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zy słuchając fragmentu Ewangelii według
św. Mateusza, opowiadającego o spryt
nym uporaniu się przez Jezusa z podstęp
nym pytaniem faryzeuszy i herodian (Mt
22, 1522), a może spoglądając na obraz
Paula Rubensa z naszej okładki, zastana
wiałeś się, szanowny Czytelniku, jak wyglądała mone
ta podatkowa, o której jest tam mowa? Czy też
w ogóle o którego Cezara tam chodziło? I co to wła
ściwie miało wspólnego z Jezusem czy Jego pierwszy
mi słuchaczami?
Wybitny badacz historii społecznej starożytnego
Rzymu, prof. Géza Alföldy, w przedmowie do swojej
przetłumaczonej na prawie dziesięć języków pracy
poświęconej tej tematyce, określa przedmiot historii
społecznej jako „struktury społeczne”, a więc „trwałe
czynniki, określające charakter danego społeczeń
stwa”1. Dziedzina ta obejmuje więc szerokie spektrum
tematów, poczynając od struktury demograficznej
danej społeczności, jej podział na warstwy (stratygra
fia), poprzez kwestie rodziny, zamążpójścia, wycho
wania dzieci, medycyny, religii, wierzeń i przesądów,
aż po takie detale, nieodzowne z punktu widzenia co
dziennego życia, jak odżywianie się, ubiór, płacenie
i handel czy przeróżne drobne zwyczaje, charaktery
styczne dla danej społeczności.
To, co przynosi wiele światła w rozumienie danej
społeczności i jej kultury, można badać w odniesieniu
do praktycznie każdej epoki historycznej i regionu
geograficznego świata. Taka wiedza jest również po
mocna w odczytaniu przesłania Biblii. Zawiera ona
Słowo Boże, ale jednak jej księgi zostały zapisane
w konkretnych historycznych okolicznościach, przez
ludzi wyrosłych z mocno odmiennej od naszej kultury
(czy wręcz różnych kultur). Stąd tak wielka potrzeba,
by ówczesne realia, czy to izraelskie, żydowskie, hel
lenistyczne czy rzymskie, nieustannie zgłębiać.

W kolejnym, szóstym numerze naszego Biulety
nu, zatytułowanym Społeczne tło czasów Nowego
Testamentu, chcemy dotknąć właśnie tej tematyki.
Ks. Tomasz Borkowski w zwięzły sposób prezentuje
różne grupy etniczne i religijne, zamieszkujące Zie
mię Świętą w czasach Jezusa i pierwotnego Kościoła.
Niżej podpisany próbuje ukazać oryginalność chrze
ścijaństwa wobec mnogości ówcześnie praktykowa
nych religii i kultów. Anna Jagusiak analizuje świat
chorób i chorych, którzy obecni byli przecież również
w tamtejszym świecie, a których egzystencja jednak
wydaje się być nieporównywalnie trudniejsza od sy
tuacji znanej nam z codziennego doświadczenia Eu
ropy XXI wieku. Z kolei prof. UKSW dr hab. Anna
Kuśmirek rozprawia się z jednym z sensacyjnych rze
komo odkryć archeologicznych (tym razem dot. św.
Jana Chrzciciela), które co jakiś czas pojawiają się
w mediach. Wreszcie Tomasz Twardziłowski bada
systemy monetarne obecne w Palestynie I wieku po
Chr. i różne okoliczności, które wypływały z ich sto
sowania w codziennym życiu.
Mamy nadzieję, że niniejsza elektroniczna publi
kacja uwrażliwi szanownego Czytelnika na realia
świata, który znalazł swój wyraźny odcisk w pismach
Nowego Testamentu a zarazem przyczyni się, aby
przesłanie Słowa Bożego w nim zawartego mogło
jeszcze bardziej przenikać i przemieniać serce tego,
który po nie sięga. Życzymy miłej lektury.
W imieniu zespołu
ks. Krzysztof Grzemski

1 Por. G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 2011, 15.
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czasach Jezusa Chrystusa
na terenach Palestyny obok
Żydów mieszkało wiele in
nych grup etnicznych i reli
gijnych.
Zróżnicowanie
ludności
wynikało z wydarzeń historycznych,
opisywanych w księgach Starego i No
wego Testamentu, jak i pismach po
zabiblijnych. Duża różnorodność pod
względem religijnym i etnicznym lud
ności wpłynęła na sposób, w jaki roz

wijała się misja pierwszych chrze
ścijan: „ale gdy Duch Święty zstąpi na
was, otrzymacie Jego moc i będziecie
moimi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi” (Dz 1,8).
Warto zatem przedstawić choć
w zarysie te grupy, które mieszkały
obok Żydów i stanowiły społeczne
i etniczne tło Nowego Testamentu.
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Samarytanie
Zamieszkiwali środkową górzystą
część Palestyny. Są oni potomkami
dziesięciu pokoleń północnych, które
zostały oddzielone od południowych,
czyli plemienia Judy i Beniamina, po
śmierci króla Salomona (ok. 930 r.
przed Chr.). Teren ten otrzymał na
zwę: Północne Królestwo Izraela.
Królestwo Izraela przetrwało do
722 roku przed Chr., kiedy to zostało
zdobyte przez Asyryjczyków. Zgodnie
z ówczesną praktyką najeźdźców,
utworzona prowincja otrzymała na
zwę od stolicy tego regionu – Sama
ria. Po najeździe Babilończyków (587
przed Chr.) do prowincji Samaria zo
stała dołączona Jerozolima. Następ
nie Persowie (539 przed Chr.)
odłączyli cześć Judei z Jerozolimą. Na
początku okresu hellenistycznego
(325363 przed Chr.) wybuch bunt
przeciwko władzy macedońskiej i lud
ność została zmuszona do opuszcze
nia tego terenu. Samaria została
odbudowana jako miasto helleni
styczne, a pozbawieni praw Samary
tanie zajęli i zbudowali na nowo
starożytne miasto Sychem. Ta też
cześć ludności postawiła świątynię
w Garizim poświęconą hebrajskiemu
Bogu. W okresie hasmonejskim (166
63 przed Chr.) Samaria została znisz
czona przez Jana Hirkana i włączona
do terytorium Judy. Następnie Pom
pejusz w 63 r. przed Chr. przyłączył
ten obszar do prowincji syryjskiej. Re
gion ten został późnej darowany He
rodowi Wielkiemu (30 r. przed Chr.),
a po jego śmierci jego synowi Arche
laosowi (4 przed Chr. – 6 r. po Chr.).
Później rządy nad tymi obszarem zo
stały
powierzone
prokuratorowi
rzymskiemu (Herod Agrypa, 4144 po
Chr.).

utrzymywali żadnych stosunków
z Samarytanami. Uważali i uważają
ich nadal za lud obcy, co daje się od
czuć w wypowiedzi Jezusa o wdzięcz
nym Samarytaninie, określając go
terminem cudzoziemiec. W Świątyni
jerozolimskiej znajdowały się in
skrypcje, które zabraniały wchodzić
nieŻydom na dziedziniec Izraela. Jó
zef Flawiusz stwierdza, że zostało na
wet wydane formalne rozporządzenie
zakazujące Samarytanom wstępu na
teren świątynny ze względu na szko
dy, które spowodowali wcześniej
w tym miejscu.
Mimo tych różnić należy podkre
ślić, że Samarytanie uznają za Księgę
świętą Torę, to jest Pięcioksiąg, zapi
saną starożytnym alfabetem, odmien
nym niż Biblia hebrajska. Od Żydów
i chrześcijan różni ich to, że nie uzna
ją drugiej (Proroków) i trzeciej (Pism)
części Biblii Hebrajskiej. Przyczyny
takiego podejścia należy szukać za
pewne w tym, że w tych dwóch zbio
rach jest mowa o apostazji ludności
Północnego Królestwa. W ten sposób
autorzy biblijni starali się ograniczać
znaczenie Garizim, jak i podkreślać
znaczenie Świątyni w Jerozolimie.

Kamień ze świątyni Jerozolimskiej, Muzeum
Archeologiczne, Stambuł.
Inskrypcje w języku greckim i łacińskim informowały o karze śmierci, która
spotka każdego, kto bezprawnie przekroczy soreg
(niski mur ograniczający
dziedziniec pogan)

Pomimo wspólnego dziedzictwa
(ojciec nasz Jakub, J 4,12). Żydzi nie
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Jednak Samarytanie twierdzą, że
to właśnie oni zachowują prawdziwą
wiarę starożytnego Izraela jaką wyło
żył Mojżesz i którą praktykowano na
górze Garizim. Judaizm uważają za
herezję, rozpoczętą przez kapłana He
liego, który założył rywalizującą świą
tynię w Szilo. Obwiniają również
Salomona, Ezdrasza i rabbiego Hillela
za niewłaściwą interpretację Prawa.

Palestyna w czasach
Jezusa była bardzo
zróżnicowana pod
względem etnicznym

W Starym Testamencie etniczny
termin Samarytanie pojawia się tylko
raz (2 Krl 17,29) dla określenia bu
downiczy świątyń, które przejęli kolo
niści mezopotamscy. Nowy Testa
ment używa tego pojęcia dla określe

© Tomasz Twardzilowski
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nia grupy etnicznoreligijnej zamiesz
kującej obszar wokół góry Garizim (J
4,142) i w wioskach rozrzuconej po
okolicznym terenie (Mt 10,5; Łk 9,52).
Ewangelista Łukasz podaje, że Sama
rytan można było spotkać na drodze
z Jerozolimy do Jerycha (10,2937).
Ewangelia Marka nie wspomina Sa
marytan, zaś u Mateusza Jezus po
ucza swoich uczniów o unikaniu wsi
samarytańskich: „Tych to Dwunastu
wysłał Jezus, dając im następujące
wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie
wstępujcie do żadnego miasta sama
rytańskiego!»” (Mt 10,5).
W Ewangelii Łukasza jedna z wio
sek nie przyjmuje Jezusa, ponieważ
szedł do Jerozolimy (por. Łk 9,5155),
co rodzi gniew wśród uczniów i chęć
zesłania kary z nieba na mieszkańców
tej miejscowości. Nauczyciel łagodzi
jednak postawę uczniów i idzie do na
stępnej wsi. Następnie Łukasz przed
stawia
obraz
miłosiernego
Samarytanina (Łk 10, 3035), który
w odróżnieniu od kapłana i lewity
okazał pomoc pobitemu człowiekowi.
Jeden z dziesięciu trędowatych
uzdrowionych przez Jezusa, który był
Samarytaninem okazał wdzięczność
Nauczycielowi (Łk 17,1117). Ewange
lista Jan opisuje rozmowę kobiety Sa
marytańskiej z Jezusem przy studni (J
4,126), a następnie opisuje dwudnio
wy pobyt Jezusa w jednym z miast
w Samarii, gdzie „wiele więcej ich
uwierzyło dzięki Jego słowu” (J 4,41).
W Dziejach Apostolskich Samaria
jest ukazana jako miejsce głoszenia
i świadczenia uczniów o Jezusie
Chrystusie (1,8). Zajmuje ona miejsce
między Judeą a światem pogańskim.
Filip (Dz 6,5  jest to jeden z siedmiu,
różny od apostoła Filipa) jako pierw
szy głosił dobrą nowinę w Samarii,
a następnie apostołowie Piotr i Jan
umacniali nowych wyznawców Chry
stusa Duchem Śwętym (Dz 8,1418).

B I U L E TY N K N S B 6 ( 2 0 1 3 )

Grupy etniczne i religijne zamieszkujące starożytną Palestynę

Poganie

Barbarzyńcy

Ogóle określenie odnoszące się do
wszystkich, którzy nie są Żydami. Po
dział na Żydów i pogan sięga korze
niami do Starego Testamentu.
Nawiązuje on do siedmiu ludów (hbr.
gojim), które nie zostały całkowicie
usunięte z Ziemi Obiecanej (Joz
24,11). Na przestrzeni wieków w Izra
elu ścierały się dwa podejścia do po
gan: uniwersalistyczne i partykularne.
Przedstawicielem pierwszego jest Iza
jasza, który przedstawia Izraela jako
światło narodów (Iz 42,6; 60,3), na
tomiast drugie podejście reprezento
wali Ezdrasz i Nehemiasz, którzy
nakazywali separację od pogan (Ezd
911; Ne 13,2331). Możliwe było
przejście pogan na religie żydowską,
ale wiązało się to z poddaniem się ob
rzezaniu i przyjęciu przepisów Prawa.
Nawrócony był prozelitą. Wielu jed
nak powstrzymywało się od poddaniu
się obrzezaniu i woleli pozostać boją
cym się Boga (Dz 10,2; 13,16).

Termin ten oznaczał dla Żydów
i Greków ludzi mówiącym obcym,
niezrozumiałym językiem (1 Kor
14,11). W Starym Testamencie słowo
barbarzyńcy miało negatywny wy
dźwięk i świadczyło o prymitywnym,
szorstkim i zezwierzęconym charak
terze określanych osób. Łagodniejszy
znaczenie temu terminowi nadał św.
Paweł, określając ich jako ludzi nie
wykształconych (Rz 1,14).

Grecy
Osoby pochodzenia greckiego
i kultury greckiej. Bardziej ogólnie po
jęcie to odnosiło się do osób mówią
cych po grecku i mieszkających
w zhellenizowanych miastach we
wschodniej części Cesarstwa Rzym
skiego (Mk 7,26; J 7,35). W Biblii ter
min grecki (w l.mn.) może odnosić się
również w sensie ogólnym do pogan
(2 Mach 4,36; Dz 9,29).

Rzymianie
Mieszkańcy
miast
Imperium
Rzymskiego (Dz 22,2529), przedsta
wiciele rzymskiego cesarstwa (J 11,48;
Dz 25,16), żydzi, którzy urodzili się
w Rzymie i mieszkają tam (Dz 2,10)
i ci, którzy zobowiązali się do wierno
ści Rzymowi (Dz 16,21).

Chrześcijanie
Termin ten określa wszystkich lu
dzi wierzących w Jezusa Chrystusa
niezależnie od przynależności etnicz
nej. Nazwa ta pochodzi od greckiego
terminu christos i jest odpowiedni
kiem hebrajskiego słowa Mesjasz, oba
oznaczają namaszczony (J 1,41; 4,25).
Termin chrześcijanin jest używany
tylko trzy razy w NT (Dz 11,26; 26,28;
1 P 4,16). Ludzie żyjący obok chrze
ścijan nazywali ich również wyznaw
cami/zwolennikami tej drogi (Dz
9,2). Chrześcijanie zaś samych siebie
określali jako wierni (Tt 3,14),
uczniowie (Dz 11,29; 21,16), bracia
(Dz 6,3; Rz 15,30) lub święci (Dz 9,13;
Rz 15,25; 2 Kor 13,12).

Bibliografia
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Harrison E. F., Baker's Dictionary of Theology,
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U g ru p owa n i a żyd owski e w cza sa ch N owe g o Te sta m e n tu
Życie Jezusa przedstawione w Ewangeliach można zrozumieć o wiele lepiej, gdy pozna się czasy Nowego Testamentu
z perspektywy podziałów istniejących w społeczności żydowskiej. Józef Flawiusz wyróżniał trzy główne frakcje: faryzeuszy, liczący
około 6000, nielicznych saduceuszy oraz esseńczyków w liczbie 4000. Wymieniał też inne grupy o konotacjach politycznych
i rewolucyjnych, które działaływI w. po Chr. RównieżNowyTestamentwspomina, poza esseńczykami, o tych grupach.

Faryzeusze

Saduceusze

Esseńczycy

Nazwa
Faryzeusze – „oddzieleni” (hebr. peruszim,
gr. farisaioi) nazwa o konotacjach negatywnych, nadana im przez przeciwników, którzy
uważali ich za sektę separującą się od tłumu.
O sobie mówili „towarzysze” (hebr. haberim).

Może pochodzić od imienia Sadoka, najwyższego kapłana z czasów króla Dawida i
Salomona lub od hebr. „cedakim”, czyli
„sprawiedliwi”, mającego odnosić się do stylu ich życia.

Esseńczycy – z aram. „czyści/święci/pobożni”. mała grupa lub „sekta”, która prowadziła życie wspólnotowe Rękopisy znad
Morza Martwego znalezione w 1 947 r. zazwyczaj są przypisywane tej grupie.

Historia
Rozpoczęli swoją działalność za czasów
hasmonejskich w II w. przed Chr. w kontekście walki z wpływami hellenistycznymi,
jawnie sprzeciwiając się polityce Jana Hirkana (1 34-1 04 r. przed Chr.). Po zburzeniu
Świątyni w 70 r. po Chr., pod przywództwem
Jochanana ben Zakkaja mieli decydujący
wpływ na reorganizację zasad wiary, dając
początek judaizmowi rabinicznemu.

Gdy władza kapłańska została połączona
przez Jonatana w 1 53 r. przed Chr., stare
kapłańskie rody, z których dotąd wywodzili
się arcykapłani, zjednoczyły się w opozycji.
Saduceusze zachowywali większość w Sanhedrynie aż do 70 r. po Chr., kiedy to
Rzymianie zburzyli Świątynię.

Identyfikowani ze wspólnotą z Qumran.
W II w. przed Chr. zgromadzili się wokół Nauczyciela Sprawiedliwości, sprzeciwiając się
przejęciu tradycyjnego kapłaństwa jerozolimskiego przez dynastię hasmonejską. Ich
ośrodek zniszczono w 68 r. po Chr., w czasie
wojny żydowskiej, którą esseńczycy postrzegali jako ostateczne starcie między siłami dobra (Prawdziwy Izrael) i zła (Rzymianie
i sojusznicy).

