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REPERE ISTORICE

Biblioteca de la Nag Hammadi

in decembrie 1945, a fost dezgropat accidental un
ansamblu de 52 de texte religioase si filosofice ascunse in
urmi cu 1 600 de ani intr-un vas de lut ars. Un grup de

girani a descoperit, nu departe de satul Nag Hammadi,
in Egiptul de Sus, o adevirati biblioteca copri, limba pe

care o vorbeau cregtinii egipteni, care urma si aibi efectul
unei bombe in mediile istoricilor si teologilor. Dintre cele

1 200 de pagini descoperite atunci, pistrate in prezent la
Muzeul Copt din Cairo, un text a flcut vilva in mod deo-

sebit, Euanghelia dupd Toma, avAnd titlul original Cuuintele

tainice ale lui Isus scrise de Toma. $i dupi 63 de ani de la
aceasti descoperire miraculoasi", polemica este la fel de

indirjiti si studiul textelor este subiect de mare controversS".

Ansamblul cirgilor este format din texte religioase si

ermetice, maxime morale, scrieri apocrife si, lucru si mai
ciudat, o rescriere a Republicii lui Platon. Pentru istoria
cargii (textele sunt cele mai vechi cunoscute pAni in
prezent) si a paleografiei copte, manuscrisele sunt o mir-
turie esenpiali in ceea ce priveste istoria filosofiei si a cres-

tinismului primitiv. Analiza lor este totugi foarte dificila,
deoarece nu se cunosc nici autorii, nici locul unde au fost
scrise. in schimb, le putem considera astizi decisive penrru
cercetarea gnosticismului din perioada inigiala.

Textele religioase, numite,gnostice", propun interpretiri
gi ritualuri crestine diferite de cele oficializate in anul 325; ele

au fost imediat respinse ca eretice. De aceea, au fost adunate,

protejate si ascunse de comunitigile numite,,deviante".
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Biblioteca afost localizatd /a nord-uest dr Luxor intre Dendrah;i Panopolis.

Ttxteb fusaerd. a;ezate cu grija inn-un cimitir dz k poablr fabzei Jabal el-Taif

Cele mai multe dintre ele elau prot4at€ cu o imbrd'caminte din piele'

Gnozi inseamni cunoa;tere' Gnosticii aveau o cu

totul alta relagie cu textele sacre decat cregtinii, in sensul

ci nu se ata;au deloc de caracterul istoric, ci de sensul

lor ezoteric. Gnosticii vedeau a;adar lucrurile divine ca

o cunoastere interioari gi secreti, transmisa de tradigie ;i
prin inigiere. Biblioteca de la Nag Hammadi ofera multe

mirturii despre curentele gnostice care pretindeau ci ar

conline o invagaturi secreti, inspirAndu-se uneori din

Vechiul Testament.
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Printre codexuri se gi.sesc cargi numite ,,ermetice", care se

inscriu in tradigia asa-numitului Corpus Herrneticum (c'tle-
gere de tratate mistico-filosofice datlnd din perioada elenis-

icd). CodexulW este format dintr-un tratat cu tidu necunos-

cut botezat Ogdoad si Ennead, dintr-o rugiciune si un frag-

rrrent lung din Discursul Perfect. Ultimele doui texte sunt in
parte reluate de Asclepius, primul fiind cu totul inedit. Aceste

scrieri sunt cu totul aparte, deoarece se indepirteazi, foarte
rnult de teoriile gnostice prezente din plin in restul bibliotecii.

Dar importanga lor conste mai cu seami in inspiragia

cgipteani foarte accentuati. in comparagie cu textele gre-

ccsti si latine cunoscute pAni in prezent. Ele nu resping
dcloc religia egipteani, ci propun ,,spiritualizarea" ei. Mai
rnult decit un sistem religios in maniera crestini, ermeris-
rnul este ,,o cale". Complementare si suficiente, ele expun
ansamblul doctrinei ermetice, drumul inigiatic ce trebuie
si duca la ,,iluminarea divini'. Este vorba de una dintre
cliferengele fundamentale dintre cregtini si gnostici sau

crmetici. Dac5" cregtinismul se bazeazi" pe adevirul istoric,
curentele gnostice, inclusiv ermetismul, acordi un loc pri-
rnordial simbolismului, chiar alegoriei.

Morminr din Cimitirul Sf Pacomfu,

l"a poable falczei dr k Jabal el-Tarif
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Ppvestea exacti a cirEilor de la Nag Hammadi este o

aventuri extraordinarl. carc a fost cunoscuti" abia la 30 de

ani de la descoperirea lor, cAnd Muhammad'Ali al-Sam-

man a acceptat s-o istoriseasci. Ea a fost primiti cu interes

de savanEii conttienfi de importanga imprejuririlor in care

fuseseri scoase la lumina manuscrisele. Plecat in ciutarea

unui ingrisimAnt natural sabakh in mungii din apropie-

rea satului sau, Muhammad'Ali al-Samman a dezgropat

accidental un vas rogu de lut ars, inalt de I m. Omul a

ezitat inainte de a-l sparge (ar fi putut fi si.la;ul unui spirit
riu), dar tentagia cAgtigului gi curiozitatea i-au fost mult
mai puternice. Numai ci", in locul aurului mult sperat, a

gisit doar 13 cirgi din papirus legate in invelitoare de piele

maronie, pe care le-a dus acasi, la Al Quasr.
NeavAnd habar de valoarea lor inestimabili, le-a aruncat

pe o gramadi de paie destinate si alimenteze soba casei.

