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skOn  św.  Józefa.
WStęP,  tłuMACZENIE  WErSJI  KOPtyJSKIEJ  
I  ArABSKIEJ

Święty Józef, nazywany przez ks. eugeniusza dąbrowskiego w minikonkor-
dancji do własnego przekładu z Wulgaty Pisma Świętego nowego testamentu, 
piastunem Pańskim 1, wymieniany jest tylko w trzech ewangeliach kanonicznych, 
a mianowicie u Mateusza dwa razy 2, u Łukasza trzy razy 3 i w ewangelii św. Jana 
dwa razy 4. Brak o nim wzmianki w ewangelii św. Marka, w listach apostol-
skich, a także w dziejach apostolskich. Pierwsza wzmianka o Józefie w ewan-
gelii św. Mateusza zawarta jest w rozdziale 1, mówiącym o rodowodzie Jezusa 
chrystusa, syna dawidowego, syna abramowego, gdzie w wersecie 16 czytamy: 
„Jakub zaś zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany chry-
stusem”. Św. Mateusz, w dalszej części swej relacji, kładzie nacisk na poślubienie 
Maryi przez Józefa, lecz pisze: „pierwej, niźli się zeszli, okazało się, że poczęła 
z ducha Świętego” 5. dla dalszych naszych rozważań o św. Józefie istotne jest 
tu przytoczenie in extenso wersetu 19 i 20 tejże ewangelii. Werset 19: „a Józef, 
mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławiać, zamierzał ją potajemnie 
opuścić”. i werset 20: „a gdy nad tym przemyślał, oto anioł Pański ukazał mu 
się we śnie, mówiąc: Józefie, synu dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki 
swojej, albowiem, co się w niej poczęło, z ducha świętego jest”.

Św. Józef dostosował się do poleceń anioła Pańskiego i nie porzucił Maryi. 
ostatni, 25 werset tego rozdziału, jest również konieczny do zacytowania, ze 
względu na jego dwuznaczność, która stała się przedmiotem wielu teologicznych 
debat. Werset ten brzmi: „i nie poznał jej, aż porodziła syna swego pierworodnego, 
i nazwał imię Jego Jezus”.

druga relacja św. Mateusza, związana ze św. Józefem 6, dotyczy ucieczki 
do egiptu. i znów we śnie anioł Pański informuje Józefa o grożącym Jezusowi  

1 Pismo Święte Nowego Testamentu, wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. eu-
geniusza dąbrowskiego, Poznań– Warszawa– lublin 1953, s. 989. 

2 Mt 1,l6-25; 2,13-23.
3 Łk 2,4-5.16; 3,23; 4,22.
4 J 1,45; 6,42.
5 Mt 1,18.
6 Mt 2,13-23.
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niebezpieczeństwie ze strony heroda, króla Judei. Józef ucieka wraz z „dziecię-
ciem i matką” do egiptu i pozostaje tam aż do śmierci heroda, o której informuje 
go anioł Pański we śnie. Józef, stosując się do polecenia, wraca, lecz informacja, 
którą otrzymuje na miejscu, że w Judei po herodzie panuje archelaus, skłania go 
do udania się wraz z rodziną do nazaretu w galilei.

ewangelia św. Mateusza nie tylko w odniesieniu do Józefa, do Jezusa, lecz 
także do Jego matki musiała czytelnikom nasuwać wiele trudnych do rozwiąza-
nia dylematów. o Józefie wiedzieli oni tylko tyle, że pochodził z rodu abrahama 
i ukazywał mu się anioł we śnie; o jego zawodzie wiedzieli niewiele, podobnie jak 
o jego wieku. ewangelia św. Mateusza nie mówiła też im, kim była Maryja, ani też 
o zawarciu związku małżeńskiego przez Józefa i Maryję.

W ewangelii św. Łukasza św. Józef jest wspominany w związku ze spisem lud-
ności zarządzonym przez cesarza augusta, następnie z pokłonem pasterzy, którzy 
„znaleźli Maryję i Józefa oraz dzieciątko złożone w żłobie” 7. Wspomina się też tu 
o św. Józefie w związku z rodowodem chrystusa 8 (innym niż w ewangelii św. Ma-
teusza), a wreszcie cytuje się słowa odnoszące się do Jezusa: „czyż to nie jest syn 
Józefa?” 9. W ewangelii św. Jana, św. Józef jest również wymieniony łącznie z Je-
zusem: „Jezusa, syna Józefa z nazaretu” 10, podobnie jak w rozdziale 6,42 tegoż 
apostoła: „czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy?”.

W ewangeliach, gdzie wymienia się św. Józefa, brak jest informacji o jego za-
wodzie, czy też o wieku. Jedyna wzmianka o zawodzie znajduje się w ewangelii 
św. Mateusza, w tekście poświęconym Jezusowi: „czyż nie jest to syn cieśli i matki 
Jego nie zwą Maryja, a braci Jego –  Jakubem i Józefem, szymonem i Judą?” 11.

te dosyć skąpe wiadomości o św. Józefie, jakie zawierają pisma kanoniczne, pi-
sma, które kościół włączył do swego zbioru ksiąg świętych, nie zaspokajały w peł-
ni zainteresowania szerokiej rzeszy wiernych osobą piastuna Pańskiego. dlatego 
z biegiem czasu zaczęto uzupełniać tekstami zawierającymi nowe poglądy i nowe 
epizody, nie zawsze zgodnymi z autentyczną nauką chrześcijańską. Pisma te – apo-
kryficzne opowiadania związane tematycznie z ewangeliami – powstawały nieomal 
od zarania misyjnej działalności kościoła i cieszyły się dużą popularnością, przy-
czyniając się do spotęgowania pobożności; budziły bowiem podziw dla świętości 
opisywanych postaci, które stawały się wzorem do naśladowania przez wiernych.

apokryfy spisywano nie tylko na użytek prywatny. korzystały z nich także 
gminy chrześcijańskie, kiedy podczas wspólnych nabożeństw recytowano, a po 
zapisaniu tekstów, odczytywano odpowiednie fragmenty 12.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa lektura apokryficznych pism istniała 
obok, a wielekroć łącznie, z pismami nowego testamentu. W tym to bowiem cza-
sie tworzył się dopiero kanon pism, których treść zgodna była z nauką głoszoną 

7 Łk 2,16-17; 2,12-13.
8 Łk 3,23.
9 Łk 4,22.
10 J 1,45. 
11 Mt 13,55.
12 W. tyloch, Apokryfy Nowego Testamentu, literatura na Świecie 12 (1974), s. 60.
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przez kościół 13. dopiero od drugiej połowy ii w. pisarze kościoła zaczynali mó-
wić o kanonie, jednak w tym czasie nie był on skrupulatnie przestrzegany. Jeszcze 
atanazy Wielki, biskup aleksandrii, w swym liście pastoralnym wysłanym do 
biskupów egipskich w celu ustalenia daty świąt wielkanocnych w 367 r., uważa, 
że wprawdzie kanon został już ustalony, ale czytanie apokryfów, jeśli nie wydają 
się zbyt heretyckie, jest nawet zalecane 14. Mimo to ojcowie kościoła, wykazując 
różnice doktrynalne występujące w apokryfach, konsekwentnie dążyli jednak do 
powszechnego przyjęcia kanonu.

Wśród apokryfów ukazujących epizody z życia Świętej rodziny zachował się 
utwór opowiadający o skonie piastuna Pańskiego. opowiadanie, które w piśmien-
nictwie polskim nosi tytuł Legenda o Józefie Cieśli, przetrwało do naszych cza-
sów w kilku fragmentarycznych kopiach, co świadczy o dużym zainteresowaniu 
wiernych postacią św. Józefa 15. zapisano je po koptyjsku w dialekcie saidzkim 
i bohairskim 16, a także po arabsku 17. Wersja koptyjska powstała stosunkowo 
wcześnie, prawdopodobnie już w iV w. Wydaje się, że to ona właśnie stała się 
podstawą arabskiego przekładu 18. tłumaczenie arabskie zapisano już w Vii w. 19 
istnieje także opinia, że wersja arabska jest tłumaczeniem tekstu syryjskiego 20.

z wersją arabską przetłumaczoną na łacinę zapoznał zainteresowanych nie-
miecki uczony georg Wallin w 1722 r. 21

natomiast po raz pierwszy o istnieniu wersji koptyjskiej dowiedziano się z pra-
cy etienne’a Marca Quatremère’a, profesora literatury greckiej w rouen, we Fran-
cji. uczony ten, badając rękopisy znajdujące się w zbiorach biblioteki w Watyka-
nie, znalazł wśród nich rękopis ze skopiowanym opowiadaniem o skonie Józefa 22. 

13 s. Morenz, Die Koptische Literatur, w: Handbuch der Orientalistik, t. 1: Ägyptologie, cz. 2: 
Literatur, leiden 1952, s. 211nn; M. starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, tn kul, lublin 
1980, s. 29, 31 [dalej: ant].

14 s. Morenz, Die Koptische Literatur, s. 211. Por. także W. Myszor, Chrześcijaństwo koptyjskie 
przed inwazją Islamu, zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellońskiego. studia religioznawcze,  
32 (1999), s. 16.

15 t. hergesel, Legenda o Józefie Cieśli w kulcie oblubieńca Matki Bożej, ruch Biblijny i litur-
giczny 27 (1974), s. 221-230; tenże w: ant, t. 1, s. 383-406. opowiadanie nosi też tytuł Historia 
Józefa Cieśli, por. W. tyloch, Apokryfy Nowego Testamentu, s. 68.

16 l.th. lefort, A propos de l`Histoire de Joseph le charpentier, le Muséon 66 (1953), s. 202 
[dalej: hJ]. Wydane tu fragmenty wersji saidzkiej są podstawą obecnego tłumaczenia. Por. także  
s. Morenz, Die Geschichte von Joseph dem Zimermann, akademie-Verlag, Berlin 1951, s. 88 [dalej: 
Jg], który pisze: „die Jg liegt uns sahidisch als Fragment bohairisch, arabisch und latenisch als 
ganze vor” .

17 g. Wallin, Historia Josephi Fabri lignarii. Liber apocryphus ex codice manuscripte Regiae 
Bibliothecae Parisiensis nunc primum Arabice editus, nec non versione Latina et notis illustratus, 
lipsiae 1722. Por. także t. hergesel, ant, s. 383, n. 2. autor zwraca tu uwagę na wzmiankę izy-
dora de solanis, który w dziele pt. Summa de donis S. Josephi, P. iV/ed. 1. romae 1887 wspomina 
o tekście żywota św. Józefa, przetłumaczonego z  hebrajskiego na łacinę.

18 l.th. lefort, hJ, s. 204. 
19 g graf, Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur, t. i, Watykan 1944, s. 234nn, nr 56.
20 g. giamberardini, S. Joseph dans la tradition Copte, „cahier de Joséphologie”, Montreal 

1969, s. 17, 19 (s. 20, n. 50).
21 Por. odnośnik 17.
22 e.M. Quatremère, Recherches sur la langue et la littérature de l’Égypte, Paris 1808, s. 128.
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dwa lata później duński badacz georg zoega, w wydanym w rzymie katalogu 
rękopisów znajdujących się w zbiorach kardynała Borgi, opisał rękopisy koptyj-
skie ze skopiowanymi na nich fragmentami tekstu Legendy o Józefie Cieśli 23. 
Wkrótce wszystkie te dostępne badaczom manuskrypty stały się przedmiotem 
zainteresowań wielu uczonych w różnych krajach; zaczęli pracować nad facsimi-
le poszczególnych fragmentów, podawali ich tłumaczenie oraz zaopatrywali w 
komentarze filologiczne i egzegetyczne 24. Przyjmuje się, że koptyjską Legendę 
o Józefie Cieśli tłumaczono z wersji greckiej 25. Jednak do tej pory nie znaleziono 
żadnego egzemplarza tekstu spisanego po grecku.

Bliższym oryginałowi greckiemu wydaje się tekst spisany w dialekcie saidz-
kim 26, w tym bowiem dialekcie języka koptyjskiego, którym mówiono w górnym 
egipcie, zaczęto najwcześniej zapisywać teksty koptyjskie. rolę języka literackie-
go stracił dialekt saidzki dopiero w X w. na rzecz używanego w dolnym egipcie 
dialektu bohairskiego, który ponadto stał się językiem liturgicznym kościoła kop-
tyjskiego w egipcie 27. ten fakt tłumaczy więc zarówno czas powstania, jak i stan 
zachowania wersji bohairskiej tekstu.

uważa się, że tekst bohairski stanowi transpozycję opowiadania istniejącego 
w wersji saidzkiej. Świadczyć o tym mają cytaty zaczerpnięte z Biblii, zapisanej 
w dialekcie saidzkim, retusze fragmentów niezrozumiałych dla kopisty przepisu-
jącego tekst w dialekcie bohairskim czy streszczenie rozdziału XXii, skopiowa-
nego prawdopodobnie z rękopisu, gdzie trudno było odczytać poprawnie tekst. 
nieco też inaczej, w rozdziale XiX obu wersji, przedstawiono zbliżanie się śmierci 
w ostatniej godzinie życia 28. zachowała się jedna kopia opowiadania w dialekcie 
bohairskim, która obecnie przechowywana jest w zbiorach watykańskich. Pocho-
dzi ona z biblioteki klasztoru św. Makarego w Wadi natrum, w dolnym egipcie. 
rękopis sporządzono w 783 r. ery dioklecjana, to jest w 1067 r., jak wskazuje 
skopiowana na nim data; zawiera on cały tekst tego opowiadania.

W dialekcie saidzkim apokryf o skonie św. Józefa znany jest z pięciu fragmen-
tów, z których dwa sporządzono w X w., pozostałe zaś w Xi w.

Legenda o św. Józefie nie stanowi jednolitego opowiadania. składają się na nią 
liczne wątki, czasami powtarzające się 29; ich treść czyni obraz postaci św. Józefa 
bardziej plastyczny. są tam też i wątki obecne także w innych apokryfach 30.

23 g. zoega, Cathalogus Codicum copticorum manu scriptorum qui in Museo Borgiano Vele-
tris adservantur, romae 1810, n  clVi, n  cXXi (kodeksy borgiańskie), n  XXV (kodeks vatykański 
lXVi,11).

24 l.th. lefort, hJ, s. 202-203. autorem polskiej wersji jest t. hergesel w: ant, t. i, s. 383-406. 
25 s. Morenz, Jg, s. 96 n.
26 l.th. lefort, hJ, s. 205; t. hergesel, Legenda o Józefie Cieśli w kulcie oblubieńca Matki 

Bożej, s. 221; W. tyloch, s. 68.
27 a. dembska, Gramatyka języka koptyjskiego, Warszawa 1985, s. 10.
28 l.th. lefort, hJ, s. 204.
29 Por. rozdział XiV,3-6 z rozdziałem ii i X,1 oraz rozdziałem XV,1-2. dlatego s. Morenz (Jg, 

s. 48) uważa, że tę część opowiadania dołączono do opowiadania o chorobie, śmierci i pogrzebaniu 
św. Józefa.

30 Por. s. Morenz, Jg, s. 115. zdaniem W. tylocha (Apokryfy Nowego Testamentu, s. 68) 
„opowiadanie stanowi powtórzenie szczegółów zawartych w Protoewangelii Jakuba i ewangelii  
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obszerny tytuł wprowadza czytelnika w problematykę całego utworu 31. Po 
opisie kilku zdarzeń związanych z życiem św. Józefa, narodzeniem Jezusa (roz-
dział i-Xi) następuje szczegółowy opis śmierci św. Józefa. zaczyna je opowia-
danie o chorobie, w wyniku której nastąpił skon, a następnie pogrzeb św. Józefa 
(rozdział Xii-XiX). Poza tym głównym wątkiem można jeszcze z łatwością wy-
różnić w opowiadaniu wiele ubocznych wątków, które –  być może – istniały pier-
wotnie samodzielnie. są to: prośba o szczęśliwy skon, o pokój i bezpieczeństwo 
na drodze wiodącej do Boga (rozdział Xii,1-9), lamentacja św. Józefa i wyznanie 
grzechów, które miał popełnić (rozdział XVi,4-13). dalej następuje modlitwa,  
w której św. Józef wyznaje wiarę w boskość chrystusa (rozdział XVii,4-9). Jest tu 
także wspomnienie o dziecięctwie Jezusa (rozdział XVii,10-15), jest też modlitwa 
o pomoc anielską (rozdział XXii,1-2). z kolei rozdział XXiii zawiera wypowiedź 
Jezusa na temat śmierci i kończy ten szczegółowy opis skonu św. Józefa. rozwa-
żania teologiczne rozpoczynają opowieść (rozdział i) i kończą je (rozdziały XXX, 
XXXi, XXXii).

uważa się, że Legendę o Józefie Cieśli zaczęto formować jako jednolitą opo-
wieść już w końcu iV w. Wskazuje na to treść zawartych w tym utworze wątków 
teologicznych. są tu bowiem elementy teologii wyznawców chiliazmu i teologii 
judeochrześcijańskiej 32. natomiast za wzór tego opowiadania służyły apokryfy 
uzupełniające treść ksiąg kanonicznych. rozwijający się bowiem stosunkowo 
wcześnie, bo już w iii w., kult Maryi powodował, że wierni poszukiwali od-
powiedzi na wiele pytań dotyczących postaci św. Józefa oraz roli, jaką odegrał 
w ziemskim życiu Maryi i Jezusa. Prawdopodobnie w tym czasie pojawiła się też 
dyskusja na temat postaci i działalności św. Józefa. ta dyskusja spowodowała, że 
powstało wiele źródeł różniących się między sobą treścią, formą i zasobem w nich 
informacji.

Mimo że – jak twierdzą badacze – opowiadanie o św. Józefie zapisano praw-
dopodobnie z tradycji ustnej, znanej w wersjach greckich, powstało jednak ono 
w egipcie. Świadczy o tym choćby opis niektórych epizodów nawiązujących do 
staroegipskich zwyczajów 33.

niektórzy badacze zwracają uwagę na fakt, iż w kościele koptyjskim święto 
ku czci św. Józefa obchodzi się 26 dnia miesiąca epep, to jest 19/20 lipca 34. W tym 
dniu, kiedy na tereny dolnego egiptu zbliżała się fala powodziowa, uroczyście 
obchodzono już w czasach nowego Państwa święto ku czci nilu. Wylew rzeki 
był przecież podstawą wszelkiego życia w starożytnym egipcie. Potwierdza to  

tomasza. nowe elementy zawiera tylko opowiadanie o śmierci Józefa”.
31 Podziału tekstu dokonał P. de lagarde, Aegyptiaca, göttingae 1883, s. 1-37. Wydana tu wer-

sja bohairska i saidzka oraz arabska jest podstawą obecnego tłumaczenia.
32 s. Morenz, Jg, s. 110-112; t. hergesel, ant, s. 384. 
33 s. Morenz, Jg, s. 123-127. 
34 s. Morenz, Jg, s. 111; o. F. a. Meinardus, Christian Egypt Ancient and Modern, iFao cairo 

1965, s. 74.
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choćby znana wypowiedź herodota, który odwiedził ten kraj w V w. p.n.e., że 
„egipt jest darem nilu” 35.

do tradycji staroegipskiej, do kultu ozyrysa wydaje się nawiązywać obecność 
najbliższych św. Józefa w chwili jego zgonu. tak jak horus i izyda, małżonka 
ozyrysa, byli obecni przy zmarłym ozyrysie, podobnie Maryja i Jezus czuwali 
przy konającym Józefie 36.

Pewnych analogii ze zwyczajami staroegipskimi można także dopatrzyć się 
w przygotowaniu ciała zmarłego Józefa do pochówku. owinięto je w płótna. sta-
roegipscy balsamiści natomiast płóciennymi bandażami owijali zwłoki, zanim 
złożono je w drewnianym sarkofagu 37.

Wersja bohairska (XI w.) (vaticanus LXvI,11) 

0 oto taki jest skon naszego ojca 38, Józefa cieśli 39, ojca chrystusa według ciała 40, 
tego, który przeżył sto jedenaście lat swego życia. o jego całym żywocie powiadomił apo-
stołów nasz zbawiciel, na górze oliwnej. apostołowie sami spisali te słowa (i) umieścili 
je w bibliotece w Jerozolimie 41. 

a więc dzień, w którym święty starzec opuścił swe ciało, był dwudziestym szóstym 
dniem miesiąca epep 42. W pokoju Bożym. amen. 

35 herodot ii,5.
36 s. Morenz, Jg, s. 108. z kolei t. hergesel (Legenda o Józefie Cieśli w kulcie oblubieńca Mat-

ki Bożej) s. 222, sprzeciwia się twierdzeniu, iż jest to chrześcijańska interpretacja mitu o ozyrysie, 
izydzie i ich synu horusie; tenże, ant, s. 384. 

37 np. herodot ii,86. 
38 Wyrażenie wskazujące u koptów autorytet duchowy. obdarzano nim postacie biblijne, tak-

że przełożonych w męskich wspólnotach zakonnych, por. Jg, s. 27. to wyrażenie (z sufiksem w roli 
zaimka dzierżawczego) wydaje się sięgać starożytnego egiptu, czasów nowego Państwa. nazywa-
no tak amona jako bóstwo transcendentne, patrona imperium, por. np. Urkunden der 18. Dynastie, 
t. iV,5-9, Berlin 1984, s. 568, 15, [dalej: urk].

39 Mt 13,55. Wyraz amse (b), hamse (s) to w ostatnim rozwoju języka egipskiego wymowa 
wyrazów hmw ht rzemieślnik/artysta (pracujący) w drewnie, por. W. Vycichl, Dictìonnaire éty-
mologique de la langue Copte, Peeters  leuven 1983, s. 300 s. v. hamnoub ; g. Morenz, Jg, s. 1,  
n. 1. cieśla w owym czasie wykonywał także i te prace, które obecnie wykonuje stolarz, por. ant, 
s. 233 (PsMt XXXVii,1); ant, s. 292 (ewdzar XXXViii, XXXiX).

40 zwrot nie oznacza fizycznego ojcostwa Józefa wobec chrystusa, por. ant, s. 359 (ew gruz 
XX,5). Być może wyrażenie to wskazuje na pokrewieństwo, poprzez narodzenie Jezusa z Maryi, 
rodem z dawida, por. t. hergesel, ant, s. 385*.

41 założona w 212 r. przez aleksandra, biskupa Jerozolimy. Była to najstarsza biblioteka chrze-
ścijańska w Palestynie, por. Jg, s. 28; ant, s. 385*.