Charakterystyka
Faryzeuszami byli głównie świeccy, wśród
nich uczeni w Piśmie (Mk 2,1 6; Dz 23,9) i
uczniowie (Mk 2,1 8, Mt 22,1 6; Łk 5,33). Możliwe, że do ich grona należało kilku kapłanów
(z pokolenia Lewiego), a nawet członkowie
Sanhedrynu (por. Dz 5,34).
Byli zwolennikami ścisłego przestrzegania
surowych zasad, m.in. czystości rytualnej
w oparciu o Torę i tradycję (Tora ustna).
Rywalizowali z saduceuszami o polityczne
i religijne wpływy wśród władców i ludu.
Przestrzegali nie tylko praw zawartych w
Biblii Hebrajskiej, lecz także „tradycji starszych” (por. Mk 7,1 -1 3l Mt 1 5,1 -20).
Ewangelie przedstawiają ich głównie jako
przeciwników Jezusa (Mk 8,11 ; 1 0,2), którzy
spiskują z Herodianami, aby zgładzić Jezusa
(Mk 3,6).
Niektóre z trudniejszych polemik Jezusa
były skierowane przeciwko „obłudzie” i „ślepocie” faryzeuszy (por. Mt 23; J 9).
Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie
umarłych (por. Dz 23,1 -8) - W przeciwieństwie do Saduceuszy (por. Mk 1 2,1 8-27).
Sam Paweł był faryzeuszem (Flp 3,5; Dz
23,6; 26,5), podobnie jak niektórzy pierwsi
chrześcijanie (Dz 1 5,5).

Saduceusze byli ściśle związani ze Świątynią Jerozolimską i Sanhedrynem (por. Dz
4,1 ; 5,1 7; 23,6). Przestrzegali praw Tory,
lecz nie uznawali tradycji starszych. Ulegali
wpływom hellenistycznym. Byli rywalami
politycznymi i religijnymi faryzeuszów. Mieli
dobre relacje z rzymskim okupantem, który
mianując arcykapłana, wybierał go zawsze
z kręgów saducejskich. Byli pogardzani
przez lud, ale mieli poparcie arystokracji jerozolimskiej.
Odrzucali wiarę w zmartwychwstanie
(por. Mt 22,23; Mk 1 2,1 8; Łk 20,27; Dz 23,6)
oraz istnienie aniołów i duchów (por. Dz
23,8).
W Ewangeliach, które wspominają ich
rzadko, występują razem z faryzeuszami,
jako główni przeciwnicy Jezusa (por. Mt
1 6,1 -1 2; Mk 1 2,1 8-27).

Początkowo grupa kapłanów prowadzona
przez „Nauczyciela Sprawiedliwości”. Z czasem do jej struktur włączeni zostali lewici,
świeccy i nowicjusze. Nie uznawali kapłanów jerozolimskich niepochodzących z rodu
arcykapłana Sadoka, a tym samym nie kultu
świątynnego. Nie brali udziału w świętach
i nie składali ofiar na rzecz świątyni.
Oczekiwali, że Bóg ześle wielkiego proroka
i dwóch różnych Mesjaszy: królewskiego i kapłańskiego.
Ich życie we wspólnocie cechowały surowe
zasady członkostwa i rytuały. Przestrzegali
Tory i zasad czystości rytualnej. Prawdopodobnie praktykowali też życie w celibacie.
Nowy Testament o nich nie wspomina,
choć niektórzy badacze uważają, że Jan
Chrzciciel (a być może również Jezus) był ściśle związany z Esseńczykami, ale bezpośrednie powiązania są mało prawdopodobne.
Wierzyli wzmartwychwstanie ciał, i anioły.
Dziesiątki zachowanych zwojów i tysiące
skrawków odkrytych w latach 1 947-1 950 w
jaskiniach z okolic Qumran przypisywane są
esseńczykom. Zawierają one kopie prawie
całej Biblii Hebrajskiej , starszych tekstów niekanonicznych i wiele pism własnych wspólnoty.

Herodianie

Zeloci

Uczeni w Piśmie

Frakcja wspierająca politykę i rządy dynastii herodiańskiej, szczególnie Heroda Antypasa, rządzącego Galileą i Pereą w czasach
Jana Chrzciciela i Jezusa.
Nazwa „herodianie” związana jest ze wspomnianą dynastią.
W Nowym Testamencie występują jedynie
raz u Mateusza dwa razy u Marka.
Spiskowali razem z faryzeuszami, by zgładzić Jezusa, jeszcze podczas Jego działalności w Galilei (por. Mk 3,6)
Wspólnie z kilkoma faryzeuszami próbowali przyłapać Jezusa na pytaniu o kwestię
płacenia podatków Cezarowi (por. Mt 22,1 6
Mk 1 2,1 3-1 7).
Możliwe, że odnoszą się do nich także
teksty mówiące o przyjaciołach i urzędnikach Heroda (por. Mt 1 4,1 -1 2; Mk 6,21 -26;
Łk 23,7-1 2).

Nazwa (z gr. „gorliwi)” mogła odnosić się
do każdego, kto wiernie przestrzegał Prawa
Bożego (por. Lb 25,1 3; 1 Krl 1 9,1 0, Dz 22,31 ).
Zeloci byli jednym ze znaczących ugrupowań
o charakterze rewolucyjnym, stanowiących
ruch oporu wobec okupacji rzymskiej.
Działali w I w. po Chr. Za założycieli ruchu
uznawani są faryzeusz Sadok i Juda Galilejczyk. Ich pierwsze zbrojne wystąpienie związane było ze spisem podatkowym przeprowadzonym przez Kwiryniusza (por. Dz
5,37). Ich partyzancka walka doprowadziła
ostatecznie do wybuchu pierwszej wojny żydowskiej w 66 r. po Chr., której konsekwencją
było zburzenie Świątyni w 70 r. po Chr. Pewne oddziały zelotów stawiały jeszcze opór
w Gamali (do 72 r.) i na Masadzie (do 73 r.).
Zeloci byli również czynni podczas powstania Bar Kochby w latach 1 32-1 35 po Chr.
Odrzucali obowiązek płacenia podatków
Rzymianom, wierząc, że jedynym Panem
i Królem Izraela jest Bóg. Byli przekonani, że
nie należy biernie oczekiwać nadejścia czasów mesjańskich, lecz bezpośrednio ingerować w dzieje narodu, także przemocą.
Jeden z apostołów nazywany jest Szymon
Gorliwy (por. Łk 6,1 5 i Dz 1 ,1 3), choć Mateusz i Marek mówi o nim Szymon Kananejczyk (por. Mt 1 0,4; Mk 3,1 8). Być może
należał do tej rewolucyjnej grupy zanim stał
się uczniem Jezusa, choć bardziej prawdopodobne jest, że był on „gorliwy” w pierwotnym znaczeniu tego słowa, jak można
rozumieć również użycie tego przymiotnika
przez Pawła (por. Dz 22,3; Ga 1 ,1 4; Flp
3,1 6).

Mężczyźni specjalnie przeszkoleni w Piśmie, uznani oficjalnie za uczonych, a tym
samym wpływowi interpretatorzy i nauczyciele Prawa, działacze i rządzący, mający
prawo rozstrzygać kwestie związane z religia. Prawem i współuczestniczyć w procesach karnych jako sędzia, zaś w procesach
cywilnych wydawać wyroki.
Zajmowali się głównie pisaniem, np. sporządzaniem dokumentów prawnych, kronik,
kopiowaniem Pism oraz nauczaniem ludu
(mogli otwierać szkoły). Odkąd wyspecjalizowali się w interpretacji Prawa (Tory), „skrybowie” czasami tłumaczono jako „prawnicy”.
Uczeni w Piśmie nie tworzyli własnej partii,
lecz mogli należeć do innych grup. Większość z nich była faryzeuszami (Mk 2,1 6; Dz
23,9), choć przed zniszczeniem Świątyni występowali także saducejscy uczeni w Piśmie.
Ewangelie zazwyczaj przedstawiają ich
(razem z arcykapłanami, starszymi i faryzeuszami) jako przeciwników Jezusa (por. Mk
11 ,27; 1 4,1 .43.53). Jest jednakkilka wyjątków
– niektórzy uczeni byli niezależni (Mt 1 3,52),
nawet chwaleni przez Jezusa (Mk 1 2,28-34)
lub bronili Pawła (Dz 23,9). Łukasz używa
technicznego terminu „prawnik” (gr. „nomikos” w Łk 7,30; 1 0,25;) tam, gdzie Marek i Mateusz mają skrybowie („grammateis)”.
Dzieje Apostolskie ukazują ich jako przeciwników pierwszych chrześcijan (Dz 4,5;
6,1 2).

Arcykapłan, kapłani i lewici
Byli odpowiedzialni za świątynię i kult,
a tym samym byli religijnymi i społecznymi
przywódcami narodu żydowskiego
Kapłani i lewici w starożytnym Izraelu wywodzili się wyłącznie z rodu Lewiego. Żaden żyd z pozostałych jedenastu pokoleń
nie mógł zostać kapłanem.
Kapłani składali ofiary i dbali o inne kultyczne sprawy w świątyni (por. Mt 1 2,3-5;
Mk 1 ,44; Łk 1 ,5-23).
Lewici (członkowie pokolenia Lewiego,
którzy nie byli kapłanami) pomagali w prowadzeniu świątyni jako strażnicy, muzycy
itd. (por. Lb 3,8; Łk 1 0,32; J 1 ,1 9; Dz 4,36).
To samo greckie słowo tłumaczone jako
„najwyższykapłan” –arcykapłan (l.poj.) i arcykapłani (l.mn.) w większości polskich przekładów, odnosi się do najważnieszych przywódców Izraela oraz odpowiedzialnych za
Świątynię przed jej zburzeniem w 70 r. po Chr.
Najwyższy Kaplan(arcykapłan) wyróżniał
się spośród innych kapłanów godnością,
znaczeniem i wpływem. W czasach Nowego
Testamentu był nominowany przez Rzymian
na roczną kadencję. Występujący w Ewangeliach Annasz i Kajfasz byli ponownie wybierani na ten urząd (por. Mt 26,3.57; Łk 3,2;
J 11 ,49; 1 8,1 2-28; Dz 4,6);
Nowy Testament wspomina kapłanów pojedynczo lub jako grupę (por. Mt 8,4; Łk 1 ,5;
1 0,31 ), przedstawiając ich (często z uczonymi
w Piśmie i starszymi) jako autorytety żydowskie które sprzeciwiały się Jezusowi, długo
starały się go pojmać i zabić go. Osiągnęli swój
cel we współpracy z rzymskim prokuratorem.

Uczniowie Jana Chrzciciela
Według Łk 1 ,36 Jan był kuzynem Jezusa,
gdyż jego matka była krewną Maryi. Jan był
uważany za wielkiego mówcę i proroka, wzywającego do nawrócenia (por. Mk 1 , Mt 3, Łk
3, J 1 ). Pełnił owocną posługę, nauczając i zanurzając ludzi w wodzie na odpuszczenie
grzechów (por. Mk 1 ,4-8). Budził też wiele
sprzeciwu, zwłaszcza w środowisku dworskim, w konsekwencji czego został aresztowany i skazany na śmierć przez Heroda
Antypasa (por. Mk 1 ,1 4; 6,1 4-29).
Jan miał znaczną liczbę uczniów jeszcze
za życia (por. Mt 11 ,2-1 9; Mk 2,1 8; Łk 11 ,1 ; J
1 ,35-39; 3,25). Po jego śmierci czcili go jako
postać mesjańską, stając się poważną konkurencją dla pierwotnego chrześcijaństwa.
O niektórych „joannitach” wspominają Dzieje
Apostolskie (por. Dz 1 8,24-28; 1 9,1 -5).

M. Ernst, Faryzeusze, w: Nowy Leksykon Biblijny, Kielce 2011 , 205-206.
Tenże, Saduceusze, w: Nowy Leksykon Biblijny, 659-660.
Tenże, Uczony w Piśmie, w: Nowy Leksykon Biblijny, 768.
F. Just, Jewish Groups at the Time ofJesus, http://catholic-resources.org/
Bible/Jewish_Groups.htm
M. Stubhann, Starsi, w: Nowy Leksykon Biblijny, 694.
Tenże, Arcykapłan, w: Nowy Leksykon Biblijny, 37.

Starsi
Starsi – członkowie społeczności, tworzący jej elitę i często religijni i świeccy dostojnicy,
zasiadający w Sanhedrynie, który powstał po
wygnaniu w nawiązaniu do tradycji izraelskiej
sięgającej Mojżesza. Wiek odgrywał tu drugorzędną rolę.
Greckie słowo „presbyteros” odnosi się do
starszego mężczyzny, lecz zwykle odnoszono
je do człowieka szanowanego przez innych jako przywódca i wzórdo naśladowania.
W czasach Nowego Testamentu ustąpili
miejsca kapłanom i uczonym w Pismie, między którymi Ewangelie ukazują ich jako spiskujących przeciwników Jezusa.
Zgodnie ze świadectwem Nowego Testamentu na czele pierwszych wspólnot chrześcijańskich starsi stali (1 Tm 5,1 7-20; 1 P
5,1 -5). Apokalipsa nadaje szczególną rolę 24
starszym otaczającym tron Boży (Ap 4,4-11 ).

Bibliografia

Tenże, Herodianie, w: Nowy Leksykon Biblijny, 252-253.
Tenże, Kapłan, w: Nowy Leksykon Biblijny, 337-338
M. Stubhann ‒ M. Ernst – F. S., Esseńczycy, w: NowyLeksykon Biblijny,1 88-1 89.
A. Vonach, Zeloci, w: Nowy Leksykon Biblijny, 81 9-820.
* Grafiki zainspirowane animacjami z serialu „What's in the Bible?”
oraz clipartami Philipa Martina.
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Rodzące się chrześcijaństwo
wobec
religii świata antycznego

S

woją książkę o religiach i kultach
czasów antycznych Danuta Musiał
rozpoczyna od słusznej uwagi, że
„żadna ze znanych historykom re
ligii nie pojawiła się jednak nagle,
nie narodziła się jak Atena z głowy
Zeusa”1. Oznacza to, że każda religia, tak
że chrześcijaństwo, nie jest tworem abso
lutnie wyjątkowym, lecz wpisuje się
w uwarunkowania kulturowe zastanego
świata i do pewnego stopnia z nich czer
pie. Istotnie, dla osób choćby minimalnie
zaznajomionych z historią starożytną czy
też dla chrześcijanina mającego podsta
wową świadomość korzeni własnej reli
gii, oczywisty jest fakt zrodzenia się

chrześcijaństwa w łonie judaizmu biblij
nego czasów przełomu wieków przed i po
Chr. Odwoływanie się Jezusa, z pocho
dzenia Żyda, potomka Dawida, do wiary
ojców wyznawanej przez Abrahama, do
Mojżesza, królów i proroków Izraela,
a także opieranie się na monoteizmie
wykluczającym innych bogów poza Tym,
który wyprowadził Jego naród z niewoli
egipskiej i zawarł przymierze na Synaju,
wreszcie odwoływanie się do tradycji
Prawa, Proroków i Pism oraz troska
o przestrzeganie Tory (por. np. Łk 2; Mk
14,12), jednoznacznie ukazuje wspólne
elementy i związki rodzącego się chrze
ścijaństwa z judaizmem czasów Biblii.

Nieco bardziej mogą zaskakiwać
różnorakie paralele, które wychwytuje
porównawcze religioznawstwo po
między chrześcijaństwem a licznymi
religiami pogańskimi starożytności.
Czyż bowiem nie wydają się nam zna
ne pewne motywy mitologii greckiej,
jak choćby przekaz o Perseuszu naro
dzonym z dziewicy, o męczeńskiej
śmierci Dionizosa, syna Zeusa (naj
wyższego boga!) w micie orfickim,
o Heraklesie i Asklepiosie, którzy po
śmierci mieli wstąpić do nieba? Czy
dla starożytnych nie miałby być atrak
cyjny kult tego ostatniego, przedsta
wianego w II w. po Chr. przez Eliusza
Arystydesa, jako bóg zbawienia bro
niący przed śmiercią? W takim ujęciu
Asklepios byłby nie tylko lekarzem
ciała, ale i zbawcą przywracającym do
życia, także życia wiecznego2. Co więc
powiedzieć o detalach zawartych
w opisach obrzędów popularnych
w czasach rodzącego się Kościoła mi
steriów hellenistycznych? Justyn za
rzucał wyznawcom Mitry, że stosują
w trakcie swych rytualnych spotkań
chleb oraz kielich wody na wzór
chrześcijan3. Wyznawcy tego samego
bóstwa umieszczali w apsydzie swoich
mitreów, tuż za ołtarzem, przedsta
wienie tauroctonium – mitycznej
ofiary, którą sam bóg Mitra in illo
tempore złożył z zabitego przez siebie
byka w intencji wiernych, przy czym
krew tej ofiary ma moc oczyszczającą
i powoduje odradzanie się życia4. Za
równo w judaizmie, jak i niektórych
religiach i misteriach pogańskich sto
sowano rytualne obmycia inicjacyjne
(wody używano w kulcie Izydy, zaś
krwi byka w taurobolium, budzącym
grozę, inicjacyjnym rycie w ramach
kultu Meter – Wielkiej Macierzy5).
Również ikonografia wczesnochrze
ścijańska dostarcza dowodów na wza
jemne oddziaływanie między wy
znawcami Chrystusa a kultów pogań
skich. Malarstwo katakumbowe nie
jednokrotnie przedstawia brodatego

Jezusa w himationie i sandałach
greckich lekarzy, z dłonią podniesioną
w geście Asklepiosa. Natomiast
w Museo Nazionale Romano w Rzy
mie można oglądać dwa fragmenty
polichromowanej płyty nagrobnej
z początku IV w. po Chr., która przed
stawia cuda ewangeliczne oraz scenę
Kazania na górze, w której brodaty
Chrystus jest ukazany także na podo
bieństwo Asklepiosa  siedzi w płasz
czu narzuconym na nagi tors6.
Pytanie, które należy wobec tych
wzajemnych odniesień stawiać, doty
czy nie tyle faktu ich istnienia, ale ra
czej nowości, jaką chrześcijaństwo
wniosło w barwny świat religii, kultów
i szkół filozoficznych antyku. Spróbu
jemy na nie odpowiedzieć w czterech
krokach ukazując historyczne podsta
wy chrześcijaństwa, jego uniwersa
lizm, ekskluzywizm jego monoteizmu
oraz świadomie przeżywaną przez
chrześcijan wiarę, która konkretnie
wpływała na ich codzienne życie.