Mama lui, Umm-Ahmad, chiar le-a folosit ca si intreEini
focul. Muhammad'Ali al-Samman a declarat ci era atunci

amestecat intr-o vendeta ca urmare a asasinirii tatalui siu.

HotirAgi sa-l rizbune, el gi fragii lui i-au luat viaga vinovatu-
lui, Ahmed Ismail, citeva siptamd.ni mai tirziu, cAnd acesta

trecuse prin zoni. TemAndu-se de poliEie, el ;i-a incredingat

,,comoard' clericului Al-Qummus Basiliyus Abd al-Masih

care, impresionat de originalitatea lor, i-a trimis un exem-

plar din manuscrise istoricului egiptean Raghib. Acesta,

presupunAnd deja marea lor valoare, a contribuit la adu-

cerea lor la Cairo. VAndute repede pe piaga neagri, ca4ile

au atras atengia guvernului egiptean, catele-a achizigionat,

stopAnd asfel raspindirea si trecerea lor peste hotarele garii.

Depuse la Muzeul Copt din Cairo, aceste cargi au fost aduse

la cunogtinEa oamenilor de gtiinli abia dupi cAgiva ani.
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Unul dintre codexuri, numit astizi CodexulJung, a scipat
vigilengei egiptene si a fost vAndut in SUA unui colecgionar

particular. Auzind de aceste manuscrise misterioase, istoricul
olandez Gilles Quispel a luat hotirArea si le cumpere prin
intermediul FundaEiei Jung din Zirich. Dupi examinarea

acestui codex izolag istoricul a constatat ci lipseau cAteva

pagini si a luat avionul spre Egipt ca sa Ie giseasci. S-a dus

la Muzeul Copt in primivara anului 1955 ca si imprumute
fbtografiile textului. Atunci a observat valoarea reali a pagini-
lor din mAna lui. Si nu era vorba decAt de unul dintre cele 52
cle manuscrise descoperite cu 10 ani inainte la Nag Hammadi!

in declaragia sa, Muhammad'Ali al-Samman recunoasre

ci unele pagini s-au pierdut, fiind arse sau aruncate. Cu
foate acestea, descoperise o comoari fabuloasi: traduceri
copte datAnd din secolul al Il-lea ale unor texte religioase

gi filosofice gi mai vechi, scrise inigial in limba greacd., ale

ciror fragmente fuseseri, scoase la lumini de arheologi
inainte cu vreo 50 de ani!

in 1852, 12 codzxuri;i jumdtate se gdseau k Muzeul Copt din Cairo, iar o

mare parte din cel dt-al neisprezecelea se afla intr-un seif din Zilrich. Tbru;i, nu
se;tie dac,i biblioteca dacopeitd in 1945 este astizi completd, dacd nu cumua

mai existi cel puyin o carte depinutd dz ahcineua.
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Prima parte a manuscriselor i-a fost incredingati lui
Al-Qummus Basiliyus Abd al-Masih. Tlimisi istoricu-

lui Raghib, ea a devenit proprietatea Muzeului Copt din
Cairo, unde a fost studiati de egiptologul francez Jean
Doresse. i.r utttt" acestei examinari, care ascos in evidenEi

bogigia unei astfel de descoperiri, a apirut necesitatea de a

gisi gi a reuni intreaga colecgie. A doua parte a bibliotecii a

ajuns in mAna unui scelerat, Bahij Ali din satul Samman.

Dupa ce a fost vAnduta lui Phocion Tano, un anticar din
Cairo, guvernul egiptean a incercat s-o cumPere. Anticarul
a declarat ci textele se afau de atunci inainte in posesia

unei colecgionare italiene, domnigoara Dattari, care locuia

in capitala egipteana. in 1952, cAnd manuscrisele au fost

declarate bun nagional de Ministerul Educagiei Publice din
Egipt, colecEia Dattari a devenit proprietatea Muzeului