42 Jedenasty miesiąc roku koptyjskiego, 25 Vi– 24 Vii, por. a. dembska, Gramatyka języ-
ka koptyjskiego, s. 55. 26 dzień tego miesiąca odpowiada 19/20 Vii wg kalendarza juliańskiego, 
natomiast jest to 2 Viii wg kalendarza gregoriańskiego, por. o.F.a. Meinardus, Christian Egypt 
Ancient and Modern, s. 74. Śmierć Józefa przypada na dzień, kiedy pojawiała się w egipcie fala 
powodziowa. W wierzeniach staroegipskich życiodajne, wezbrane wody nilu i jego naturalną siłę 
powodującą wylew łączono z ozyrysem, czczonym powszechnie jako władca państwa umarłych. 
Już w najstarszym zbiorze tekstów religijnych, w Tekstach piramid pokrywających ściany komór 
grobowych, w których spoczywali ostatni monarchowie V dyn., ozyrys obdarzał wodą zmarłego 
władcę, por. k. sethe, Die Altaegyptischen Pyramidentexte, leipzig 1908, t. i (589a), Pir 1748a. na-
tomiast w Tekstach sarkofagów, kopiowanych na ściankach sarkofagów skrzynkowych w czasach 
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i 1 zdarzyło się pewnego dnia, że nasz dobry zbawiciel przebywał 43 na górze oliw-
nej, a jego uczniowie zgromadzili się wokół niego. on powiedział im: „o moi ukochani 
bracia i synowie mego dobrego ojca, który wybrał was spośród (ludzi) całego świata. 
2 Wiecie, że mówiłem wam wiele razy, że obawiam się, iż ukrzyżują mnie i że poznam 
smak śmierci za cały świat 44, (po to), bym powstał z martwych, bym przekazał wam 
głoszenie ewangelii na całym świecie, bym zesłał na was moc z wysokości 45, bym na-
pełnił was duchem Świętym, abyście przekazywali wszystkim narodom: czyńcie pokutę, 
3 albowiem więcej wart jest kubek wody 46 w nadchodzącym czasie, a człowiek poszu-
kuje go bardziej niż wszystkich dóbr całego świata”. 4 i jeszcze: „Więcej warte jest jedno 
stąpnięcie stopy w domu ojca mojego, bardziej niż wszystkie bogactwa tego świata”.  
5 a następnie: „lepsza jest jedna godzina (ludzi) prawych, którzy radują się, niż tysiąc lat 
grzeszników rozpaczających i bolejących, albowiem nie są oni w stanie otrzeć swych łez 
ani całkowicie zadbać o siebie. 6 a teraz, o moi czcigodni apostołowie 47, idźcie i głoście 
im, że słuszna waga i słuszna miara są tymi, na których ojciec mój umieści z wami logos. 
7 tak jak nikt nie będzie mógł zatrzymać ręki śmierci, tak nikt nie będzie mógł zaprze-
czyć uczynkom, których dokonał – dobrym czy złym 48. 

8 Poza tymi wszystkimi słowami, które teraz powiedziałem, (dodaję): «nie ma moc-
nego, który będzie w stanie zbawić się z powodu swej mocy, ani nie ma człowieka, który 
będzie w stanie zbawić się z powodu wielkości swego bogactwa». 9 teraz więc posłuchaj-
cie, opowiem wam o życiu mego ojca Józefa, błogosławionego starca, cieśli. 

Średniego Państwa, zmarłego, który dzięki rytuałowi stał się ozyrysem, nazywano hapi, (ct iV 
145k). z nogi ozyrysa, uważanej za relikwie na File, jednej z wysp 1. katarakty wypływały wody 
nilu, por. h. Junker, Das Götterdekret über des Abaton, denschr. d. ak. d. Wis. in Wien, 56(1912), 
s. 37, il. 131. ku czci tych wezbranych wód, które, jak wierzono, były ozyrysem, obchodzono – we-
dług źródeł historycznych – święto w czasach nowego Państwa. W dolnym egipcie było to m.in.  
w Pr-hapi „siedziba hapi(=nilu)” [nazwa identyfikowana jest z pd. częścią wyspy, zwanej obecnie 
roda, tam gdzie znajduje się nilometr] 26 dnia miesiąca epep, kiedy pojawiała się tam pierwsza 
fala powodziowa, i z terenami, gdzie znajduje się miasto heliopolis, lub z jedną dzielnic kairu, 
zwaną stary kair, por. h. gauthier, Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes 
hiéroglyphiques, t. ii, le caire 1925, s. 110. to święto obchodzono jeszcze w czasach chrześcijań-
skich, a zakazane zostało dopiero edyktem tolerancyjnym galeriusza, ogłoszonym 30 iV 311 r., 
por. euzebiusz z cezarei, Historia Kościoła Viii 17,3-10, w: r. suski, O śmierci prześladowcy. 
Okoliczności śmierci Galeriusza, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznaw-
cze, Wydawnictwa uW 1997, s. 125, n. 5. silnie jednak było zakorzenione w świadomości wier-
nych, przywrócono je bowiem za panowania Juliana apostaty, por. hermiasz sozomen, Historia 
Kościoła i 8,5; (...zaczęto nosić słynny łokieć nilu, ...do kościołów), V 3,3, (noszono do świątyni 
serapisa łokieć nilu jak i inne symbole) w: Hermiasz Sozomen, z greckiego tł. s. kazikowski, PaX, 
Warszawa 1989, s. 48, 396. W islamie natomiast przetrwało niemal do czasów współczesnych, por. 
e.s.W. lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, london 1908,  
t. ii, s. 255. Święto to znane jest wśród koptów, por. o.F.a. Meinardus, Christian Egypt Ancient 
and Modern, s. 95. uroczystości ku czci św. Józefa miały zastąpić dawne święto ku czci nilu, 
a św. Józef zastąpił ozyrysa uosabiającego wezbrane wody, por. s. Morenz, Jg, s. 34.

43 dosł. „siedział”.
44 kopt. Pi eptyrf, dosł. „wszystko”; por. Jg, s. 1; ant, s. 386 (Józcieś i,2). 
45 Por. Łk 24,49.
46 Por. Łk 16,19 nn. analogię do tego wyrażenia s. Morenz (Jg, s. 35) znajduje w piśmiennic-

twie staroegipskim, w opowiadaniu Si-Usire (4-ta sala zaświatów), por. t. andrzejewski, Opowia-
dania egipskie, PWn Warszawa 1958, s. 274.

47 kopt. Na meloc,  dosł. „moi członkowie”.  
48 Por. 2 kor 5,10. 
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ii 1 Był człowiek, zwany Józefem 49, z miasta Betlejem, które należało do Judejczy-
ków, a było to miasto dawida. 2 i on pięknie nauczył się mądrości i sztuki ciesielskiej. 
3 ten człowiek, zwany Józefem, pojął żonę, zawierając związek, (jakim jest) święte 
małżeństwo. i urodziła mu ona synów 50 i córki: czterech 51 synów i dwie córki. takie 
były ich imiona: Judas i Josetos 52, Jakub i symeon. imiona jego córek to: lisja i lidia. 
4 i zmarła żona Józefa, jak umiera każdy człowiek. i pozostawiła małego Jakuba. 5 Pra-
wy zaś Józef chwalił Boga wszystkimi swymi czynami. i chodził wykonywać rzeczy 
ze sztuki ciesielskiej, razem ze swymi dwoma synami, żyjąc z pracy swych rąk, według 
prawa Mojżesza 53. 6 i ten prawy człowiek – o którym opowiadam – ten był moim ojcem 
(według ciała), tym, z którym zaręczono mą matkę Maryję, aby (ją) poślubił. 

iii 1 kiedy mój ojciec Józef wiódł żywot wdowca, Maryja, moja matka, pełna wszel-
kich pięknych łask i błogosławiona, wiodła żywot w świątyni 54, służąc w niej w czystości 
aż do dwunastego 55 roku (życia); spędziła trzy 56 lata w domu swoich ojców, a następnie 
dziewięć lat w świątyni Pana. 2 kapłani więc widząc, że dziewica świeci przykładem 
i jest (pełna) bojaźni Pana, rozmawiali między sobą: „Poszukajmy dobrego człowieka, 
zaręczymy ją do czasu wesela, a nie zostawiajmy jej, aż przytrafi się jej przypadłość wła-
ściwa kobietom 57, abyśmy nie popełnili wielkiego grzechu”. 

iV 1 W owym czasie zaś zwołano plemię Judy; przybyło z niego dwunastu ludzi 58, 
zgodnie z nazwą dwunastu plemion izraela. 2 los 59 padł na tego, co cieszył się piękną 
starością – Józefa, mego ojca według ciała. 3 kapłani więc (zgodnie) postanowili (i) po-
wiedzieli mojej błogosławionej matce dziewicy: «idź z Józefem. Bądź mu posłuszną aż 
do wesela» 60. 4 Mój ojciec Józef wziął Maryję, moją matkę, do swego domu. znalazła 
(tam) małego chłopca, Jakuba, zasmuconego swym sieroctwem. opiekowała się nim. dla-
tego nazywają ją Maryją Jakubową 61. 5 a kiedy Józef zabrał ją do swego domu, dalej wy-
konywał rzemiosło ciesielskie 62. 6 Maryja, moja matka, spędziła dwa lata w jego domu, 
do pięknego czasu 63. 

49 Por. Łk 1,27; 2,4. 
50 Por. ant, s. 191* s. v. „synów”. 
51 Por.  Mk 6,3; ant, s. 235 (PsMt Xlii)  
52 Por. Mk 6,3. Jest to forma przypadku drugiego od imienia Józef, por. Jg, s. 36. Wg Biblii 

arabskiej (New Testament in Arabic Maghrebi, oxford 1951), u Mt 12,46 występuje Jūsi. Por. także 
ant, s. 291 (ewdzar XXXV, 2), gdzie Jūsi i Jaaqūb opiekowali się Jezusem. 

53 rdz 5,29. Według tradycji rabinistycznej wyuczenie zawodu należało do obowiązków ojca, 
por. s. Morenz, Jg, s. 41; ant, s. 388n (Józcieś iX,2). 

54 Por. ant, s. 189 (ProtewJk Viii,1-3); ant, s. 217 (PsMt V); ant, s. 247, (narM Vi,1). 
55 Por. ant, s. 190 (ProtewJk Viii,2). 
56 Por. ant, s.190n (ProtewJk Vii,2); ant, s. 215n (PsMt iV), ant, s. 247 (narM Vi,1). 
57 Por. ant, s. 190n (ProtewJk Viii,3); ant, s. 217n (PsMt Viii,1). 
58 są to kapłani, którzy ciągnęli losy, por. ant, s. 218 (PsMt Viii,2) .
59 Por. ant, s. 191 (ProtewJk iX,1), gdzie gołąbka wyleciała z różdżki Józefa na znak, że Ma-

ryja ma być jemu poślubioną; ant, s. 218 (PsMt Viii,2-3). 
60 dosł. „aż urządzimy wesele”. Por. także ant, s. 218 (PsMt Viii,4). 
61 Mt 27,55; Mk 15,40; 16,1.
62 Por. ant, s. 136 (ewF, 91); ant, s. 219 (PsMt, X,1); ant, s. 233 (ewdzar XXXViii,1); 

ant s. 316, (ewdzorm iV,7). 
63 tj. czasu brzemienności. zgodnie z ówczesnym zwyczajem dziewczęta przebywały w świą-

tyni do czasu zamążpójścia, por. Jg, s. 37; ant, s. 247 (narM Vii,2); ant, s. 314  (ewdzorm 
iV,1). 
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V 1 W czternastym 64 zaś roku jej żywota przybyłem z własnej woli i zaistniałem 
w niej, ja, Jezus, wasze życie. 2 W trzecim 65 miesiącu, kiedy była brzemienna, prawy 
Józef powrócił z miejsca 66, gdzie wykonywał rzeczy ciesielskie. stwierdził 67, że moja 
matka dziewica stała się brzemienna. zadrżał i przeląkł się. rozważał, czy nie oddalić jej 
skrycie 68. 3 i ze zmartwienia nie jadł, ani nie pił 69. 

Vi 1 o północy zaś gabriel, archanioł radości, przyszedł do niego we śnie, zgodnie 
z poleceniem mojego dobrego ojca. Powiedział do niego: «Józefie, synu dawida, nie bój 
się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. ten bowiem, którego porodzi, jest z ducha 
Świętego. 2 Porodzi ona syna, któremu nadasz imię Jezus 70. on będzie pasł wszystkich 
ludzi żelazną laską» 71. 3 i anioł odszedł od Józefa, a on zbudził się ze snu. uczynił tak, 
jak nakazał mu anioł Pański; wziął Maryję do siebie 72. 

Vii 1 następnie wyszło polecenie od króla 73 augusta, aby cała ekumena przeprowa-
dziła spis każdego (człowieka), zgodnie z jego miastem 74. 2 Józef, ten, który, cieszył się 
piękną starością, wziął Maryję, moją matkę dziewicę, do swego miasta Betlejem – była 
bliska rozwiązania 75 – by jego imię zostało zapisane 76 przez pisarza: Józef, syn dawida, 
i Maryja, jego małżonka, i Jezus, jego syn, są z plemienia Judy. 3 i Maryja, moja matka, 
porodziła mnie w drodze powrotnej 77, wiodącej do Betlejem 78, blisko grobu racheli 79, 
żony Jakuba patriarchy, która (była) matką Józefa i Beniamina. 

Viii 1 a szatan podszepnął herodowi Wielkiemu 80, ojcu archelaosa 81, temu, który 
ściął 82 głowę Jana, mego krewnego. 2 W ten sposób on 83 poszukiwał mnie, aby mnie 
uśmiercić, bo sądził, że królestwo moje jest z tego świata 84. 3 i powiedziano o tym Józefowi  

64 Por. ant, s. 217 (PsMt Viii,1). natomiast ant, s. 190 podaje 12 lat (ProtewJk Viii,2) i 16 lat 
(ProtewJk Xii,3). Por. także ant, s. 195 s. v. „szesnaście”. 

65 Por. ant, s. 249 (narM X,1). 
66 Por. ant, s. 387 s. v. „miejsce”.
67 dosł. „znalazł”. 
68 Mt 1,19-20; ant, s. 154 (ewgruz V); ant, s. 196 (ProtewJk XiV,1); ant, s. 220 (PsMt 

X,2); por. takżeant, s. 324 (ewdzorm Vi,7). 
69 Por. ant, s. 325 (ewdzorm Vi,11).
70 Mt 1,20-21; Łk 1,31; 2,21; ant, 154 (ewgruz V); ant, s. 324 (ProtewJk XiV,2); ant, 

s. 325, (ewdzorm Vi,11).
71 Por. Ps 2,9; ap 12,5. 
72 Mt 1,24.
73 tak określali historycy  kościoła cesarzy rzymskich, por. Jg, s. 39n. 
74 Łk 2,1.3; ant, s. 198 (ProtewJk XVii,1); ant, s. 221 (PsMt Xiii,1); ant, s. 278 (ewdzar 

ii,1).
75 Por. Łk 2,4-5. 
76 zdaniem s. Morenza (Jg, s. 40) obecność przyimka haten „obok”, „z”, „pod ręką” wska-

zuje, że jednak to pisarz zapisał Józefa.
77 kopt. Pimwit ntac;o „droga powrotna”. W wersji saidzkiej temu wyrażeniu odpowiada 

maen[oeile „miejsce pobytu”, por. Borgia 109, n˚ 116, Vii,3; Paryż B. n. 129, Vii,3.
78 Łk 2,4. 
79 rdz 35,19. 
80 herod i Wielki, syn antyparcha, tetrarcha galilei, król 37 p.n.e.–4 n.e. często mylony z he-

rodem antypasem.
81 archelaos (4–6 p.n.e.–18 n.e.), tetrarcha Judei był synem heroda antypasa.
82 dosł. „uniósł”. s. Morenz (Jg, s. 41) wskazuje, że herod antypas (22 p.n.e.–39 n.e.), syn he-

roda i Wielkiego, tetrarcha Perei i galilei, kazał zabić Jana chrzciciela; Mt 14,3-4.10; Mk 6,16-18;  
6,27-28.

83 tj. herod Wielki. 
84 Por. J 18,36. 
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we śnie 85 przez mego ojca. i zabrał mnie i Maryję, moją matkę, mnie (spoczywającego) 
w jej objęciach, a salome 86 poszła z nami. udaliśmy się do egiptu 87. Przebywaliśmy tam 
rok, aż ciało heroda stoczył robak; zmarł z powodu krwi małych bezgrzesznych chłop-
ców, którą przelał 88. 

iX 1 kiedy zmarł przewrotny 89 herod, powróciliśmy do ziemi izraela i osiedliśmy 
w galilei, w mieście zwanym nazaret 90. 2 zaś mój ojciec Józef, błogosławiony starzec 91, 
wykonywał przedmioty zgodne ze sztuką ciesielską, (a) my żyliśmy (z pracy) jego rąk. 
darmo nigdy nie spożywał chleba, postępując według prawa Mojżesza. 

X 1 i z upływem lat jego ciało nie osłabło, jego oczy nie zamykały się, nie stracił 
żadnego zęba w ustach. cały czas nie tracił pamięci i sprawiał wrażenie młodzieńca. 
W swym życiu dożył stu jedenastu lat w pięknej starości 92. 

Xi 1 zaś jego dwaj starsi synowie, Josetos i symeon, pożenili się i odeszli do swych 
domów. i jego dwie córki, tak jak to dzieje się u każdego człowieka, wyszły za mąż. Jó-
zef pozostał ze swym najmłodszym synem Jakubem. 2 kiedy dziewica mnie porodziła, 
pozostałem z nimi, będąc im poddany w synostwie 93, bo zaprawdę pełniłem wszystkie 
(powinności) właściwe ludziom, poza samym grzechem 94. 3 Ja też nazywałem Maryję 
moją matką i Józefa moim ojcem, i byłem im posłuszny we wszystkim, co mi polecali. 
nigdy im nie odpowiadałem, bo kochałem ich bardzo. 

Xii 1 W końcu nadeszła śmierć dla Józefa, mego ojca, tak jak przydarza się to każdemu 
człowiekowi 95. 2 osłabło jego ciało, (a) anioł powiadomił go: «W tym roku umrzesz» 96. 
3 zatrwożyła się jego dusza. udał się do Jerozolimy. Wszedł do świątyni Pana, uczynił 
pokutę przed ołtarzem. Pomodlił się w taki sposób: 

Xiii 1 «Boże, ojcze wszelkiego miłosierdzia 97 i ojcze każdego ciała 98, Panie mojej 
duszy i mego ciała, i mego ducha 99. 2 skoro dni mego żywota, które ty mi dałeś na świe-
cie, skończyły się, proszę cię, Panie, Boże 100 ześlij mi Michała archanioła 101, by był ze 
mną, aż moja nieszczęsna dusza opuści moje ciało bez strachu i trwogi. 3 Wielką bojaźnią 

85 Por. Mt 2,13.
86 ant, s. 305 (ewdzar [apocrypha 1 k.B.vº]); ant, s. 321n (ewdzorm iX,3-7).
87 Mt 2,14.
88 Mt 2,16. 
89 paranomoc dosł. „przekraczający prawo”. Wg s. Morenza (Jg, s. 41) to herod wspomnia-

ny przez Mt 2,19nn.
90 Por. Mt 2,22-23; 21,11; Mk 1,9.24; 10,47; 14,67; Łk 2,39.51; 4,16.
91 s. Morenz (Jg, s. 41) uważa, że określenie przypisane Józefowi jest takie samo, jakim okre-

ślano czcigodnych mnichów.
92 Por. rdz 25,7-8, gdzie wspomina się starość abrahama. 
93 Por. Łk 2,51.
94 Por. hbr 4,15. 
95 Por. hbr 9,27; P. de lagarde, Aegyptiaca, gottingen 1883, s. 8, n. 12a.
96 Por. 1 sm 28,19; 2 krl 20,1. Przepowiednie śmierci zachowały się także w tekstach staroegip-

skich. s. Morenz, (Jg, s. 43) na podstawie demotycznego papirusu carlsberg XiVe, 9 wskazuje na 
przepowiednie śmierci we śnie.

97 Por. 2 kor 1,3. 
98 Por. Jr 32,27. 
99 Por. 1 tes 5,23. to zdanie – jak twierdzi t. hergesel [ant, s. 389 (Józcieś Xiii,1)] – skła-

da się ze sformułowań biblijnych. zgodnie ze staroegipskimi wierzeniami duch to jedna z części 
istoty ludzkiej, por. k. Michałowski, Nie tylko piramidy, WP Warszawa 1966, s. 99; h. Frankfort, 
Ancient Egyptian Religion, new york 1961, s. 100.

100 lub Panie Boże jako określenie Jahwe elohim, por. Jg, s. 46. 
101 Por. dn10,13,21b–11,1; 12,1. W legendach o męczennikach Michał służy pomocą męczone-

mu, por. Jg, s. 45.
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i cierpieniem wszak jest śmierć dla każdego człowieka, czy to jest on 102, czy to jest zwie-
rzę domowe, czy (to) płaz, czy ptak. 4 Po prostu wszelkie stworzenie, które jest na ziemi 
i w niebie, w którym istnieje żywa dusza, cierpi i odczuwa ból, dopóki nie znajduje się 
w jego ciele. 5 teraz więc, o Panie mój, niech twój anioł pozostanie z moją duszą i moim 
ciałem, aż rozłączą się bez bojaźni. 6 nie dopuść, by anioł, który mnie strzeże 103 od dnia, 
w którym ty stworzyłeś 104 mnie do życia, zwrócił swą gniewną twarz ku mnie, podąża-
jącego 105 do ciebie, lecz niech sprzyja mi. 7 nie pozwól tym, którzy mają okropne obli-
cze 106, zadawać mi cierpienie, kroczącemu do ciebie. 8 nie pozwól tym, którzy strzegą  
bram 107, zatrzymać mojej duszy, ani nie zawstydzaj mnie przed twym trybunałem, który 
wzbudza lęk 108. 9 niech nie będą dla mnie bestiami fale rzeki ognia 109, gdzie zazwyczaj 
oczyszcza się każda dusza, zanim ujrzy chwałę twojej boskości; 10 o Boże, który udzie-
lasz schronienia każdemu z miłością i sprawiedliwością 110. teraz więc, Panie mój, niech 
twoja litość pocieszy mnie, bo ty jesteś źródłem wszelkiej dobroci. chwała twoja na 
wieki wieków. amen». 

XiV 1 Potem zaś było tak: (Józef) poszedł do nazaretu, miasta gdzie mieszkał. zło-
żyła go choroba, która miała go uśmiercić – tak jak kończy każdy człowiek 111. 2 i jego 
choroba bardzo mu dokuczała, bardziej niż wszystkie choroby, które przechodził od dnia, 
kiedy narodził się na ten świat. 

3 to są dzieje mego ukochanego ojca Józefa. 4 Miał czterdzieści lat, kiedy pojął żonę, 
i dalsze czterdzieści dziewięć lat przeżył w małżeństwie z nią. i ona zmarła. Żył samotnie 
rok. 