Wydarzenie historyczne
zamiast mitu
Głoszenie wiary przez chrześcijan
w ramach kerygmatu, katechezy i li
turgii opierało się zawsze na wydarze
niu Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Jego
męczeńskiej śmierci i zmartwych
wstaniu. Istotne znaczenie miał tu
fakt odwoływania się do konkretnego
wydarzenia historycznego. W taki
właśnie sposób Piotr przemawiał do
zgromadzonych żydów z Jerozolimy
i diaspory (por. Dz 2). Podobnie czynił
i Szczepan przed Sanhedrynem
(por. Dz 7). Tenże, głosząc śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa, na
wiązywał zarazem do judaistycznej
pamięci o jedynym Bogu, który obja
wił się Abrahamowi, Jakubowi, po
wołał Mojżesza i przeprowadził Naród
Wybrany przez pustynię (także wyda
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Mityczna scena, w której
Mitra zabija byka, by
złożyć go w ofierze za
ludzi. Dla wyznawców
Mitry krew byka miała
wartość oczyszczającą
i przywracającą do życia.
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rzenie traktowane historycznie, a nie
mitycznie). Podobnie Paweł napisze
do Koryntian, że przekazuje im „to, co
sam przejął” (por. 1Kor 15,3n). Wresz
cie świadectwo w Drugim Liście św.
Piotra odwołuje się do tradycji sięga
jącej konkretnych naocznych świad
ków (tu: w odniesieniu do wydarzenia
Przemienienia Pańskiego, por. 2P
1,16). Oparcie całej religii na objawie
niu dokonanym w ramach historycz
nego wydarzenia, poświadczonego
mniej lub bardziej wyraźnie także
przez
pogańskich
oponentów
(por. Testimonium Flaviani Józefa
Flawiusza, przekazy w Rocznikach
Tytusa, w liście Pliniusza Młodszego
do Trajana czy w Żywotach cezarów
Swetoniusza) stanowi wyjątek na tle
religii świata hellenistycznego i rzym
skiego7. U źródeł tych ostatnich stoi
na ogół mit, zwany fundacyjnym, któ
ry opisuje ważne wydarzenia z życia
bóstw oraz daje podstawy do rozwoju
kultu. Wydaje się, że na dłuższą metę
odwołanie się do historycznego wyda
rzenia stanowiło istotny czynnik
w uwiarygodnieniu Dobrej Nowiny
głoszonej wobec świata.

Ekskluzywizm monoteizmu
nie do pogodzenia z politeizmem
W świecie starożytnym, w którym
powszechne było politeistyczne rozu
mienie religii (judaizm biblijny jawi
się na tym tle jako zdecydowany wyją
tek8), nikogo nie dziwiło jednoczesne
uczestnictwo mieszkańca Efezu czy
Aleksandrii w kilku różnych kultach,
łatwo dostępnych w każdym więk
szym mieście cesarstwa. Na takim tle
wyznawcy Chrystusa zdecydowanie
odcinający się do tego typu praktyk
i ograniczający się do wiary w Jezusa
Chrystusa, którego Bóg wskrzesił
z martwych, musieli być traktowani
jako grupa rażąco odmienna czy
wręcz destabilizująca ustalony porzą
dek społeczny. Chrześcijaństwo nie
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było jedynie kolejną nową religią, ale
zakładało w swej istocie reformę sa
mego myślenia o religii i religijności
jako takiej. Widać to zarówno w od
niesieniu do biblijnego judaizmu,
w którym wyrósł sam Jezus i Jego
pierwsi uczniowie, jak i w stosunku do
różnorakich religii świata antycznego.
Początkowo jerozolimski Kościół
Matka, jako pierwsza wspólnota
uczniów (judeochrześcijan!), był po
strzegany przez postronnych jako ko
lejne stronnictwo w wieloposta
ciowym wówczas judaizmie, „sekta
nazarejczyków” (Dz 24,5). Jednak
szybko okazało się, że o ile w tamtym
okresie współistnienie takich ugrupo
wań jak faryzeusze, saduceusze, es
seńczycy czy herodianie mieściło się
jeszcze w ramach jednej religii juda
istycznej, to nowa wspólnota chrze
ścijan kieruje się tak radykalnie
nowym sposobem w patrzeniu na
Boga, religię i kult, iż obie grupy będą
musiały się rozejść. Stało się to nie
stety faktem w atmosferze narastają
cej wrogości, której jedną ze
znaczniejszych cezur było „wyklęcie
heretyków” (birkathaminim) włą
czone do Modlitwy osiemnastu bło
gosławieństw
przez
rabiego
Gamaliela II ok. 90 r. po Chr.9.
Odnotowanemu w Nowym Testa
mencie
męczeństwu
Szczepana
(por. Dz 7,54n) oraz Jakuba, brata
Jana (por. Dz 12,2) czy prześladowa
niu w Kościele jerozolimskim (por. Dz
8,1; 11,19) w judaizmie odpowiadają
także zapisy o narastającym napięciu
między chrześcijanami a społeczno
ścią imperium rzymskiego (np. Apo
kalipsa przedstawia cesarstwo pod
postacią bestii wychodzącej z morza,
a cesarzy jako jej 10 rogów i 7 głów –
por. Ap 13,18).
Istotnie, w państwie, w którym re
ligia, a raczej różne religie, były pod
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porządkowane społeczeństwu kolek
tywistycznemu i miały służyć jego sta
bilności i integralności. Wszystko, co
nie mieściło się w znanej od dawna
tradycji religijnej, traktowane było ja
ko zabobon (superstitio)10. Jaskra
wym dowodem takiej odmienności,
zagrażającej z punktu widzenia Rzy
mu, państwowości cesarstwa, była
odmowa uczestnictwa w kulcie cesa
rzy. Dla chrześcijan nie do przyjęcia
było składanie wymaganych ofiar ko
lejnym cesarzom, co od czasów deifi
kacji Juliusza Cezara przez Oktawiana
Augusta i wybudowaniu mu świątyni
na Forum Romanum w 42 r. przed
Chr. stało się praktyką obowiązkową
dla mieszkańców imperium. Z kolei
w uszach Rzymian wyznanie wiary
składane przez św. Pawła w słowach:
„Nasza ojczyzna bowiem jest w niebie.
Stamtąd też jako Zbawcy (swth/ra)
wyczekujemy Pana naszego (ku,rion)
Jezusa Chrystusa” (Flp 3,20) musia
łoby brzmieć prawie jak podżeganie
do buntu, skoro terminy Soter (Zbaw
ca) czy Kyrios (Pan) należały do ofi
cjalnej nomenklatury cesarskiej11.
I choć sam Paweł zachęcał też prze
cież do lojalności wobec doczesnej
władzy (Rz 13,1n). A w Pierwszym Li
ście do św. Tymoteusza dopowiedzia
no, że chodzi też o modlitwy za
cesarza (1Tm 2,2), wierne trwanie
przy własnym wyznaniu wiary przez
chrześcijan prowadziło do ich częścio
wej alienacji (wyraźne ślady choćby
w Pierwszym Liście św. Piotra odno
śnie wiejskich społeczności w Anato
lii), fałszywych oskarżeń o różnego
rodzaju zbrodnie (rytualne mordy,
kanibalizm, kazirodztwo) czy wreszcie
podejmowanych okresowo w wybra
nych regionach fizycznych prześlado
wań (na skalę cesarstwa od czasów
Septymiusza Sewera w 202 r. aż do
apogeum
za
Dioklecjana
na
przełomie 303/304 r.).

przedstawicieli rzymskiej władzy, bę
dące źródłem dyskryminacji czy prze
śladowań chrześcijan, opierały się na
chęci obrony przed czymś, co właści
wie pozostało im nieznane. To, że
chrześcijaństwo nie było nośnikiem
idei rewolucyjnych (zagrażających
wprost imperium), pokazuje przykład
stosunku do niewolnictwa. Wyznawcy
Chrystusa nie domagali się przecież
w czasach Nowego Testamentu znie
sienia tej głęboko zakorzenionej
w starożytnej mentalności instytucji.
Choć była ona rażąco niezgodna
z ideałem braterskiej miłości na wzór
miłości Chrystusa i być może można
było się takiej próby spodziewać. Ra
czej starano się jednak pracować nad
przemianą mentalności i to najpierw
pojedynczych jednostek, samych
chrześcijan. Służyły temu wezwania,
by niewolników traktować na sposób
chrześcijański, po bratersku, przeko
nując zarazem o wewnętrznej równo
ści wszystkich bez wyjątku ludzi
(por. 1Kor 7,21n; Kol 4,1; Flm 16)12.
Celem była przemiana myślenia nie
jako od wewnątrz, by w długofalowej
perspektywie ukazać wewnętrzną głę
boką amoralność systemu niewolni
czego i w ten sposób pobudzić do jego
świadomego odrzucenia.

Chrystus jako Orfeusz.
Scena z katakumb św.
Marcellina w Rzymie, IV w.

Warto jednak dodać, że obawy
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Uniwersalizm
wobec partykularyzmów

Typowe dla starożytności
przedstawienie Jezusa
jako Dobrego Pasterza.
Katakumby Pryscylii, Rzym
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Brak zgody na jakikolwiek synkre
tyzm uzupełniony był z drugiej strony
przez nową w świecie religii ideę uni
wersalizmu: wiara w Chrystusa była
nie tylko dostępna dla każdego czło
wieka niezależnie od jego narodowo
ści, statusu społecznego czy do
tychczas wyznawanej religii13, ale tak
że chrześcijanie otrzymali nakaz jej
głoszenia (por. Mt 28,19n14). To rady
kalna nowość, gdyż w religiach staro
żytnych (również dużo wcześniejszych
od chrześcijaństwa) idei misyjnej nie
było w ogóle15. Co prawda w Starym
Testamencie, a więc i judaizmie cza
sów Nowego Testamentu, pojawiają
się pierwiosnki myśli dotyczącej po
słannictwa wiary w jedynego Boga
skierowanej do wszystkich narodów.
Jednak dopiero w nauczaniu Chrystu
sa i Jego uczniów znalazły one swój
pełny wyraz16. Religie pogańskie, choć

akceptowały uczestnictwo w innych
kultach, nie prowadziły akcji misyjnej.
Co więcej, często udział w nich wiązał
się z obowiązkiem zachowania tajem
nicy, by nie rozgłaszać religijnych tre
ści
niewtajemniczonym.
Helle
nistyczne misteria oznaczały wiedzę
niedostępną, a nawet niewymawialną
(avrrh,ta) czy zakazaną (avporrh,ta)17.
Nauka Pawła o misterium Chrystusa
– teraz objawionym i jawnie, po
wszechnie głoszonym (por. Ef 3,36)
jest tu zupełnie odmienna. W efekcie
dawało to chrześcijanom silne poczu
cie przynależności do szerokiej wspól
noty. Sam Jezus jest pośrednikiem
między Bogiem a ludzkością, a nie tyl
ko między Bogiem a Izraelem – jak
w judaizmie18. Takie uniwersalistycz
ne podejście dawało obraz Boga, który
nie jest bóstwem tylko jednego naro
du czy jakiejś grupy społecznej, ale
całej ludzkości. Bóg chrześcijan nie
uznawał podziałów na czystych i nie
czystych, niewolników i wolnych, Ży
dów i pogan. Niewątpliwie była to
znacząca wartość w świetle misyjnych
planów i zadań chrześcijan. Ponadto
można odnieść wrażenie, że tego typu
uniwersalistyczna wizja zakłada swo
isty optymizm wobec świata. Świat nie
jest traktowany jako miejsce zesłania
(jak w platonizmie czy neoplatoni
zmie), ani dzieło złego Demiurga (jak
w gnozie). Jest dobry z natury, bo
stworzony przez Boga i przez niego
ukochany (por. J 3,16). Logika więc
nakazuje, aby wyprowadzić też stąd
postulat aktywnej i twórczej obecności
w nim. Rzeczywiście, przynależność
do wspólnoty chrześcijan od samego
początku, pomimo trudnej nieraz tro
ski o zachowanie własnej tożsamości,
zakładała włączanie się w doczesną
społeczność. Na myśli mamy tu za
równo troskę o zwykłe, codzienne re
lacje z innymi mieszkańcami im
perium (na agorze, w miejskiej bra
mie, w łaźni czy gospodzie), jak i za
angażowanie na rzecz przepajania
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doczesnego świata pierwiastkami czy
sto
chrześcijańskimi.
Wyznawcy
Chrystusa zasadniczo od świata nie
uciekali, nie zamykali się we własnych
enklawach i gettach. Wzywani byli,
by nie traktować ludzi spoza własnej
wspólnoty jako wrogów, ale raczej za
chęcani, by wnosić powiew chrześci
jańskiego
ducha
w
codzienne
obyczaje, decyzje dotyczące społecz
ności lokalnych czy sprawy politycz
ne. Choć pewnie i w starożytności,
i dziś istnieją tendencje przeciwne,
wydaje się, że jasny od początku po
stulat powszechnej misji sugeruje ta
kie właśnie podejście.

Wiara ponad rytuałem
Ostatnim wymiarem oryginalności
chrześcijaństwa, na który warto zwró
cić uwagę jest rola wiary. Spoglądając
na religie świata hellenistycznorzym
skiego nie znajdziemy specjalnego za
interesowania tą kwestią. W Rzymie
zarówno religia oficjalna (sacra pu
blica), jak i pobożność prywatna (sa
cra privata) sprowadzały się do
wykonywania zewnętrznego kultu.
Już w Grecji głęboko zakorzeniona
była myśl związana z czystością rytu
alną, warunkującą kontakt z bó
stwem, którą zaburzyć mógł np.
kontakt z kobieta w połogu, zwłokami
czy zabójstwo, nawet w obronie wła
snej. Towarzyszyła temu obfitość ry
tuałów oczyszczających (katharsis)19.
I w Grecji, i w Rzymie praktykowano
religię jako narzędzie służące pozy
skaniu przychylności bogów dla spo
łeczności lokalnej czy rodziny (pax
deorum). Religie te miały charakter
mocno wotywny. Opierały się na ślu
bach składanych bóstwom w oczeki
waniu na konkretne dobrodziejstwa
(szczęśliwa podróż morska, narodziny
dziecka, pomyślne żniwa, zwycięstwo
w bitwie)20. Żywo towarzyszyła temu
mentalność magiczna, wyrażająca się
w dążeniach, by uzyskać władzę nad

bóstwem poprzez skrupulatnie wyko
nany obrzęd i w ten sposób osiągnąć
własne cele (rozwinięta teurgia –
sztuka „zmuszania” bóstw do realiza
cji własnej woli)21. Sposobów „wyrwa
nia” bóstwom nieznanej wiedzy
szukano też w popularnej wówczas
astrologii. Do astralnego fatalizmu
odwoływała się także wysoko ceniona
filozoficzna szkoła stoicka, co zwięźle
wyraził w swym dziele Astronomica
żyjący w czasach Tyberiusza poeta
Maniliusz: Fata regunt orbem („Losy
rządzą światem”)22.
Na tym tle wyróżnia się postawa
Jezusa, który choć z jednej strony
szanował Prawo i sam o nie dbał
(por. Mt 5,17; Mk 14,49), to jednak
wielokrotnie jest też przedstawiany
w Ewangeliach jako ten, który syste
matycznie łamiący przepisy Tory i in
nej zwyczaje religijne judaizmu
dotyczące szabatu, czystości rytualnej,
spotkań z chorymi, opętanymi czy
grzesznikami. Ta prowokacyjna po
stawa miała za zadanie zmusić do
przemyślenia całościowego podejścia
do religii. Według Jezusa, a potem
Jego uczniów, choćby Pawła, nie da
się relacji do żywego Boga zbudować
w oparciu jedynie o rytuał czy troskli
we wypełnianie zewnętrznych przepi
sów. Jezus wskazuje nowy kult:
„w Duchu i prawdzie” (por. J 4,23n),
w którym liczy się postawa wewnętrz
na, skrucha serca oraz wiara. To, co
nie do końca skutecznie próbowali
budzić prorocy Starego Testamentu,
Jezus stawia jako warunek sine qua
non nowej religii. Przepisy religijne
Tory zostają zastąpione nowym przy
kazaniem miłości (por. J 13,34; 15,12).
Konsekwentnie św. Paweł będzie mó
wił o obrzezaniu serca w opozycji do
tradycyjnego rytuału judaistycznego
(por. Rz 2, 2529) oraz będzie wska
zywał na wiarę jako warunek uspra
wiedliwienia (por. Ga 2,16; Rz
3,24.28). Analiza kultów antycznych
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(Dionizosa, Heraklesa, Asklepiosa)
wykazuje brak zwartego systemu teo
logicznego23. W religiach pogańskich
nie ma też właściwie mowy o wierze
i wynikającej z niej przemianie moral
nej (wyjątkiem jest kult Mitry). Liczy
się właściwie jedynie precyzyjnie wy
konany obrzęd. W chrześcijaństwie
obrzęd obecny jest również. Nie spo
sób wyobrazić sobie tej religii zwłasz
cza bez chrztu i Eucharystii, jednakże
wielokrotnie przywoływany jest waru
nek wyznania wiary w Chrystusa
(por. np. Rz 10,9; J 3,15; 6,35.40.47;
9,35; 11,26). Obrzęd i modlitwa chrze
ścijańska nie są magiczne poprzez to,
że ich celem jest dostosowanie się wy
znawcy do woli Boga (a nie próba
skłonienia Go do zrealizowania woli
własnej). Z tą wiarą łączy się przemia
na życia, nawrócenie. W tym kontek
ście św. Paweł pisze do Rzymian
o ofierze duchowej, którą należy czy
nić ze swego ciała, tj. codziennego
trudu, poskramiania namiętności,
wytrwałego podejmowania swych
obowiązków (por. Rz 12,1nn). Tego
typu ofiara duchowa, włączana w bez
krwawą Eucharystię zastępuje po
wszechne w judaizmie biblijnym
i kultach pogańskich krwawe ofiary
zwierzęce. Wzmiankowana przemia
na życia oznacza zarazem podjęcie
wysokich wymagań moralnych, często
wykraczających ponad ustalone wów
czas etyczne paradygmaty. Chrześci
janie
odrzucali
więc
sakralną
prostytucję, czyny homoseksualne,
rozwiązłość, zabójstwa, przyzwolenie
na wszechobecną przemoc, brutal
ność i wyzysk, co niejednokrotnie na
rażało
ich
na
dyskryminację
w ówczesnym społeczeństwie.
Wyrok śmierci Sanhedrynu oraz
prokuratora Poncjusza Piłata na Je
zusa w oczach Jego adwersarzy miał
zakończyć epizodyczne nowinkarstwo
religijne Mistrza z Nazaretu. W sym
boliczny sposób pokazuje to, jak bar
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dzo autorytety ówczesnego świata nie
zrozumiały nowości, jaką Jezus przy
niósł. Gwałtowny rozwój chrześcijań
stwa w kolejnych dziesięcioleciach
i wiekach z kolei udowodnił, że zro
dzona wówczas religia nie tylko nie
załamała się trudnościami, ale rozwi
nęła się ponad wstępne racjonalne
oczekiwania. Przeminęły kulty Deme
ter, Izydy, Mitry, Tyche czy Cezara,
judaizm przybrał hermetyczną rabi
niczną formę, a w Apokalipsie Zasia
dający na tronie mówi na końcu
czasów: „Oto czynię wszystko nowe”
(por. Ap 21,5). Wydaje się, że to „no
we” rozpoczęło się jednak już dawno,
licząc od dziś – dwa tysiące lat temu
w Galilei.
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starożytnym, D. Musiał  M. Ziółkowski (red.), 64.
21 Por. H.P. Hasenfratz, Religie świata, 83.
22 W podobnym duchu wypowiadał się też Seneka
w dziele O opatrzności. Por. D. Musiał, Antyczne
korzenie, 221.
23 Por. Tamże, 9192.
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Choroby
i sposóbich leczenia
w czasachNowegoTestamentu

w

Uzdrowienie
trędowatego, Cosimo –
Roselli, Kaplica Sykstyńska
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czasach Nowego Testa
mentu choroby i sposoby
ich leczenia często były po
strzegane przez pryzmat
religii czy wierzeń danego środowiska
oraz regionu. W początkach medycy
ny np. starożytnej Grecji ważną rolę
odgrywały mityczne opowiadania
oraz świątynna działalność kapłanów.
Natomiast w środowisku rzymskim,
mimo wyraźnego wpływu religii grec
kiej, nie przywiązywano aż tak zna
czącej wagi bogom w kwestiach
medycznych (co wynikało z podejścia
Rzymian do kwestii boskich w ogóle)1.