Copt din Cairo.
Ultima parte a manuscriselor, vinduti ;i ea pe piaga

neagri, a fost cumpirati de anticarul Albert Aid. Acesta

a refuzat si predea Codexul 1 autoritigilor din gara lui ;i
l-a scos clandestin din Egipt. Rimas nevAndut in SUA,

l-a depus intr-un seif din Belgia. La moartea sa, sofia l-a

scos la licitagie. Atunci a fost remarcat de profesorul Gilles

Quispel, care l-a achiziEionat prin intermediul Fundagiei

Jung din Zirich, ca si fie cadou la aniversarea psihanalistu-

lui Carl GustavJung.
Textele descoperite la Nag Hammadi reinvie pentru

noi formele crqtinismului primitiv, pe care tradilia pos-

terioari l-a combi.tut 9i s-a straduit si-l faci si dispari,
cu toate ca ele au jucat un rol esengial in formarea lui.
Editarea, ffaducerea lor in limbi moderne ;i studiul lor,

care n-au avansat foarte mult, deschid o fereastri noui
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.spre perioada atAt de importantS. pentru formarea cresri-
nismului din secolul a Illea. Totusi, interpretarea acestor

tcxre noi este deosebit de dificili. Cercetiri laborioase au

pcrmis situarea lor in context si obginerea a numeroase

irrformagii care proiecteaz| o lumini noui asupra istoriei

lrrimelor secole crestine. Astfel, Euanghelia dupd Tbma a

dcvenit piesa principali a cercetirii personajului istoric
Isus din Nazaret qi a originilor crestinismului.

Evanghelia dupi Toma

Euanghelia dupd Toma este o scriere apocrifl" cregrini
cc figureazi in cea de-a doua parte a Codexului II de la
Nag Hammadi. Aceasti. ,,a cincea Evanghelie" ar putea si

lrrovina dintr-un mediu sirian sau palestinian. Este vorba
cle o culegere de versete carq potrivit formulei introduc-
tive, ar fi fost rostite de Isus gi transcrise de ,,Didymos Iuda
'lbmd'. in numir de ll4, versetele sunt de cele mai mute
ori precedate de mengiunea ,,Isus a spus".

Dupi descoperire, exegefii oficiali ai sistemului s-au gri"bit
si-i minimalizezeimportanga, susginAnd in principal ci scrie-

rca lui trebuia si. fi fost posterioari scrierii Evangheliilor cano-

t'rice. Dar lucrul acesta nu este nici demonstrat, nici impor-
tant. Singurul demn de interes rimAne conginutul extraordi-
tuar al acestui text a cirui existengi nu poate fi contestati nici
cle exegeza cea mai tipicara 9i cea mai de rea-credingi.

Desi nu este canonicS", Evanghelia dupa Toma este de

mare importangi, avAnd o formi diferit; de Evangheliile

clasice gi fiind cu totul altceva decit istorisirea vieEii lui Isus.

in cazul unor ,,cuvinte" ale lui Isus, Toma oferi o versiune
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ce pare mai veche declt cea a Evangheliilor canonice.

Pentru altele, formula este foarte diferiti., dar la fel de valo-

roasi. Totu;i, unele sunt asociate cu invigituri diferite de

cele din Evangheliile canonice; acest text congine vreo 40 de

,,cuvinte" atribuite lui Isus care nu apar niciieri in alti parte.

Isus nu prea seamini cu cel din Evangheliile canonice si

invagitura din text aduce cu cea spiritual5 a gnosticilor pri-
gonigi de Biserica cregtini pentru libertatea lor de gAndire.

Aici, Isus este mai apropiat de Socrate sau de Buddha, pro-

poviduind o cale a cunoagterii ;i a iubirii, o izbavire in
formi de ciutare interioari.
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Isus a zis: ,,Cel ce cautd sd caute netncetat pind
chnd gdse;te; dupd ce ua gdsi, uaf tulburat; tulbu-
rAt, se uA minuna;i ua domni peste Tot (uniuers)".

Euanghelia dupd Tbma s-ar putea rezuma astfel: ,,Dacd.
vcti zimisli aceasta in voi, ceea ce avegi vi va mintui; daci
tttt avegi aceasta in voi, ceea ce nu aveli in voi vi va ucide".
[)aci reusim si scoatem la suprafagi ceea ce este inerent
liingei omenesti, putem ajunge la Dumnezeu. Tlebuie
rrq;ardar si facem uz de inteligengi, si discernem ce este mai
pregios, Ilri si ne preocupe valorile minore. Aceasta se

poate face prin deschiderea mingii, prin dezvoltarea simgu-

Iui critic pentru a stabili o scari corecti. a valorilor. Ceea ce

cste perisabil nu poate avea decAt valoare perisabili...

De ce n-a fost adiugati la Biblie
Euanghelia dupd Toma

De la sfhrgitul secolului
nintrati de doui derive.

I, credinga crettini a fost ame-

Teologul Marcion ci Dumnezeu din Vechiul Testament
cste totusi prea barbar si crud ca si fie tatil lui Isus Hristos.
lil nu recunostea asadar in niciun fel inspirapia din \/echiul
'ltstament.

Foarte influengati de filosofia greaci din acel moment,
miscarea gonstici credea ci mAntuirea putea si se dobAn-
deasci prin cunoa;terea misterelor lui Dumnezeu. Tlupul
cra considerat animal gi cisitoria nu era recomandatS..

Aceasti mi;care a produs numeroase scrieri mai curind de

tip inigiatic.