102 tj. człowiek.
103 Por. Mt 18,10. 
104 zdaniem s. Morenza, (Jg, s. 46) zamiast plaxin (gr. pla,xein „bić”) powinno być  

placcein (gr. pla,ssein „s/tworzyć”).
105 Pojęcie sięgające tradycji staroegipskiej i występujące w tekstach związanych z kultem 

zmarłych, powstałych w różnych okresach dziejów starożytnego egiptu. Wierzono bowiem, 
że droga prowadzi do królestwa zmarłych, por. np. rozdział 4. czy 117. Księgi umarłych. Por. także 
Jg, s. 46. 

106 Postacie o takich obliczach strzegły bram zaświatów, por. Jg, s. 46. W 145. rozdziale Księgi 
umarłych niektórzy stojący strażnicy mają łby zwierzęce. Podobnie w 146. i 147. rozdziale tej księgi 
siedzący strażnicy mają głowy ludzi i łby zwierząt, por. r. lepsius, Das Todtenbuch der Aegyp-
ter nach dem Hieroglyphischen Papyrus in Turin, leipzig 1842, pl. lX-lXi (144), lXi-lXV (145), 
lXV-lXVii (146), lXVii-lXViii (147). na jednej z ilustracji do 145. rozdziału postać jednego ze 
strażników ma łeb podobny do łba psa. W nabożeństwie do św. abu tarabu natomiast jest to pies, por.  
W. dembski, Nabożeństwo do św. Abu Tarabu, studia theologica Varsaviensia 16, 1 (1979), s. 201.

107 Postacie takie strzegą także bram w starożytnym egipcie, por. np. Księga bram; 144. i 145. 
oraz 146. rozdział Księgi umarłych (e. naville, Das Aegyptische Todtenbuch, t. i: Text und Vignetten,  
Berlin 1886, pl. cliV, clV).

108 Według wierzeń starożytnych egipcjan zmarły staje przed trybunałem ozyrysa, władcy za-
światów, por. ilustrację do 125. rozdziału Księgi umarłych; papirus schmitta, kol. 12,30; 13,14/15; 
Jg, s. 47.

109 Por. XX,1; XXVi,5. Wyrażenie to spotkać można także w tekstach staroegipskich, por. Jg, 
s. 48. częściej jednak pojawia się „jezioro (podwójnego) ognia” (Księga umarłych, rozdział 110,17; 
ilustracja do 126. rozdziału Księgi umarłych; tekst i ilustracja do rozdziału 63b. Księgi umar-
łych), gdzie nie ma radości, gdzie dokonuje się rzezi (rozdział 71,18 Księgi umarłych). Por. także  
a. erman, h. grapow, Wőrterbuch der Aegyptischen Sprache, Die Belegestellen, Berlin 1958, t. ii,  
s. 490n [dalej: Wb]. Wydaje się też ono pokrewne chrześcijańskim wyobrażeniom o czyśćcu, por. 
ant, s. 390, s. v.* „ognistej”.

110 Por. Ps 9,9.
111 Por. Xii,1.  
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5 Moja matka spędziła dwa 112 lata w jego domu, dana mu przez kapłanów 113, którzy 
pouczyli go: «strzeż jej do czasu wesela». 6 na początku trzeciego roku przebywania 
w jego domu – w tym czasie miała ona piętnaście lat – porodziła mnie na ziemi przez 
tajemnicę 114. nikt jej nie pozna w całym świecie, poza mną i ojcem moim, i duchem 
Świętym, (bo) my stanowimy jedność. 

XV 1 Wszystkich zaś dni żywota mojego ojca Józefa, błogosławionego starca, było 
sto jedenaście 115 lat, tak jak polecił mój dobry ojciec. 2 dniem zaś, w którym opuścił 
ciało, był dwudziesty szósty dzień miesiąca epep. 3 i szczere złoto 116, które jest ciałem 
mojego ojca Józefa, zaczęło się zmieniać. i srebro, którym jest umysł i mądrość, obróciły 
się w niwecz. 4 zapomniał o jedzeniu i piciu. Mądrość i praca twórcza, stając się bezuży-
teczne, poszły w zapomnienie. 

5 Wydarzyło się zaś, kiedy tego dnia zaczęło świtać – (a) był to dwudziesty szósty 
dzień miesiąca epep – mój ojciec Józef silnie zadrżał w swym posłaniu, chcąc głęboko 
westchnąć. klasnął w dłonie (i) odezwał się, silnie drżąc. i mówił tak:

XVi 1 «Biada 117 mi dzisiaj, biada dniu 118, w którym moja matka zrodziła mnie na 
ten świat. 2 Biada żywotowi 119, w którym zostałem poczęty. Biada piersiom 120, które 
ssałem. 3 Biada kolanom 121, na których siedziałem. 4 Biada rękom, które mnie nosiły, 
aż urosłem, abym trwał 122 w grzechu. 5 Biada mojemu językowi i moim wargom, albo-
wiem wielekroć plotły obmowę i oszczerstwo, i próżne, zbyteczne słowa. 6 Biada moim 
oczom, które oglądały zgorszenie. 7 Biada moim uszom, które lubiły słuchać próżnych 
słów. 8 Biada moim rękom, które podnosiły to, co do nich nie należało. 9 Biada mojemu 
brzuchowi i moim trzewiom, które pragnęły pożywienia, jakie im się nie należało. on 123 
zaś, skoro znajdzie cokolwiek, zazwyczaj spala lepiej, niż czyni to wypełniony żelazny 
piec. 10 Biada moim stopom, które źle służyły mojemu ciału, niosąc je po złych drogach. 
11 Biada mojemu ciału, bo uczyniło moją duszę pustą i obcą Bogu, którą on stworzył. 
12 cóż teraz pocznę, jestem zewsząd 124 osaczony. 13 zaprawdę, biada każdemu czło-
wiekowi, który zgrzeszy. 14 zaprawdę, to wielkie dygotanie, które ujrzałem u Jakuba 125, 
mojego ojca, (którego dusza) opuszczała ciało, jest to samo, jakie spotkało mnie, biedaka, 
dzisiaj. 15 ale Jezus, Bóg, orędownik mojej duszy i mojego ciała, czyni mi swą wolę». 

112 Por. iV,6. 
113 Por. ant, s. 191 (ProtewJk, iX,1); ant, s. 218 (PsMt, Viii,2,3).
114 tajemnicą jest akt narodzenia chrystusa, por. XVii, 8.
115 Por. 0.
116 Porównanie ciała Józefa do złota, umysłu oraz mądrości do srebra to przenośnia sięgająca 

czasów starożytnego egiptu, por. Jg, s. 50. te dwa kruszce najczęściej wymieniane są razem. 
s. Morenz, cytując pracę g. Möllera, Die Metallkunst der Alten Älten Ägypter, Berlin 1929, s. 11, 
wskazuje, że starożytni egipcjanie uważali srebro za metal cenniejszy od złota; J. lipińska, W. ko-
ziński, Cywilizacja miedzi i kamienia, PWn, Warszawa 1977, s. 175. Wyrażenie owo wydaje się 
także wskazywać, że utwór ten był „legendą kultyczną” ku czci św. Józefa, por. ant, s. 390. 

117 Por. hi 3,1.
118 Por. hi 3,3.
119 Por. hi 3,11.
120 Por. hi 3,12.
121 Por. hi 3,12.
122 dosł. „istniał”.
123 tj. brzuch.
124 Por. hi 3,23.
125 Jakub znany jest jako ojciec Józefa, którego bracia sprzedali do egiptu, por. rdz 30,24.
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XVii 1 kiedy 126 to mówił mój ukochany ojciec Józef, zacząłem 127 zbliżać się do 
niego, spoczywającego na posłaniu. znalazłem go drżącego w swej duszy i swym duchu. 
Powiedziałem do niego: «Witaj, mój ukochany ojcze Józefie, który masz piękną starość 
i jednocześnie błogosławioną». 2 odpowiedział mi w wielkim strachu przed śmiercią, 
zwracając się do mnie: «Witaj po wielekroć, mój ukochany synu. oto moja dusza trochę 
się uspokoiła. kiedy usłyszałem twój głos.

3 Jezu, mój Panie, Jezu, mój królu prawdy, Jezu, mój dobry i miłosierny zbawicielu, 
Jezu zbawco, Jezu przewodniku 128, Jezu obrońco, Jezu pełnio dobroci, Jezu, którego imię 
słodkie 129 jest w ustach każdego i bardzo miłe. Jezu, oko 130, które widzi, ucho, które na-
prawdę słucha, wysłuchaj mnie dzisiaj. Ja, twój sługa, proszę ciebie, lejąc łzy przed tobą. 

4 tyś Bóg zaprawdę, tyś Pan zaprawdę, tak jak anioł mówił mi to wiele razy 131, 
zwłaszcza w dniu, kiedy z powodu rozważania po ludzku zwątpiłem 132 o błogosławionej 
dziewicy, że stała się brzemienną. Powiedziałem: ‘oddalę ją skrycie’ 133. 5 Myśląc o tym, 
ukazał mi się anioł 134 we śnie, mówiąc: ‘Józefie, synu dawida, nie bój się wziąć Maryi, 
twej małżonki, do siebie, (bo) ten, którego porodzi, jest z ducha Świętego. 6 nie skrywaj 
zaprawdę jej poczęcia: porodzi bowiem syna, któremu nadasz imię Jezus’ 135. 

7 ty jesteś Jezus chrystus, zbawiciel mojej duszy i mojego ciała, i mojego ducha. nie 
szukaj oskarżenia przeciwko mnie – ja jestem twym sługą i dziełem twych rąk. 8 nie wie-
działem, o Panie mój, ani nie znałem tajemnicy twego niespotykanego aktu narodzenia, 
nigdy też nie słyszałem, żeby niewiasta poczęła bez (udziału) mężczyzny. czy dziewica 
porodzi bez utraty dziewictwa? 9 o Panie mój, ta tajemnica nie ma granic. nie uwierzy-
łem tobie ani aktowi twego świętego narodzenia, aby oddać chwałę tej, która porodziła 
ciebie, która jest Maryją, świętą dziewicą. 

10 Wspominam dzień, kiedy rogata 136 ukąsiła chłopca, (a) on zmarł. 11 Jego krewni 
poszukiwali ciebie, bo chcieli wydać cię herodowi. 12 twoje miłosierdzie wskrzesiło go 
– ty obudziłeś go, tego, z którego powodu spotwarzono ciebie, że go zabiłeś 137. i wielka 
radość zagościła 138 w domu zmarłego. 13 Wówczas chwyciłem twe ucho, rozmawiałem 
z tobą mówiąc: ‘Postępuj mądrze, mój synu’. 14 Wtedy upomniałeś mnie, mówiąc: ‘tobie, 

126 opowiadanie przerwano wypowiedzią Jezusa, por. Jg, s. 54.
127 Por. a. dembska, a Note on the Meaning of the Coptic Verb twoun  „arise”, „rise”, rocz-

nik orientalistyczny, t. XlVi, z. 1(1988), s. 103-110.
128 kopt. pireferhemi „przewodnik”, „sternik”, por. W.e. crum, Coptic Dictionary, oxford 

1939,  s. 677b s.v. hmme; ant, s. 391; Jg, s. 10. zarówno t. hergesel, jak i s. Morenz są zdania,  
że wyraz „sternik” jest bardziej zrozumiały, jeśli bierzemy pod uwagę krajobraz nilu.

129 Podobnie określa się też tutaj imię Maryi, por. XViii,3.
130 epitety nawiązujące do tradycji staroegipskiej. W czasach starożytnych ukazywano na po-

mnikach uszy i oczy i modlono się przed tymi wizerunkami, wierząc, że bóstwo wysłuchuje pro-
szącego i widzi jego czyny, por. Jg, s. 56; spotykane są one, od kiedy pojawiło się w starożytnym 
egipcie pojęcie transcendentnego bóstwa, por. s. Morenz, Bóg i człowiek w starożytnym Egipcie, 
PiW Warszawa 1972, s. 79, 96. 

131 Por. Vi,1-3; Mt 1,20; 2,13.19.
132 Por. ant, s. 325n (ewdzorm Vii,1).
133 Por. Mt 1,19; ant, s. 195n (ProtewJk XiV,1); ant, s. 220 (PsMt X,2).
134 Por. Vi,1-3; ant, s. 196 (ProtewJk XiV,2); ant, s. 220 (PsMt Xi,1).
135 Por. Mt 1,20-21; ant, s. 325 (ewdzorm Vi,11); ant, s. 220 (PsMt Xi,1).
136 określenie żmiji, której łuska nad oczami przypomina rogi, por. ant, s. 392, s. v. „Jado-

wita”; herodot ii,74.
137 ant, s. 294 (ewdzar Xlii), gdzie Jezus wskrzesił chłopca ukąszonego przez węża.
138 dosł. „stała się”.
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memu ojcu według ciała, nie powiedziałem, coś mi uczynił’ 139. 15 teraz, o Panie mój 140 
i Boże mój, jeśli rozliczasz się ze mną z powodu owego dnia, sprawiasz, że ogarnia mnie 
strach 141. Proszę twą dobroć, nie wódź mnie na sąd. 16 Ja jestem twoim sługą i synem twej 
służebnicy. 17 Jeśli rozerwiesz więzy, złożę tobie błogosławioną ofiarę, która jest wiarą 
w chwałę twej boskości, bo zaprawdę ty jesteś Jezus chrystus, syn Boży i jednocześnie 
syn człowieczy». 

XViii 1 kiedy to mój ojciec Józef mówił, ja nie mogłem powstrzymać się od płaczu. 
i zapłakałem 142, patrząc na niego, albowiem zawładnęła nim śmierć. i słuchałem nie-
szczęsnych słów, które wypowiadał. 2 a potem, o moi bracia, wspomnijcie mą śmierć na 
krzyżu za życie całego świata. 

3 i moja ukochana matka Maryja, której imię jest słodkie 143 w ustach każdego, kto 
mnie miłuje, odezwała się do mnie z wielką boleścią: «Biada mi, mój ukochany synu, 
pewnie skona błogosławiony Józef, cieszący się piękną starością, twój ukochany i czci-
godny ojciec według ciała». 

4 odrzekłem jej: «o moja ukochana matko, kto z ludzi, co przyoblekł się w ciało, nie 
zazna śmierci? 5 Śmierć jest bowiem władcą ludzkości 144, o moja błogosławiona matko. 
6 Musisz bowiem umrzeć jak każdy człowiek. 7 czy Józef, mój ojciec, czy ty, moja błogo-
sławiona matko, nie ma śmierci dla was 145, lecz jest życie wieczne (i) nieskończone 146. 
8 Ja bowiem sam umrę z powodu śmiertelnego ciała, w które się przyoblekłem. 9 teraz 
więc, o moja ukochana matko, udaj się do błogosławionego starca Józefa, abyś poznała 
koniec, który nadejdzie dla niego z wysokości». 

XiX 1 i zaczęła iść do miejsca, gdzie spał. i znalazła go z widocznymi oznakami 
śmierci. 2 Ja zaś sam, moi ukochani, usiadłem przy jego głowie, a Maryja, moja matka, 
siedziała przy jego stopach 147. 3 on zaś, kiedy wzniósł oczy ku mnie, nie miał siły mó-
wić, bo godzina śmierci zapanowała nad nim. 4 Ponadto ten, który wzniósł oczy ku górze, 
chciał głęboko westchnąć. 5 Ja zaś trzymałem jego ręce i stopy dłuższy czas, (a) on patrzył 
na mnie 148 i błagał mnie: «nie dopuść, by mnie zabrano». 6 i położyłem rękę na jego 
sercu. stwierdziłem, że jego dusza zbliżała się do gardła 149, albowiem ta wynoszona 150 

139 Wspomniano tu motywy zaczerpnięte z różnych źródeł, por. ant, s. 392, s. v. „uczynił”; 
por. także ant, s. 259 (ewtmdz V,2,3). 

140 Por. J 20,28.
141 dosł. „oznaki strachu zstępują na mnie”.
142 tekst ukazuje tutaj Jezusa jako człowieka, por. Jg, s. 60.
143 Śpiewając pieśni i modląc się, por. Jg, s. 60.
144 Por. rz 5,14; 6,9.
145 kopt. Noumou an pe petenmou „nie ma śmierci dla tego, który (musi) umrzeć”. 
146 kopt. atkyn „nieskończoność”; por. także XXiV,4; ant, s. 393, n. 2.
147 zdaniem niektórych badaczy (s. Morenz, Jg, s. 61) fragment ten nawiązuje do tradycji sta-

roegipskiej, gdzie przedstawienia z opłakiwaniem zmarłego ozyrysa ukazują horusa, syna ozy-
rysa, przy głowie zmarłego boga. natomiast izyda, małżonka ozyrysa, przedstawiana jest zazwy-
czaj przy jego stopach. towarzyszy ona też ozyrysowi przy jego głowie, por. e. otto, Osiris und 
Amun-Kult und Heilige Stätten, hirmer München 1966, il. 16, il. 17, il. 30b oraz s. 57. W tej scenie 
horusa zastępują też inne bóstwa, por. e. otto, tamże, il. 16 (sokar-ozyrys przy nogach), il. 30a  
(neftyda przy głowie, izyda przy nogach); a. dembska, Odkrycie nowego zabytku giptologicz-
nego, Przegląd orientalistyczny 3 (1987), s. 346 oraz n. 2. natomiast t. hergesel, ant (Józcieś), 
s. 392 s.v. „oblicze” przestrzega przed wyciąganiem takiego wniosku.

148 dosł. „on kierując twarz ku mnie”.
149 dosł. „oni nieśli ją(=duszę) do jego gardła”.
150 Por. także XXi,4. 



235SKON ŚW. JóZEFA. WstęP, tŁuMaczenie WersJi koPtyJskieJ i araBskieJ

jest z ciała. lecz nie nadeszła jeszcze ostateczna godzina śmierci – ta nie została powia-
domiona. drżenie kroczy za nią, a płacz i zniszczenie poprzedza ją. 

XX 1 Moja ukochana matka spojrzała na mnie, kiedy dotykałem jego ciała. sama do-
tknęła jego stóp (i) stwierdziła, że ciężki oddech i gorączka zniknęły. 2 Wyznała mi szcze-
rze: «Łaska twa stała się, synu mój ukochany, albowiem od chwili, kiedy położyłeś rękę 151 
na jego ciele, gorączka spadła. 3 oto jego stopy i golenie stały się zimne jak lód».

4 Ja zaś przywołałem jego synów i córki, mówiąc: «rozmawiajcie ze swym ojcem. 
Jest czas na rozmowę, zanim usta, które mówią, zamilkną, i zanim nieszczęsne ciało 
stanie się zimne». 5 Jego synowie i córki rozmawiały więc z Józefem, (bo) był w niebez-
pieczeństwie z powodu śmiertelnego cierpienia (i) chciał opuścić ten świat. 

6 odezwała się lisja, córka Józefa, do swych braci: «Biada mi, bracia moi, czyż nie 
jest to choroba naszej ukochanej matki? od tego czasu nie ujrzeliśmy jej. 7 ona 152 jest 
taka sama u naszego ojca Józefa, i nie ujrzymy go nigdy». 

8 Więc dzieci Józefa zakrzyknęły 153 i zapłakały. Ja zaś sam z moją matką Maryją 
dziewicą płakaliśmy z nimi, bo rzeczywiście nadeszła godzina śmierci. 

XXi 1 Ja zaś spojrzałem na południe 154: ujrzałem śmierć. zbliżała się do domu. za-
chód 155 stał za nią, który działa dla niej i diabeł. tłum dziesiętników 156 stał za nią, ziejąc 
z ust ogniem i siarką 157. 2 Mój ojciec, Józef zaś rozglądał się: zobaczył tych, co przybyli 
po niego, żywiąc ku niemu gniew taki, jaki maluje się na ich obliczach wobec każdej du-
szy wychodzącej z ciała, najbardziej (wobec duszy) grzeszników, u których znajdą (bodaj) 
niewielkie przewinienia. 

3 kiedy ujrzał ten, który cieszy się piękną starością, że śmierć była przy nim, jego 
oczy zalały się łzami 158. 4 Wówczas dusza mego ojca Józefa wyskoczyła z wielkim wes-
tchnieniem, szukając ratunku, bo trzeba by się uratowała. 

5 Westchnąwszy głośno, mój ojciec Józef ujrzał moce (ciemności), których nigdy nie 
widział. zacząłem wówczas karcić diabła i tych wszystkich, co byli z nimi. 6 odeszli za-
wstydzeni i drżący. 7 i żaden człowiek w otoczeniu mojego ojca Józefa nie poznał (tego), 
ani (nawet) Maryja, moja matka, tych wszystkich zastępów, które przychodzą po duszę 
ludzką. 

8 skoro śmierć zobaczyła, że skarciłem moce ciemności – wyrzuciłem je bowiem –  
przestraszyła się. 9 Wówczas zacząłem modlić się do mojego miłosiernego ojca, do któ-
rego należą miłosierni, głośno mówiąc: 

XXii 1 «ojcze mój i ojcze wszelkiego miłosierdzia 159, ojcze prawdy, oko, które wi-
dzi, i ucho, które słyszy, wysłuchaj twego ukochanego syna, którym ja jestem. Proszę cię 

151 Por. Mk 5,23; 7,32; 8,23-26; Łk 13,13. 
152 tj. choroba. 
153 dosł. „podniosły głos”.
154 s. Morenz (Jg, s. 63) uważa, że zwrócenie się na południe wskazuje na powiązania z tra-

dycją staroegipską. Podczas ceremonii otwarcia ust, oblicze mumii kierowano na południe; por. 
1. rozdział Księgi umarłych.

155 tekst koptyjski podaje staroeipską nazwę krainy zmarłych, znajdującą się na zachodzie, por. 
a. erman, h. grapow,Wb, t. i, s. 87c. Według s. Morenza (Jg, s. 63) gnostycy uważali, że amente 
(zachód) było górnym regionem podziemi; por. ap 6,8. 

156 kopt. dekanoc, postacie o zwierzęcych twarzach, występujące w apokryfach koptyj-
skich, por. l. th. lefort, hJ, s. 220, n. 39. tak określano istoty służące śmierci w piśmiennictwie 
gnostyckim, por. Jg, s. 64.

157 Por. ap 9,17.
158 dosł. „jego oczy zapłakały”.
159 Por. 2 kor 1,3.
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o dzieło twych rąk, jakim jest mój ojciec Józef, abyś zesłał mi wielki zastęp aniołów 160 
z Michałem, szafarzem dobra, i gabrielem, zwiastunem dobrej nowiny, aby szli z duszą 
mojego ojca Józefa, aż minie siódmy eon ciemności 161 i zboczy z dróg utrapień, po któ-
rych strach wędrować i wielki strach patrzeć na moce, które znajdują się na nich: rzeka 
ognia, tam płynąca, płynie jak toń morska. 2 i (niech) miłosierdzie spłynie na duszę moje-
go ojca Józefa, który dotarł do twych świętych rąk, bo teraz on potrzebuje litości». 

