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Ks. Wincenty MYSZOR
(Katowice, UŚ)

„FENIKS” W GNOSTYCKIM TRAKTACIE

O POCZĄTKU ŚWIATA
(N H C II, 5; p. 121, 27-123, 2)

Motyw feniksa w literaturze antycznej i wczesnośredniowiecznej został
obszernie opracowany, także w polskich pracach. Zajmowano się albo kon
kretnymi wątkami literackimi w poszczególnych utworach1, albo całościowo
w odpowiednich opracowaniach słownikowych2.
Do obszerniejszych wzmianek o feniksie we wczesnej literaturze chrześci
jańskiej należy dołączyć wzmiankę w gnostyckim utworze z Nag Hammadi,
traktacie bez oryginalnego tytułu, który wydawcy zwykle nazywają O początku
świata (NHC II, 2: OrigMundi). Chodzi o fragment w NHC II, p. 121,27-123,2.
Jego wersja koptyjska w II kodeksie z Nag Hammadi wygląda następująco:
(121,27)...TOTe tco <|>ia zibh NTApecNAy z e anapxujn mfikakg x e AycjoytBpNecujepeiNe acpatanaktci (30) Ayał NTApecei gboa 2.n Tiyopn Mne mnAynamic nim
AcpAKUKe NNiApxwN gboa gN [NOYMjMrmye xyw acnoxoy eniTN enKo[cM ]oc ŃpeqpNOBe wina eYNAujwne mmay N e e n n i [A]aimu)n (35) AnoNHpoc gixM riKAg [■••]3.
(122,1) xgkaac tujo ppoMne gt ;>m nApAAeicoc eqNAxy MnoyKOCMoc oyzinoN
ŃeM"tYxoN eYMOYTe ep o q x e <|>oiniz <pxqMOOYT oyAATq NqTNj>oq AyMNTpe (5)
finoYgAn x e AypAiKei ńa Aam MŃTeqreNeA uja tcyntgagia mfiaiujn ajoMTppinMe Ne
Aya) N eqreN ex <jja tcyntgagia mtikocmoc nNeyMATiKoc fineitu mn itI yaikoc mń
nxoiK oc TAei Te e e m(10) nujoMT m<|>oiniz nnApAAiecoc nujopn [o n Jaoanatoc
nMA£CNxy qjAqpq>o ppoMne ttma^WOMt qcHg £N xiepA bibaoc x e q>AYOYOMq TeTeige on oyNipoMT ńxu )km qjoon ntpopn n e nNeY(15)MATiKON ttma^cnay oykwjt n e
nMAjipoMT oyM ooy n e N e e m<|>oiniz eq o y o N £ gboa juic MNTpe ŃNArreAoc tabi
Te e e NNgyApiA mmooy g t jń KHMe Acujuine AyMNTpe ńngtbhk Am(20)TN auxwkm
NNoypwMe ńaahoinoc nMAce cnay g t jń KHMe eyNTAy mmay ŃoyMycTHpioN npH
mn n o o j ey ip o o n AyMNTpe ncabawó x e ejpAi exu )oy acjci noi tc o <|>ia mfikocmoc
1 Por. J. Sawicka, Feniks. Chrześcijańska interpretacji mitu u Laktacjusza, Warszawa 2000;
H. Wójtowicz, Feniks w literaturze wczesnochrześcijańskiej, VoxP 4 (1984) z. 6-7, 376-383;
P. Warsiński, Locus Amoenus Christi et phenicis. Ze studiów nad wizerunkiem feniksa w literaturze
i sztuce średniowiecznej, VoxP 11-12 (1991-1992) z. 20-23,125-137.
2 Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, tłum. W Zakrzewska P. Pachciarek, Warszawa 2001, 227-228.
