu. Z drugiej strony starali si dostosowa swoje wywody do nauki
Ko cio a, to znaczy tak j zinterpretowa , aby nie zosta a naruszona gnostycka
zasada. Tym samym wskazali na si ko cielnego nauczania. By mo e
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Ja (25) za gdy spojrza em, powiedzia em: ` „Panie, nikt nie
widzi` ciebie, uciekajmy z tego` miejsca”.
On za mi powiedzia : `”Powiedzia em ci przecie (30), to lepcy,
zostaw ich` a sam popatrz jak` nie rozumiej tego, co mówi (82,1). Bo
syna` ich chwa y w miejsce mojego` s ugi ustanowili za przedmiot
zawstydzenia”70.
Ja` jednak widzia em jednego, jak chcia si zbli y (5) do nas, a
by podobny do tego,` który si mia nad drzewem (krzy a)`, by
nape niony` Duchem wi tym i by to` Zbawca71. By a to wielka (10)
wiat o , która ich otacza a` ( wiat o ) nieopisana, i mnóstwo`
anio ów nie do opisania` i nie do zobaczenia`, b ogos awi cych ich (15)
I to ja go zobaczy em`, gdy objawili si z nim i ` oddawali mu cze 72.
On jednak rzek do mnie: ` „B d silny ! Tobie bowiem zosta y`
przekazane tajemnice, aby (20) je pozna dzi ki objawieniu, e ten
który zosta przybity gwo d mi` to Pierworodny,
mieszkanie`
demonów i naczynie` kamienne, w którym one czatuj (25) nale c do
Elohim, nale c do krzy a, który jest ustanowiony pod prawem73.
Ten` za , który stoi obok, blisko niego`, to Zbawca yj cy. ` Jego
pierwszego pochwycono`, a nast pnie wypuszczono74.` Stoi tu
wykorzystali tak e inny element ko cielnej nauki: Chrystus przez krzy
zwyci y mier , ale zrozumieli to wed ug swoich zasad, nie cierpia ,
zawstydzi jednak i pokona tym samym swoich prze ladowców.
70 Prze ladowcy skazali na mier „syna ich chwa y”, czyli zdolnego cierpie
„innego” (tu by mo e ironiczna aluzja do 1 Kor 2,8). „S ug ” zbawcy za by
„ yj cy Jezus”, którego cierpienie krzy a nie dotkn o ; por. ApcPt 83,6-8.
71 Piotr prócz „ yj cego Jezusa” dostrzega jeszcze „zbawc ” otoczonego
wiat o ci , anio ami, a wi c z boskiej pe ni (por. wcze niej 72,13-73,10).
Ukazuje si zatem zbawca w chwili chwa y, zwyci stwa nad krzy em:
Epifania przypomina w innych apokryfach epifani zmartwychwstania. Piotr
ma by naocznym wiadkiem chwa y zbawiciela i jego zwiastunem; por. EpJc
(NHC I, 15,16 i nn).
72 Wizja Piotra przedstawiona w stylu apokaliptycznym.
73 Zbawca jeszcze raz przypomina „prawdziw nauk ” o mierci Jezusa na krzy u:
„Pierworodny” by mo e aluzj do Kol 1,15 ( w uj ciu gnostyckim: stworzenia
archontów; ewentualnie ironicznie ). „Ukrzy owany” nale y do Elohim, a wi c
do Boga-Stwórcy, ale nie jest zbawc , nale y do prawa i krzy a (tu pojawia si
w tek cie „krzy ”, wy ej tylko „drzewo”).
74 By mo e nale y przet umaczy to zdanie jako „Tego pierwszego pochwycono,
tego drugiego wypuszczono”.

95

96

radosny. ` I widzi, e ci, którzy go pochwycili` przemoc (sami) s
podzieleni (83,1) mi dzy sob . Dlatego wy miewa` ich brak
rozeznania` wiedz c, e zostali urodzeni w lepocie.` W skutek tego
jednak (5) on jest tym, który przyj cierpienia dla cia a, ` które
podmieniano75. Ten za , którego ` uwolniono, jest moim cia em`
niecielesnym. Ja za jestem rozumnym` duchem, tym, który jest pe en
(10) promieniuj cej wiat o ci . Ten` którego zobaczy e , jak si zbli a
do` mnie, to nasza Pe nia` duchowa, to ona czy` doskona wiat o
z (15) Duchem wi tym we mnie76. To, ` co zobaczy e , winiene `
powierzy obcym`, którzy nie s z tego eonu77.` Ci bowiem nie mieli
adnego uznania (20) w ród tych wszystkich ludzi`, którzy nie byli
nie miertelni, tylko` u tych, którzy zostali wybrani` z racji
nie miertelnej istoty.` A ta objawia a si (25) gdy jest moc , aby
przyj do siebie` tego. z którym dzieli si (swym) nadmiarem. `
Dlatego powiedzia em: „ka demu` kto ma, temu dodadz 78 - a` czy
kto b dzie mia wi cej od niego ? - Ten (30) za , który nic nie ma” - a
takim` jest cz owiek z tego wiata`, jest ca kowicie martwy - ` b d c
zmieniony przez zwi zek` ze stworzeniem i rodzeniem (84,1) i tak,
je li kto ` objawi si z bytu` nie miertelnego, to my l , e` go
pochwyc ; „temu b dzie (5) zabrane i b dzie` dane temu, który
jest”79. Ty ` za b d m ny i nie` l kaj si nikogo, gdy ja b d ` z
tob , aby nikt (10) z twoich wrogów nie mia przewagi nad tob . `
Pokój z tob ; b d silny”.
Gdy` to (zbawca) powiedzia , (Piotr) przyszed do` siebie80.`
Apokalipsa Piotra.
75 Por. wy ej 81,21.
76 Objawiaj cy zbawca pe ni funkcj angelus interpres: wyja nia to, co Piotr
zobaczy w wizji.
77 Obcy, nie z tego eonu, czyli nie z tego wiata, to gnostycy.
78 Wydaje si , e zacytowane Mt 13,12; 25,29; k 8,18, (EvThom log.41)
przerwane s przez komentarz objawiaj cego; a wi c najpierw ApcPt 83,27-30
i dalej 84,4-6. Na temat ród a cytatu i redakcji w „Apokalipsie” patrz
Schoenborn 216-221.
79 „Jest” w znaczeniu jest gnostykiem i posiada wszystko, st d by mo e
wcze niej postawione pytanie retoryczne („a czy kto b dzie mia wi cej od
niego ?”). W ca o ci jednak tekst trudny do sensownego przet umaczenia.
80 Koptyjskie wyra enie „by /zaistnia w nim/w sobie” wydaje si , e nale y odda
jako „przyszed do siebie”, co mo e oznacza powrót Piotra ze stanu wizji do
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wiata zmys owego. Inne t umaczenia tego wieloznacznego wyra enia id w
kierunku uzupe nienia, Brashler: „When he (the Savior) had said these things,
he (Peter) came to his senses”; Schoenborn „Nachdem er diese (Worte) gesagt
hatte, geriet er in ihn”; Krause „Als er das (pl.) gesagt hatte, war in ihm”.
Schoenborn dostrzega jeszcze inn mo liwo interpretacji : „Nach der diese
(Worte) gesagt hatte, war er (der Soter) in ihm (Petrus); [bzw.} war er (Petrus)
in ihm (dem Soter)” Zako czenie „Apokalipsy” zosta o sformu owane jako
relacja trzeciej osoby o tym, co dotyczy i zbawcy i Piotra. Jednoznaczne
rozumienie tekstu nie jest mo liwe.
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