Z kolei na kartach Nowego Testa
mentu możemy odnaleźć wiele odnie
sień do chorób tamtych czasów,
jednakże sposób ich leczenia nie jest
pojmowany w sensie medycznym, ale
związany jest raczej z działalnością
Jezusa Chrystusa.
Wśród wielu chorób tamtych cza
sów, które niejednokrotnie dotykały
ludzi, należy wymienić m.in. choroby
skóry i choroby wewnętrzne. Niniejsze
opracowanie będzie poświęcone nie
którym z nich oraz różnym sposobom
leczenia, szczególnie zaś chirurgii.
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Choroby skóry
Najbardziej rozpowszechnionymi
chorobami były: trąd i gruźlica. Trąd
towarzyszył człowiekowi od zarania
dziejów. W I w. po Chr. występował
on w basenie Morza Śródziemnego,
a później swym zasięgiem objął także
Europę. Trąd w sensie biblijnym ro
zumiany był jako różnego rodzaju
choroby skóry, choć pojmowano go
też w innym sensie niż tylko medycz
nym. Ludzie, którzy byli dotknięci
trądem, nie cierpieli jedynie z powodu
choroby ciała, ale także przez napięt
nowanie społeczne i postrzeganie ich
schorzenia jako kary Bożej. Chorzy na
trąd zwykle nie liczyli na uzdrowienie,
gdyż swoje nieszczęście postrzegali ja
ko skutek grzechu. W Ewangeliach
przedstawione są dwa uzdrowienia
ludzi trędowatych przez Jezusa
(por. Mk 1,4045 i Łk 17,1119). Spo
sobem leczenia lub raczej sposobem
na nierozprzestrzenianie się trądu by
ła, w opinii ludzi tamtych czasów, izo
lacja ludzi cierpiących na tę chorobę.
Nawet gdy dostrzeżono plamy na do
mach lub odzieży, które mogły być
wywołane jedynie działaniem nie
szkodliwych drobnoustrojów, trakto
wano je jako odmianę trądu.
Wrzody i opisy owrzodzeń przewi
jają się w Biblii wielokrotnie, nie za
wsze jednak były to jednoznacznie
rozumiane dolegliwości. Stan skórny,
który objawia się występowaniem pę
cherzyka wypełnionego ropą, który
samoistnie lub przy naciśnięciu pęka,
nie może być nazwany wrzodem, jest
to bowiem czyrak. Wszelkiego typu
rany otwarte tamtych czasów były za
infekowane, trudno zatem było odróż
nić gojenie się ran od następstw
zakażenia wtórnego, a zatem rany te
mogły być również mylone z owrzo
dzeniem. Łazarz leżący u wrót boga
cza, według opisu Ewangelii, był
dotknięty wrzodami (por. Łk 16,1931).

„Psy lizały jego wrzody” (Łk 16,21),
prawdopodobnie zainfekowane gron
kowcem złocistym, który powodował
powstawanie ropy na ciele2.

Wielopostaciowość gruźlicy
W okresie hellenistycznym i rzym
skim lekarze rozróżniali trzy odmiany
wyniszczenia. Dwa z nich były uważa
ne za efekt niedostatecznego doży
wienia,
bądź
też
nietolerancji
organizmu na produkty pokarmowe,
nawet wtedy, gdy było ich wystarcza
jąco dużo. Trzecim rodzajem wynisz
czenia była gruźlica płuc opisana
w dość zwięzły sposób przez Korne
liusza: „Rozpoczyna się ona od głowy,
skąd opuszcza się do płuc; tu wystę
puje owrzodzenie, do czego przyłącza
się lekka gorączka, która choć znika,
znowu jednak powraca. Chory taki
kaszle często, wypluwa ropę, czasem
z trochą krwi pomieszaną”3. Gruźlica
była uważana za poważne schorzenie,
nierzadko kończące się śmiercią. Na
chorobę tę zapadały zazwyczaj osoby
młode oraz starsze z ubogich warstw
społecznych. U osób starszych po
strzegano tę chorobę jako charłactwo
starcze lub też zapalenie płuc lub
opłucnej. Zachowało się niewiele
świadectw na temat zachorowań na
gruźlicę wśród ludzi sławnych, co
można tłumaczyć lepszymi warunka
mi życia warstw bogatszych4.
Gruźlicę leczono w przyświątyn
nych szpitalach stosując właściwą
dietę i wybierając odpowiednie wa
runki klimatyczne. Celsus radził gruź
likom „przedsięwziąć długie podróże
morskie, zmieniać klimat, i to tak, że
by ten, do którego chory się udaje był
cieplejszym od tego, z którego się wy
dala”5. Bardzo ceniono suchy klimat
Egiptu. Z jednej strony zmiana klima
tu i dobre wyżywienie sprzyjało wyle
czeniu, z drugiej migracja chorych na
gruźlicę sprzyjała rozprzestrzenianiu
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się tej choroby.
Inną postacią tej dolegliwości była
gruźlica kręgosłupa (nazywana obec
nie również chorobą Potta), o czym
świadczą chociażby garbate postacie
z ikonografii okresu hellenistycznego
i rzymskiego6.
Gruźlica kostnostawowa7 może
zaatakować wszystkie kości i stawy.
Podobne objawy (czyli choroby kości
i stawów) mogą towarzyszyć stanom
zapalnym narządów wewnętrznych.
Puchlina wodna, a zwłaszcza wodo
brzusze (wylew płynów do jamy
otrzewnej), są wspomniane także
w Nowym Testamencie (por. Łk 14,1
6), ponieważ były to bardzo znane do
legliwości. Mogły być one wynikiem
gruźlicy błon surowiczych, ale jest to
tylko jedna z możliwości, gdyż przy
czyny mogły być zupełnie inne, np.
niewydolność krążenia (choroba ser
ca). Wśród chorób tamtych czasów
możemy wyróżnić inne o charakterze
gruźliczym, takie jak: zapalenie nerek,
zapalenie pęcherza moczowego, zapa
lenie ucha, zapalenie spojówki, ro
gówki,
tęczówki
czy
ciała
rzęskowatego. Skutki działania gruźli
cy mogły być też wyraźnie odczuwane
w okolicy narządów moczowopłcio
wych8.

Starożytna
płaskorzeźba
przedstawiająca
wizytę lekarza

Inne odmiany chorób
Jedną z opisanych w źródłach hi
storycznych epidemią była ospa
prawdziwa. Spadła na cesarstwo
rzymskie w 165 r. po Chr., za panowa
nia Marka Aureliusza Antoniusza,
który prawdopodobnie też zapadł na
tę chorobę. Ofiary tej zarazy liczyły
prawdopodobnie 10 % ludności ce
sarstwa9.
Spotykana była także mala
ria10.Według danych statystycznych
w okresie hellenistycznym na 147
przebadanych przypadków 14 procent
zachorowalności na tę chorobę przy
padło zarówno na dzieci jak i doro
słych. U ludzi dojrzałych pojawił się
nawet przypadek typowego uszkodze
nia ciała11. Poza malarią znane były
przypadki epilepsji (por. Mk 9,1429)
oraz liszai (przewlekły stan zapalny
skóry i paznokci), względem których
stosowano różne metody leczenia.

Metody leczenia
Sztuka lekarska w ówczesnych
czasach na różne sposoby przeciw
działała chorobom i wszelkiego typu
dolegliwościom. Możemy wyróżnić
trzy metody: jedna zajmowała się do
borem odpowiedniego pożywienia,
druga – doborem lekarstw (ziołolecz
nictwo), trzecia obejmowała swym
zasięgiem operacje12. Do tych metod
należałoby jeszcze dodać dobór ko
rzystnych dla pacjenta warunków,
zwłaszcza klimatycznych.

Ziołolecznictwo
Przełomem dla ziołolecznictwa
była działalność encyklopedystów:
Dioskuridesa, Pliniusza Starszego13,
Scriboniusa Largusa i Aulusa Corne
liusza Celsusa. Przyczynili się oni do
rozwoju farmakologii, toksykologii,
przypisywali znaczenie środkom nie
tylko roślinnym ale także tym, które
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pochodziły od zwierząt. Oprócz
czwórki wyżej wymienionych ency
klopedystów, postacią która odegrała
ważną rolę w rozwoju ziołolecznictwa
był Galen14. Jego zdaniem rośliny na
leżało poznać w ich naturalnym śro
dowisku, by móc je odpowiednio
zastosować. Dlatego też Galen dużo
podróżował, nawet w najdalsze zakąt
ki, by móc odnaleźć najrzadsze gatun
ki roślin. Uważał on także, że rośliny
rosnące w Rzymie takie jak: dziura
wiec, tasznik, ożanka, majeranek czy
centuria są cenne dla lecznictwa15.

Chirurgia
– przyszłość medycyny
Akceptacja zarówno medycyny
wewnętrznej jak i chirurgii rozwinię
tej w starożytnej Grecji przez Rzy
mian była związana z postacią
Asklepiadesa16, pomysłodawcy szkoły
metodyków. Odrzucał on sztukę le
karską Hipokratesa, według której
należało czekać na działanie sił natu
ry. Zdaniem Asklepiadesa w walce
z chorobami należało działać zdecy
dowanie. Jako pierwszy przeprowa
dził on zabieg tracheotomii, czyli
nacięcia tchawicy. W ten sposób ura
tował życie człowiekowi cierpiącemu
na niedrożność dróg oddechowych.
Z kolei Aulusowi Corneliusowi Celsu
sowi historia zawdzięcza wiele traf
nych spostrzeżeń z zakresu chirurgii
rzymskiej. W swym dziele De medici
na libri octo zawarł wiele porad z za
kresu
medycyny
wewnętrznej
i chirurgii. Wśród chorób tamtych
czasów wymienił m.in.: przepuklinę,
a opisy zabiegów podwiązywania na
czyń dostarczyły teoretycznych pod
staw chirurgii wojskowej17. Celsus
w swoim dziele udziela wielu porad
z zakresu medycyny. Zaleca dbać o re
gularne trawienie, unikanie nagłych
zmian temperatury, przebywanie na
świeżym powietrzu i na słońcu. Jako
przykład wymienia mieszkańców wsi,

którzy cieszą się o wiele lepszym
zdrowiem niż mieszkańcy miast,
a wszystko za sprawą warunków,
które jakie panują na terenach
wiejskich.
Wśród dolegliwości le
czonych chirurgicznie mo
żemy
wyróżnić
m.in.
kamienie pęcherza moczowego. Była
to wówczas bardzo często spotykana
choroba. Z kolei pojawiające się na
skórze ropnie, starano się nacinać,
a guzy i wszelkiego rodzaju ciała obce
usuwać. Wykryto nawet raka piersi,
który został zoperowany przez przed
stawicieli szkoły pneumatyków Archi
genesa. Postępu dokonał także
Antyllos, który zoperował zaćmę do
konując zabiegu zepchnięcia soczewki.
Antyllos wykonywał też operacje pla
styczne i operacje na tętnicach18.

Narzędzia chirurgiczne
używane w starożytności
Rzeźba upamiętniająca
kobietę zmarłą przy
porodzie, Muzeum
Archeologiczne, Ateny

Kobiety,
które
zajmowały się me
dycyną, trudziły się
głównie
położnic
twem. Ta dziedzina
medycyny, podobnie
jak leczenie chorób
kobiecych, należała
do chirurgii. Począt
kowo z powodu bra
ku dostępu do
lekarzy, choroby
kobiet często koń
czyły się śmiercią.
Wraz z rozwojem
wiedzy
o
położ
nictwie, m.in. dzięki
postaci
Soranosa
z Efezu
(III w. po
Chr)19 odkrywano
metody i sposoby
leczenia dolegliwości
kobiecych20. Na temat
pediatrii, którą zajmo
wały się również kobiety,
niewiele można było po
wiedzieć.
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Wiele chorób dotykało ludzi ów
czesnych czasów, część z tych scho
rzeń nie była jeszcze rozpoznana,
bądź też nie było odpowiednich środ
ków, by przeciwdziałać wszelkiego ty
pu dolegliwościom. Pewne jest, że
dopiero poznawanie anatomii ludz
kiego ciała, leczenie naturalne, wolne
od maggi i zabobonów dało początek
prawdziwej sztuce lekarskiej.

Przypisy
1 Por. T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa

20044, 41.
2 Por. B. Pawlaczyk, Biblia a medycyna, Poznań

2007, 170n.
3 Por. M.D. Grmek,

Historia chorób u zarania cywili
zacji zachodniej, tł. A.B. Matusiak, Warszawa
2002, 254. Szczegółów dotyczących gruźlicy do
starcza także m.in. lekarz aleksandryjski  Areta
jos z Kapadocji i Galen. Według Aretajosa
gruźlika można było bardzo łatwo rozpoznać.
Znakami szczególnymi według niego, była: blada
cera, mizerny wygląd i kaszel.
4 M.D. Grmek, Historia chorób u zarania, 255.
5 Tamże.
6 Tamże, 256.
7 Tego typu gruźlica atakowała głównie dzieci; zna
leziona w Smyrnie i przechowywana w Rzymie
inskrypcja nagrobna w języku greckim, zawiera
opis kliniczny choroby, zmarłego Lucjusza Minciu
sza Anthimianusa, który po przejściu bolesnej
choroby jąder, zgniciu kości śródstopia i schorze
nia jelitowego, zmarł w wieku czterech i pół roku.
Przyczyną zgonu była prawdopodobnie gruźlica.
8 M.D. Grmek, Historia chorób u zarania, 254262.
9 Por. J. Aberth, S pektakle masowej śmierci. Plagi,
zarazy, epidemie, tł. L. Karnas, Warszawa 2012,
113.
10 Zdaniem Juliana de Zulueta ulubionymi żywicie
lami malarii złośliwej były szczególnie dwa gatunki
komarów, które występują obecnie w północnej
części basenu Morza Śródziemnego. Przyczyną
przybycia tych komarów była masowa wycinka
drzew w okresie hellenistycznym i rzymskim; zob.
Tenże, 114n.
11 M.D. Grmek, Historia chorób u zarania, 360.
12 Por. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje
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starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006, 283.
13 Pliniusz z zamiłowania trudził się medycyną, gdyż

tak naprawdę nie był lekarzem. Jego dzieło Histo
riae naturalis libri XXXVII (Historii naturalnej ksiąg
37) jako kompilacja innych tekstów, zawiera wiele
porad i ciekawych informacji z zakresu medycyny.
Wymienione zostały m.in. środki kosmetyczne,
środki odkażające i otrzeźwiające.
14 Galen – praktyk i teoretyk, jeden z najwybitniej
szych lekarzy starożytności, leczył gladiatorów
w Pergamonie, skąd pochodził. Zainteresowania
Galena z dziedziny medycyny były dość szerokie:
anatomia, fizjologia, higiena, dietetyka, patologia
i inne. Przeprowadzał nawet sekcję małp w celu
lepszego poznania anatomii ludzkiego ciała.
15 Por. A. Drygas, Narodziny leku. Dawne terapie
i jego formy, sposoby wytwarzania. Ziołolecznic
two jako podstawowy nurt rozwoju leków, w: Hi
storia medycyny, 181.
16 Asklepiades (12456 r. przed Chr.) pochodził z Bi
tynii, był pierwszym lekarzem greckim, który zy
skał uznanie w Rzymie. Odznaczał się
wszechstronnym wykształceniem, kultura osobi
stą i obyciem towarzyskim. Dzięki znajomości
wiedzy medycznej i psychiki obywateli rzymskich,
stosował w leczeniu środki naturalne i proste.
W Rzymie nazywany był Eskulapem. Zyskał tam
wielu zwolenników i przyczynił się do podniesienia
rangi ludzi trudniących się sztuką lekarską. Leka
rze byli bowiem zwalniani z płacenia podatków
(10 r. po Chr), a także z pełnienia służby wojsko
wej (117 r. po Chr).
17 Według Celsusa lekarze wojskowi o wiele lepiej
znali anatomię ludzkiego ciała niż inni, trudniący
się praktyką prywatną.
18 W. Brzeziński, Historia medycyny, 145148.
19 Soranos był wykształcony w Aleksandrii, wniósł
wiele do znajomości narządów rodnych kobiety,
fizjologii i patologii ciąży oraz porodu. Opisał też
podstawowe metody pielęgnacji noworodka.
20 W. Brzeziński, Historia medycyny, 148n.
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rytyjski archeolog Shimon
Gibson ogłosił 16 sierpnia
2004 roku na konferencji
prasowej, że odnalazł grotę,
w której Jan Chrzciciel
ochrzcił
wielu
swoich
uczniów1. Następnie, w czasach bizan
tyjskich – twierdzi – gromadzili się
w niej mnisi w celu sprawowania kul
tu Jana Chrzciciela. Grota ta znajduje
się na terenie kibucu Tzuba (Tzova,
Suba), położonego niedaleko Jerozo
limy, około 4 km od Ain Kerem, miej
sca, w którym według tradycji urodził
się Jan Chrzciciel. Historię odkrycia
groty i jej interpretację S. Gibson
przedstawił w książce pt.: „The Cave
of John the Baptist” opatrzone podty
tułem „The Stunning Archaeological
Discovery that has Redefined Chri
stian History” („Oszałamiające odkry
cie
archeologiczne,
które
przedefiniowało chrześcijańską histo
rię”)2. Zdaniem Gibsona dzięki temu
odkryciu „Jan Chrzciciel, który był je
dynie figurą z Ewangelii, teraz został
ożywiony.” Autor wypowiedział się