3 Za wydaniem H.G. Bethge uzupełniam [acxooy mtt^aaht] [wysłała ptaka].
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ńtactamio AnpM mn noog Acpc<|>pArize ŃTecne ij,a.2o Ym AnAituN
nqŃT Ae NTAyxnoq eBOA gn <|>oinix oypwMe an n e qcH2 eTBHTq x e nAiKAioc
na+ oyw Noe nnoy <|>oiniz Ayu) (30) <|>oinix (pxqoYWN2 eBOA Nipopn eqoNg Ayw
ujAqnoY riAAiN NqTiuoYON eq<yoon nchmcion MneNTA2OY<vN2 cboa £ ń tcyntb abia A[nAiwN] Neei noc nchmcion nta [yoy<i>]n £ bboa (35) 2Ń kmme oyAAq 2Ń
KGAUipA AN eqoH (123,1) MANO XO eCTNTOlN OnnApAAOICOC MTTNOYTO***

-Xim(25)<(>oov

(p.121,27): „Wówczas gdy Sophia-Zoe zobaczyła, że archonci ciemności przeklęli
jej podobieństwa, gwałtownie się oburzyła (30) i wyszła z pierwszego nieba
z wszelką mocą i przepędziła archontów z [ich] niebios i zrzuciła ich na świat
grzeszników, aby przebywali na ziemi jako (35) złe demony. [Wysłała ptaka]
(122,1), który był w raju, aby przebywał w ich świecie tysiąc lat aż do końca
eonu. Był bytem ożywionym, nazywano go „feniks”. Ptak ten zabija się sam
i ożywia siebie na nowo dla świadectwa (5) sądu nad nimi, ponieważ wyrządzili
Adamowi i jego potomstwu niesprawiedliwość aż do kresu eonu. Trzy rodzaje
ludzi istnieją na świecie aż do końca eonu: pneumatyczny, psychiczny i choiczny.
Tym odpowiadają (10) trzy postacie rajskiego feniksa. Pierwszy jest nieśmiertelny,
drugi żyje tysiąc lat, trzeci, jak napisano w Świętej Księdze jest pochłonięty (przez
ogień). Istnieją także trzy rodzaje chrztu: pierwszy jest duchowy, (15) drugi z ognia
i trzeci z wody. Tak jak feniks objawił się dla świadectwa przeciw aniołom, tak
i w stągwiach na wodę w Egipcie, które stały się świadectwem przeciw tym, którzy
zstępują (20) do chrztu jakiegoś prawdziwego człowieka. Obydwa byki w Egipcie
zawierają tajemnicę: słońce i księżyc45. Są świadkami Sabaotha, (który) jest nad
nimi. Sophia światowa67przyjęła (ich) (25) od dnia, gdy stworzyła słońce i księżyc
i tak opieczętowała swoje niebo aż (do końca) eonu. (To jest bowiem) robak, który
zrodził się z feniksa (jako) nie człowiek, (bo) o nim napisano „sprawiedliwy
wyrośnie jak palma (feniks)”8. (30) Feniks objawia się najpierw jako żywy i na
stępnie umiera i wstaje na nowo, co jest znakiem dla tego, który objawi się na
końcu [eonu]. To wielkie znaki [objawiły się] tylko ( 35) w Egipcie, a nie w żadnym
innym kraju i to (123,1) oznacza, że jest on podobny do raju Boga”9.

W komentarzu do przytoczonego tekstu należy wyjaśnić pewne zagadnie
nia. Przede wszystkim autor gnostyckiego traktatu zakłada, ze mit o feniksie
4 Tekst koptyjski według wydania: L. Painchaud, L'Ecril sans Titre. Traite sur 1’Origine du
monde, Bibliotheąue Copte de Nag Hammadi. Section Textes 21, Quebec - Louvain 1995.
5 Chodzi o święte byki - Apisa i Mnewisa.
6 Idę za rozumieniem tekstu Painchaud: t c o ^iia m t ik o c m o c jako wyrażenie przydawki do
pełniaczowej, a nie jako dopełnienia w zdaniu: a c x i Aa t c o <|>ia m t ik o c m o c . W tłumaczeniu nie
mieckim Bethge brzmi to: „Die Sophia (Astaphaios) hatte den Kosmos empfangen”.