3 Powiadam wam, o moi czcigodni bracia i błogosławieni apostołowie, że każdy czło-
wiek zrodzony na świat, który poznał dobro i zło 162, popełnia grzech wzrokiem 163, po-
trzebuje litości mojego dobrego ojca, jeśli zbliża się do godziny śmierci i końca wędrówki 
(doczesnej) i (do) sądu, który wzbudza strach 164 i (żąda) zdania sprawy z (uczynków).  
4 Powracam jednak do skonu 165 mego ojca Józefa, prawego starca. 

XXiii 1 kiedy zaś oddał ducha swego, pożegnałem 166 go. 2 aniołowie chwycili jego 
duszę (i) położyli na lnianym całunie 167. 3 kiedy wszedłem, usiadłem przy nim, (a) żaden 
człowiek – z tych, którzy znajdowali się wokół – nie wiedział, że zmarł.

4 i sprawiłem, że Michał 168 i gabriel strzegli jego duszę z powodu mocy, które znaj-
dowały się na drodze. i aniołowie śpiewali hymn przed nią, aż oddali ją memu dobremu 
ojcu. 

XXiV 1 Pochyliłem się nad ciałem mego ojca, leżącym jak pokrzywiona gałąź. 
i usiadłem, zamknąłem jego oczy i usta 169. Pozostałem, patrząc na niego. 2 Powiedzia-
łem dziewicy: „o Maryjo, moja matko, gdzie są te wszystkie rzeczy 170, które wykonał od 
swej młodości aż do chwili obecnej? one wszystkie przeminęły w tej jednej chwili, jakby 
nie zrodzono go na ten świat”.

3 Przysłuchując mi się – jego synowie i córki – kiedy mówiłem to Maryi, mojej mat-
ce dziewicy, powiedzieli mi z wielkim płaczem: «Biada nam, o Panie nasz, sprawiłeś, 
że zmarł nasz ojciec, a my nie poznaliśmy (tego)». 

4 odrzekłem im: «zaprawdę on zmarł, lecz śmierć nie jest śmiercią dla Józefa, mego 
ojca, lecz życiem wiecznym 171. te (rzeczy), które otrzyma mój ukochany ojciec Józef, 
są wielkie, albowiem od chwili, kiedy jego dusza opuściła ciało 172, zniknęło wszelkie 
cierpienie. udał się do królestwa na wieki. 5 Pozostawił trud cielesny, pozostawił ten 

160 Por. Mt 26,53. 
161 eon oraz jego mieszkańcy walczą przeciw jasności. liczbę siedem prawdopodobnie za-

czerpnięto z tradycji staroegipskiej, por. e.a.W. Budge, Amulets and Talismans, new york 1961, 
s. 433; Jg, s. 66.

162 Por. rdz 3,5. 
163 dosł. „cały czas zawiesza powieki swych oczu”. zdaniem s. Morenza (Jg, s. 67) są to grze-

chy popełnione wzrokiem. Por. także ant, s. 395 (Józcieś XXii,3) s. v. „oczu”. 
164 Por. 125 rozdział Księgi umarłych; e. dąbrowska-smektała, Spowiedź egipcjanina,  

euhemer 1(44) (1965), s. 77-89, pl. 1. 
165 dosł. „opuszczenia ciała”. 
166 kopt. acpazec;e. „pożegnać” tłumaczy t. hergesel, ant, s. 395 (Józ cieś XXiii,1), po-

lemizując z przekładem tego czasownika jako „całować”, por. liddell and sccott̀ s, Greek-English 
Lexicon, oxford, s. 108, s. v. aspazomai. zdaniem s. Morenza (Jg, s. 68) pocałunek umożliwiał 
przyjęcie duszy przez Boga.

167 lub „czysto jedwabny bisior”, por. ant, s. 395 (Józcieś XXiii,2). 
168 Por. Xiii, 2.
169 zamknięcie oczu i ust wydaje się wskazywać na pustelników, którzy, poskramiając zmysły, 

unikali w ten sposób grzechu, por. Jg, s. 72; ant, s. 395 (Józcieś XXiV,1) s. v. „usta”. 
170 dosł. „wyroby”. 
171 Podobnie XViii,7. 
172 dosł. „wyszła z ciała”. 
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świat, pełen wszelkiego cierpienia, wszelkiego bólu i pustki 173. odszedł do miejsc spoko-
ju 174 mojego ojca, który jest w niebiosach, (w rejonach) które nigdy nie zginą». 6 kiedy 
powiedziałem mym braciom, że zmarł nasz ojciec Józef, starzec błogosławiony, zaczęli 
rozdzierać szaty 175 i płakali długi czas. 

XXV 1 Wszyscy więc mieszkańcy nazaretu i galilei, którzy usłyszeli żal, zebrali się 
tam, gdzie się znajdowaliśmy. zgodnie ze zwyczajem żydowskim spędzili cały dzień, 
opłakując go (aż do nadejścia) godziny dziewiątej. 2 (z nadejściem) zaś godziny dziewią-
tej 176 usunąłem wszystkich 177, polałem wodą 178 ciało mego ukochanego ojca Józefa, 
namaściłem pięknie woniejącą oliwą, pomodliłem się do mojego dobrego ojca, który jest 
w niebiesiech modlitwami niebian, napisanymi własnymi palcami na tablicach niebiań-
skich 179, zanim przyoblekłem się w ciało w dziewicy świętej, Maryi. 3 i w chwili, kiedy 
powiedziałem „amen” (tej) modlitwy, przybył tłum aniołów. rozkazałem, aby dwu z nich 
rozpostarło kawał materii. sprawiłem, że umieścili (na niej) błogosławione ciało mojego 
ojca Józefa: położyli je na środek całunu 180, aby je owinąć. 

XXVi 1 i położyłem ręce na jego ciele, mówiąc 181: «odór śmierci nie ogarnie cię, ani 
twoje uszy nie będą wydawać przykrej woni, ani ciecz nigdy nie wyleje się z twojego ciała, 
ani twój całun nie zniknie na ziemi, ani twoje ciało, w które cię przyoblekłem – lecz będzie 
trwało do dnia tysiącletniej uczty 182. Włosy 183 z twej głowy nie spadną, które wielekroć 
trzymałem w swych rękach, o mój ukochany ojcze Józefie, i dobro niech będzie z tobą. 

2 ci, którzy zatroszczą się o ofiarę 184, niech złożą ją w tym miejscu, w dniu poświę-
conym twojej pamięci, którym jest dwudziesty szósty dzień miesiąca epep 185. Ja sam po-
błogosławię im podczas ofiary królewskiej 186 w niebiosach. 3 a więc ten, kto da chleb do 
rąk biednego w twym imieniu, ja nie pozostawię go bez uczynienia (mu) czegoś dobrego 
na tym świecie, we wszystkich dniach jego żywota. 

4 ci, którzy dadzą kielich wina w ręce obcego człowieka, czy to wdowy, czy to siero-
ty, w dniu poświęconym twojej pamięci, ja obdarzę ich pokojem z twojego powodu, abyś 
poprowadził ich do dnia tysiącletniej uczty. 

173 kopt. souit.
174 termin używany przez gnostyków, por. Jg, s. 73.
175 Por. rdz 37,34.
176 godzina dziewiąta była godziną śmierci chrystusa, por. Mk 15,34.
177 Por. Mk 5,37,40; herodot ii,85. 
178 tradycja obmywania ciała sięga czasów starożytnych, por. a.M. Blackman, Ancient Egyp-

tian Practice of Washing the Dead, the Journal of egyptian archaeology 5 (1918 ), s. 117nn.
179 zarówno s. Morenz (Jg, s. 74), jak i t. hergesel ant, s. 396 (Józcieś XXV,1) odsyłają do 

etiopskiej księgi hennocha lXXX, 1; Xciii, 2; ciii, 2; cVi, 1 oraz testamentu asera Vii.
180 kopt. nihbwc „szaty”. 
181 ukazano tu chrystusa jako kapłana recytującego teksty zapewniające trwanie zwłok zmar-

łego Józefa. Fakt ten łączy się ze staroegipską tradycją balsamowania zwłok, Księga umarłych, 
rozdział 154. (Wypowiedź uniemożliwiająca zepsuciu się ciała, e.a.W. Budge, Amulets and Talis-
mans, t. iii, s. 9-14); urk iV, 114,15. tradycja ta przetrwała do czasów koptyjskich, por. Jg, s. 76. 

182 Por. ap 19,17-18, gdzie jest mowa o wielkiej uczcie u Boga. Św. Jan wspomina też o tysiąc-
letnim królowaniu (20,2-7).

183 zdaniem s. Morenza – biorąc za podstawę informację zawartą w Wb iV, s. 500,7 – „włosy” 
odgrywają tu rolę podrzędną w przeciwieństwie do czasów starożytnych.

184 Być może jest tu nawiązanie do staroegipskiej tradycji obowiązującej najbliższych (syna) do 
składania ofiary zmarłym przodkom, por. Jg, s. 76. ofiara w dniu śmierci św. Józefa może świad-
czyć o rozwoju jego kultu, por. ant, s. 396 (Józcieś XXVi,2). W czasach chrześcijańskich bowiem 
uroczyście obchodzono rocznicę śmierci św. Józefa.

185 Por. i,1. 
186 dosł. „ofiara niebiańska”; Mt 26,26-30; Mk 14,25; Łk 22,19n; 1 kor 11,23-26.  
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5 tych, którzy napiszą księgę o twej śmierci 187, i wszystkie słowa, które wyszły dzi-
siaj z moich ust – bądź pozdrowiony, o mój ukochany ojcze Józefie – obdarzę pokojem na 
tym świecie z twego powodu. Jeśli zaś oni opuszczą ciało, ja porwę księgę z ich grzecha-
mi, aby nie zaznali tortur poza koniecznością śmierci, i rzeką ognia 188, która znajduje się 
przed ojcem moim, tym, który oczyszcza każdą duszę. 

6 i jeśli człowiek znajduje się w biedzie, nie musi dawać tego, o czym mówiłem. Jeśli 
urodzi się chłopiec i otrzyma imię Józef, on 189 odda chwałę twemu imieniu. (dlatego) 
niedostatek ani zaraza nie zagoszczą w owym domu, bo zaprawdę twoje imię w nim ist-
nieje». 

XXVii 1 następnie starszyzna miasta udała się do miejsca, w którym znajdowało 
się ciało mojego ojca Józefa. Balsamiści szli z nią, chcąc pogrzebać jego ciało, zgodnie 
ze zwyczajem grzebania (zmarłego) u Żydów. 2 i znaleźli je gotowe do pogrzebania; ca-
łun 190 niczym żelazne klamry spowijał jego ciało. i kiedy poruszyli go nie znaleźli żadnej 
dziury w całunie. 3 Potem zaś ponieśli go do grobu. 

4 gdy wykopali mu jamę, by złożyć ciało przy jego przodkach 191, wspomniałem ten 
dzień, kiedy wędrował ze mną do egiptu, trwożąc się bardzo, i znosił to z mego powodu. 
i pochyliłem się nad jego ciałem, płakałem nad nim dłuższy czas, mówiąc: 

XXViii 1 «o śmierci, wzbudzająca głośny płacz i wielkie lamenty, ten, który jest 
ponad wszystkim, dał ci władzę, która ci towarzyszy. 2 lecz jest naganne przyjmowanie 
śmierci, jak adam i jego małżonka. 3 Śmierć bowiem nie czyni niczego bez rozkazu ojca 
mojego. 4 a był człowiek, który przeżył dziewięćset lat 192, zanim zmarł. także wielu 
żyło dłużej. 5 Żaden z nich nie powiedział tego: ‘ujrzałem śmierć i zaprawdę przybyła 
o czasie, nie siejąc żadnego strachu 193 u nikogo’. 6 nie wzbudziła 194 wśród nich strachu, 
poza jednym razem 195. i tym razem to był mój dobry ojciec, który wysłał ją do czło-
wieka. 7 W tym czasie, kiedy ma zwyczaj przychodzić po niego, śmierć zwykła słyszeć 
wyrok, który zapada w niebie. 8 Jeśli wyrok przybywa z trwogą i pełen gniewu, śmierć 
ma zwyczaj przybywać sama, z trwogą i gniewem, aby wypełnić rozkaz mojego dobrego 
ojca, aby zabrać duszę człowieka, aby oddać ją (swemu) Panu. 9 Śmierć zazwyczaj nie 
ma siły, aby rzucić duszę w ogień lub rzucić ją do królestwa niebios. 10 Śmierć więc wy-
konuje polecenie Boga, który ją stworzył. adam zaś nie spełnił woli ojca mojego, a także 
uczynił inne wykroczenie, aż ojciec mój rozgniewał się na niego, ponieważ posłuszny 
był swej małżonce, a nie mojemu dobremu ojcu, i sprowadził śmierć na każdą duszę. 
11 gdyby adam był posłuszny ojcu mojemu, nie sprowadziłby na siebie śmierci. 12 kto 
powstrzymuje mnie, by prosić mojego dobrego ojca, by przysłał mi wielki świetlisty ry-
dwan, abym poniósł mego ojca Józefa do niego, aby w ogóle nie zakosztował smaku 
śmierci, aby uniesiono go z ciałem, w którym został stworzony, do miejsca spoczynku  

187 dosł. „twego sposobu opuszczenia ciała”. 
188 Por. Xiii,9; XXii,1. 
189 tj. ojciec dziecka. 
190 Por. J 19,40. s. Morenz (Jg, s. 79) jest zdania, że owinięcie ciała w całun oznaczało balsamo-

wanie i zgodne jest ze zwyczajem staroegipskim, stosowanym jeszcze przez chrześcijan w egipcie 
w iV w. n.e.

191 dosł. „ojcach”. tradycja znana z Biblii (np. rdz 50,25) i przekazów staroegipskich, por. Jg, 
s. 80; a. erman, h. grapow, Wb, t. i, s. 141,iV.

192 Być może jest to wiek adama, por. rdz 5,7. Potomkowie adama żyli też ponad dziewięćset 
lat, por. rdz 6,8,14,19,27.

193 dosł. „dając żaden strach”. 
194 dosł. „dała”. 
195 Por. Xiii,3-4; XXViii,13.  
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i aby przebywał z moimi aniołami bezcielesnymi 196? 13 Jednak ze względu na nieposłu-
szeństwo adama te wielkie cierpienia zstąpiły na całą ludzkość, i stąd konieczność śmier-
ci. 14 tak całkowicie jak ja przyoblekłem ciało człowiecze, które odczuwa cierpienie, że 
należy, bym w nim zakosztował smaku śmierci za stworzenie, które powołałem do życia, 
abym zmiłował się nad nim» 197. 

XXiX 1 kiedy to powiedziałem, objąłem mojego ojca Józefa i zapłakałem nad nim. 
2 otworzono odrzwia grobu. złożono w nim jego ciało obok ciała Jakuba 198, jego ojca. 
3 i jego koniec nastąpił w sto jedenastym roku. i nie stracił ani jednego zęba, ani jego 
oczy nie utraciły blasku 199, a jego wzrok podobny był do (wzroku) młodego chłopca. 
4 nie zmalała jego siła; wykonywał przedmioty zgodne ze sztuką ciesielską do dnia, kie-
dy został złożony chorobą, która go uśmierciła”. 

XXX 1 My zaś, apostołowie, słysząc to od niego, naszego zbawiciela, ucieszyliśmy 
się i w tej chwili zaczęliśmy całować Jego dłonie i stopy, radując się (i) mówiąc: „ob-
darzasz nas łaską, nasz dobry zbawicielu. ty sprawiasz, że słyszymy te słowa życia od 
ciebie, Panie nasz. 2 dziwimy się jednak tobie, o nasz dobry zbawicielu, czemu henocha 
i eliasza obdarzyłeś nieśmiertelnością 200 i dotychczas czują się dobrze, będąc w ciele, 
w którym zostali zrodzeni, a ich ciało nie uległo zniszczeniu. 3 a tego błogosławionego 
starca, Józefa cieśli, którego obdarzasz taką wielką czcią, którego nazywasz ojcem, i byłeś 
mu posłuszny we wszystkim 201, ty polecasz nam, mówiąc: «Jeśli dam wam moc i kie-
dy przyślę wam wezwanie ojca mojego, którym jest Pocieszyciel duch Święty 202 poślę 
was, abyście głosili ewangelię 203, abyście głosili to o moim ukochanym ojcu Józefie». 
4 a także: «opowiadajcie 204 te słowa życia 205, kiedy (nadeszło) dla niego polecenie 206 
opuszczenia ciała. 5 czytajcie też słowa tego polecenia w dniach świąt i w dniach uroczy-
stych». 6 a także: «człowiek, którego nie nauczono pięknie pisać, nie będzie czytać tego 
polecenia w dniach świąt». 7 a także: «ten, który opuści te słowa lub doda 207 do nich tak, 
że zaliczy mnie do łgarzy, ja szybko okażę mu siłę» 208. 8 i dziwimy się, bo od dnia, kiedy 
zrodzono cię w Betlejem, nazywałeś go ojcem według ciała i nie mówiłeś mu, że jest on 
nieśmiertelny i że obdarzyłeś go życiem wiecznym”. 

196 kopt. Naaggeloc =nacwmatoc „moi aniołowie bezcieleśni”. W czasach bizantyjskich 
wyraz „bezcieleśni” powszechnie określa anioła, por. Jg, s. 71.

197 tj. stworzeniem. 
198 Por. Mt 1,16. 
199 Podobnie jak wzrok Mojżesza,  por. Pwt 34,7.
200 Por. rdz 5, 23; 2 krl 2,11n. Por. także ant, s. 217 (PsMt Vii,2).
201 Por. Łk 2,51; Xi,3. 
202 Por. J 14,26; i,2.
203 Por. Mt 26,13; i,2. 
204 W tłumaczeniu niemieckim „erzählen”, por. Jg, s. 25. Przekazywano tę historię do wiado-

mości prywatnej, por. Jg, s. 53.
205 Por. J 6,63.68.
206 Wyraz dia;yky znaczy „doniesienie”, „relacja”, kiedy mowa jest o czyjejś śmierci, por. 

Jg, s. 83; także ant, s. 398 (Józcieś XXX,4).
207 Por. ap 22,18-19. tradycja znana wśród semitów, por. Józef Flawiusz i 8,42 (Józef Fla-

wiusz, Contra Apionem, z oryginału  greckiego przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył  
J. radożycki, księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1956, s. 30, § 42). s. Morenz (Jg, s. 84) wspomina 
Nauki Ptahhotepa 18, 7-8.

208 kopt. Ersis (b), „cieciorka”, por. e.a. crum, Coptic Dictionary, s. 59b. Prawdopodobnie 
zamiast ersisi „moc”, „siła”, por. tamże, s. 59b. takie znaczenie podaje s. Morenz (Jg, s. 25). 
Por. także t. hergesel, ant, s. 399 (Józcieś XXXi,7). 
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XXXi 1 odpowiedział zbawiciel nasz. Powiedział nam: „Wyrok, który ojciec mój 
ogłosił adamowi, nie zniweczy czasu, kiedy on nie słuchał Jego poleceń. 2 Wszak oj-
ciec mój oznajmia człowiekowi, że, postępując zgodnie z prawem, stanie się wybranym. 
3 Jeśli człowiek sam dokonuje złego wyboru 209, grzeszy, trwa w grzechu 210 długi czas, 
czyż nie wie, że wpada w ręce diabła 211, wszak nie czyni pokuty? 4 ale jeśli ktoś długo 
żyje, (a) jego uczynki są piękne, jego czyny poprowadzą go do starości. 5 także, jeśli on 
ujrzy kogoś kroczącego Jego drogą, postara się skrócić czas tegoż żywota. oto sposób, 
w który on zwykł zabierać ich w połowie ich dni 212. 6 Wszystkie więc proroctwa, które 
powiedział ojciec mój, spełnią się na rodzie ludzkim (i) wszystkie rzeczy im się wydarzą. 
7 i tak wspomnieliście mi o henochu i eliaszu, że żyją w ciele, w którym zostali zrodze-
ni; a z powodu mojego ojca Józefa według ciała: «czemu nie pozostawiłeś go w ciele do 
chwili obecnej? 8 czyż nie potrzeba dziesięciu tysięcy lat, by umarł»? 213 9 Powiadam 
wam, o moi apostołowie 214 święci, że ilekroć enoch i eliasz wspominali śmierć, oni 
chcieli umrzeć, oni chcieli uwolnić się od tej wielkiej konieczności, jaka na nich spo-
czywa. umrą w dniu trwogi i bojaźni, i wołania, i zniszczenia, i cierpień. 10 antychryst 
bowiem zabije tych dwu mężów, wyleje ich krew na ziemię z powodu pół kwarty wody, 
z powodu zarzutów, które oni przedstawią jemu, sprowadzając go na właściwą drogę”. 

XXXii 1 zapytaliśmy, mówiąc mu: „Panie nasz i Boże nasz 215, któż są ci dwaj mę-
żowie, o których ty powiedziałeś, że syn zatracenia 216 zabije ich z powodu pół kwarty 
wody?”. 2 odrzekł nasz zbawiciel Jezus i nasz żywot: „henoch i eliasz”. 

3 zdarzyło się zaś, (kiedy) zbawiciel nasz opowiedział to nam, zlitował się nad nami. 
ucieszyliśmy się i radowaliśmy się, (bo) doznaliśmy łaski. i oddaliśmy mu cześć: on, Pan 
nasz i Bóg nasz, zbawiciel nasz, Jezus chrystus, przez którego wszelka chwała, i wszelka 
cześć przystoi z nim ojcu i duchowi Świętemu, ożywicielowi teraz i po wszystkie czasy, 
i na wieki wieków. amen. 

Wersja saidzka (X w. 217) (Borgia 109, n° 116)

iV 6 (...) pięknej chwili 218. 
V 1 W czternastym 219 zaś roku żywota Maryji, mojej matki, przybyłem z własnej 

woli, zaistniałem w niej, jak chciałem, ja, wasze życie. 2 i kiedy była trzeci 220 miesiąc 
brzemienna, prawy Józef, mój ukochany ojciec, powrócił z budowy 221. stwierdził 222, 

209 dosł. „kocha rzeczy diabelskie”. 
210 dosł. „nim”. 
211 dosł. „jego”. 
212 Por. Ps 101,3; iz 38,10.
213 często wspomina się o śmierci: i,7; ii,4; XiV,1; XViii,4,8,13. 
214 kopt. nameloc „moi członkowie”, por. i,6. 
215 Por. J 20,28.
216 Por. 2 tes 2,3-5; ant, s. 399 * „zatracenia”.
217 druga połowa X w., por. l.th. lefort, hJ, s. 205, n. 12.
218 kopt. Pkairoc etnanouf ; por. wersja b. iV,6 (n. 26). 
219 Por. wersja b. V,1 (n. 27). 
220 Por. wersja b. V,2 (n. 28). 
221 Józef zajmował się budową domów, por. ant, s. 192 (ProtewJk iX,3). Pracował też w ka-

farnaum, por. ant, s. 219 (ewPsMt X,1).
222 Por. wersja b. V,2 (n. 30). 
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że moja matka wygląda na brzemienną. Przeląkł się i zadrżał. chciał oddalić ją skry-
cie 223. 3 i ze zmartwienia usnął. niczego nie jadł 224 tego wieczora.