także na łamach pisma „The Times”:
„Jestem teraz pewien, że ta jaskinia
ma związek ze starożytnym kultem
Jana Chrzciciela. Można ją również
wiązać z wczesnymi latami życia Jana,
gdy szukając samotności i miejsca,
w którym mógłby praktykować
chrzest”. Czy rzeczywiście te wykopa
liska mają tak wielkie znaczenie, czy
jest to tylko nieuzasadniony entu
zjazm Gibsona, którego odkrycia zy
skały wielki rozgłos dzięki świetnie
przeprowadzonej akcji reklamowej?
Jan Chrzciciel pozostaje postacią
enigmatyczną i powraca w kontekście
kolejnych odkryć archeolo gicznych
na Pustyni Judzkiej. Tak było np.
w związku z odkryciami w Qumran
i ich interpretacją jako osiedla esseń
czyków3. Informacji na temat Jana
Chrzciciela dostarcza nam sześć pod
stawowych źródeł z I w. po Chr., z któ
rych rozwinęła się w późniejszych
czasach bogata tradycja, przedstawio
na między innymi w literaturze apo
kryficznej, a nawet Koranie.
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Odkrycie S. Gibsona
Odnaleziona przez S. Gibsona gro
ta znajduje się na terenie kibucu Tzu
ba (Tzova, Suba), położonego kilka
kilometrów na zachód od Jerozolimy.
O jej istnieniu poinformował arche
ologa Reuven Kalifon, mieszkaniec ki
bucu. Była ona zawsze wypełniona
ziemią. W listopadzie 1999 roku Kali
fon zwrócił się do Shimona Gibsona
o bliższe przyjrzenie się tej jaskini. Ar
cheolog prowadzący wykopaliska na
tym terenie w ostatnich latach przeci
snął się przez niewielki otwór do wnę
trza groty i rozpoczął usuwanie
otoczaków obok jej ściany. Po wydo
byciu pierwszych kamieni ujrzał nary
sowaną
głowę
na
ścianie.
Odnalezienie rysunku wpłynęło na
podjęcie decyzji o zorganizowaniu
i przeprowadzeniu prac wykopalisko
wych. Po kilku miesiącach zbierania
funduszy na ten cel Shimon Gibson4
powrócił w lutym 2000 r. do groty na
czele ekipy, w której znalazł się m.in.
prof. James Tabor wraz z grupą stu
dentów z Uniwersytetu Północnej Ka
roliny w Charlotte. Wykopaliska
archeologiczne w grocie trwały od
2000 do 2003 roku5.

1 . Wygląd i datacja groty6
Odkryta przez Gibsona grota nie
jest grotą naturalną, lecz została w ca
łości wykuta w litej skale wzdłuż natu
ralnych połączeń pojawiających się
między stosunkowo cienkimi war
stwami geologicznymi. Ma 24 m dłu
gości w kierunku północ – południe
i 4 m szerokości od ściany do ściany
oraz 5 m głębokości, licząc od sufitu
do podłogi. Niewielki wykuty w skle
pieniu szyb jak komin łączy grotę z te
renem
zewnętrznym
położonym
wyżej. Do wnętrza groty prowadzi 12
szerokich schodów. Po wejściu zaraz
na prawo znajduje się wnęka o niere
gularnym kształcie (alkowa). Samo

wejście jest przestronne i pozwala
wchodzić bez pochylania się. Naprze
ciwko wejścia znajduje się korytarz,
do którego prowadzi siedem stopni.
Stopnie, ściany i sklepienie korytarza
są otynkowane7, sklepienie składa się
z dużych płyt kamiennych zachodzą
cych jedna na drugą niczym podpory.
Na wschód od korytarza znajdują się
dwa wykute w skale prostokątne ba
seny o otynkowanych ścianach, jeden
głębszy, drugi płytszy. Odnaleziono
też kanał, pokryty małymi, płaskimi
kamiennymi płytami, którym dopro
wadzano wodę z doliny do jednego
z basenów. Kanał przelewowy łączył
mniejszy basen z korytarzem z przodu
części groty. Nie ma dowodów, żeby
kiedykolwiek później jaskinię po
większano i rozbudowywano, nie po
wstawała zatem etapami, lecz została
w całości zaplanowana. Wygląd groty
jest obecnie taki sam jak wtedy, gdy
pierwotnie ją zaprojektowano i wyku
to8.
Badania przeprowadzone przez E.
Boaretto (Instytut Weizmanna) meto
dą rozpadu radioaktywnego izotopu
węgla C14 na rozmaitych próbkach
węgla
drzewnego
odnalezionych
w różnych miejscach groty pozwalają
datować ją na okres abbasydzki; niższe
poziomy sięgają epoki hellenistycznej
i rzymskiej. Natomiast na podstawie
badań fragmentów tynku naścienne
go9 można określić wiek tynku pokry
wającego wgłębienie w ścianie
wschodniej: 770400 r. przed Chr.
Przeprowadzono także badania tynku
w tylnej części groty metodą datacji
uranowotorowej10. Najwcześniejsza
warstwa nacieku na powierzchni tynku
wskazywałaby 598 r. przed Chr., nato
miast druga (naciek późniejszy) – 258
r. przed Chr. Uwzględniając pierwszą
można przyjąć, że wykucie groty i jej
otynkowanie mogło nastąpić pod ko
niec epoki żelaza (ok. VI w. przed
Chr.)11. Ten rezultat odpowiada wyni
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kom uzyskanym metodą węgla C14 za
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz ja
skini (VIIIV w. przed Chr.) oraz
znaleziskom ceramicznym (VIIIVI w.
przed Chr.).

2. Pozostałe odkrycia w grocie
Obok groty odnaleziono różne po
ziomy zasiedlenia w drugim basenie
osadowym położonym obok niej, łącz
nie z licznymi fragmentami naczyń
ceramicznych pochodzących z VIIIVI
w. przed Chr., tak więc grota była za
mieszkana w późnej epoce żelaza. Na
tomiast fakt, że ceramiki z tego okresu
nie odnaleziono na dnie groty ma wy
jaśniać jej regularne sprzątanie, przy
najmniej pod koniec wymienionego
okresu. Nie wiadomo, co się z nią

działo w okresie perskim i wczesno
hellenistycznym. W okresie późno
hellenistycznym w jaskini nagroma
dziła się pewna ilość mułu i błota. Ar
cheologowie, badając dno groty,
zauważyli dość cienką warstwę błota
(ok. 30 cm), a w niej bazaltowe żarna
i mieszaninę ceramiki późnohelleni
stycznej, z której najmłodsza jest da
towana na przełom II i I w. przed
Chr.12. W doniesieniach agencyjnych
jest mowa, że w grocie odnaleziono
około 250 000 skorup z wyrobów
garncarskich. Były rozrzucone w ba
senie i uważa się je za pozostałości po
małych dzbankach na wodę13. Pocho
dzenie starszych skorup datuje się na
150 lat przed Chr. Z okresu wczesno
rzymskiego znaleziono ślady po
mieszczeń mieszkalnych.

GRUPA A

Rysunki ze ścian groty,
S. Gibson, The Cave of
John the Baptist,
Ilustracja 3.1, 52

GRUPA B

GRUPA C
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Oprócz wymienionych znalezisk
Gibson zwraca szczególną uwagę na
kamień umieszczony jako ostatni sto
pień. Są na nim charakterystyczne za
głębienia, jedno o kształcie zbliżonym
do stopy, łączy się małym kanałem
z drugim niewielkim, znajdującym się
po prawej stronie. Są także koliste
konstrukcje, w których znaleziono
resztki ceramiki. Rysunki wyryte na
ścianach przedstawiają: postać męż
czyzny, odciętą głowę, rękę, postać na
wielbłądzie oraz znaki krzyża datowa
ne na okres bizantyjski (V i VI wiek po
Chr.). Niestety w grocie nie odnale
ziono żadnych inskrypcji.

3. Hipoteza Gibsona
Na konferencji prasowej 16 sierp
nia 2004 r. S. Gibson przedstawił in
terpretację odnalezionej groty głów
nie w powiązaniu z postacią Jana
Chrzciciela. W swojej książce potwier
dził tę hipotezę, podał także interpre
tację funkcji groty w jej początkowym
okresie.

a) Pierwotna funkcja groty
Zdaniem Gibsona grota nie odpo
wiada klasycznej definicji cysterny:
niezwykły jest jej wydłużony kształt;
w korytarzu wejściowym i w środku
znajdują się szerokie schody, które
wielu osobom mogły zapewnić wy
godny dostęp do wnętrza; duże wej
ście ułatwiało przemieszczanie się do
środka i na zewnątrz oraz zapewniało
wystarczające oświetlenie; wyjątkowo
duże jest również wnętrze – tak po
jemne zbiorniki na wodę pitną budo
wano jedynie w centrach miast, nie
zaś w miejscach położonych na ubo
czu czy na pustkowiu14. Miejscowi
wieśniacy zaopatrywali się w wodę
gromadzoną w cysternach znacznie
mniejszych i o regularniejszym kształ
cie. Odkryta grota została wykuta
w skale na poziomie dużo niższym niż

dno doliny zewnętrznej, co ma to
świadczyć o tym, że nie mogła ona
służyć jako zbiornik do nawadniania
okolicznych pól. Według S. Gibsona
grota powstała dla jakiejś wspólnoty,
co wskazuje także na jej pierwotną
funkcję, inną niż gromadzenie wody
pitnej, czy do podlewania pól – praw
dopodobnie pełniła ona rolę miejsca
służącego do obmyć rytualnych15.
Gibson w swoim uzasadnieniu16 sięga
do koncepcji korzystania z przestrzeni
sakralnej na Bliskim Wschodzie –
może chodzić tu o drzewo, jaskinię,
cysternę, źródło, stos kamieni czy na
wet całą dolinę lub wzniesienie. Wiąże
on grotę z ideą góry (wzniesienia) jako
symbolu całej ziemi i ogólnie siedziby
bóstwa. Przekroczenie wejścia groty
usytuowanej u stóp góry oznaczało
wstąpienie do „głębokiej otchłani”
pełnej wody (por. „a ciemność okry
wała oblicze głębi” i „Duch Boży uno
sił się nad wodami” Rdz 1,2)17. Gibson,
uzasadniając swoją koncepcją przyta
cza także teksty Starego Testamentu
związane z obrzędem oczyszczenia,
np. w Księdze Liczb jest wzmianka
o obrzędzie oczyszczenia, obejmują
cym najpierw wypranie odzieży, a na
stępnie obmycie wodą ciała (por. Lb
19,78). Jest tu mowa o „miejscu czy
stym” (maqom tahor), na które we
dług Gibsona świetnie nadawałaby się
odkryta przez niego grota18. W prze
konaniu archeologa ta właśnie grota
była miejscem, z którym łączyła się
„(...) odwieczna tradycja izraelska ry
tualnych obmyć, ginąca w pomroce
dziejów; niewykluczone, że było to
jedno z takich «miejsc czystości», do
którego można się było udać i obmyć,
tak jak trędowaty Naaman, i powrócić
z wyleczoną skórą, miękką jak
u dziecka. Nie ma wątpliwości, że ja
skinia była używana w epoce żelaza,
aż do czasu zniszczenia Jerozolimy
w 586/587 r. przed Chr., czemu to
warzyszyło też zburzenie świątyni”19.
Gibson nie stawia żadnej hipotezy co
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do groty w czasach perskich i wcze
snohellenistycznych, uważa jednak, że
w czasach hellenistycznych dno groty
zostało starannie oczyszczone.

b) Grota w czasach wczesnorzymskich i bizantyjskich a Jan
Chrzciciel

Wydrążenie skalne
wielkości stopy, które
mogło służyć do rytualnych
obmyć

28

Interpretując pozostałości wcze
snorzymskie, Gibson dochodzi do
wniosku, że grota mogła być zamiesz
kana lub użytkowana przez jakąś gru
pę ludzi. Rozważając, kim byli ludzie
zamieszkujący grotę, określa ją jako
cysternę na wodę i wskazuje trzy gru
py osób: 1) rolników20, 2) buntowni
ków, uciekinierów lub przestępców21,
3) członków jakiejś sekty religijnej.
Biorąc pod uwagę fakt, że w grocie nie
odnaleziono żadnych pozostałości ar
cheologicznych, które świadczyłyby
o wykonywaniu w niej czynności do
mowych (miejsca palenia ognia, pie
ców czy kamiennych leży), Gibson
odrzucił pierwszą i drugą hipotezę.
Według niego grotę w czasach wcze
snorzymskich użytkowała jakaś sekta
religijna, która korzystała z niej w celu
odprawiania ceremonii przypomina
jących obrzędy obmy
wania wodą. Groma
dzono się w niej przy
puszczalnie tylko w ce
lach obrzędowych lub
wtedy, gdy uważano to
za konieczne. Czystą
wodę zbierano w grocie
metodą naturalną w po
rze zimowej, napływała
od frontu, w środku
przepływała przez po
mieszczenia mieszkalne, zbierając się
w tylnej części wnętrza. Ludzie, którzy
przychodzili do jaskini, przynosili du
że ilości naczyń ceramicznych i sporą
część z nich (o ile nie wszystkie) pozo
stawiali na miejscu. Nie odnaleziono
ani jednego naczynia w stanie niena
ruszonym, co sugeruje, że celowo zo

stały rozbite. Przeważały wśród nich
dzbany oraz w mniejszych ilościach
flakoniki i garnki.
Według Gibsona znajdujące się
tam koliste konstrukcje musiały mieć
jakiś związek z osobami, które prze
chodziły przez to pomieszczenie, uda
jąc się do źródła wody. W dwóch
z nich odnaleziono rozbite kawałki
dzbanków, co sugeruje, że konstrukcje
służyły do przechowywania naczyń
ceramicznych. W pierwszym z po
mieszczeń mieszkalnych znajdowała
się ścieżka, obramowana rzędem ka
mieni, prowadząca do tylnej części ja
skini. W miesiącach letnich i wczesną
jesienią, w wyniku upału i parowania,
poziom wody z tyłu groty powoli opa
dał, przez co utrudniało zanurzenie się
w niej. Mogłoby to tłumaczyć przewa
gę dzbanów – były one bardzo po
ręczne
przy
nabieraniu
wody
i polewaniu nią, skoro jej poziom
opadał. W pobliżu frontowej części
jaskini znajdował się kamień z wydrą
żeniem w kształcie stopy w górnym
fragmencie, który najwyraźniej musiał
pełnić jakąś funkcję obrzędową. Rów
nież rozmiar i waga tego kamienia su
gerują, że do groty przyniesiono go
celowo. Podobne kamienie znajdowa
ły się w dalszych pomieszczeniach
mieszkalnych, jednak ich wydrążenia
miały kształt kolisty.
Zdaniem Gibsona podstawą ob
rzędów, sprawowanych w jaskini było
obmywanie wodą. Jego zdaniem ba
dania archeologiczne wskazują, że
podejmowano jeszcze inne praktyki,
a grupy ludzi gromadzących się
w grocie schodziły się, by razem prze
żywać rytualne zanurzenie w wodzie
i wspólnie poddawać się innym rytom,
łącznie z namaszczaniem stóp olej
kiem. Taka ceremonia znacząco róż
niła się od zwyczajowej praktyki
ówczesnych Żydów, polegającej na
codziennym zanurzaniu się w małym
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basenie wyposażonym w schodki (mi
qweh). Znajdował się on zazwyczaj
w piwnicy budynku lub obok zabudo
wań gospodarczych22.
Gibson sugeruje, że czynności ob
rzędowe odprawiane w grocie Suba
musiała sprawować osoba obdarzona
wielką charyzmą i otaczana po
wszechnym szacunkiem, a ponieważ
grota usytuowana jest niedaleko od
Ain Kerem, rodzinnej miejscowości
Jana Chrzciciela, właśnie z nim łączy
tę grotę i nazywa ją „grotą Jana
Chrzciciela”. Sama grota została
prawdopodobnie zaadaptowana przez
Jana Chrzciciela, któremu potrzebne
było miejsce ceremonii chrzcielne.
Swoja
rozważania
dotyczące
związku Jana Chrzciciela z odkrytą
grotą Gibson prowadził też na podsta
wie znalezionych w niej rysunków,
datowanych przez niego na okres bi
zantyjski. Jeden z nich Gibson zinter
pretował
jako
rysunek
przedstawiający mężczyznę ubranego
w szatę wykonaną „z wielbłądziej sier
ści”, co miałoby nawiązywać do da
nych biblijnych (por. Mt 3,4; Mk 1,6).
Na tej podstawie sądzi, że to wizeru
nek Jana Chrzciciela. Natomiast krzy
że i ścięta głowa mają mieć związek ze
śmiercią Jana, którego stracił Herod
Antypas (por. Mk 6,26).
Gibson jest przekonany, że
w okresie bizantyjskim chrześcijańscy
mnisi używali tej groty, aby sprawo
wać kult związany z Janem Chrzcicie
lem, ponieważ była to dokładnie ta
grota, z której korzystał on, gdy „po
raz pierwszy” udał się na pustynię
(por. Łk 1,80). Sugeruje on także, iż
mnisi nawiedzali grotę raz w roku, by
rozważać świętość tego miejsca
i wspominać daty z kalendarza litur
gicznego związane z narodzinami lub
śmiercią Jan Chrzciciela. Stopniowo
na ściany groty nanoszono rysunki
i zapisy przedstawiające sceny z życia

Jana Chrzciciela i odzwierciedlające
jego pozycję w chrześcijaństwie – być
może w celu podbudowania pobożno
ści mnichów przyjmowanych do
wspólnoty23. Kontynuacja tradycji
z czasów bizantyjskich związanej
z grotą trwała nieprzerwanie aż do
początku XII w., kiedy to ślad po niej
zaginął, prawdopodobnie na skutek
polityki twardej ręki prowadzonej
przez krzyżowców, którzy wielu miej
scowych chrześcijan zmusili do
opuszczenia rodzinnej ziemi celem
ratowania życia. Konsekwencją tych
wydarzeń stało się przeniesienie tra
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Próba przedstawienia
ceremonii rytualnych
obmyć wraz
z namaszczaniem stopy
w czasach Jana Chrzciciela
według S. Gibsona, The
Cave ofJohn the Baptist,
Ilustracja 6.5, 170
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dycji o „pustkowiu Jana Chrzciciela”
na teren Ain elHabis położonego nie
daleko stąd, w dolinie Soreq, na połu
dnie od kibucu Suba24.
S. Gibson posuwa się dalej w re
konstrukcji wydarzeń z czasów wcze
snorzymskich, opisując ceremonię
chrztu. Jego zdaniem w części we
wnętrznej grota służyła do udzielania
chrztu, zaś przed grotą odbywały się
tajemnicze obrzędy ze stawianiem ka
miennych kręgów, roztrzaskiwaniem
mnóstwa naczyń oraz posługiwanie
się dużym kamieniem w celu namasz
czania stóp. Według niego nie ma
wątpliwości, że wymienione czynności
odzwierciedlają wierzenia specyficz
nej grupy żydowskiej, które cechowa
ło niezwykłe podejście do kwestii
obmywania i oczyszczania wodą. Gru
pę tę tworzył Jan Chrzciciel z ucznia
mi. Zdaniem Gibsona nie może być
dziełem przypadku, że grota wybrana
z rozmysłem w I w. po Chr. miała już
długą historię związaną z rytualnym
obmywaniem, której początki datuje
się na epokę żelaza, czyli początek
pierwszego tysiąclecia przed Chr.
Wzrost zainteresowania orędziem Ja
na doprowadził do tego, że przeniósł
się on nad dolny bieg Jordanu25,
a także w inne rejony kraju.