7 Zdanie nqNT A e NTAY.xnoq c b o a 2 m 4>o in ix OYpcuMe a n jest gramatycznie zrozumiałe
„Robak, który zrodził się z feniksa nie jest człowiekiem” (tak tłumaczy je Painchaud), ale ze
względu na aluzję do Ps 21, 7 (LLL) i lKlm 25, Bethge tłumaczy je w sensie pozytywnym: „Der
Wurm aber, der aus dem Phónix geboren worden ist, ist wiederum ein Mensch”. Próbuje więc
dokładniej oddać aluzję biblijną „Ja zaś jestem robak, a nie człowiek”.
8 Chodzi o Ps 9 1 ,13a (LXX) gdzie <|>otvd; rozumiane jest jako palma.
9 Tłumaczenie podaję za polskim przekładem: Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeks I i II, tłum,
i komentarzem opatrzył W. Myszor, Katowice 2008 (oddane do druku w kwietniu 2008 roku).
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jest znany. Nie podaje więc wiele szczegółów, a te które podaje, mają być
zrozumiałe i to na poziomie związków z gnostycką spekulacją. Włącza mit
o feniksie w spekulacje gnostyckie, jakby zupełnie bez związku z główną myślą
gnostycką. Musimy więc najpierw ujawnić punkty styczne mitu ze spekulacjami
gnostyckimi.
Główny wątek opowieści w tym cytacie traktat nawiązuje do rozprawy ze
światem archontów, czyli rządców widzialnego świata. Sophia-Zoe podjęła
kroki odwetowe wobec archontów, którzy prześladowali ludzi. Ich strącenie
nawiązuje do motywu z tradycji żydowskiej o strąceniu aniołów upadłych (por.
Rdz 6 , 1-4)10, ale także do tradycji hellenistycznej o pokonaniu gigantów. Od
wiersza p. 122,6, zdaniem wydawców i tłumaczy, autor OrigMundi wprowadza
nową myśl, o trzech rodzajach ludzi - to myśl gnostycką - którym odpowiadają
trzy postaci feniksa. Od p. 122,13 włącza jeszcze jedną, nową myśl wtrąconą do
opowieści o symbolice feniksa i gnostyckiej spekulacji: wymienia trzy rodzaje
chrztu. W końcowej części fragmentu wprowadza wypowiedź o „feniksie” jako
o „palmie”, od greckiej nazwy <))oivi§, prawdopodobnie najpierw dla aluzji
cytatu biblijnego „sprawiedliwy wyrośnie jak palma (<j>ótvi§)” (Ps 91, 13a),
ale także dla Ps 21, 7: „jestem robak, a nie człowiek”. Z mitem o feniksie
natomiast Ps 21, 7 łączy się przez słowo „robak” w zdaniu: „To jest bowiem
robak, który zrodził się z feniksa (jako) nie człowiek”. „Święta księga” (p. 122,
12-13) to z pewnością Biblia, jeśli odczytanie aluzji do Ps 91,13 a jest poprawne;
w micie feniksa „robak” jest formą przetrwania feniksa, z niego rodzi się nowa
postać cudownego ptaka.
Wzmianka o feniksie zawiera jeszcze dwie trudniejsze w interpretacji dy
gresje, luźniej związane z literacką formą mitu: wzmiankę o „stągwiach wody”
(p. 122, 18-20) i o „bykach Egiptu” (p. 122, 22-24). Sporo kłopotu sprawia
komentatorom tekst: nńj>ya P|A mmooy (p. 122, 18-20). M. Tardieu po przed
stawieniu koncepcji A. Bóhliga11 i J. Doresse’a12, opowiedział się za wyjaśnie
niami Ch. Puecha13, który dostrzegał w koptyjskim tekście greckie xa evuSpa
w znaczeniu „wodne zwierzęta”1 . H.G. Bethge w zasadzie opowiedział się
także za tą interpretacją podając je w swoim niemieckim tłumaczeniu jako:
„Wasserschlangen”15. W naszym tłumaczeniu pozostaję za L. Painchaud16
10 Por. Też Liber Henochi I 7-8,15.
11 Por. A. Bóhlig, Die koptisch-gnostische Schrift ohne Titel aus Codex von Nag Hammadi im
Koptischen Museum zu Alt-Kairo, hrsg., iibers. u. bearb. A. Bóhlig - O. Labib, Berlin 1962.