Vi 1 o północy zaś archanioł gabriel przyszedł do niego we śnie, zgodnie z polece-
niem mojego dobrego ojca. Powiedział do niego: „Józefie, synu dawida, nie bój się wziąć 
Maryji, twej małżonki, bowiem święty jest ten, którego porodzi. 2 i ty nadasz mu imię 
Jezus 225. on będzie pasł swój lud żelazną laską” 226. 3 zbudził się Józef ze snu. uczynił 
tak, jak nakazał mu anioł Pański; zatrzymał świętą dziewicę w swym domu 227. 

Vii 1 następnie wyszło polecenie od króla 228 augusta, aby cała ekumena przepro-
wadziła spis (ludności) według miast 229. 2 Józef, ten który cieszył się piękną starością, 
wziął czcigodną dziewicę bliską rozwiązania 230, (i) zaprowadził ją do swego domu, do 
Betlejem. zapisał 231 swe imię (u) pisarzy w Betlejem: Józef, syn Jakuba 232, i 233 Maryja, 
jego małżonka, i Jezus, ich syn, są z domu dawida 234, z plemienia Judy. 3 Maryja, moja 
matka, porodziła mnie w miejscu postoju 235 (w) Betlejem 236, w pobliżu grobu rache-
li 237, żony Jakuba patriarchy, ojca Józefa i Beniamina. 

Viii 1 szatan szepnął do serca heroda Wielkiego 238, ojca archelaosa 239 (...)  

Wersja saidzka (X w.) (Paryż B. N. 129) 

XVii 17 (...) ty jesteś Jezus, syn Boży, zaprawdę, i syn człowieczy według twej woli”.
XViii 1 (kiedy) zaś mówił, ten, o wspaniałej starości, mój dobry ojciec według ciała, 

błogosławiony Józef cieśla, my 240 nie mogliśmy powstrzymać się od płaczu, widząc 241 
gotującego się do pogrążenia/zanurzenia się w sieci śmierci. słuchałem więc go, tych 
nieszczęsnych słów, które wypowiadał ten, który cieszy się piękną starością. 2 i tak, moi 
bracia, wspomniałem godzinę, kiedy rozciągną mnie na krzyżu za ludzki ród. 

223 Por. wersja b. V,2 (n. 31). 
224 Por. wersja b. V,3 (n. 32).
225 Por. wersja b. Vi,2 (n. 33). 
226 Por. wersja b. Vi,2 (n. 34).
227 Por. wersja b. Vi,2 (n. 35). 
228 Por. wersja b. Vii,1 (n. 36).
229 Por. wersja b. Vii,1 (n. 37). 
230 Por. wersja b. Vii,2 (n. 38). 
231 Por. wersja b. Vii,2 (n. 39). 
232 Mt 1,16.
233 dosł. M=n „z”.
234 Łk 2,4.
235 kopt. =pman[oile nby;leem „miejsce postoju (należące do) Betlejem”; także e.W. crum, 

Coptic Dictionary, oxford 1939, s. 806; por. ant, s. 199 (ProtewJk XViii,1); ant, s. 222 (PsMt 
Xiii,2). 

236 Por. wersja b. Vii,3 (n. 41).
237 Por. wersja b. Vii,3 (n. 42).
238 Por. wersja b. Viii,1 (n. 43). 
239 Por. wersja b. Viii,1 (n. 44).
240 zamiast „ja”, por. wersja b. XViii,1. 
241 kopt. Einau erof „ja widząc go”. 
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3 zacząłem 242 iść w kierunku atrium, które znajdowało się obok 243. i spotkała 
mnie 244 (tam) sama Maryja, moja ukochana matka, której imię jest słodkie 245 w ustach 
każdego, który mnie miłuje. odezwała się do mnie: „Biada mi, mój ukochany synu, Panie 
mój i Boże mój, z pewnością skona ten, który cieszy się piękną starością, Józef, także twój 
ojciec według ciała”. 

4 odrzekłem jej: „o moja matko, czy kto przyoblekł się w to nędzne ciało uniknie 
śmierci? 5 Śmierć wszak jest władcą całej ludzkości 246. i ty sama, o moja błogosławiona 
matko, 6 musisz umrzeć, jak każdy człowiek. 7 ale czy to mój ojciec Józef, czy ty, o moja 
matko, śmierć nie jest waszą śmiercią, lecz jest życiem na wieki. 8 i trzeba, bym ja sam 
umarł z powodu śmiertelnego ciała, które przyoblekłem. 9 teraz więc, o moja ukochana, 
błogosławiona matko, udaj się do dobrego starca, abyś zobaczyła, co mu się wydarzy, 
(nadchodzi) bowiem koniec dla mego ojca”. 

XiX 1 i zaczęliśmy iść do miejsca, gdzie spał. znaleźliśmy go z oznakami śmierci na 
ciele. 2 Ja zaś usiadłem przy jego głowie, moja matka usiadła przy jego stopach 247. 3 on 
wzniósł oczy ku mnie, (lecz) nie powiedział niczego, bowiem opanowała go śmiertelna 
niemota. 4 Święty starzec Józef podniósł rękę, ciężko (i) głęboko westchnął. 5 Ja pozo-
stałem, trzymając jego rękę i jego stopy dłuższy czas, (a) on przypatrywał się mi, jakby 
błagał mnie: „nie każ im, aby mnie wyniesiono teraz”. 6 Położyłem rękę na jego sercu 248. 
stwierdziłem, że jego dusza doszła mu do gardła 249, (bo) chcą oddalić ją od jego ciała. 
Wysłańcy śmierci patrzyli na niego, by go wynieść. lecz nie nadeszła jeszcze ostatnia 
godzina; śmierć bowiem, jeśli przybywa, nie odracza swego terminu: dygotanie i biadanie 
kroczy za nią, a płacz z unicestwieniem poprzedza ją. 

XX 1 Moja prostoduszna matka spojrzała na mnie, kiedy dotykałem jego ciała. sama 
dotknęła jego stóp (i) stwierdziła, że opuściło je tchnienie ducha 250. 2 Powiedziała do 
mnie nieświadoma: „Łaska twa stała się teraz, mój ukochany synu, albowiem od chwili, 
kiedy położyłeś na nim rękę 251, gorączka, która go złożyła, opuściła go. 3 oto jego stopy 
i nogi stały się zimne jak śnieg i lód i one to zziębły”. 

4 Ja zaś przywołałem jego synów i jego córki. Powiedziałem im: „zacznijcie rozma-
wiać ze swym błogosławionym ojcem, bowiem nadszedł czas rozmowy, zanim usta, które 
mówią, w ciele zamilkną”. 

5 Więc jego synowie i jego córki zaczęli zbliżać się (i) zobaczyli, że bardzo cierpiał. 
zbliżał się do rozłąki z tym światem. 

6 odezwała się lisja, sprzedawczyni purpury, najstarsza córka mego ojca Józefa. Po-
wiedziała swym braciom: „Biada mi, o moi bracia, obawiam się, że to jest choroba, która 
oddali od nas 252 naszego ojca (i) nie ujrzymy go więcej. 7 teraz więc ona oddali nas od 
siebie”. 

242 Por. wersja b. XVii,1 (n. 90). 
243 kopt. ethibol „który/co na zewnątrz”. 
244 kopt. twmnt. Wydaje się, że poprawna lekcja powinna brzmieć: actwmntt.
245 Por. wersja b. XViii,3 (n. 106).
246 Por. wersja b. XViii,4 (n. 107). 
247 Por. wersja b. XiX,1 (n. 110).
248 kopt. hyt, por. W.e. crum, Coptic Dictionary, s. 714a; l. th. lefort, hJ, s. 215 tłumaczy 

jako „poitrine”, „pierś”.
249 Por. wersja b. XiX,6 (n. 112). 
250 kopt. p=na „duch” zamiast pnibe =mpehmom „ciepłota (ciała)”, „gorączka” (dosł. po-

wiew ciepła), por. wersja b. XXi,1 (pinifi nem piqmom). Być może jest tu błędny zapis wyrazu 
kauma „żar”, por. l.th. lefort, hJ, s. 219, n. 34.

251 Por. wersja b. XX,2 (n. 114). 
252 dosł. „uczyni obcymi”. 
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8 zakrzyknęli więc, zapłakali jednocześnie synowie Józefa i jego córki. Ja zaś sam 
z Maryją, moją matką dziewicą, płakaliśmy razem z nimi dlatego, że zbliżała się jego 
godzina.

XXi 1 spojrzałem więc, zobaczyłem abaton 253, który przybył. najpierw stał za-
chód 254 za nim, doradca i diabelski pomocnik. tłum sług o strasznych obliczach postępo-
wał za nim, odziany w ogniste szaty, (i) dym wydobywał się z ich ust. 2 Mój ojciec, Józef 
zaś rozglądał się: zobaczył tych, co przybyli po niego, grożąc mu i bardzo złorzecząc tak, 
jak mają zwyczaj napełniać się gniewem i złością przeciw każdemu człowiekowi, który 
opuszcza ciało, jeśli znajdą w nim ślady przewinienia.

3 kiedy ten, który cieszy się piękną starością, ujrzał tych, co po niego przybyli, za-
drżał i jego oczy zalały się łzami 255. 4 Jego dusza głośno zakrzyknęła, szukając schronie-
nia i nie znalazła miejsca, gdzie mogłaby uciec, aby być bezpieczną.

5 gdy zobaczyłem silne drżenie, jakie ogarnęło mojego ukochanego ojca Józefa – bo 
zobaczył wiele różnych postaci, których nigdy nie widział – zacząłem karcić śmierć i tych, 
którzy za nią stali. 6 odeszli wielce zawstydzeni i drżący. 7 i żaden człowiek w otoczeniu 
mojego ojca Józefa nie poznał tego, ani (nawet) Maryja, moja matka, nie zobaczyła żadnej 
z bluźnierczych mocy, które przychodzą po każdą duszę. 

8 skoro śmierć zobaczyła, że skarciłem moce ciemności – wyrzuciłem je – a jako że 
tam nie było żadnej mocy przy moim ojcu Józefie, śmierć przestraszyła się, skryła się za 
drzwi, chowając się. 9 Wówczas zacząłem modlić się do mojego dobrego ojca, mówiąc: 

XXii 1 „ojcze mój, całe źródło 256 dobroci, oko 257, które widzi, ucho, które słyszy, 
wysłuchaj twego ukochanego syna, proszącego ciebie z powodu dzieła twych rąk, któ-
rym jest święty starzec Józef, abyś zesłał mi wielki zastęp aniołów 258 z Michałem ar-
chaniołem, szafarzem dobra, z gabrielem, zwiastunem dobrej nowiny, eonów światłości, 
aby chronili duszę mojego ojca Józefa, aby prowadzili ją drogą, aż minie siódmy eon 
ciemności 259 i przekroczy niebezpieczne drogi, po których strach wędrować, i oprawcy 
wzbudzają wielki strach. niech rzeka ognia 260, ta, która płynie jak woda, stanie się dla 
niego ochłodą. 2 i niech dzika bestia stanie się łagodna dla niego, bowiem on dotarł do 
twoich rąk, o mój święty ojcze, i jest to czas, kiedy potrzebuje litości”.

3 Ja zaś powiadam wam, o moi święci apostołowie 261, że każdy człowiek zrodzony na 
świat, który poznał dobro i zło 262, nie ma zwyczaju spędzać całego czasu swego żywota, 
patrząc z nadzieją 263 w oczach – one nie są żadną inną częścią człowieka, który potrze-
buje litości jak jego oczy – on nie ujrzy śmierci. 4 Jednak opowiem wam o końcu żywota 
mego ojca Józefa, w którym (pozostało) wspaniałe wspomnienie. 

253 dosł. „zatracenie”. anioł przepaści zwany po hebrajsku abaddon, por. ant, s. 406 s. v. 
„abbadon” (Józcieś XXiii,9). W st jest to uosobienie lub synonim szeolu.  

254 Por. wersja b. XXi,1 (n. 118). 
255 Por. wersja b. XXi,3 (n. 121). 
256 kopt. Noune „korzeń”; por. W.e. crum, Coptic Dictionary, s. 127b; a. dembska, W. My-

szor, Podręczny słownik języka koptyjskiego, dialog, Warszawa 1996, s. 75a. 
257 Por. wersja b. XVii,3 (n. 93).
258 Por. wersja b. XXii,1 (n. 123). 
259 Por. wersja b. XXii,1 (n. 124). 
260 Por. wersja b. Xiii,9 (n. 72). 
261 dosł. Nameloc napoctoloc etouaab „członkowie świętych apostołów”.
262 Por. wersja b. XXii,3 (n. 125). 
263 dosł. „zawieszony przy swoich oczach”. Por. także syr 31,13. 
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XXiii 1 zdarzyło się zaś, kiedy mówiłem „amen”, moja ukochana matka odpowie-
działa mi językiem mieszkańców niebios 264. 2 oto Michał i gabriel, a także tłum aniołów 
przybyli z nieba, (aby) troszczyć się o mojego (ojca)...

Wersja saidzka (XI w.) (Paryż B.N. 129) 

Vii 1 (...ekumena) cała przeprowadziła spis (ludności) według jej miast 265. 2 Mój 
ojciec Józef, który cieszył się piękną starością, wziął czcigodną dziewicę, moją matkę 
Maryję, bliską rozwiązania 266, (i) poszedł do swego domu, (do) rodzinnego miasta. zapi-
sał 267 swe imię (u) pisarzy miasta Betlejem: Józef, syn Jakuba 268, i (Maryja), jego mał-
żonka (i Jezus), jego syn są z domu dawida 269, z plemienia Judy. 3 Maryja, moja matka, 
porodziła mnie w miejscu postoju 270 w Betlejem 271, w pobliżu grobu racheli 272, żony 
błogosławionego patriarchy Jakuba, matki Józefa i Beniamina. 

Viii 1 a szatan podszeptał herodowi Wielkiemu 273, ojcu archelaosa 274, temu, który 
ściął 275 głowę Jana, mego krewnego, i mego ukochanego. 2 on 276 chciał uśmiercić mnie, 
bo sądził, że królestwo moje jest z tego świata 277. 3 i powiedziano o tym Józefowi we 
śnie 278. i zabrał mnie, mnie spoczywającego w jej objęciach, (a) ona pieściła mnie. i salo-
me 279 była z nami. udaliśmy się do egiptu 280, przebywaliśmy tam cały rok, aż przestęp-
ca herod zgnił – stoczyło go robactwo 281. zmarł z powodu krwi małych bezgrzesznych 
chłopców, których uśmiercił 282. 

iX kiedy zmarł przestępca herod, powróciliśmy do ziemi izraela i osiadliśmy w ga-
lilei, mieście zwanym nazaret 283. 

Wersja saidzka (XI w.) (Br. Mus. Or. 3581 B) 

Xiii 6 „(...) sprzyja mi. 7 nie pozwól, by jego oblicze (nie) napełniło się gniewem 
przeciwko mnie na drogach, po których kroczę do twoich stóp 284, ani nie pozwól, aby 

264 1 kor 13,1.
265 Por. wersja b. Vii,1 (n. 37). 
266 Por. wersja b. Vii,2 (n. 38). 
267 Por. wersja b. Vii,2 (n. 39). 
268 Por. wersja s. (Borgia 109, n° 116) Vii,2 (n. 16). 
269 Por. wersja s. (Borgia 109, n° 116) Vii,2 (n. 18). 
270 Por. wersja s. (Borgia 109, n° 116) Vii,3 (n. 19). 
271 Por. wersja s. (Borgia 109, n° 116) Vii,3 (n. 20). 
272 Por. wersja s. (Borgia 109, n° 116) Vii,3 (n. 21). 
273 Por. wersja b. Viii,1 (n. 43). 
274 Por. wersja b. Viii,1 (n. 44). 
275 Por. wersja b. Viii,1 (n. 45). 
276 Por. wersja b. Viii,2 (n. 46). 
277 Por. wersja b. Viii,2 (n. 47).
278 Por. wersja b. Viii,3 (n. 48). 
279 Por. wersja b. Viii,3 (n. 49). 
280 Por. wersja b. Viii,3 (n. 50). 
281 zamiast (?) „robak”, por. wersja b Viii,3.
282 Mt 2,16.
283 Por. wersja b. iX,1 (n. 53). 
284 kopt. eratk „do twoich stóp”
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oni zostawili mnie samego, aby ci, którzy mają okropne oblicze 285, którzy są na dro-
gach (czynili) mi przemoc. 8 nie pozwól tym, którzy strzegą bramy 286, zatrzymać mo-
jej duszy, grożąc. nie pozwól, by zawstydzali 287 mnie przed twym trybunałem swymi 
oskarżeniami, z powodu tego, co uczyniłem. 9 nie pozwól, by zatrzymali mnie, ani nie 
pozwól, by była mi straszna groza okrutnych fal, w których każda dusza oczyszcza się, 
zanim ujrzy chwałę twojej boskości, 10 o Boże, który osądzisz każdego sprawiedliwym 
sądem i sprawiedliwym słowem 288. teraz więc Panie, niech twoja litość trwa przy mnie 
(i) niech pocieszy mnie, bo ty jesteś źródłem 289 wszelkiej dobroci. twoja jest chwała na 
wieki wieków. amen”. 

XiV 1 następnie było tak: kiedy to powiedział, zaczął iść do swego domu w naza-
recie, miasta, gdzie mieszkał. i złożyła go choroba, która go miała uśmiercić. (...). 2 Jego 
choroba bardzo mu dokuczała, coraz bardziej, gdy był chory, od kiedy został zrodzony na 
ten świat. 

3 to są dzieje mego ojca Józefa. 4 (Miał czterdzieści 290) lat, kiedy pojął żonę, (i czter-
dzieści dziewięć) lat przeżył w małżeństwie (...). on żył 5 samotnie. 

Moja (matka Maryja) spędziła dwa 291 (lata, kiedy) dano (ją mu za) małżonkę, (pole-
cając mu przez kapłanów 292: „strzeż (jej) do czasu wesela”. 6 (...) i (Maryja, moja matka) 
porodziła mnie (na początku trzeciego roku), przebywając w domu mego ukochanego ojca 
Józefa od piętnastego roku życia. i miała osiemnaście lat, kiedy moja matka porodziła 
mnie na ziemi przez niepojętą tajemnicę 293, której nie będzie w stanie poznać żadna ze 
stworzonych istot, poza mną, ojcem moim i duchem Świętym – w jedności. 

XV 1 Wszystkie zaś dni żywota mojego błogosławionego ojca Józefa (osiągnęły) licz-
bę stu jedenastu 294 lat, zgodnie z poleceniem mojego dobrego ojca. W jego zaś śmiertel-
nej chorobie (...).

Wersja saidzka (XI w.) (Borgia 109 nº 121) 

XiV 1 następnie było tak: kiedy to powiedział, zaczął 295 iść do swego domu w naza-
recie, miasta gdzie mieszkał. złożyła go choroba, która miała go uśmiercić – tak jak koń-
czy każdy człowiek 296. 2 i oto jego choroba bardzo mu dokuczała, bardziej niż wszystkie 
choroby, od kiedy został zrodzony na świat. 

3 to są dzieje 297 mego ukochanego ojca Józefa. 4 Miał czterdzieści lat, kiedy pojął 
żonę, i dalsze dziewięć 298 lat żył ze swą żoną. i kiedy zmarła, on żył samotnie rok. 

285 Por. wersja b. Xiii,7 (n. 69). 
286 Por. wersja b. Xiii,8 (n. 70 „bramy”). 
287 kopt. =mpertreucostt „nie sprawiali zawstydzenia mnie”.
288 Por. Ps 95,13. 
289 kopt. noune „korzeń”, por. wersja s (Paryż B. n. 129˚) XXii,1 (n. 17)  
290 luki uzupełnione za l. th. leforte’m, hJ, s. 209. 
291 Por. wersja b. XiV,5 (n. 75). 
292 Por. wersja b. XiV,5 (n. 76). 
293 Por. wersja b. XiV,5 (n. 77). 
294 Por. wersja b. XV,1 (n. 78). 
295 Por. wersja b, XVii,1 (n. 90). 
296 Por. wersja b. XiV,1 (n. 74). 
297 Por. kopt. Tai te tanactrovy; por. także wersja b. XiV,3. 
298 Powinno być (czterdzieści) dziewięć, por. Jg, s. 49; wersja b. XiV,4. 
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5 Moja ukochana matka spędziła dwa 299 lata w jego domu, od kiedy dano ją mu za 
małżonkę, polecając mu przez kapłanów 300: „strzeż jej do czasu wesela”. 6 i Maryja, 
moja matka, porodziła mnie na początku trzeciego roku, przebywając w domu Józefa. 
Mając osiemnaście lat, Maryja, moja matka, porodziła mnie w jaskini 301, która nie ma 
nazwy, ani nie szukano jej, ani żaden człowiek na całym świecie nie poznał jej, oprócz 
mnie i ojca mojego i ducha Świętego.

XV 1 Wszystkich zaś dni (żywota) mojego ojca Józefa (w) starości i błogosławieństwie 
było sto jedenaście 302 lat, zgodnie z poleceniem mojego ojca. dniem, w którym zmarł, 
był dwudziesty szósty dzień miesiąca epep. (...) 3 srebro uszło, które jest umysłem i mą-
drością. 4 zwrócił się do innego świata. zapomniał o jedzeniu i piciu. Mądrość i działanie 
twórcze poszły w zapomnienie, stając się bezużyteczne.