4. Ocena odkryć S. Gibsona
Czy rzeczywiście S. Gibson odkrył
grotę Jana Chrzciciela? Nie istnieją wy
starczające dowody, które by potwier
dzały interpretację Gibsona. Jeśli chodzi
o komentarze na temat odkrycia i jego
interpretacji przez Gibsona, są one po
wściągliwe26 i dość sceptyczne. Ukazały
się one głównie jako reakcje na donie
sienia agencyjne i można je odnaleźć na
kilku stronach internetowych27. Do tej
pory nie ukazała się jednak całościowa
ocena krytyczna odkryć dotyczących
groty. Rzeczywiście odkryta grota leży
niedaleko Ain Kerem.
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Załóżmy, że to właśnie z tej groty
korzystał Jan Chrzciciel, w czasie kie
dy dorastał na pustkowiu (por. Łk
1,80), jednak ani w Ewangeliach, ani
w apokryfach nie znajdziemy takiej
informacji. Może się to wiązać z fak
tem, że ewangelistów nie interesowało
zagłębianie się w szczegóły wczesnego
okresu życia Jana czy wymienianie
miejsc, w których przekazywał swoje
orędzie i chrzcił. Jednak nie odpowia
da to także modelowi proroka głoszą
cego swoją misję, a łączonego
z Janem. Z jakiego powodu miałby on
nauczać i chrzcić, zanim rozpoczął
misję nad Jordanem i w innych miej
scach, o których wspominają Ewan
gelie? Raczej tak jak w przypadku
innych proroków okres na pustyni dla
niego przygotowaniem do właściwej
misji.
Ze źródeł literackich nie dowiadu
jemy się także, jak wyglądała ceremo
nia chrztu udzielanego przez Jana.
Mimo to dość karkołomne wydaje się
wskazywanie groty jako miejsca, gdzie
się to odbywało i wiązanie z tym zwy
czaju namaszczania oliwą stopy, jak
tego chce Gibson.
Wątpliwości budzi też utożsamia
nie podobizny z rysunku na ścianie
z Janem Chrzcicielem tylko ze wzglę
du na fakt, że ma długie włosy i jest
odziany w szatę z wielbłądziej sierści
z uzasadnieniem, że Jan był nazirej
czykiem. Z Ewangelii wiemy tylko, że
był ascetą, „nie pił i nie jadł”, ale nie
ma tam wzmianki o innych ślubach
dotyczących ścinania włosów (por. Mt
3,4; Mk 1,6; zwłaszcza zaś Łk 1,15;
7,33).
Najwięcej wątpliwości budzi jed
nak sposób przedstawiania interpre
tacji przez S. Gibsona, który ma
przecież na swoim koncie prace na
ukowe z zakresu archeologii biblij
nej28. W podtytule książki bez
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wahania stwierdza on, że odkryta gro
ta „jest pierwszym archeologicznym
dowodem, potwierdzającym «histo
ryczną» prawdziwość Ewangelii”.
Wystarczy wspomnieć inskrypcję od
krytą w Cezarei Nadmorskiej, która
potwierdza rządy Poncjusza Piłata
w czasie panowania Tyberiusza czy
też sadzawkę Betesda (por. J 5) lub
sadzawkę Siloe (por. J 9), które sta
nowią historyczne tło opisów Ewan
gelii Janowej. Chęć powiązania za
wszelką cenę odkrycia ze znaną posta
cią z Nowego Testamentu prowadzi
Gibsona niekiedy do bardzo pochop
nych wniosków, czy raczej życzeń, ta
kimi jak to, w którym wyraża on
nadzieję, że „grota Suba była świad
kiem obecności nie tylko Jana Chrzci
ciela w początkowym okresie jego
wystąpienia, ale także samego Jezusa,
który przyjąwszy chrzest z rąk Jana
nad Jordanem, przybył do groty, by
zobaczyć na własne oczy, gdzie zaczę
ło się to wszystko, co się wiązało
z osobą i posłannictwem Jego nauczy
ciela, Jana Chrzciciela”29.
Taki sposób przedstawiania wyni
ków badań archeologicznych sugeru
je, że bardziej chodzi o rozgłos wokół
danego odkrycia niż rzeczywistą in
terpretację. Można postawić pytanie:
kto zainteresowałby się odkryciem cy
sterny na wodę z okresu żelaza, nawet
jeśli odbiega ona kształtem od trady
cyjnej cysterny? Takich odkryć jest
w Izraelu wiele. Natomiast powiąza
nie odkrycia z jakąś postacią z Nowe
go Testamentu wzbudza nie tylko
zainteresowanie mediów, ale także
tworzy miejsce, które w przyszłości
można będzie pokazywać turystom.
Na doświadczenie spotkania z miej
scami znanymi z kart Pisma Świętego
istnieje nieprzerwanie zapotrzebowa
nie już od czasów bizantyjskich. Nie
stety bywa ono wykorzystywane także
przez naukowców popularyzujących
swoje odkrycia.

Przypisy
1 Informacje te zostały szeroko rozpowszechnione

na stronach internetowych agencji prasowych.
Zob. m.in. Scholar says he's found John the Bap
tist's cave, Associated Press, USA, Aug. 16, 2004
– http://www.cnn.com; Cave Sheds Light on John
the Baptist, Archeologist Says By Julie Stahl, Je
rusalem Bureau Chief, August 17, 2004 –
http://www.CNSNnews.com; Cave linked to John
the Baptist. Underground pool excavated near Je
rusalem, Karin Laub, Science 
http://www.MSNBC.com. Zob także informacje na
ten temat Cave of John Baptist na stronie
http://www.bibleplaces.com
2 Doubleday 2004. Książka ta wydana przez wy
dawnictwo Arrow Books także w 2004 r. nosi pod
tytuł The first archeological evidence of the
historical reality of the Gospel story.
3 Ze względu na pewne zbieżne elementy w życiu
Jana Chrzciciela i członków z Qumran stawiano
pytanie, czy mógł być członkiem wspólnoty
w Qumran. Jednak zdaniem J.A. Fitzmyera (101
pytań o Qumran, wstępem opatrzył Z.J. Kapera,
Kraków 1997, 120): „Jest to hipoteza możliwa do
przyjęcia, choć nie sposób jej ani potwierdzić, ani
wykluczyć”.
4 Stoi on na czele Jerusalem Archeological Field
Unit – prywatnej grupy, organizującej wykopaliska.
5 S. Gibson, The Cave of John the Baptist. The first
archaelogical evidence of the historical reality of
the Gospel story, 1116.
6 Tamże, 191209.
7 Otynkowanie groty było konieczne, żeby woda nie
wsiąkała w naturalne spękania, ani nie przesą
czała się przez szwy geologiczne na ścianach.
8 Podobną konstrukcję ma zbiornik odkryty w Bet
Szemesz. Został wykuty w skale, a stopnie pro
wadzą do wejścia umieszczonego na dole (w tym
przypadku schody zostały częściowo zbudowane
i są dość wąskie); zaraz za wejściem na prawo
znajduje się niewielka nisza (przypomina alkowę);
jest tam kanał wodny gromadzący deszczówkę,
sięgający do schodów i wejścia oraz pionowy
szyb, który umożliwiał wyciąganie wody przez
sklepienie na powierzchnię. Tamże, 202203.
9 Tynk wapienny wykonywano z wykorzystaniem
wapienia składającego się przede wszystkim
z węglanu wapnia, który wypalano w temperatu
rze co najmniej 900oC, powodując uwolnienie
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dwutlenku węgla. Powstałe w rezultacie wapno
niegaszone sprowadzano z pobliskiego wapienni
ka, a następnie mieszano z dużą ilością kruszywa
w postaci tłuczonej kredy oraz z wodą, w ten spo
sób inicjując proces przekształcania wapna nie
gaszonego z powrotem w węglan wapnia.
Powstałą w efekcie mieszaninę zaraz nakładano
na ściany jaskini to w dwóch warstwach: pierwszą
w celu wygładzenia nierówności na ścianach, któ
rych powierzchnia po wykuwaniu skały pozostała
dość nierówna, a drugą celem uzyskania gładkiej
powłoki zewnętrznej, która miała być całkowicie
nieprzepuszczalna dla wody stojącej.
10 Dość rzadko stosowana w odniesieniu do mate
riałów zaczerpniętych z terenu Izraela i Palestyny.
Metoda ta wykorzystuje szczególne właściwości
radioaktywnego „półżycia” uranu i toru. W przy
padku uranu wartość ta wynosi 4,5 miliona lat,
czyli po upłynięciu tego czasu uran stanowi poło
wę ilości początkowej, natomiast druga połowa
traci protony, tworząc inny element o charakterze
bardziej stabilnym. W przypadku toru jest to okres
zaledwie 75 380 lat. Aby technika ta zdała egza
min, badana próbka musi zaabsorbować uran,
a nie tor, po czym należy natychmiast ją zamknąć
i zabezpieczyć, tak aby nie przyjmowała więcej.
Opisane warunki środowiskowe mogą zwykle wy
stępować tylko w jaskiniach oraz tam, gdzie głę
boka woda i spadki terenu. Badania zostały
przeprowadzone przez geologów M. Matthews
i A. Ayalon z Instytutu Archeologicznego na wio
snę 2001. Zob. S. Gibson, The Cave of John the
Baptist, 200201.
11 Odkrycia w grocie Suba dobrze pasują do opinii
uczonych odnośnie do wysokich umiejętności in
żynieryjnych Izraelitów schyłku epoki żelaza;
uświadamiają też, że rozbudowane systemy wod
ne tworzono nie tylko w obrębie miast, ale także
w wiejskich okolicach rejonów górzystych. Płynie
z tego wniosek, że system wodny Suba musiała
zbudować grupa ludzi zorganizowanych we
wspólnotę, a niektórzy z nich mieli wysokie umie
jętności inżynieryjne.
12 Znaleziono tam także wiele kawałków tynku,
z których część była odwrócona w dół. Odpadły
one od ściany zachodniej, zanim jeszcze ukształ
towała się pierwsza wczesnorzymska warstwa
zasiedlenia. Fakt, iż tynk upadł nie do błota po
chodzącego z epoki żelaza lub z czasów per
skich, lecz z okresu późnohellenistycznego,
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wskazuje wyraźnie, że w okresie hellenistycznym
dno jaskini zostało starannie oczyszczone. Zob. S.
Gibson, The Cave of John the Baptist, 208.
13 Zob. Cave linked to John the Baptist. Undergro
und pool excavated near Jerusalem, Karin Laub,
http://www.nbcnews.com/id/5724143/ns/technolo
gy_and_sciencescience/t/cavelinkedjohnbap
tist/#.UxQ7Qfl5Ph4 dostęp z dn. 10.12.2013
14 S. Gibson, The Cave of John the Baptist, 196
197.
15 Wysiłek i nakład pracy, jaki włożono w stworzenie
tej jaskini, w połączeniu z jej niecodzienną lokali
zacją w dolinie oraz oddaleniem od najbliższego
miasteczka (Suba) czy wioski (Sataf), a także od
szlaków komunikacyjnych, wskazują, że nie cho
dziło o higienę, lecz o obmycia obrzędowe. Ma to
potwierdzać także kształt i wyposażenie groty.
Szerokie schody od ściany do ściany groty zabie
rają wiele miejsca i jako takie nie byłyby użytecz
ne, gdyby miały tylko ułatwiać nabieranie wody.
Według Gibsona, stojąc na schodach, trudno by
łoby przelewać wodę do naczyń lub zanurzać
dzbany, chyba że poziom wody byłby bardzo wy
soki, ale to od razu stawiałoby pod znakiem zapy
tania sens istnienia schodów. Znacznie więcej
pożytku przyniosłoby wykucie całego wnętrza,
począwszy od wejścia, ponieważ dzięki temu
właśnie od wejścia istniałby bezpośredni dostęp
do większej ilości wody, a zanurzanie naczyń sta
łoby się czynnością stosunkowo łatwą i niekłopo
tliwą. Obecność schodów wewnątrz jaskini jest
celowa i zamierzona, a ponieważ nie znajdujemy
się pośrodku miasta, jedyna konkluzja, do jakiej
w tym momencie można dojść, jest taka, że scho
dy pozwalały wielu ludziom na dokonywanie rytu
alnych obmyć, por. tamże, 197.
16 Tamże, 205.
17 Gibson (tamże, 205206) daje za przykład Jero
zolimę ze świętym wzniesieniem Syjon, na którym
zbudowano świątynię, a spod tej góry wypływają
„strumienie” i „rzeki” (por. Ps 45,4). Wkroczenie do
niej oznaczało zarówno inicjację, jak i konsekra
cję, ponieważ drzwi otwierające przestrzeń sa
kralną mogły symbolizować najważniejsze wrota
do świątyni jerozolimskiej. Można sobie wyobrazić
ludzi wprowadzanych do jaskini z towarzyszeniem
okrzyków: „Oto jest brama Pana – niech wejdą
przez nią sprawiedliwi!” (por. Ps 118,20).
18 Wejście w kontakt ze zwłokami także rodziło pro
blemy: dana osoba na siedem dni stawała się
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nieczysta, a na trzeci dzień wymagano od niej
oczyszczenia się (por. Lb 19,12). Z tego fragmen
tu wynika też, że na pierwszym etapie obrzędu
należało człowieka nieczystego „skropić wodą od
dzielenia”, ponieważ w przeciwnym razie narażał
się na odcięcie swej duszy od Izraela (por. Lb
19,13). Dalszy przebieg tej ceremonii przewidywał
zmieszanie w naczyniu wody i popiołu ze spalonej
ofiary oczyszczenia (jałowicy), „Mąż czysty (ish
tahor) weźmie hizop, zanurzy (taval) w wodzie
i pokropi namiot, wszystkie sprzęty oraz wszyst
kich, którzy się tam znajdują, wreszcie tego, który
dotknął kości, zabitego albo zmarłego lub też gro
bu” (Lb 19,18). W w. 20 dodano, że mąż nieczy
sty: „Nie został pokropiony wodą oczyszczenia
(...)”. Iz 1,16 mówi o apokaliptycznym nawróceniu,
z którym wiązała się woda. W czasach proroków
ludzie w przypadku choroby przychodzili do nich,
dlatego w 2 Krl 5,1014 jest mowa o Naamanie,
człowieku trędowatym, który doznał oczyszczenia
w Jordanie. Prawdopodobnie nie chodziło tu
o trąd, lecz o jakąś chorobę skóry. Zgodnie z Kpł
13,13 ciało Naamana „nawiedziła” nieczystość;
prorok nakazuje mu, aby poszedł i obmył się „(...)
siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie
jak poprzednio i staniesz się czysty!” (por. 2 Krl
5,10). Naaman spodziewał się, że Elizeusz postą
pi następująco: stanie na brzegu Jordanu, wezwie
imienia Bożego, wyciągnie rękę nad bolącym
miejscem i obmyciem sfinalizuje sprawę (por. 2
Krl 5,11). Tymczasem Naaman „odszedł i siedem
razy zanurzył się [użyta forma czas. taval] w Jor
danie, tak jak mu powiedział mąż Boży, a jego
ciało na nowo stało się jak ciało małego dziecka,
i został oczyszczony” (por. 2 Krl 5,14). Zob. S.
Gibson, S. Gibson, The Cave of John the Baptist,
206207.
19 Tamże, 207.
20 Grota leży w żyznej dolinie z urodzajną glebą, dla
miejscowych wieśniaków mogła być tymczaso
wym schronieniem na czas żniw, a także spiżar
nią na produkty rolne. Brak jednak pozostałości
botanicznych po takich produktach. Poza tym
ogromna ilość ceramiki przekracza potrzeby wie
śniaków. Tamże, 185.
21 Mogła to być ich kryjówka przed Rzymianami.
Jednak według Gibsona (tamże, 186) jest nie
prawdopodobne, żeby te dziwne konstrukcje czy
kamień z odciskiem stopy wykonali uciekinierzy.
Również obecność w jaskini olbrzymiej ilości ce

ramiki w żaden sposób nie da się pogodzić ze
stylem życia, jaki prowadzą uciekinierzy czy bun
townicy, którzy normalnie powinni zabrać ze sobą
rzeczy najcenniejsze: pieniądze, dokumenty i pi
sma, biżuterię, naczynia metalowe i szklane itd.;
taki obraz wyłania się z wykopalisk prowadzonych
w jaskiniach na Pustyni Judzkiej. Ponadto po
mieszczenia mieszkalne odkryte w jaskini świad
czą o korzystaniu z nich przez dłuższy czas
(koniec I w. przed Chr. aż do początku II w. po
Chr.). Nie odpowiada to, zdaniem Gibsona, temu,
co wiadomo o zasadniczo krótkich okresach,
podczas których naród żydowski powstawał prze
ciw rzymskim władzom i armii, tj. o I (6670 r. po
Chr.) i II wojnie żydowskiej (132135 po Chr.).
22 S. Gibson, The Cave of John the Baptist, 187.
23 Tamże, 211.
24 Tamże.
25 Tamże, 213.
26 Stephen Pfann, rektor Uniwersytetu Holy Land
w Jerozolimie, stwierdził ostrożnie, że odkrycie
jest intrygujące, ale trzeba wykonać jeszcze dużą
pracę, by móc coś pewnego orzec. Zob. John the
Baptist's cave 'found', BBC News, 2004AUG16:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_e
ast/3571502.stm
27 Zob. np. G. D. Myers, Archaeologist skeptical of
‘John the Baptist cave’, Aug 18, 2004,
http://www.BpNews.com, a także opinie uczonych
na ten temat na stronie, którą prowadzi Mark Go
odacre: New Testament Blog na
http://www.NTGateway.com
28 Tamże.
29 S. Gibson, The Cave of John the Baptist, 208.
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Środki płatnicze
w Nowym Testamencie