12 Por. J. Doresse, Les livres secrets des gnostiqu.es d ’Egypte, Paris 1968,192-194.
13 Por. M. Tardieu, Trois mythes gnostiques, Adam, Śros et les animawc d ’Egypte dans un ecrit
de Nag Hammadi (II, 5), Paris 1974, 264-267 (L’explication de H.Ch. Puech).
14 Por. Tardieu, Trois mythes gnostiques, s. 262-269.
15 Por. H.G. Bethge, w: Nag Hammadi Deutsch I, eingeleitet und ubersetzt von Mitglieder des
Berliner Arbeitskreises fiir Koptisch-Gnostische Schriften: H.M. Schenke - H.G. Bethge -U .
Kaiser, Berlin 2001, 259.
16 Por. Painchaud, L ’Ścrit sans Titre, s. 747-748.
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przy znaczeniu: „stągwie”, „wazy”, „naczynia na wodę”. Te naczynia wodne
w Egipcie, „stały się świadectwem dla tych, którzy zstępują do chrztu prawdzi
wego człowieka” (p. 122, 18-20). Painchaud dostrzega aluzję do legendy
o demonach zamkniętych przez Salomona w wazach wodnych, wysłanych do
Egiptu. (Aluzja do tej legendy jest także w Apokalipsie Adama NHC V, p. 79,
3-7). Motyw ten służył gnostykom w polemice przeciw praktyce chrztu.
Osobnym problemem są „byki Egiptu”, które symbolizują słońce i księżyc
(p. 122,21-26). Z pewnością chodzi o byki Egiptu (Apisa i Mnewisa: tak uważa
Bóhlig17), które w znaczeniu religijnym symbolizują słońce i księżyc, a więc
w znaczeniu gnostyckim: stworzone światła na niebie. Traktat wyraźnie mówi:
wskazują na Sabaotha i „Sophię światową”. Nie jest wymieniony Jaldabaoth.
Związki ze słońcem i księżycem tych symboli religijnych wyjaśnił bardzo sze
roko Tardieu18. Słońce należy powiązać z Sabaothem (jego symbolizuje byk
Mnewis), księżyc ewentualnie z Jaldabaothem (i jego symbolizuje byk Apis).
Symbole te można potraktować jako świadectwa przeciw Sabaothowi i Jaldabaothowi, w tym znaczeniu, że wskazują na ich podrzędną, światową pozycję .
Stwórcza Sophia (Astaphios) opieczętowała „swoje niebo” (p. 122,25-26; por.
wyżej: p. 102, 35-103, 1). Było to niebo niższe, z którego archonci rządzili
ziemią. Tak więc religijne symbole egipskiej religii w gnostyckim traktacie
wskazywały na władzę archontów nad światem, „aż do końca eonu” (p.122,
26). Podobnie na końcu czasu doczesnego ze zniszczalnej postaci (palmy/feniksa) powstanie i objawi się nowy człowiek (p. 122, 32-33). O tym prawdziwym
człowieku, który objawił się na końcu czasów autor OrigMundi mówi niżej (p.
123,23). Painchaud20 sądzi, że chodzi tu o ukrzyżowanego Chrystusa, na pod
stawie typologii Ps 21,7 (wg LXX). W ujęciu polemicznym gnostyków Chrystus
jako „robak a nie człowiek”, jako „feniks, który ma się odradzać w doczesnej
powłoce, to nie Człowiek prawdziwy, który przecież jest boskim człowiekiem.
Podsumowując to aluzyjne włączenie wątku feniksa do wykładu gnostyckiej nauki można powiedzieć, że gnostycy wykorzystali ten symbol dla zazna
czenia pozytywnych, zbawczych treści. Feniks jest symbolem „Żyjącego”.