5 Wydarzyło się zaś, kiedy tego dnia zaczęło świtać, mój ukochany ojciec Józef zaczął 
silnie drżeć w swym posłaniu i chciał głęboko westchnąć. i klasnął w dłonie trzy razy, 
wykrzyknął, silnie drżąc (i) z wielkim wzruszeniem:

XVi 1 „Biada 303 mi dzisiaj, biada dniu 304, w którym moja matka zrodziła mnie. 
2 Biada piersiom 305, które ssałem. 3 Biada kolanom 306, na których siedziałem. 4 Biada 
łonu, które mnie kołysało, aż doszedłem do uczestniczenia w grzechu. 5 Biada moje-
mu językowi i moim wargom, bowiem wielekroć plotły obmowę i oszczerstwo, i próż-
ne, zbyteczne słowa. 6 Biada moim oczom, które oglądały zgorszenie i rozkoszowały 
się chciwością. 7 Biada moim uszom, które lubiły słowa oczerniające i wszystkie słowa 
pognębiające. 8 Biada moim rękom, które podnosiły to, co do nich nie należało. 9 Biada 
moim trzewiom i mojemu brzuchowi, które pragnęły pożywienia, jakie im się nie nale-
żało. i tak długo jak mają zwyczaj znajdować cokolwiek, zazwyczaj spalają to lepiej niż 
żelazny piec. 12 cóż teraz pocznę, jestem zewsząd 307 osaczony. 13 zaprawdę biada, biada 
każdemu człowiekowi, który zgrzeszy. 14 Powiadam wam, o moi synowie i moje córki, że 
wielkie zakłopotanie, ujrzane u mego ojca Jakuba 308 opuszczającego ciało, jest tym, które 
spotkało mnie samego dzisiaj. Ja, ten ubogi nieszczęśnik i biedak. 15 ale Pan, Bóg mój, 
jest orędownikiem mojej duszy i mojego ciała i mojego ducha”.

XVii 1 kiedy 309 to mówił mój ukochany ojciec Józef, zacząłem zbliżać się do niego, 
spoczywającego (na posłaniu), drżącego w swej duszy i swym duchu. Powiedziałem mu: 
„Witaj, mój ukochany ojcze, cieszący się piękną starością”. 2 odpowiedział, silnie drżąc 
ze wzruszenia i w strachu (przed) śmiercią: „Witaj po wielekroć, mój ukochany synu. 
dusza moja trochę się uspokoiła, kiedy twój miły głos dotarł do mnie.

3 Jezu, mój Panie, Jezu, mój królu prawdy, Jezu, mój zbawicielu, Jezu, mój zbaw-
co, Jezu, mój Wybawicielu, o Jezu, który wszystko ochraniasz, o Jezu, który wszystko 
obejmujesz wolą swej dobroci, o Jezu, o słodkim 310 i bardzo miłym imieniu, o Jezu, to 

299 Por. wersja b. XiV,5 (n. 75). 
300 Por. wersja b. XiV,5 (n. 76). 
301 Por. ant, s. 199 (ProtewJk XViii,1) s.v. „grota”.
302 Por. wersja b. XV,1 (n. 78). 
303 Por. wersja b. XVi,1 (n. 80). 
304 Por. wersja b. XVi,1 (n. 81). 
305 Por. wersja b. XVi,2 (n. 83). 
306 Por. wersja b. XVi,3 (n. 84).  
307 Por. wersja b. XVi,12 (n. 87). 
308 Por. wersja b. XVi,14 (n. 88). 
309 Por. wersja b. XVii,1 (n. 89). 
310 Por. wersja b. XVii,3 (n. 92).
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oko 311, które widzi, ucho, które słucha, wysłuchaj mnie samego dzisiaj. Ja, twój sługa, 
proszę ciebie, lejąc łzy przed tobą.

4 tyś Bóg prawdziwie i całkowicie, tak jak twój anioł głosił to wiele razy 312, naj-
bardziej zaś (w) dniu, kiedy moje serce zwątpiło 313, myśląc po ludzku o błogosławionej 
Maryi dziewicy, że była brzemienną. i powiedziałem: «tej nocy oddalę ją skrycie» 314. 5 
Myśląc o tym, ukazał mi się anioł 315 we śnie, mówiąc: «Józefie, synu dawida, nie bój się 
wziąć Maryi, twej małżonki, ani nie odrzucaj (jej) z powodu jej brzemienności, bo poczę-
ła przez ducha Świętego, porodzi bowiem syna (i) nazwiesz jego imię – Jezus» 316. 

7 teraz zaś, Panie mój, zbawicielu mej duszy i mego ducha, nie szukaj oskarżenia 
przeciwko mnie – ja jestem twym sługą i dziełem twoich rąk. nie postąpiłem niedys-
kretnie, o Panie mój. 8 lecz zanim poznałem chwałę tej wielkiej tajemnicy, która jest 
twym świętym narodzeniem, nigdy nie wiedziałem, żeby niewiasta poczęła bez (udziału) 
mężczyzny. 9 o Panie mój i Boże mój, ta wielka tajemnica nie ma granic. nie uwierzyłem 
tobie i temu świętemu narodzeniu, abym oddał chwałę tej, która porodziła ciebie, Maryii, 
tej, która jest odbiciem 317 prawdy. 

10 Wspominam dzień, kiedy rogata 318 ukąsiła małego chłopca w nogę, (a) on zmarł. 
11 Jego krewni zgromadzili się przy tobie, chcąc schwytać cię, aby wydać przewrotnemu 
herodowi. 12 i stwierdziłem, (że) twoja boskość wskrzesiła go: on ożył. i dzięki twej 
woli wskrzeszenia go (z martwych) uczyniłeś jego krewnym wielką radość. 13 Ja pytałem 
ciebie, o mój ukochany synu, o wszystko. chwyciłem twe prawe ucho, pociągnąłem je. 
14 odpowiedziałeś: «z tego powodu, że jesteś moim ojcem według ciała, dlatego powiem 
ci, że pociągnąłeś mnie za prawe ucho». 15 teraz zaś, o mój ukochany synu, Panie mój 319 
i Boże mój, skoro niesiesz logos ze mną z powodu tamtego dnia, sprawiasz, że ogarnia 
mnie strach 320. Proszę ciebie, o mój dobry Panie, odpuść mi (winy), nie rozliczaj się ze 
mną. 16 Ja bowiem jestem twoim sługą, synem twej służebnicy. 17 Jeśli rozerwiesz moje 
więzy, złożę tobie błogosławioną ofiarę, która jest wiarą (w) twoją boskość, bo ty Bóg 
zaprawdę i ty Pan doskonały”.

XViii 1 (kiedy) zaś to mówił ten, o dostojnej starości, mój ojciec Józef, ja nie mo-
głem powstrzymać się od płaczu, widząc jak kończy mówić, schwytany w okowy śmierci. 
i słuchałem nieszczęsnych słów, które mówił do mnie. 2 Potem wspomniałem dzień mej 
śmierci, godzinę, kiedy Żydzi rozciągną mnie na krzyżu za zbawienie całego świata. 

3 W tym czasie udałem się do atrium, które znajduje się obok 321. i Maryja, moja matka 
(właśnie) wchodziła do miejsca, gdzie się znajdowałem. odezwała się do mnie z wielkim 
cierpieniem i udręką: „Biada mi, mój ukochany synu, być może skona ten, który cieszył 
się piękną starością, Józef, także twój ojciec według ciała”. 

4 odrzekłem jej: „o moja ukochana matko, czy ktokolwiek z rodzaju ludzkiego, przy-
obleczony w ciało, uniknie śmierci? 5 Śmierć wszak jest władcą całego świata i dla ciebie, 
o Maryjo, moja błogosławiona matko. 6 Musisz umrzeć, jak każdy człowiek. 7 ale czy 
(to) mój  ukochany ojciec Józef, czy ty, o moja ukochana matko, śmierć nie jest waszą  

311 Por. wersja b. XVii,3 (n. 93). 
312 Por. wersja b. XVii,4 (n. 94). 
313 Por. wersja b. XVii,4 (n. 95). 
314 Por. wersja b. XVii,4 (n. 96). 
315 Por. wersja b. XVii,5 (n. 97). 
316 Por. wersja b. XVii,6 (n. 98). 
317 kopt. haibe „odbicie”, „cień”, por. W.e. crum, Coptic Dictionary, s. 657b. 
318 Por. wersja b. XVii, 10 (n. 99). 
319 Por. wersja b. XVii,15 (n. 103). 
320 Por. wersja b. XVii,15 (n. 104). 
321 dosł. ethiebol „który/co na zewnątrz”.
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śmiercią, lecz życiem na wieki. 8 także ja sam będę musiał umrzeć za wszystkich z po-
wodu ciała, które przyoblekłem. 9 teraz więc, o moja ukochana matko, udaj się do błogo-
sławionego starca, abyś zobaczyła koniec nadchodzący z nieba”. 

XiX 1 zacząłem iść do atrium, gdzie spał. znalazłem go z oznakami śmierci na ciele. 
2 Ja więc usiadłem przy jego głowie, moja ukochana matka usiadła przy jego stopach 322. 
3 on wzniósł oczy ku mnie, (lecz) nie był w stanie rozmawiać ze mną, bo śmiertelna nie-
mota zapanowała nad nim. 4 Podniósł prawą rękę, ciężko wzdychając. 5 chwycił mą pra-
wą rękę, przypatrując mi się przenikliwym wzrokiem, jakby błagając mnie: „o Panie mój, 
nie każ im, aby mnie wyniesiono”. 6 Położyłem rękę na jego piersi 323. stwierdziłem, że 
jego dusza doszła do gardła 324, bo zostanie wyniesiona 325, a wysłannicy śmierci, patrzą 
tylko, by on opuścił ciało. lecz nie nadeszła jeszcze ostatnia godzina, bowiem jeśli śmierć 
przybywa, ona nie powstrzymuje się: drżenie kroczy za nią, płacz z unicestwieniem tych, 
którzy ją poprzedzają.

XX 1 Moja prostoduszna matka spojrzała na mnie, kiedy dotykałem jego ciała. sama 
dotknęła stopy jego nóg, i stwierdziła, że gorączka minęła. 

2 Powiedziała do mnie bezwiednie: „Łaska twa stała się teraz, o mój ukochany synu, 
od chwili bowiem, kiedy położyłeś rękę 326 na jego ciele, ogień przestraszył się, zgasł. 
3 oto jego stopy i golenie stały się zimne, zmarznięte jak lód i śnieg”. 

4 Podniosłem 327 głowę i zawołałem jego dzieci, mówiąc im: „zacznijcie rozmawiać 
ze swym błogosławionym ojcem, bowiem (nadszedł) czas rozmowy, zanim usta, które 
mówią w nędznym ciele, zamilkną”. 5 Więc synowie i córki mego ukochanego ojca Józe-
fa zaczęli zbliżać się do swego ojca (i) znaleźli go z piętnem zbliżającej się śmierci, aby 
zakończyć życie. 

6 odezwała się lisja, jego starsza córka, sprzedawczyni purpury. Powiedziała swym 
braciom: „Biada mi, bracia moi, to jest choroba, która nawiedziła moją ukochaną matkę, 
i do tej pory nie ujrzeliśmy jej. 7 teraz ona 328 pozbawi nas naszego ojca, (aby) nie zoba-
czyć go więcej”. 

8 zakrzyknęli 329 więc, zapłakali jednocześnie synowie i córki mego ojca Józefa. i ja 
sam z moją matką dziewicą płakaliśmy z nimi, wiedząc, że nadeszła godzina śmierci. 

XXi 1 spojrzałem więc od wejścia na południe 330 – ujrzałem śmierć. Przybyła, (a) 
zachód 331 stał za nią, ten, co doradza; i łotrowski diabeł na przedzie. za nią (postępował) 
tłum dziesiętników 332 z wykrzywionymi twarzami, trzymający pancerze ognia – niezli-
czoną ilość – siarka 333 i dym ognisty wychodził z ich ust. 2. Mój ojciec, Józef rozglądał 
się: zobaczył tych, co przybyli po niego bardzo się złoszcząc, tak jak oni mają zwyczaj 
napełniać się gniewem i złością przeciw każdej człowieczej duszy, która opuszcza ciało, 
bardziej zaś (na) grzesznika, jeśli znajdą w nim ślad przewinienia. 

322 Por. wersja b. XiX,2 (n. 110). 
323 kopt. =cty;oc (s) (przenośnie) „pierś” lub „serce”, por. A Lexicon Abridged from Liddel 

and Scott̀ s Greek-English Lexicon, oxford 1949, s. 651.
324 Por. wersja b. XiX,6 (n. 112).
325 Por. wersja b. XX,1 (n. 113).
326 Por. wersja b. XX,1 (n. 114). 
327 dosł. aikim „poruszyłem”.
328 Por. wersja b. XX,7 (n. 115). 
329 kopt. Aufi hrau ebol „wznieśli głos”. 
330 Por. wersja b. XXi,1 (n. 117). 
331 Por. wersja b. XXi,1 (n. 118). 
332 Por. wersja b. XX,1(n. 119). 
333 Por. wersja b. XXi,3 (n. 120). 
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3 kiedy zaś ów Józef, który cieszy się piękną starością, ujrzał tych, co po niego przy-
byli, zadrżał i jego oczy zalały się łzami 334. 4 dusza mego ojca Józefa, bardzo zafraso-
wana, chciała wyjść i szukała schronienia, (lecz) nie znalazła. 5 Ja zaś zobaczyłem silne 
dygotanie, jakie ogarnęło duszę mego ojca Józefa, a że obawiała się tych różnorodnych 
postaci, zacząłem wówczas karcić diabła i zastęp, który za nią stał. 6 uciekli bardzo za-
wstydzeni. 7 i żaden człowiek w otoczeniu mego ojca Józefa, nie poznał (tego), ani (nawet) 
Maryja, moja matka. 

8 skoro śmierć zobaczyła, że skarciłem moce ciemności, które stały za nią – wyrzu-
ciłem je – i że nie było żadnej mocy przy moim ukochanym ojcu Józefie, przestraszyła 
się, uciekła (i) skryła się za drzwiami. 9 Wówczas zacząłem modlić się do mego dobrego 
ojca, mówiąc: 

XXii 1 „ojcze mój, całe źródło 335 dobroci, ojcze prawdy, oko, które widzi, ucho, 
które słyszy, wysłuchaj twego ukochanego syna, którym ja jestem. Proszę cię z powo-
du dzieła twych rąk, którym jest mój ojciec Józef, abyś zesłał mi wielkiego cherubina 
i zastęp aniołów 336 z Michałem, szafarzem dobra, gabrielem, zwiastunem dobrej nowi-
ny, eonów światłości, aby chronili duszę mojego ojca Józefa, aby prowadzili ją, aż minie 
siódmy eon ciemności 337 i przekroczy niebezpieczne drogi, po których strach wędrować 
i wielki strach oglądać oprawców, którzy są tam. niech rzeka ognia 338 działa jak woda 
i straszliwe morze niech nie dręczy. 2 niech będzie łagodna dla duszy mego ojca Józefa, 
bowiem jest to chwila, w której on potrzebuje miłosierdzia”. 

3 Powiadam wam, o moi święci krzewiciele, moi błogosławieni apostołowie, że każdy 
człowiek zrodzony na ten świat, który poznał dobro oraz zło 339, jeśli spełnia Jego całą 
wolę z nadzieją w oczach 340, jeśli zbliża się do niego śmierć, potrzebuje ducha 341 mego 
dobrego ojca, który jest w niebie, (a także) w godzinie śmierci i podczas kroczenia drogą, 
i podczas zdawania sprawy (z uczynków) na sądzie, wzbudzającym strach. 4 Jednak po-
wracam do końca żywota mojego ojca Józefa, o którym pozostało piękne wspomnienie. 

XXiii 1 zdarzyło się zaś, kiedy mówiłem „amen”, Maryja, moja ukochana matka, 
odpowiedziała mi językiem mieszkańców niebios 342. 2 i oto w tej chwili Michał i gabriel, 
i zastęp aniołów przybyli z nieba. Przybyli, stanęli przy ciele mego ojca Józefa. 

3 i w tej chwili rzężenie i duszność bardzo się wzmogły. i poznałem, że godzina śmier-
ci nadeszła. 4 i chwycił go ból podobny do bólów podczas rodzenia. ogarnęła go gorączka 
podobna do strasznego wiatru i skwierczącego ognia, pożerającego wielki las. 

5 sama zaś śmierć – strach nie pozwolił jej zstąpić na ciało mego ukochanego ojca 
Józefa, aby rozłączyć go ze mną, bo patrząc do wnętrza, widziała mnie siedzącego przy 
jego głowie i trzymającego go za skronie. 

6 i kiedy poznałem, że śmierć obawia się wejść z mego powodu, zacząłem kierować 
się ku wyjściu. znalazłem ją stojącą samotnie, ogarniętą wielkim strachem. 7 i w tym 
momencie powiedziałem jej: „o ty, która przybyłaś z południa, wchodź zaraz, zakończ 
(żywot) mojego ojca Józefa. 8 lecz strzeż go jak blasku twych oczu, bowiem on jest moim 
ojcem według ciała i troszczył się o mnie w dniach mego dzieciństwa, uciekając ze mną 

334 Por. wersja b. XXi,3 (n. 121). 
335 Por. wersja s. Paryż B. n. 129, XXii,1 (n. 17). 
336 Por. kodeks b. XXii,1 (n. 123). 
337 Por. kodeks b. XXii,1 (n. 124). 
338 Por. kodeks b. Xiii,9 (n. 72); wersja s. Paryż B. n. 129, XXii,1 (n. 21). 
339 Por. kodeks b. XXii,3 (n. 125).
340 dosł. „zawiesza powieki swych oczu”, por. wersja s. Paryż B. n. 129, XXii,2. 
341 zamiast „litości” (wersja b. XXii,3); por. także wersja s. Paryż B. n. 129, XXiii,3. 
342 1 kor 13,1. 
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z miejsca na miejsce z powodu rozkazu heroda. i pobierałem, tak jak wszystkie dzieci, od 
niego nauki, które zwykli ojcowie dawać swym dzieciom dla ich korzyści”. 

9 Więc abaton 343 – król czeluści, wszedł, wziął duszę mojego ojca Józefa i wyniósł 
ją z ciała, kiedy słońce wschodziło na horyzoncie dwudziestego szóstego dnia miesiąca 
epep w pokoju. 

10 Wszystkich dni żywota mojego ukochanego ojca Józefa było sto jedenaście lat. 
11 Michał chwycił dwa końce szerokiego, wspaniałego jedwabnego całunu, gabriel 

chwycił także dwa (jego) końce. Pozdrowili duszę mojego ukochanego ojca Józefa. unie-
śli ją w całunie. 12 nikt zaś, kto był przy mnie, nie wiedział, że on zmarł, także Maryja, 
moja matka, nie wiedziała. 13 sprawiłem, że Michał i gabriel strzegli duszy mojego uko-
chanego ojca Józefa z powodu łupieżcy, który jest na drogach. 8 i sprawiłem, że aniołowie 
bezcieleśni 344 śpiewali hymny, aż zabrali ją do nieba, do mojego dobrego ojca.

XXiV 1 i pochyliłem się nad ciałem, leżącym jak złamana gałąź. usiadłem, zamknąłem 
jego oczy 345, popatrzyłem na niego długą chwilę, płacząc po nim. Powiedziałem (...).

Wersja arabska (XI w.) 

1 W imię Boga, jednego w swej istocie i troistego w swych atrybutach 346. 
2 opowieść o zaśnięciu naszego świętego ojca, starca Jūsufa, rzemieślnika pracują-

cego w drewnie 347 – niechaj jego błogosławieństwa i modły zachowają nas wszystkich,  
3 o bracia! amīn 348.

0 1 całością jego życia było sto jedenaście lat. Jego przeniesienie się z tego świata 
(na tamten świat) dokonało się (dnia) 2 dwudziestego szóstego miesiąca abīb, odpowiada-
jącego miesiącowi sierpniowi – niech nas zachowają jego modły. amīn. Pan nasz, 3 Jasūa 

343 Por. wersja s. Paryż B. n. 129, XXi,1 (n. 14). 
344 Por. wersja b. XViii,12.
345 Por. wersja b. XXiV,1 (n. 132). 
346 Przeważnie inwokacja tekstów arabskich tłumaczonych z tekstów koptyjskich zaczyna się 

od słów: Bism al-Ab wá l-Ibn wa r-RūH al.-Qudus Al.-Ilāh WaHid, „W imię ojca i syna i ducha 
Świętego. Bóg jest jeden”. Według opinii georgesa Qasa jest to próba zwrócenia muzułmanom 
uwagi na ten tekst, przez pominięcie trójcy Świętej, uznanie „Boga jedynego w swej istocie”, a cech 
trójcy uznanie za atrybuty Boga. trzeba tu zwrócić uwagę, że wg arabskich chrześcijan istniał ter-
min ugnūm, oznaczający osobę boską, lub hypostazę (g. graf, Verzeichnis arabischer kirchlicher 
termini, louvain 1954, s. 11). istnieje też możliwość, że autor przekładu, lub lepiej mówiąc przerób-
ki tekstu lub tekstów koptyjskich, uważał osoby trójcy Świętej za hipostazy pojęcia Boga.