J

uż
sam
powierzchowny
przegląd pism Nowego Te
stamentu ukazuje, że nie
omal każde porusza kwestie
finansowe. Badając ten te
mat, nie należy ograniczać
obszaru badawczego jedynie do pie
niędzy, lecz uwzględnić wszystko, co
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stanowi dobro materialne. Próba
stworzenia słownika terminologii fi
nansowej musiałaby zatem uwzględ
nić kilkadziesiąt haseł oraz setki
odniesień w samym Nowym Testa
mencie. Ze względu na objętość, arty
kuł będzie poświęcony głównie
zagadnieniu środków płatniczych.
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Przy zgłębianiu problematyki fi
nansowej
Nowego
Testamentu,
z uwagi na fakt, że jego autorzy nie
byli ekonomistami, niewystarczające
jest bazowanie na samych tekstach
natchnionych. Nie stanowią one bo
wiem spójnego obrazu społecznych
uwarunkowań gospodarczych, czy też
finansowych epoki, a jedynie przed
stawiają pewne ich aspekty. Nie
odzowne jest zatem skorzystanie
z osiągnięć innych dziedzin nauki,
zwłaszcza archeologii i badań porów
nawczych, dotyczących numizmatów
oraz zachowanych źródeł pisanych
z omawianego okresu1.

Problematyka ekwiwalencji
terminologii finansowej
w polskich przekładach NT
Lektura Pisma Świętego w języku
polskim, jeśli chodzi o starożytne pie
niądze, niejednokrotnie sprawia trud
ności. Dla przykładu w tłumaczeniu
Biblii Tysiąclecia (dalej BT) oraz kilku
innych2, ewangeliczna uboga
wdowa wrzuciła do skarbo
ny „dwa pieniążki,
czyli
jeden
grosz”

(por. Mk 12,42; w paralelnym Łk 21,2
jest jedynie „dwa pieniążki”). Czy jest
to ekwiwalent formalny, czy ekwiwa
lent funkcjonalny (znaczeniowy) gro
sza będącego 1/100 złotówki, jako
drobnego pieniądza? Wyjaśnia tę
kwestię tekst grecki, w którym czyta
my e;balen lepta. du,o o[ e,stin
kodra,nths Mk 12,42 „wrzuciła dwa
leptony, to jest kwadrans”, co wyraź
nie wskazuje na konkretne monety
będące wówczas w obiegu.
Innym znaczącym przykładem
może być występująca w Mt 17, 27
moneta „stater”. W słowniku zamiesz
czonym na końcu BT znaleźć można
następujące wyjaśnienie: „Stater –
srebrna moneta grecka, wartości 4
drachm”3 wraz z odesłaniem do hasła
„drachma”. We wskazanym miejscu
znajduje się takie oto wyjaśnienie:
„drachma – srebrna moneta grecka
równa
denarowi
rzymskiemu”4,
zaś powyżej na tej samej stronie „de
nar” wyjaśniony jest jako „srebrna lub
złota moneta rzymska, odpowiadająca
w czasach Jezusa 16 asom (zob.);
przeciętne wynagrodzenie za dzień
pracy. Każdy Żyd płacił denara jako
osobisty roczny podatek dla cezara”5.
Wyjaśnienie to wciąż pozostaje jednak
niewystarczające. Wspomniany bo
wiem „as” – wyjaśniony został
w słowniku Biblii Tysiąclecia następu
jąco: „w czasach Jezusa Chrystusa
drobna rzymska jednostka monetarna
z brązu, równa 1/16 denara (zob.)”6, co
odsyła do hasła wyżej wspomnianego.
Powyższy przykład u
kazuje, że pomoc w po
staci słownika załączo
nego do Biblii, jest
często niewystarczają
ca. Cztelnik, wychodząc
od greckiej monety, zostaje
przeniesiony rzymskiego syste
mu monetarnego, nie otrzy
mawszy przy tym dostatecznego
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wyjaśnienia. Niejasności, które napo
tyka czytelnik oraz nieprecyzyjność po
dawanych
wyjaśnień
stały
się
motywacją do pogłębionej analizy za
gadnień finansowych w Biblii.

Terminologia
Jednym z częściej występujących
w Nowym Testamencie terminów fi
nansowych jest „zapłata” (gr. misqo,j,
29 razy w NT: Mt 5,12.46; 6,12.5.16;
10,41 2 razy; 10,42; 20,8; Mk 9,41; Łk
6,23.35; 10,7; J 4,36; Dz 1,18; Rz 4,4;
1 Kor 3,8.14; 9,1718; 1 Tm 5,18; Jk
5,4; 2 P 2,13.15; 2 J 1,8; Jud 1,11; Ap
11,18; 22,12). Z kolei, z punktu widze
nia współczesnego odbiorcy, najbar
dziej charakterystyczne dla finansów
słowo, jakim jest „moneta”, występuje
jedynie 2 razy: gr. no,misma (por. Mt
22,19) oraz gr. ke,rma (por. J 2,15).
Autorzy Nowego Testamentu bar
dzo często wzmiankują dobra mate
rialne7, ogólnie zwane mieniem –
pochodne czasownika posiadać, gr.
u`pa,rcw czy określane szczegółowo –
skarb gr. qhsauro,j (por. Mt 2,11;
6,19nn; 12,35; 13,44.52; 19,21;
Mk 10,21; Łk 6,45; 12,33n; 18,22; 2
Kor 4,7; Kol 2,3; Hbr 11,26), posia
dłość, gr. kth/ma (por. Mt 19,22; Mk
10,22; Dz 2,45; 5,1), perła, gr. margari,thj
(por. Mt 7,6; 13,45; 13,46; 1 Tm 2,9;
Ap 17,4; 18,12. 16; 21,21 2 razy), złoto,
gr. cruso,j (por. Mt 2,11; 10,9; 23,16,
Mt 23,17 2 razy; Dz 17,29; 1 Kor 3,12;
Jk 5,3; Ap 9,7; 18,12), czy wreszcie pie
niądze – gr. avrgu,rion, występujące 20
razy w NT (por. Mt. 25,18.27; 26,15;
27,3.56.9; 28,12.15; Mk 14,11; Łk. 9,3;
19,15.23; 22,5; Dz 3,6; 7,16; 8,20;
19,19; 20,33; 1 P 1,18). Ostatni z termi
nów odnosi się zarówno do srebra (wła
ściwy grecki rzeczownik a;rguroj
występuje w Mt 10,9; Dz 17,29; 1 Kor
3,12; Jk 5,3; Ap 18,12), srebrników lub
też pieniędzy w ogóle (por. hebr. @s,K), 8.
Podobnie gr. calko,j, może oznaczać
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zarówno miedziaka, grecką monetę
lub pieniądze ogólnie (por. Mt 10,9;
Mk 6,8; 12,41), jak i metal – miedź, że
lazo (por. 1 Kor 13,1; Ap 18,12). Wresz
cie można też znaleźć następujące
jednostki monetarne: as (por. Mt
10,29; Łk 12,6), drachma (Łk 15,8x2;
15,9), didrachma (Mt 17,24x2), denar
(por. Mt 18,28; 20,2.910.13; 22,19;
Mk 6,37; 12,15; 14,5; Łk 7,41; 10,35;
20,24; J 6,7; 12,5; Ap 6x2), lepton
(por. Mk 12,42; Łk 12,59; 21,2), qu
adrans (por. Mt 5,26 2 razy; Mk
12,42), stater (por. Mt 17,27). Nie spo
sób przy tej okazji nie wymienić talen
tu (por. Mt 18,24; 25,15.16.20x4;
25,22x3; 25,24.25.28x2) i miny
(por. Łk 19,13.16x2; 19,18 2 razy;
19,20.24 2 razy; 19,25). Pierwotnie
były to jednostki wagowe (1 talent od
powiadał około 34 kg), natomiast
w czasach Nowego Testamentu okre
ślały sumy pieniędzy (1 talent odpo
wiadał 60 minom, 1 mina natomiast
100 drachmom, stąd 1 talent wynosił
6000 drachm)9.
Terminologia ekonomiczna nie
jest zatem obca żadnemu pismu no
wotestamentalnemu. Wskazuje to
również na fakt, jak bardzo ich treść
była osadzona w realiach ówczesnego
świata i czasu, w którym powstawały.

Różnorodność systemów
monetarnych w Palestynie
Historia środków płatniczych w po
staci monet na omawianym terytorium
sięga czasów perskich10. Dotychczas
w handlu wymiennym płacono towa
rami bądź też cennymi kruszcami, od
mierzając złoto czy srebro. Po powrocie
z wygnania babilońskiego zaczęto uży
wać pieniądza, jakim były złote perskie
darejki – jest to pierwsze wystąpienie
monet w ST (por. 1 Krn 29,7; Ezd 8,27).
Archeolodzy są jednak zdania, że Per
sowie przejęli monety od Lidyjczyków,
którzy bili je jeszcze przed podbiciem
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Lidii przez Persów w VII w. przed
Chr.11. Prawo bicia złotych monet przy
sługiwało królowi, prowincja Judy mo
gła, pod nadzorem perskich na
miestników, bić jedynie srebrne mone
ty – szekle (1 darejek odpowiadał 20
szeklom) z napisem YHD („Juda”)12.

Z kolei w czasach Aleksandra Wiel
kiego, w IV w. przed Chr. do obiegu we
szły monety greckie, m.in. złote
drachmy (por. Ezd 2,69; Ne 7,7072),
zaś prawo do bicia monet lokalnych
ustało; posługiwano się wówczas mo
netami Ptolemeuszy i Seleucydów. Na
powrót prawo do bicia własnych mo
net, choć jedynie brązowych i o zasięgu
lokalnym, otrzymał od władcy z dyna
stii Seleucydów, Antiocha VII Sidetesa,
Szymon Machabeusz po 138 r. przed
Chr. (por. 1 Mch 15,6). Zezwolenie to
zostało jednak niebawem cofnięte
przez tego samego Antiocha (por. 1
Mch 15,27)13.

Italii, na przykład bitych w Syrii
i Egipcie. W obiegu nadal znajdowały
się monety greckie, zarówno nowsze,
jak i starsze, wysoko ceniono też mo
nety fenickie, gdyż wytwarzano je
z dobrego kruszcu. W Palestynie uży
wano ponadto monet bitych przez
prokuratorów rzymskich, władców
żydowskich, i samorządy niektórych
miast16. Te drobne monety lokalne,
względem wcześniej wymienionych
monet obiegowych, miały charakter
uzupełniający.
Czasy Nowego Testamentu obej
mują również powstania żydowskie
oraz upadek świątyni, dlatego też na
leży poruszyć kwestię monet, które
pojawiły się w tym okresie. Przywódcy
wojny żydowskiej zaczęli bić własne
monety ze srebra i brązu. Przedsta
wiały one żydowskie symbole kultycz
ne.

W czasach hasmonejskich wpro
wadzono monety zdobione dopusz
czanymi przez Prawo motywami
roślinnymi lub przedstawiającymi
sprzęty świątynne oraz napisami,
choć znajdował się na nich również
pogański róg obfitości14.

Monety z czasów
żydowskich powstań

Naturalną konsekwencją zdobycia
Palestyny przez Rzymian, było wpro
wadzenie oficjalnego systemu mone
tarnego cesarstwa15. Oﬁcjalną walutą
były rzymskie monety cesarskie: brą
zowe, srebrne i złote, jednak używano
również rzymskich pieniędzy spoza
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Natomiast po upadku powstań ży
dowskich, Rzymianie wprowadzili do
obiegu monety upamiętniające ich
zwycięstwo. Awers przedstawiał wize
runek cesarza Wespazjana, rewers
natomiast palmę (symbol Judei),
rzymskiego legionistę i płaczącą wdo
wę (symbol zdobytej Jerozolimy) oraz
napis Iudaea Capta (Judea zdobyta)17.
Od 70 r. po Chr., to jest po zburzeniu
świątyni jerozolimskiej, na terenie Pa
lestyny można odnotować wyraźną
dominację monet rzymskich18.

Z kolei w systemie greckim podsta
wową jednostkę monetarną stanowiła 1
drachma21, dzieląca się na 6 oboli (nie
występuje w NT), 1 obol na 8 chalkoi
(miedziaków), zaś najmniejszą jed
nostkę stanowił lepton, oznaczający
prawdopodobnie „pieniążek” wykona
ny z brązu i ważący około pół grama.
Większymijednostkamibyłynatomiast
didrachma (dwudrachma) oraz stater
(inaczej tetradrachma; por. Mt 17,27)22.
Jednak większe kwoty, jak już wspo
mniano można było podawać w minach
i talentach23. Rekordowa suma, jaka pa
da na kartach Nowego Testamentu, to
kwota długu w Mt 18,24 opiewająca na
10 000 talentów = 60 000 000
drachm, jeżeli zaś chodziłoby tu o wagę
kruszcu = około 340 ton złota lub sre
bra)24.
W czasach Jezusa szacunkowa war
tość denara przewyższała wartość
drachmy (1 drachma = ¾ denara)25.

Wizerunek płaczącej
kobiety mógł nawiązywać
do proroctwa dotyczącego
Jerozolimy: Jękną jej
bramy i okryją się żałobą, a
spustoszona na ziemi
usiądzie” (Iz 3,26)

Trzy główne systemy
monetarne a Nowy Testament
W rzymskim systemie monetar
nym podstawową jednostkę stanowił
srebrny denar, którego wartość stawia
się na równi z drachmą grecką. Denar
dzielił się na 16 miedzianych asów, 1
as z kolei na 4 quadransy19. 1 qu
adrans stanowił zatem 1/64 denara.
Największą monetą rzymską był z ko
lei złoty denar (łac. auerus), mający
wartość 25 srebrnych denarów20.
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W czasach Nerona natomiast war
tość denara obniżyła się tak, że denar
zrównał się z drachmą w stosunku 1 do
126. W czasach spisywania Ewangelii
drachma odpowiadała jednemu dena
rowi, który był stawką za dzień pracy
robotnika. Można by również zaryzy
kować stwierdzenie, że skoro dla Mar
ka quadrans stanowił 1/64 denara,
a w jego przeliczeniu miał wartość 2
greckich leptonów, to w takim wypad
ku lepton musiał stanowić 1/128
drachmy, czyli 1/16 miedziaka.

Brązowy lepton
był najmniejszą
grecką monetą,
podczas gdy
quadrans był
najmniejszy w
systemie rzymskim

B I U L E TY N K N S B 6 ( 2 0 1 3 )

Ś r o d k i p ł a t n i c z e w N o w y m Te s t a m e n c i e

W omówionych wyżej systemach
monetarnych nie znalazł się występu
jący w Nowym Testamencie srebrnik.
Istotnie, nie należał on do żadnego
z nich. Istnieją różne hipotezy na jego
temat27. Jak już zaznaczono w zesta
wieniu terminów, słowo to mogło być
określeniem sztuki srebra lub też od
nosić się do jakiejkolwiek monety
srebrnej, np. denara. W obiegu świą
tynnym tolerowano wyłącznie srebrne
sykle i tylko one mogły trafić do
skarbca świątynnego28. Być może ter
min „srebrniki” odnosi się do srebr
nych, 14gramowych sykli używanych
w świątyni jerozolimskiej. Gdy po 19
r. przed Chr. zaprzestano ich produk
cji w Tyrze, biciem zajął się Herod
Wielki i jego następcy29. W czasach
Jezusa sykle nie były jednak zbyt po
wszechne, dlatego też konieczna była
wymiana
pospolitszych
monet
na te wy magane przez prawo
(w kontekście chaosu monetarnego,
tłumaczy to obecność bankierów wy
mieniających pieniądze na terenie
świątyni)30.
W tym miejscu warto też poruszyć
kwestię daniny czy też podatku świą
tynnego, jaki uiszczał każdy żyd mię
dzy 20 a 60 rokiem życia w kwocie pół
sykla rocznie (por. Wj 30,13n)31. Ma
jąc na uwadze przytoczony wcześniej
fragment Mt 17,27 można dokonać
pewnego przeliczenia – skoro za dwie
osoby Piotr miał zapłacić 4 drachmy
(statera, to jest tetradrachmę), to zna
czy to, że 1 świątynny sykl srebra
w czasach Jezusa odpowiadał 4
drachmom, a tym samym 4 denarom.