Określenie „żyjący” jest jednak wieloznaczne. Wskazuje na ludzi (pokole
nia), żyjących wiecznie, („feniks jest nieśmiertelny”), żyjących w doczesnym
eonie („żyje przez tysiąc lat”) i tego jednego Człowieka, który jest „pochło
nięty” (przez ogień: spala się po śmierci i jak „feniks-palma” się odradza)
i który nie jest człowiekiem „jak robak” ale istotą „żyjącą”. Feniks jest zna
kiem życia i śmierci tego, który się objawi na końcu. Można się zgodzić
z Painchaud, że gnostycy wykorzystali Ps 21, 7 czytane chrystologiczne, jako
17 Por. Bóhlig, Die koptisch-gnostische Schrift, s. 96.
18 Por. Tardieu, Trois mythes gnostiąues, s. 222-223.
19 Por. tamże, s. 231-233; zob. też s. 262-269 i s. 13-231; Painchaud, L'Ścritsans Titre, s. 476477.
20 Por. Painchaud, L ’£crit sans Titre, s. 479.
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zapowiedź męki Chrystusa, ale dostrzegali ją także, w symbolu ginącego fenik
sa, które „nie będąc robakiem ” odradza się do nowego życia. Z literackiego
mitu gnostycy wykorzystali motyw odradzania się feniksa z ognia i popiołu,
oraz jego długowieczność, równoznaczną z wiecznością. Symbolika ognia spa
lającego się feniksa, została zastosowana polemicznie przeciw zbawczemu zna
czeniu chrztu z wody. Gnostycy znali jednak „chrzest duchowy” i „chrzest
ognia”. Związki tych rodzajów chrztu mogły mieć znaczenie pozytywne. Sym
bolika feniksa zaznacza się polemicznie, przeciw archontom, stwórcom świata,
(bóstwom Sabaotha i Jaldabaotha) prześladującym tych „z podobieństwa”,
czyli pokolenie gnostyków, pokolenia Adama, przeciw zbawczemu znaczeniu
chrztu z wody, przeciw Egiptowi także, który był obrazem raju Boga stwórcy.
Pod tym względem gnostycka interpretacja, zgadzała się z żydowską i chrześ
cijańską (biblijną) symboliką Egiptu, jako ziemi niewoli. Z chrystologicznego
znaczenia symboliki feniksa w ujęciu polemicznym nie da się wykluczyć tysiąc
letniego pobytu „feniksa - Chrystusa” w świecie archontów („aby przebywał
w ich świecie tysiąc lat aż do końca eonu”), wątku chiliastycznego, który
w judeochrześcijariskiej kolebce gnostycyzmu mógł być znany.

PHÓNIX IM GNOSTISCHEN SCHRIFT VOM URSPRUNG DER W ELT
(NHC II, 5; p. 121, 27-123, 2)
(Zusammenfassung)

Ein allegorische Exkurs p. 121,27-123,2 im gnostischen, titellosen Schrift Vom
Ursprung der Welt gehórt zu den religionsgeschichtlichen Aussagen und Besonderheiten dieses Traktats. Die Anspielung an der trichotomische Anthropologie kónnte
ein Zeugnis der valentinianischen Gnosis sein, aber scheint es viel mehr an der Motiv
des Phónix liegen; die Erneuerung aus der Asche in drei Stadien. Auch „Paradies
Gottes” ist es ein Stiick des Mythos vom Phónix, wie auch der Bezug zu Agypten.
Phónix ais Symbol des Christus bleibt im Zusammenhang mit Ps 21,7 so fur das Tod
wie auch fur die Auferstehung Christi. Das Feuer, ais Mittel der Erneuerung (die
gnostische Sakrament der Salbung?) scheint es polemisch gegen das Wasser (die
Taufe) dargestellt. Zur polnischen Ubersetzung des Abschnitt werden die Bemerkungen ais Kommentar beigegeben.