347 Por. wersja b o (n. 2).
348 arabski tytuł opowieści o skonie św. Józefa to Qişşat Nijāhat Abūnā Al.-Qiddīs Aš-Šajh 

Jūsuf An-Nağğār. W dziwny sposób jest to nazwane w ant „legendą o Józefie cieśli”, gdyż tekst 
koptyjski nie zawiera żadnego tytułu, zaś tytuł arabski jest jednoznaczny: „opowieść o zaśnięciu 
ojca naszego świętego starca Jūsufa rzemieślnika pracującego w drewnie”. arabski, zapożyczony 
z syryjskiego termin nijāha znaczy wg g. grafa (Verzeichnis arabischer kirchlicher termini,  
s. 114 sub njh) „entschlafen, tod, todestag von heiligen”. ten sam termin używa on w stosunku do 
przełożonego przez nas rękopisu arabskiego, pisząc: „erzahlung vom entschlafen unseres heiliges 
Vaters, der greises Joseph, das zimmermans”. Warto tu zwrócić uwagę, że apokryfy arabskie  
w odniesieniu do odejścia Matki Boskiej używają bądź to terminu nijāha, (jak w przypadku św. Jó-
zefa), co g. graf w geschichte etc. s. 249, przyp. 1 tłumaczy koimhsij, czyli dormitorio. używany 
jest również termin nagla „transitus”. zasługuje na uwagę, że tłumaczony przez nas rękopis w od-
niesieniu do śmierci Józefa używa również rzeczownika utworzonego z rdzenia ngi, mianowicie 
słowa intiqāl. słowo transitus znaczy w tym wypadku „przeniesienie”, intiqāl zaś „przeniesienie 
się” lub „fakt bycia przeniesionym”. 
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chrystus, jest tym, który powiadomił o tym swych świętych uczniów na Ğabal az-zajtūn. 
(Powiadomił też ich) o wszystkich jego(=Józefa) 4 trudach i końcu jego dni. a święci apo-
stołowie zachowali te słowa, spisali je i pozostawili w bibliotece 5 w Bajt al-Mukaddas 349 
– niech ich modlitwy zachowają nas. amīn.

i 1 Pewnego dnia, zbawiciel – Pan nasz i Bóg nasz, i odkupiciel nasz, Jasūa chrystus, 
siedząc ze 2 swymi uczniami – a wszyscy byli zgromadzeni na Ğabal az-zajtūn – powie-
dział do nich: „Bracia moi i umiłowani moi, synowie ojca, który 3 wybrał was spośród 
(ludzi) całego świata. Wiecie, że mówiłem wam wiele razy, że muszę być 4 ukrzyżowany, 
(i) umrzeć, by zbawić adama i jego potomstwo i zmartwychwstać, i dać wam dobrą nowi-
nę 5 świętej ewangelii, abyście głosili ją na całym świecie i abym wyposażył was w moc 
z wysokości 350 i napełnił was duchem 6 Świętym (po to), abyście głosili wszystkim na-
rodom o pokucie i odpuszczeniu grzechów, dlatego że jeden kubek wody 351, jeśli znajdzie 
go człowiek 7 w nadchodzącym czasie, będzie więcej wart i będzie bardziej znaczący niż 
wszystkie dobra całego świata, a jedno stąpnięcie stopy 8 w domu ojca mojego będzie 
miało większe znaczenie i będzie więcej warte niż wszystkie bogactwa tego świata. także 
jedna godzina w radości, w siedzibie 9 pobożnych, będzie więcej warta i lepsza od tysiąca 
lat dla grzeszników, gdyż ich płacz i lamenty (nigdy) się nie skończą. ich łzy (nigdy) 10 
nie wyschną, a oni nigdy absolutnie nie znajdą dla siebie pocieszenia ani spokoju. a teraz, 
o moi czcigodni bracia, kiedy pójdziecie głosić dobrą nowinę wszystkim 11 narodom i po-
wiadomicie ich, i powiecie im, że zbawiciel osądzi, opierając się na wadze prawa i mierze 
prawa, a oni odpowiedzą za siebie 12 (za to, co zrobili) w dniu zapłaty. także osądzi on 
każde słowo, które wypowiedzą ludzie gwoli szyderstwa 13 i żartu – (będą musieli) dać za 
nie odpowiedź. tak jak on nie uchroni nikogo od śmierci, tak czyny (każdego) człowieka, 
14 jednego po drugim, wyjdą na jaw w dniu sądu (ostatecznego), bez względu na to, czy 
były to (czyny) dobre, czy złe 352. 

z tych słów, które powiedziałem wam dzisiaj, (wynika), że nie będzie się pysznił 15 
silny z powodu swej siły, ani bogaty z powodu swego bogactwa. Przeciwnie, ten tylko 
może się pysznić, kto pyszni się Panem. 

ii 1 Był pewien człowiek imieniem Jūsuf 353 z mieszkańców Bajt lahm – miasta 
Jāhūdā`y i miasta króla dawūda. 2 (człowiek) ten nauczył się mądrości i nauk bardzo 
dobrze i dlatego został mianowany kapłanem w świątyni Pana. znał też zawód 3 stolarza. 
ożenił się z kobietą, jak (czynią to) wszyscy ludzie mu podobni. urodzili mu się syno-
wie 354 i córki, czterech 355 chłopców 4 i dwie dziewczynki. a oto ich imiona: Jahūda, 
Justus, Jaaqūb i samaan. imiona dziewczynek to: asjaa i līdia. 5 i zmarła żona Jūsufa (...). 
Jūsuf prawy chwalił Boga swymi wszystkimi czynami. Jūsuf, człowiek prawy, ojciec mój 
według ciała, narzeczony Mirjam, matki mojej, chodził wraz ze swymi dziećmi do pracy, 
by pracować przy obróbce drewna. 

iii 1 a kiedy owdowiał Jūsuf prawy, to Mirjam, moja błogosławiona, czysta i nieska-
zitelna matka 2 miała dwanaście 356 lat. Jej rodzice oddali ją do świątyni 357, gdy miała 

349 Por. wersja b. o (n. 4). inna nazwa – zapożyczona z aramejskiego – to urašalīm we współ-
czesnej wokalizacji. 

350 Por. wersja b. i,2 (n. 8). 
351 Por. wersja b. i,6 (n. 9). 
352 Por. wersja b. i,7 (n. 11). 
353 Por. wersja b. ii,1 (n. 12). 
354 Por. wersja b. ii,3 (n. 13). 
355 Por. wersja b. ii,3 (n. 14). 
356 Por. wersja b. iii,1 (n. 18). 
357 Por. wersja b iii,1 (n.17).
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trzy 358 lata. i w świątyni Pana przebywała 3 dziewięć lat. Wtedy to, gdy kapłani spostrze-
gli, że święta dziewica, (pełna) bojaźni Pana, 4 już dorosła, (zaczęli rozważać) między 
sobą, mówiąc: «Poszukajmy człowieka prawego, który boi się Boga i u którego zostawimy 
5 Mirjam aż do czasu (jej) wesela, by nie pozostała w świątyni i by nie zdarzyła się jej 
przypadłość, właściwa kobietom 359. Popełnilibyśmy 6 wtedy grzech, a Bóg rozgniewałby 
się na nas». 

iV 1 i w tejże godzinie wysłali (posłańców) i wezwali dwunastu starców 360 z ple-
mienia al.-Jāhūd, i wypisali nazwy dwunastu plemion izraela. los 361 padł na Jūsufa, 
pobożnego i prawego starca. Wtedy 2 kapłani zgodnie postanowili i powiedzieli mojej 
błogosławionej matce: «idź z Jūsufem i bądź z nim aż do dnia małżeństwa». i wziął 3 
prawy Jūsuf moją matkę i przyprowadził ją do swego domu. znalazła tam małego Jaaqūba 
w domu jego ojca. 4 Jaaqūb był uległy i potulny i zasmucony swym sieroctwem, a ona go 
wychowywała. dlatego też Mirjam była zwana matką Jaaqūba 362. 

Pozostawił ją Jūsuf 5 w swym domu i udał się do miejsca, gdzie pracował w zawodzie, 
którym było stolarstwo 363. kiedy czysta dziewica spędziła 6 w jego domu dwa lata, wiek 
jej liczył wtedy czternaście lat, od czasu (kiedy Jūsuf) ją przyprowadził. 

V 1 zechciałem, Ja(=Jezus) z własnej mojej woli i (z) radością ojca mojego, i (za) 
radą ducha Świętego wcielić się w nią przez tajemnicę, (która) przewyższa 2 rozumienie 
(ludzi) stworzonych. kiedy skończył się trzeci 364 miesiąc jej brzemienności, przybył ten 
człowiek prawy z miejsca 365, w którym 3 była jego praca, i znalazł dziewicę, moją matkę, 
w stanie odmiennym. Wzburzony podjął zamysł opuszczenia jej w tajemnicy 366. ze stra-
chu, 4 smutku i gniewu (nic) nie jadł ani nie pił owego dnia 367. 

Vi 1 a w południe (sic!) ukazał mu się święty wódz aniołów, Ğābrājil, w widzeniu 
sennym, z polecenia mojego ojca, i powiedział 2 do niego: «Jūsufie, synu dawūda, nie 
bój się wziąć Mirjam, twej narzeczonej, gdyż jest ona brzemienna za sprawą ducha Świę-
tego. 3 Porodzi ona syna, który będzie nazywany Jasūa  368. on będzie pasł wszystkie 
narody żelazną laską» 369. 3 i anioł odszedł od niego, a Jūsuf zbudził się ze snu i uczynił 
tak, jak nakazał mu anioł Pański. i Mirjam pozostała u niego 370. 

Vii 1 następnie wyszedł rozkaz z (siedziby) aġustūsa, władcy cesarstwa, (by) zostali 
zapisani wszyscy (ludzie) ekumeny, 2 jeden po drugim, (każdy) w swym mieście 371. tak 
więc prawy starzec Jūsuf wziął Mirjam dziewicę i doszli do 3 Bajt lahm, dlatego że był 
bliski (czas) jej porodu 372. Jego imię zostało wpisane 373 do rejestru: Jūsuf, syn dawūda, 
4 (z) Mirjam, narzeczoną swoją, pochodzi z plemienia al-Jāhūd. Mirjam, moja matka,  

358 Por. wersja b iii,2 (n 19).
359 Por. wersja b. iii,2 (n. 20). 
360 Por. wersja b. iV,1 (n. 21). 
361 Por. wersja b. iV,2 (n. 22). 
362 Por. wersja b. iV,4 (n. 24). 
363 Por. wersja b iV,5 (n. 25). 
364 Por. wersja b. V,2 (n. 28). 
365 Por. wersja b. V,2 (n. 29). 
366 Por. wersja b V,2 (n. 31). 
367 Por. wersja b. V,3 (n. 32). 
368 Por. wersja b. Vi,2 (n. 33). 
369 Por. wersja b. Vi,2 (n. 34). 
370 Por. wersja b. Vi,2 (n. 35). 
371 Por. wersja b. Vii,1 (n. 37). 
372 Por. wersja b. Vii,2 (n. 38). 
373 Por. wersja b. Vii,2 (n. 39). 
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porodziła mnie w istocie w Bajt lahm 374, w jaskini 5 (położonej) blisko grobu rache-
li 375, żony patriarchy Jaaqūba, która (była) matką Jūsufa i Beniamina. 

Viii 1 szybko poszedł (wtedy) szatan i powiadomił Īrūdīsa Wielkiego 376, ojca 
aršilāusa 377. Był to ten właśnie Īrūdīs, który 2 ściął 378 głowę Jana, mego umiłowane-
go, i mego krewnego. (z tego też względu) szukał mnie (Īrūdīs), sądząc, że królestwo 
moje jest z tego świata 379. i został powiadomiony 3 Jūsuf, pobożny starzec, (o zamiarach 
Īrūdīsa) w marzeniu sennym 380. Wziął Mirjam, moją matkę, i mnie spoczywającego w jej 
objęciach, a Şālūmī 381 poszła z nami. 4 Poszedł (Jūsuf z całą rodziną) i dotarł do (ziemi) 
Mişr 382. 5 i przebywał tam przez cały rok, aż (do chwili) gdy ciało Īrūdīsa zostało zje-
dzone przez robaki. 6 (Īrūdīs) zmarł najgorszym rodzajem śmierci za to, że przelał krew 
dzieci, które okrutnie zabił 383, a (które) nie miały grzechu. 

iX 1 kiedy zaś zmarł ów przeniewierca 384, obłudnik Īrūdīs, powrócili (Jūsuf i jego 
rodzina) na ziemię izraela i osiedli w 2 galilejskim mieście, zwanym an-nāşira 385. a bło-
gosławiony starzec 386 Jūsuf pracował w rzemiośle stolarskim 3 i jadł z pracy rąk swoich, 
i nie jadł absolutnie darmowego chleba z pracy kogokolwiek, (postępując tak), jak kazało 
prawo Mūsā 387. 

X 1 W końcu starzec (Jūsuf) posunął się w latach, ale ciało jego nie osłabło, nie osłabł 
jego wzrok, 2 nie zepsuł mu się ani jeden ząb w ustach. cały czas jego umysł był żywy 
i pamiętał wszystko, co przeżył. Przeciwnie, czuł się on jakby był młodym chłopcem, 
silnym we 3 wszystkim, co robił, a jego członki były wolne od wszelkiego bólu. Jego całe 
życie wyniosło sto jedenaście lat, i osiągnął 4 piękną starość 388. 

Xi 1 a Justus i samaan, starsze dzieci Jūsufa, także pożenili się i odeszli do swych 
domów. 2 także dwie córki (Jūsufa) wyszły za mąż i poszły do swych domów. W domu 
Jūsufa pozostali (tylko) Jahūda, mały Jaaqūb 3 i moja matka dziewica. Pozostałem też ja, 
jako jedno z jego dzieci. robiłem wszystko, co było trzeba, wyłączając popełnienie grze-
chu 389. 4 nazywałem Mirjam moją matką, a Jūsufa moim ojcem. Byłem im posłuszny we 
wszystkim, czego żądali, i nigdy im się nie sprzeciwiałem. Przeciwnie, 5 wysłuchiwałem 
od nich (to, co słyszą) wszyscy ludzie, którzy urodzili się na tym świecie. W żadnym dniu 
nie doprowadziłem ich (Jūsufa i Mirjam) do gniewu, nie odpowiadałem 6 im żadnym 
słowem, lecz przeciwnie, kochałem ich bardzo, jak źrenicę oka. 

Xii 1 a potem nadeszła (chwila), że zbliżał się skon pobożnego starca Jūsufa i jego 
przejście z tego świata 2 (na tamten świat), podobnie jak wśród innych ludzi, którzy zo-
stali zrodzeni na ten świat. Wtedy osłabło jego ciało, a anioł Pański powiadomił go, że 

374 Por. wersja b. Vii,3 (n. 41). 
375 Por. wersja b. Vii,3 (n. 42). 
376 Por. wersja b. Viii,1 (n. 43). 
377 Por. wersja b. Viii,1 (n. 44). 
378 Por. wersja b. Viii,1 (n. 45). 
379 Por. wersja b. Viii, 2 (n. 47). 
380 Por. wersja b. Viii,3 (n. 48). 
381 Por. wersja b. Viii,3 (n. 49).  
382 Por. wersja b. Viii,3 (n. 50). Misr ma dwa znaczenia: 1 egipt, 2 stolica egiptu, por. ant, 

s. 287 (ewdzar XXV). 
383 Por. wersja b. Viii,3 (n. 51). 
384 Por. wersja b. iX,1 (n. 52). 
385 Por. wersja b. iX,1 (n. 53). 
386 Por. wersja b. iX,2 (n. 54). 
387 Por. wersja b. ii,5 (n. 16). 
388 Por. wersja b. iX,2 (n. 55). 
389 Por. wersja b. Xi,2 (n. 57). 
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wnet wyzionie ducha 390. Przestraszył 3 się wtedy (Jūsuf), doznał wewnętrznego wstrząsu 
i podjął decyzję udania się do Bajt al-Mukaddas. Wszedł do Świątyni Pana, modlił się 
przed ołtarzem 4 Pana i mówił: 

Xiii 1 «o Boże, ojcze wszelkiego pocieszenia i Boże wszelkiego miłosierdzia 391, 
Panie każdego ciała 392, Boże mojej duszy, ducha 393 i ciała. 2 Proszę cię, mój Panie i mój 
Boże, jeśli skończyły się moje dni i nadszedł (czas) mojego odejścia z tego świata, wyślij 3 
wielkiego Mihāajila, wodza twoich świętych aniołów, aby stał przy mnie, by moja nędzna 
dusza wyszła 4 z biednego ciała bez trudu, strachu i niepokoju. gdyż wielki strach i głę-
boki smutek 5 ogarniają każde stworzenie w dniu jego śmierci, czy byłby to mężczyzna, 
czy byłaby to kobieta, czy zwierzę domowe lub dzikie, czy lew lub ptak 6. (Mówiąc) 
ogólnie: wszelkie stworzenie (żyjące) pod niebem, w którym jest (żywy) duch, i olbrzymie 
nieszczęście 7 oraz wielki trud, kiedy nadejdzie czas opuszczenia ciała. a teraz, o Panie 
i Boże mój, (niech) twój anioł 8 święty stoi z moją duszą i moim ciałem, aż rozłączą się 
od siebie. i (niech) anioł, któremu mnie powierzyłeś 9 od dnia mego stworzenia, nie od-
wraca swej twarzy ode mnie, lecz idzie za mną tą drogą, aż doprowadzi mnie do ciebie.  
10 i (niech) jego twarz będzie uśmiechnięta i radosna ze mną i towarzyszy mi w pokoju.  
i nie pozwól tym, którzy mają zmienne twarze 394, 11 aby zbliżali się do mnie (i) do 
miejsca, przez które idę, aż dotrę do ciebie w pokoju. i nie pozwól tym, 12 którzy stoją 
u bram 395, by przeszkodzili mojej duszy wejść (do nieba, i niech) nie wyjawiają mo-
ich grzechów przed twym tronem, wzbudzającym strach 396. i (niech) nie zbliżają się do 
13 mnie lwy i (niech) nie pochłoną mojej duszy fale ognia 397, przez które musi przejść 
każda dusza, zanim ujrzy 14 chwałę twojej boskości, o Boże mądry, sprawiedliwy, który 
z dobrocią i sprawiedliwością sądzisz ludzi i odpłacasz 15 każdemu według jego uczyn-
ków. o, Panie mój, Boże mój, obdarz mnie twoim miłosierdziem, oświetlij mi moją drogę 
do ciebie, bo ty (jesteś) źródłem 16 przepełnionym wszelką dobrocią. a chwała (twoja 
niech trwa) na wieki. amīn». 

XiV 1 następnie było tak: (Jūsuf) poszedł do swego domu w mieście an-nāşira  
i zachorował. i położył się, jak to jest pisane 2 wszystkim ludziom 398. Jego choroba stała 
się bardzo ciężka. nigdy (przedtem) nie zachorował tak 3, jak tym razem, od dnia kiedy 
został narodzony na ten świat. a to (było) realizacją planów Mesjasza wobec prawego 
Jūsufa. 

4 zanim ożenił się (Jūsuf), miał czterdzieści lat, a kobieta, (którą) pojął za żonę była 
(z nim) czterdzieści dziewięć lat. i ona zmarła. a rok po 5 jej śmierci została mu powierzo-
na przez kapłanów moja czysta matka, aby jej strzegł aż do czasu 6 zamążpójścia. 

i (moja matka) przebywała w jego domu dwa 399 lata. W trzecim roku jej pobytu 
u Jūsufa, kiedy miała piętnaście lat 7 życia, porodziła mnie na ziemi przez tajemnicę 400, 
której nie pozna i nie zrozumie nikt z istot stworzonych (a znamy ją) – tylko ja, 8 ojciec 
mój i duch Święty, istniejący w jedności. 

390 Por. wersja b. Xii,2 (n. 59). 
391 Por. wersja b. Xiii,1 (n. 60). 
392 Por. wersja b. Xiii,1 (n. 61). 
393 Por. wersja b. Xiii,1 (n. 62). 
394 Por. wersja b. Xiii,7 (n. 69). 
395 Por. wersja b. Xiii,8 (n. 70). 
396 Por. wersja b. Xiii,8 (n. 71). 
397 Por. wersja b. Xiii,9 (n. 72). 
398 Por. wersja b. XiV,1 (n. 74). 
399 Por. wersja b. XiV,5 (n. 75). 
400 Por. wersja b. XiV,6 (n. 77). 
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XV 1 a całe życie mojego ojca, prawego starca (trwało) sto jedenaście lat 401, jak (na-
kazywały to) wyroki ojca mojego (w niebie). a dzień, 2 w którym dusza (Jūsufa) rozstała 
się z jego ciałem, to był dwudziesty szósty dzień miesiąca abīb. i zaczęło szczere złoto 402 
3 zmieniać się, a najczystsze srebro przekształcać się, to znaczy rozum i jego mądrość. 
i zapomniał o jedzeniu i piciu, odeszła 4 go znajomość rzemiosła stolarskiego i przestał 
się nim zajmować. 

i było (tak): kiedy dnia dwudziestego szóstego 5 (miesiąca) abīb pojawiło się światło 
(poranka), duszę prawego starca Jūsufa ogarnął niepokój, gdy (leżał) w swym posłaniu. 
i otworzył usta swoje, westchnął, 6 klasnął w dłonie i krzyknął, tak oto mówiąc: 

XVi 1 «Biada 403 dniu 404, w którym urodziłem się na tym świecie. Biada brzucho-
wi 405, który mnie nosił. Biada trzewiom, 2 które mnie przyjęły. Biada piersiom 406, któ-
re mnie karmiły. Biada kolanom 407, na których siedziałem. Biada 3 rękom, które mnie 
nosiły i pieściły, aż do chwili gdy dorosłem, gdyż w grzechu poczęła mnie moja matka 
i w grzechu mnie pragnęła. 4 Biada mojemu językowi i moim wargom, które wymawia-
ły i mówiły (słowa) fałszywe, oszczerstwo, kłamstwo, głupotę i szyderstwo, 5 oszustwo 
i obłudę. Biada moim oczom, które patrzyły podejrzliwie. 6 Biada moim uszom, które 
lubiły słuchać 7 próżnych słów. Biada moim rękom, które brały to, co do nich 8 prawnie 
nie należało. Biada mojemu brzuchowi i moim trzewiom, które 9 pragnęły tego, co nie 
było im dozwolone do jedzenia. Biada mojemu gardłu, które było podobne ogniowi poże-
rającemu wszystko, co znajdzie. 10 Biada moim stopom, które wielekroć szły (w miejsca) 
nie podobające się Bogu. Biada mojemu ciału i mojej smutnej duszy, 11 która starała wy-
wyższyć się ponad Boga, który ją stworzył. cóż zrobię, gdy pójdę do tamtego miejsca 12 
stając w obliczu sędziego sprawiedliwego, a (on) zgani mnie za moje uczynki, które na-
gromadziłem od (czasów) mojej młodości. Biada każdemu 13 człowiekowi umierającemu 
w grzechu. W istocie, ta przerażająca godzina, ta, co nadeszła dla mojego ojca Jaaqūba 408, 
14 kiedy jego dusza rozstała się z ciałem, oto już nadeszła dla mnie biednego dzisiaj. ale 
kierujący mą duszą i mym ciałem 15 jest tylko sam Bóg i on spełnia w nich swą wolę». 

XVii 1 oto, co powiedział Jūsuf, pobożny starzec. Wtedy powędrowałem i wszedłem 
do jego domu. znalazłem jego duszę 2 bardzo niespokojną, on zaś był w wielkim nie-
szczęściu. Powiedziałem więc do niego: «Pokój z tobą, o mój ojcze, Jūsufie. człowieku 
prawy, 3 co z twoim zdrowiem?» a on powiedział do mnie wiele razy: «Pokój z tobą, 
mój ukochany synu. Jestem zatopiony w śmierci i strach 4 przed nią mnie ogarnął. Jednak 
dusza moja znalazła spokój od chwili, gdy usłyszałem twój głos.

o Jasūa nazarejski, Jasūa – 5 zbawicielu mój, Jasūa, który ratujesz moją duszę, Jasūa, 
osłaniający mnie, Jasūa, o słodkie 409 imię w moich ustach i w ustach wszystkich, 6 którzy 
cię kochają. o oko 410, które widzi, i ucho, które słucha, pokornie cię proszę i wylewam 
7 przed tobą moje łzy.

ty w istocie jesteś moim Bogiem, ty jesteś moim Panem, jak mówił mi wiele razy 411 
anioł, zwłaszcza tego 8 dnia, kiedy serce moje przeszyły myśli złe wobec błogosławionej, 

401 Por. wersja b. XV,1 (n. 78). 
402 Por. wersja b. XV,3 (n. 79). 
403 Por. wersja b. XVi,1 (n. 80). 
404 Por. wersja b. XVi,1 (n.81). 
405 Por. wersja b. XVi,2 (n. 82). 
406 Por. wersja b. XVi,2 (n. 83). 
407 Por. wersja b. XVi,3 (n. 84). 
408 Por. wersja b. XVi,14 (n. 88). 
409 Por. wersja b. XVii,3 (n. 92). 
410 Por. wersja b. XVii,3 (n. 93). 
411 Por. wersja b. XVii,4 (n. 94). 
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czystej Mirjam, kiedy stała się brzemienna i zamyślałem 9 opuścić ją w tajemnicy 412. 
Podczas gdy rozmyślałem o tym, oto pojawili się aniołowie Pańscy we śnie, przynosząc 
dziwną tajemnicę, 10 mówiąc mi: ‘Jūsufie, synu dawūda, nie bój się wziąć swej narze-
czonej Mirjam i nie smuć się, i nie mów 11 niewłaściwych słów o jej brzemienności, gdyż 
ona jest brzemienna z ducha Świętego. i porodzi syna, któremu zostanie nadane imię 
Jasūa  413. a on 12 wybawi lud swój z jego grzechów’. ty, Panie, nie czuj do mnie nienawi-
ści z tego powodu, gdyż nie znałem był tajemnicy 13 twych narodzin. 

Przypominam sobie, o Panie mój, dzień, w którym żmija 414 ukąsiła chłopca, a on 
zmarł. Jego rodzina zaś 14 chciała wydać cię Īrūdīsowi i mówiła, że to ty go zabiłeś 415. 
i wskrzesiłeś go dla niej z martwych. i przyszedłem ja, i chwyciłem cię za ucho, 15 i po-
wiedziałem: ‘synu mój, miej się na baczności’. i powiedziałeś do mnie: ‘czy ty nie jesteś 
moim ojcem według ciała, ja powiem ci, kim jestem ja’. a teraz, o Panie mój 416 16 i Boże 
mój, nie gniewaj się na mnie z powodu tamtej godziny i nie obwiniaj mnie. Ja jestem 
twoim sługą, synem twojego ludu, a ty jesteś moim Panem, 17 moim Bogiem i moim 
zbawicielem, synem Bożym w rzeczywistości». 

XViii 1 to właśnie powiedział mój ojciec, Jūsuf, i nie mógł już dłużej płakać. Wtedy 
zauważyłem, że śmierć go opanowała.

2 Moja matka, dziewica czysta, wstała, zbliżyła się do mnie i powiedziała: «Mój uko-
chany synu, kona ten 3 pobożny starzec, Jūsuf». Powiedziałem wtedy ja: «o matko, ko-
chająca każde stworzenie, które rodzi 4 się na tym świecie, musi ono umrzeć, dlatego że 
śmierci (podlegają) wszyscy ludzie. i ty (także), moja matko, dziewico, musisz 5 umrzeć, 
podobnie jak wszyscy ludzie. Jednakże śmierć twoja i śmierć tego pobożnego starca to nie 
jest śmiercią, lecz stałe życie w wieczności 417. 6 Ja także będę musiał umrzeć w ciele, 
które przyjąłem od ciebie. Jednak wstań, o moja czysta matko, 7 idź i wejdź do izby bło-
gosławionego starca Jūsufa, aż zobaczysz, co będzie 8 z jego wędrówką do nieba». 

XiX 1 i poszła Mirjam, moja czysta matka, i weszła tam, gdzie był Jūsuf. Ja 2 usia-
dłem u jego stóp 418. spojrzałem na niego – oznaki śmierci już się pojawiły na jego twarzy. 
Błogosławiony starzec podniósł głowę 3 i skierował swoje spojrzenie na mnie. nie mógł 
do mnie przemówić z powodu agonii, która go opanowała, 4 i często wzdychał. trzyma-
łem jego ręce przez długą, jedną godzinę. on zaś patrzył na mnie i dawał mi znaki, 5 bym 
go nie pozostawiał. Wtedy położyłem rękę na jego sercu i poczułem, że jego dusza zbliża 
się do ust, chcąc oddzielić się 6 od ciała. 

XX 1 kiedy moja matka, dziewica, zobaczyła, że dotykam jego ciała, wtedy sama 
dotknęła jego nóg i zauważyła, że one już umarły 2 i że odeszła od nich ciepłota. Powie-
działa więc do mnie: «synu mój ukochany, jego nogi zaczęły ziębnąć i stały się jak lód». 
3 i wezwała jego synów i córki, i powiedziała im: «chodźcie (tu) wszyscy i zbliżcie się do 
waszego ojca, gdyż jego godzina nadeszła». 

4 odpowiedziała (na to wezwanie) asjāa, jego córka, i powiedziała: «Biada mi, o moi 
bracia. Jest to choroba naszej ukochanej matki». i krzyczała 5 i płakała. Płakały też 
wszystkie jego dzieci. Matka moja, Mirjam, i ja płakaliśmy z nimi. 

412 Por. wersja b. XVii,4 (n. 96). 
413 Por. wersja b. XVii,6 (n. 98). 
414 Por. wersja b. XVii,10 (n. 99). 
415 Por. wersja b. XVii,12 (n. 100). 
416 Por. wersja b. XVii,15 (n. 103). 
417 Por. wersja b. XViii,7 (n. 109). 
418 Por. wersja b. XiX,2 (n. 110). 
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XXi 1 spojrzałem na południe 419 i zobaczyłem, że śmierć już się zbliżyła, a z nią całe 
piekło i jej zastęp, 2 który jej towarzyszył, oraz jej słudzy. ich odzienie, oblicza i ich usta 
zionęły ogniem 420. kiedy ojciec mój, Jūsuf, zobaczył, 3 kto się do niego zbliżył, zakryły 
się łzą 421 jego oczy i od tej chwili często wzdychał. kiedy ujrzałem częste jego wzdycha-
nie, 3 krzyczałem na śmierć i wszystkie jego sługi, które z nią były, i odezwałem się do 
mojego dobrego ojca, mówiąc: 

XXii 1 «o Panie wszelkiego miłosierdzia 422, (o) oko 423, które widzi, i ucho, które 
słyszy, wysłuchaj mego błagania i mej prośby o 2 starca Jūsufa i wyślij Mihā’jila, przy-
wódcę twoich aniołów, i Ğabrājila, zwiastuna światłości, i całą światłość twoich aniołów, 
3 i aby szli z duszą mojego ojca Jūsufa, aż doprowadzą ją do ciebie. Jest to godzina, w któ-
rej (dusza) mojego ojca potrzebuje 4 miłosierdzia». 

Ja zaś mówię wam, że wszyscy święci i każdy człowiek, który narodzi się na tym 
świecie, czy prawy, czy 5 grzesznik, (wszyscy) muszą doświadczyć śmierci. 

XXiii 1 i przybył Mihā’jil i Ğabrājil po duszę mojego ojca Jūsufa, i przejęli ją, i owi-
nęli w świetlisty całun 424. 2 i oddał (Jūsuf) ducha w ręce mego dobrego ojca. a żadne 
z jego dzieci nie wiedziało, że on już zmarł. aniołowie zaś chronili 3 jego duszę przed 
szatanami ciemności, bowiem była w drodze. aniołowie chwalili Boga, aż doprowadzili 
ją do 4 siedzib (dusz) sprawiedliwych. 

XXiV 1 ciało jego leżało sztywne, położyłem więc me ręce na jego oczach i zamkną-
łem je, i zamknąłem jego usta 425. 2 i powiedziałem Mirjam, dziewicy: «Moja matko, 
gdzież jest praca, 426 którą on wykonywał na tym świecie przez cały czas? 3 odeszła ona 
tak, jakby go nigdy nie było». 

kiedy usłyszały mnie jego dzieci, mówiącego (to) do mojej matki, czystej dziewi-
cy, 4 zrozumiały, że on już umarł. Wybuchnęły więc płaczem. Powiedziałem im wtedy: 
«Śmierć waszego ojca nie jest śmiercią, lecz przeciwnie, jest życiem 5 wiecznym 427, gdyż 
spadły z niego trudy tego świata i odszedł na wieczny sen, trwający całą wieczność». gdy 
6 jego dzieci to usłyszały, rozdarły swe szaty 428 i płakały. 

XXV 1 Mieszkańcy an-nāşira i galilei, kiedy usłyszeli ich płacz, przybyli do nich 
i płakali od godziny trzeciej 2 do godziny dziewiątej. a o godzinie dziewiątej 429 każdy 
z nich odszedł do swego domostwa. i przynieśli ciało, 3 namaściwszy je przedtem drogo-
cennymi olejami. Pomodliłem się wtedy do ojca mojego modlitwą mieszkańców niebios, 
którą napisałem własną ręką, zanim 4 zostałem poczęty w łonie Mirjam, dziewicy, mojej 
matki. i kiedy skończyłem (tę modlitwę), i powiedziałem «amīn», przybyło wielu aniołów. 
i rozkazałem 5 dwóm z nich, by rozpostarli świetlistą szatę i owinęli w nią ciało błogosła-
wionego starca Jūsufa. 

XXVi 1 rzekłem do niego: «nie zapanuje nad tobą odór śmierci, nigdy też ani ten 
dór, ani robak nie wyjdą z twego ciała. 2 nie rozpadnie się też (ani) jeden członek twego  
ciała, i ani jeden włos 430 na twej głowie nie zmieni się. 3 nic z twego ciała – ojcze mój, 

419 Por. wersja b. XXi,1 (n. 117). 
420 Por. wersja b. XXi,2 (n. 120). 
421 Por. wersja b. XXi,3 (n. 121). 
422 Por. wersja b. XXii,1 (n. 122). 
423 Por. wersja b. XVii,3 (n. 93). 
424 Por. wersja b. XXiii,2 (n. 130). 
425 Por. wersja b. XXiV,2 (n. 132). 
426 Por. wersja b. XXiV,1 (n. 133). 
427 Por. wersja b. XXiV,2 (n. 134). 
428 Por. wersja b. XXiV,6 (n. 138). 
429 Por. wersja b. XXV,2 (n. 139). 
430 Por. wersja b. XXVi,1 (n. 146).
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Jūsufie – nie zmieni się w proch, lecz przeciwnie, (ciało twoje) pozostanie w zdrowym 
i nienaruszonym stanie aż do tysiącletniej uczty 431. 

a każdego człowieka, który 4 uczestniczyć będzie w ofierze 432 w dniu poświęconym 
twej pamięci, pobłogosławię i wynagrodzę w niebiosach. ten też, kto nakarmi ludzi nie-
szczęsnych i ubogich, 5 wdowy i sieroty, z pracy swych rąk, w dniu poświęconym twej 
pamięci, (a uczyni to) w twym imieniu, ten nie straci darów Bożych przez wszystkie dni 
swego żywota. 

6 a ten, kto poda do picia w twoim imieniu kielich wody lub wina wdowie czy siero-
cie, tego dam tobie, byś wszedł z nim na tysiącletnią ucztę. 

7 i każdego człowieka, który uczestniczyć będzie w ofierze w dniu poświęconym twej 
pamięci, pobłogosławię i wynagrodzę w niebiosach; 8 wynagrodzę go za jeden (uczynek) 
trzydzieści, sześćdziesiąt i sto (razy). 

a temu, kto opisze twój żywot, twój trud i twoje zejście z tego świata, 9 i słowo, które 
wyszło z moich ust, to ja dam go tobie na tym świecie. gdyby jednaka jego dusza wyszła 
z ciała, 10 i opuściła ten świat, to ja spalę księgę jego grzechów i nie zadam mu męczarni 
w dniu sądu. Przekroczy on i przejdzie Morze ognia 11 bez trudu i bez bólu. 

to, co przynależy każdemu człowiekowi biednemu, nie musi dawać 12 nic z tego, 
o czym wspomniałem. gdy urodzi mu się syn i nada mu imię Jūsuf, to w owym domu nie 
będzie ani klęski 13 głodu, ani nigdy (nie przybędzie tam) niespodziewanie śmierć». 

XXVii 1 następnie starszyzna miasta przyszła do miejsca, w którym znajdowało się 
ciało błogosławionego starca 2 Jūsufa; i przynieśli ze sobą całuny, i chcieli owinąć go 
w nie, zgodnie ze zwyczajem u Żydów owijania (zmarłych) w całuny. i wtedy stwierdzili, 
że całun 433 przywarł 3 do jego ciała, a oni chcieli go nawet oderwać, ale znaleźli go po-
dobnym do żelaza – nie można go było ruszyć. 4 i nie znaleźli u całunu krajów i bardzo 
się tym zdziwili. Potem ponieśli go do miejsca, (gdzie była) jaskinia. 5 i otwarli jej wrota, 
by złożyć jego ciało u boku przodków 434. i przypomniałem sobie dzień, kiedy wędrował 
ze mną do egiptu 6 i wielki trud, jaki wytrwale znosił z mojego powodu, i płakałem nad 
nim długi czas. 7 i uspokoiłem się, patrząc na jego ciało i powiedziałem: 

XXViii 1 «o śmierci, która niszczysz każdą pracę i wywołujesz wiele płaczu i żalu, 
jednak to Bóg, ojciec mój, 2 dał ci władzę. z powodu sprzeciwienia się (Bogu) adam 
i jego małżonka ewa zmarli. Śmierć bowiem nie pozostawia 3 nikogo i nie czyni (z nikim) 
niczego bez rozkazu ojca mojego. niektórzy ludzie żyli na tym świecie dziewięćset 435 
4 lat i zmarli. Wielu z nich żyło nawet dłużej i (też) zmarło. nie ma wśród nich nikogo, 
który (mógłby) powiedzieć: ‘nie doznałem śmierci’. 5 dlatego Pan nie przynosi ciągle 
człowiekowi cierpienia, tylko jeden raz, w owej godzinie wysyła ojciec mój ją do czło-
wieka. 6 i w tym czasie, kiedy przybywa do niego śmierć, widzi on wyrok, który zapada 
na niego z nieba, i mówi: ‘oczekiwałem jej 7 z niepokojem’. (Wówczas) dusza szybko jest 
zabierana, a śmierć opanowuje ją i czyni z nią (wszystko) według swej woli. 

a dlatego, że adam nie 8 wypełnił woli ojca mojego, lecz sprzeciwił się Jego na-
kazowi, ojciec mój rozgniewał się na niego i skazał go na śmierć, i śmierć przybyła na 
9 ten świat. gdyby jednak adam zachował nakazy ojca mojego, nie zaatakowałaby go 
śmierć. czyż sądzicie, że nie mógłbym prosić 10 mojego dobrego ojca, a on nie przy-
słałby mi świetlistego rydwanu, który poniósłby ciało mojego ojca Jūsufa, i wszedł z nim 
do 11 miejsca odpoczynku, i mieszkałby (Jūsuf) wraz z duszami (i aniołami)? Jednak  

431 Por. wersja b. XXVi,1 (n. 145). 
432 Por. wersja b. XXVi,2 (n. 147). 
433 Por. wersja b. XXVii,2 (n. 153).
434 Por. wersja b. XXVii,4 (n. 154).
435 Por. wersja b. XXViii,4 (n. 155).
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ze względu na sprzeniewierzenie się adama (Bogu) plaga i męka śmierci 12 spadły na 
całą ludzkość. i dlatego też ja sam muszę umrzeć cieleśnie za stworzenie, które powoła-
łem do życia, 13 po to, by otrzymali miłosierdzie».

XXiX 1 kiedy to powiedziałem, objąłem ciało mojego ojca Jūsufa i zapłakałem 
nad nim. i otworzono odrzwia grobu. 2 i złożono w nim jego ciało obok ciała jego ojca 
Jaaqūba 436. a (Jūsuf) zmarł, kiedy ukończył sto jedenaście lat 3 życia. i nie bolał go (nig-
dy) ani jeden ząb w ustach, nie osłabł 437 jego wzrok, nie pochyliła się jego postać. nie 
zmalała jego siła 4 i pracował w zawodzie cieśli do dnia swej śmierci, to jest do dwudzie-
stego szóstego dnia miesiąca abīb”. 

XXX 1 My (zaś), apostołowie, kiedy usłyszeliśmy (te słowa) od naszego zbawiciela, 
ucieszyliśmy się i padliśmy przed nim na twarz, mówiąc: „zbawicielu, dotykasz 2 nas 
swym miłosierdziem. oto usłyszeliśmy słowo życia, ale dziwimy się, o zbawicielu nasz, 
z powodu henocha 438 i eliasza, 3 jak (to się stało, że) było im dane nie umrzeć 439, a są 
oni mieszkańcami w miejscu darów Bożych po dziś dzień i ciała ich 4 nie doznały zepsu-
cia. a starzec Jūsuf cieśla, ten, który stał się dla ciebie ojcem według ciała, to rozkazałeś 
nam, abyśmy, skoro wyruszymy głosić 5 dobrą nowinę Świętej ewangelii wśród wszyst-
kich narodów, głosili też i to: «opowiadajcie im o śmierci mego ojca Jūsufa i ustalcie dla 
niego dzień święta 6 obchodzonego w każdym roku. ten zaś, kto skróci tę wypowiedź lub 
(coś) do niej doda 440, ten popełni grzech». dziwimy się 7 (bo choć) od dnia, w którym 
urodziłeś się w Bajt lahm, wołał na ciebie «mój synu według ciała», to dlaczego nie spo-
wodowałeś, by nie umarł podobnie 8 jak tamci; mówisz wszak, że był on (człowiekiem) 
prawym i wybranym”. 

XXXi 1 i odpowiedział zbawiciel nasz: „Proroctwo ojca mojego wypełniło się na 
adamie ze względu na jego nieposłuszeństwo, 2 a wola ojca mojego jest we wszystkim, 
czego chce. dlatego że człowiek porzucił nakaz Boga i poszedł za podszeptem szatana 441, 
i popełnił 3 grzech, a życie jego trwa długo, (bo) jest (on) pozostawiony (na świecie, gdyż) 
być może okaże skruchę i zrozumie, że musi oddać (się) w ręce śmierci. 4 gdy zaś uczyn-
ki człowieka są dobre i życie jego trwa długo, to ludzie dobrzy dowiedzą się wieści o jego 
starości i będą szli za jego przykładem. 5 a jeśli ujrzycie człowieka, którego dusza jest 
chwiejna, to jego dni będą trwały krócej niż tych, którzy zostaną zabrani 6 w połowie 
dni 442 swoich. i całe proroctwo ojca mojego, które wypowiedział, będzie (ciążyć) nad 
synami ludzkimi, aż wypełni się we wszystkim. a jeśli chodzi 7 o henocha i eliasza, 
dlaczego żyją oni po dziś dzień w ciele, w którym się urodzili, i o mego ojca 8 Jūsufa, 

436 Por. wersja b. XXiX,2 (n. 161). 
437 Por. wersja b. XXX,3 (n. 162). 
438 henoch, „siódmy po adamie” patriarcha, potomek seta, syn Jereda, ojciec Metuszelaha 

(rdz 5,18-24; 1 krn 1,3). Żył 365 lat. z ziemi został uniesiony (hbr 11,5). z henochem związane są 
trzy księgi apokryficzne: księga henocha etiopska, księga henocha w staro-cerkiewnosłowiańskim 
oraz księga henocha hebrajska. są podobieństwa między biblijnym henochem a mezopotamską 
historią króla enmeduranna, por. „reallexikon der assyriologie, 2 Band, 1. lieferung”, Berlin 
und leipzig 1933, s. 394 s.v. en-me-dur-an-na. hagada zalicza henocha do dziewięciu sprawie-
dliwych, którzy nie zaznawszy cierpień śmierci weszli do raju. Według targum jerozolimskiego 
do rdz 5,24 henoch został zabrany na firmament niebieski i nazwany imieniem Metatron Jahwe. 
Był tam królem nad aniołami. W sztuce chrześcijańskiej dwu świadków apokalipsy (11,3-10) to 
henoch i eliasz, por. M. Jacniacka, Henoch w ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, lublin 
1993, s. 682. 

439 Por. wersja b. XXX,2 (n. 163). 
440 Por. wersja b. XXX,7 (n. 170).  
441 Por. wersja b. XXXi,3 (n. 174). 
442 Por. wersja b. XXXi,5 (n. 175). 
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dlaczego nie został pozostawiony w swym ciele, podobnie jak oni. otóż człowiek, (na-
wet) gdyby żył dziesiątki i tysięcy lat na tym świecie, musi 9 umrzeć. i mówię wam, moi 
bracia, że tamci (to jest) henoch i eliasz przyjdą na ten świat przy końcu czasów, w dniu 
10 niepokoju, strachu, nieszczęścia i ucisku, i umrą, dlatego że fałszywy mesjasz zabije 
cztery ciała 11 i przeleje ich krew, tak jak porcję wody, ze względu na potępienie i niesła-
wę, z jaką spotkał się u żywych”. 

XXXii 1 i powiedzieliśmy: „o Panie nasz, Boże nasz 443 i zbawicielu nasz, kim są ci 
czterej, o których powiedziałeś, że zabije ich 2 fałszywy mesjasz, za to, że go potępili”. 
zbawiciel powiedział: „są to henoch, eliasz, szīla (?) i Ţābīŧā” 444. 3 kiedy usłyszeliśmy 
te słowa od naszego zbawiciela, ucieszyliśmy się, zaśpiewaliśmy alleluja i przekazali-
śmy swą całą cześć i podziękowanie Panu naszemu 4 i Bogu naszemu, i zbawicielowi 
naszemu, Jesūa chrystusowi, temu, któremu należy się cześć, poważanie, potęga, władza 
5 i uwielbienie, a wraz z nim dobremu ojcu i duchowi Świętemu ożywicielowi teraz, po 
wszystkie czasy na 6 wieki wieków. amīn. 

DAS StErBEN DES HL. JOSEPH. 
DIE EINLEItuNG uND DIE ÜBErSEtZuNG 
AuS DEM KOPtISCHEN uND AuS DEM ArABISCHEN

z u s a m m e n f a s s u n g

der artikel umfasst die einleitung und die polnische Übersetzung des apokryphes 
über das sterben des hl. Joseph. die Übersetzung erfolgte getrennt aus verschiedenen 
Manuskripten, die in der koptischen (sowohl dem sahidischen als auch dem bohairischen 
dialekt) und in der arabischen sprache verfasst wurden. in der einleitung wurde u.a.  
auf die geschichte der Forschung über die Manuskripte und auf ihre ergebnisse auf-
merksam gemacht. es wurde sowohl auf die entstehungsgeschichte der Übersetzungen 
und der abschriften als auch auf eine mögliche entstehungszeit des homogenen textes 
hingewiesen.

słowa kluczowe:  apokryf, św. Józef, teksty koptyjskie, teksty arabskie
keywords:  apocrypha, saint Joseph, coptic texts, arabic texts

443 Por. wersja b. XXXii,1 (n. 178). 
444 szīla i tābītā, które jak henoch i eliasz nie umierają, ukażą się jeszcze przy końcu świata, 

por. e. nestle, zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 11(1910), s. 240; W.e. crum, ibd. 
12(1911), s. 252. szīla zamiast sibylla, czasem nazywana jest siostrą henocha. 

dziękuję p. mgrowi georgesowi Qasowi za bezinteresowną pomoc przy przygotowaniu tekstu 
do druku.