Srebrny szekiel bity
w Tyrze był oficjalnie
dopuszczony do użytku
świątynnego

robotnika, jeśli natomiast przyjmie
się, że zapłacono Judaszowi 30 dwu
drachm, byłaby to podwojona kwota,
odpowiadająca stawce za wyzwolenie
niewolnika według Prawa (por. Wj
21,32). Jeśli z kolei Judasz otrzymał
szekle świątynne, cena byłaby cztero
krotnie wyższa, to znaczy że Judasz
otrzymałby sumę około 120 denarów,
podczas gdy ówczesna cena niewolni
ka wahała się między 100 a 200 de
narami)32. Stawka zaproponowana
Judaszowi za życie Jezusa stanowiła
1/10 wartości olejku wylanego na Jego
głowę (por. Mk 14,5)33.
Dla Żydów istotna była również
sprawa płacenia podatków okupują
cym Palestynę Rzymianom. Jezus py
tany o to wskazał, że należy płacić
podatki (por. Mt 22,21)34. Podobne
stanowisko zajął też święty Paweł. Ży
dzi zobowiązani byli do płacenia ceł
i podatków różnego rodzaju, m.in.
pogłównego w wysokości 1 denara od
osoby dla cezara, składali również
dziesięcinę
oraz płacili
inne
po
datki35.

W tym kontekście warto też zwró
cić uwagę na kwestię wynagrodzenia,
jakie otrzymał Judasz za zdradę Jezu
sa (por. Mt 26,14). Podjęto wiele prób
wytłumaczenia skąd pochodziły i ja
kiego rodzaju były srebrniki w liczbie
30 (por. Za 11,12). Przyjmując, że było
to 30 denarów, otrzymałby równo
wartość miesięcznego wynagrodzenia
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Pozostaje wyjaśnić kwestię, czy
ewangeliści pisząc do określonej
wspólnoty, redagowali teksty posłu
gując się nominałami należącymi do
systemu monetarnego używanego
przez swoich adresatów? Według
ewangelistów Jezus operował różny
mi wartościami monetarnymi: rzym
skim asem, quadransem i denarem
oraz greckimi staterami, drachmami
i dwudrachmami, a wreszcie jednost
kami rozrachunkowymi: talentem
i miną. Marek na przykład, w przywo
łanym wyżej fragmencie o wdowie,
wspomina dwa leptony, natychmiast
potem zdaje się dopowiadać miesz
kańcom cesarstwa, że te greckie mo
nety odpowiadają wartości jednego
rzymskiego quadransa (por. Mk
12,42). Z kolei, gdy w scenie o roz
mnożeniu chleba u Marka i Jana wy
stępuje kwota 200 denarów (por. Mk
6,37 oraz J 6,5), pozostali synoptycy
milczą na temat pieniędzy. Podobnie
jest w Mk 14, 5 (oraz J 12,5), gdy war
tość olejku wylanego na głowę Jezusa
wyceniona zostaje na 300 denarów,
podczas gdy Mateusz ocenia go jedy
nie jako bardzo drogi (por. Mt 26,9).
Denar, tak jak w Ewangelii Jana, rów
nież w Apokalipsie jest jedyną mone
tą, która się tam pojawia (por. Ap 6,6
2 razy). O ile zatem Marek i Jan
(zwłaszcza Mk), nie wykraczają poza
rzymski system monetarny, nie moż
na dopatrzeć się takiej konsekwencji
w przypadku Mateusza i Łukasza36,
u których pieniądze różnią się także
w przypadku tekstów paralelnych.
W Mt 25,1430 znajduje się przypo
wieść o talentach, która ma wiele cech
wspólnych przypowieścią o minach
zamieszczoną w Łk 19,1128, choć za
wiera też istotne różnice, jakkolwiek
obaj pozostają w obrębie greckiego
systemu obrachunkowego37. Podczas
gdy Mateuszowy pan powierza słu
gom różne ilości pieniędzy oddane
w talentach, Łukaszowy właściciel
majątku powierza każdemu słudze po
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1 minie. Większość egzegetów jest
zgodna co do tego, że to ewangelista
celnik wprowadził talenty w miej
sce min, gdyż, jak to argumentuje A.
Paciorek, „Mateusz lubi wysokie su
my”38.

Siła nabywcza pieniądza
z czasów Jezusa a dzisiejsze
realia
Należy wspomnieć również o sile
nabywczej pieniądza, której nie należy
jednak mierzyć dzisiejszymi warto
ściami kruszców. Bazować należałoby
raczej na starożytnych wzmiankach
i porównaniach ukazujących, jaką
stawkę dzienną otrzymywał pracow
nik, choć także w tym przypadku war
tości te będą jedynie przybliżone.
Wspomniana w Mt 20,2 stawka
wynosiła 1 denara za dzień pracy ro
botnika, oprócz której, należało mu
zapewnić utrzymanie39. Choć odpo
wiadała ona realiom panującym
w epoce, nie była jednak wysoka. Na
leży mieć przy tym wzgląd na fakt, że
wynagrodzenie było dużo bardziej
zróżnicowane, w zależności od statusu
i kwalifikacji robotnika, np. żniwiarz
mógł osiągnąć dniówkę w wysokości 4
denarów40.
Podane w Ap 6,6 ceny: 1 denar za
kwartę (choinikos) pszenicy oraz 1
denar za 3 kwarty jęczmienia, są bar
dzo wysokie. Normalnie za 1 denara
można było kupić od 8 d 18 kwart
pszenicy lub od 16 do 24 kwart jęcz
mienia, 1 denar starczał więc na około
5 kg chleba41. Z kolei za 30 denarów
można było nabyć odzienie dla nie
wolnika, zaś 100 denarów kosztował
osioł42. Przyjmując, że racja żywienio
wa 1 osoby dorosłej była równa 1
kwarcie, dniówka w wysokości 1 de
nara powinna była pokryć koszty wy
żywienia robotnika oraz jego rodziny,
choć czasem nie wystarczała na za
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spokojenie nawet najbardziej podsta
wowych potrzeb43. Wskutek pogłębia
jącego się kryzysu w cesarstwie,
wartość pieniądza z biegiem lat była
osłabiana przez obniżanie zawartości
srebra i złota44, zaś w okresie klęsk
gwałtownie rosły ceny pożywienia
i towarów45.
Współcześnie podjęte próby prze
liczeń, zaproponowane w ostatnich
latach przyjmują, że uśredniony zaro
bek dzienny w krajach środkowoeuro
pejskich wynosi 35 euro, co
odpowiadałoby 1 denarowi, jako
dziennemu zarobkowi robotnika
w czasach Jezusa46. W wyniku tych
wyliczeń cena, jaką otrzymałby Ju
dasz – równałaby się 4200 euro, war
tość alabastrowego flakoniku olejku
nardowego – 10 500 euro, wartość
ksiąg magicznych spalonych w Efezie
1 500 000 euro, zaś dług sługi z Mate
uszowej przypowieści – 2 100
000 000 euro. Naturalnie przytoczo
ne przed chwilą propozycje wyliczeń,
opierające się na pewnych założe
niach, są czysto hipotetyczne47.
Przywołane wyżej dane z tekstów
biblijnych wskazują, że Palestyna cza
sów Jezusa tak, jak była tyglem kultu
rowym we wszystkich dziedzinach
życia, tak była nim również w gospo
darce i ekonomii. Przejawiało się to
przede wszystkim we współistnieniu,
a często wręcz przenikaniu się kilku
systemów monetarnych.
Wzmianki o pieniądzach w Nowym
Testamencie stanowią nośnik ważnych
treści dydaktycznych i są dwojakiego
charakteru. Niektóre z nich zakorze
nione zostały w pragmatyzmie dnia co
dziennego – konkretnych sytuacjach
życiowych, pozostałe natomiast przed
stawiają wartość teoretyczną. Z Nowe
go Testamentu można dowiedzieć się,
że pieniądze pomagają realizować szla
chetne cele, jak też być narzędziem zła

i grzechu. Jezus przywoływał te obrazy,
aby czytelnie przekazać i zilustrować
odbiorcom dobrej nowiny swoją na
ukę, posługując się w tym celu stosun
kami ekonomicznymi oraz słownic
twem dnia codziennego, które były bli
skie wszystkim Jego odbiorcom.
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dupondius, 1 dupondius=2 czerwone brązowe
asy, 1 as=4 brązowe/miedziane quadransy,
por. Tenże, Coins and the New Testament: From
Ancient Palestine to the Modern Pulpit, „Review &
Expositor” 106 (2009)3 474.
21 Por. M.D. Coogan, Monety, w: Słownik wiedzy
biblijnej, 530.
22 L.E. McKinney przedstawia strukturę greckiego
systemu monetarnego następująco: 1
tetradrachma=4 drachmy, 1 drachma=2
didrachmy, 1 didrachma=16 asów, 1 as=4
quadransy, 1 quadrans=2 leptony, por. Tenże,
Coins and the New Testament, 476.
23 Por. M.D. Coogan, Monety, w: Słownik wiedzy
biblijnej, 530.
24 Por. A. Paciorek, Ewangelia wg św. Mateusza.
Rozdziały 1428 (NKB NT I/2), Częstochowa
2008, 237.
25 Por.M.Ernst,Monety,w:Nowy Leksykon Biblijny, 499.
26 Wiązało się to ze zmniejszeniem zawartości
srebra w denarze, spowodowanym inflacją.
Szczegółowa analiza zawartości metali
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w denarach z okresu dynastii julijskoklaudyjskiej
na podstawie zachowanych numizmatów: K.
Butcher, M. Ponting, The Roman Denarius under
the JulioClaudian Emperors: Mints, Metallurgy
and Technology, „Oxford Journal Of Archaeology”
24(2005)2 173179.
27 Por. Pieniądz i gospodarka, w: Słownik tła Biblii,
296; Z. Żabiński, Sykle w Starym Testamencie,
„Collectanea Theologica” 48(1978)1 5769.
28 Por. Z. Żabiński, Trzydzieści srebrników,
„Collectanea Theologica” 43(1973)2 6970.
29 Por. R. Rumianek, Biblia i pieniądze, „Roczniki
Teologiczne WarszawskoPraskie” 3(2003) 192.
30 Por. M.D. Coogan, Zmieniający pieniądze, w:
Słownik wiedzy biblijnej, 824.
31 Por. W. Rakocy, Finanse i prace publiczne, w:
Życie społeczne w Biblii, G. Witaszek (red.), Lublin
1997, 125132. Z chwilą zburzenia świątyni
jerozolimskiej Wespazjan skierował ten podatek
na utrzymanie świątyni Jowisza Kapitolińskiego,
por. Józef Flawiusz, Wojna Żydowska 7, VI, 6.
Szczegółowo omówienie tej kwestii: Z. Żywica,
Historia i wartość biblijnego podatku świątynnego,
„Ełckie Studia Teologiczne” 2(2001) 352353.
32 Por. R. Pankiewicz, Ceny, płace i pieniądze, 593.
33 Por. A. Paciorek, Ewangelia wg św. Mateusza.
Rozdziały 1428, 546. Kwestie dotyczące siły
nabywczej 30 srebrników pozwalającej na kupno
gruntu w Jerozolimie szczegółowo omawiają m.in.
R. Wojtczak, 30 srebrników  problem
numizmatyczny, w: Postać Judasza w literaturze,
teologii i sztuce, J. Sieradzan (red.), Białystok
2007, 186193; Z. Żabiński, Trzydzieści
srebrników, 74.
34 Por. A. Paciorek, Ewangelia wg św. Mateusza.
Rozdziały 1428, 363.
35 System podatkowy w Palestynie w czasach
Jezusa syntetycznie przedstawił J. Klinkowski,
Nowotestamentalny obraz celników na tle
systemu finansowego Judei i Imperium
Rzymskiego, „Perspectiva. Legnickie Studia
TeologicznoHistoryczne” 6(2007)2 6271.
36 K. Snodgrass zwraca uwagę na fakt, że o ile dla
Jana kwestia finansów nie odgrywa istotnej roli,
o tyle dla synoptyków, zwłaszcza zaś dla Łukasza,
jest ona ważna, głównie z uwagi na troskę
o ubogich, por. Taż, Jesus and Money: No Place
to Hide and No Easy Answers, „Word & World”
30(2010)2 138.
37 Podobieństwa i różnice analizują szczegółowo F.
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Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza
rozdziały 1224 (NKB NT 3/2), Częstochowa
2012, 304305; A. Paciorek, Ewangelia wg św.
Mateusza. Rozdziały 1428, 501502. Obaj
autorzy wskazują na jedno źródło obu wersji, ze
wskazaniem, że trudno jest ustalić, która wersja
była bardziej pierwotna.
38 A. Paciorek, Ewangelia wg św. Mateusza.
Rozdziały 1428, 502.
39 Por. R. Pankiewicz, Ceny, płace i pieniądze
w Kościele Apostolskim, 594. W Księdze Tobiasza
znaleźć można następującą ofertę: „zapłatę
drachmę za dzień i na potrzeby tak jak memu
synowi”, co zdaniem M. Wojciechowskiego
odpowiadałoby nie epoce akcji księgi, lecz czasom
hellenistycznym, por. Tegoż, Księga Tobiasza czyli
Tobita (NKB ST 12), Częstochowa 2005, 91.
40 Por. R. Pankiewicz, Ceny, płace i pieniądze
w Kościele Apostolskim, 595 wraz z przyp.
41 Dane te przytacza M. Wojciechowski, powołując
się na Polibiusza i Cycerona. Wskazuje on
również, że Ap 6,6 może być aluzją do klęski
nieurodzaju za panowania Domicjana, por. Tenże,
Apokalipsa świętego Jana (NKB NT 20),
Częstochowa 2012, 201201. Należy mieć jednak
na względzie, że Polibiusz żył w II w. przed Chr.
Autor ten, opisując uroki Italii, wskazał na wielki
urodzaj ziem, skutkujący niskimi cenami zboża.
Jak odnotował, medimnos (ok. 52 l, 48 choinikes)
pszenicy kosztował 4 obole, a medimnos
jęczmienia 2 obole, podobnie jak metretes (ok.
39 l) wina. Można tam znaleźć również wzmiankę
o stawce za nocleg w gospodzie, która włączając
wyżywienie, wynosiła pół asa (1/4obola),
por. Tenże, Dzieje 2,15. W wojsku rzymskim
piechota trzymywała za dzień 2 obole,
centurionowie 4 obole, zaś jeźdźcy drachmę.
W ziarnie otrzymywali odpowiednio około 2/3
attyckiego medimnosa (tj. 14 l) pszenicy, jazda 7
medimnosów jęczmienia i dwa pszenicy, za które
kwestor pobierał ustaloną kwotę z ich żołdu,
podobnie jak za odzież, albo broń. Ich sojusznicy
otrzymywali jedzenie za darmo: piechota tyle
samo, co Rzymianie, zaś jeźdźcy 1 i 1/3
medimnos pszenicy oraz 5 jęczmienia,
por. Polibiusz, Dzieje 6,39. Cyceron żył z kolei
w I w. przed Chr., kiedy to senat rzymski wyceniał
modius (ok. 8 l) pszenicy na 4 sestercje, tj. 1
denara, zaś korzec jęczmienia na 2 sestercje, zaś
na Sycylii stawka wynosiła 23 sestercje,

por. Tenże, In Verrem actio secunda 3,81.
42 Por. U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus.

Teilband: Mt 1825 (EKKNT 3), Zürich i in.
1997,146.
43 Por. M. Czajkowski, Praca i płaca w Piśmie
Świętym, w: U źródeł mądrości, S. Haręzga (red.),
Rzeszów 1997, 91117; R. Pankiewicz, Ceny,
płace i pieniądze, 594596.
44 Np. za czasów Nerona, por. H.H. Scullard, Dzieje
Rzymu t. 2, Warszawa 2001, 97n.
45 Np. w okresie klęski głodowej w 64 r. przed Chr.,
jak podaje Flawiusz, korzec pszenicy kosztował
14 drachm (por. Ant. 14,2,2), natomiast podczas
nieurodzaju za panowania Klaudiusza, około 44
46 r. po Chr. (por. Dz 11,28; Ant. 20,2,5; 20,5,2;
Euzebiusz z Cezarei, Hist. Eccl. 2,3;8,12;
Orozjusz, Hist. Adv. Paganos 7,6,12; Jan Zonaras,
Epitome Historiarum 6,13), jeden issaron (1/10
efy), tj. dzienną porcję żywieniową sprzedawano
za 4 drachmy (por. Ant. 3,15,3). Wśród badaczy
zdania na temat różnicy cen w stosunku do
normalnych warunków są podzielone. Zdaniem
M. Ernsta, w pierwszym przypadku oznaczałoby
to 13krotny, zaś w drugim 16krotny wzrost cen,
por. M. Ernst, Monety, w: Nowy Leksykon Biblijny,
499. Zob. również K. Gapp, The Universal
Famine under Claudius, „Harvard Theological
Review” 28(1935)4 258265; M. Jensen, Climate,
Droughts, Wars, and Famines in Galilee as
a Background for Understanding the Historical
Jesus, „Journal of Biblical Literature” 131(2012)2
307324.
46 Por.M.Ernst,Monety,w:NowyLeksykonBiblijny,499.
47 Podjęta przez Z. Żabińskiego w latach ’70 XX w.
próba ustalenia siły nabywczej biblijnych
pieniędzy opierała się na znalezieniu wspólnego
mianownika cen żywności w różnych okresach
i miejscach. Odnosząc się do kosztu 3000 kalorii
zawartych w 75 g białka, 100 g tłuszczu i 450 g
węglowodanów, będących składnikami
podstawowych posiłków Z. Żabiński ustalił
jednostkę, którą nazwał „trofą”, por. Tenże,
Trzydzieści srebrników, 6673; Tenże, Sykle
w Starym Testamencie, 5865. Jakkolwiek
poczynione tam wyliczenia są bardzo precyzyjne,
nie zostały przytoczone ze względu na zmianę
systemu walutowego w Polsce dokonaną w latach
’90 XX w., przez co byłyby niezrozumiałe dla
dzisiejszych odbiorców.
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Koło Naukowe Studentów Biblistyki
zrzesza studentów i doktorantów Instytutu Nauk Biblijnych
na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.
KNSB to organizacja założona w 2006 roku przez studentów,
którzy postanowili pogłębiać swoją wiedzę na temat
Biblii i środowiska jej powstania.
Członkom Koła zawsze przyświeca nadrzędny cel:
poszerzanie zainteresowań związanych z szeroką pojętą
tematyką biblijną.
Dotychczas wydane numery Biuletynu KNSB zatytułowane były:

Biuletyn 1 (2007) „B jak Biblia”
Biuletyn 2 (2008) „Pieśń nad Pieśniami w kontekście piśmiennictwa
egipskiego i mezopotamskiego”
Biuletyn 3 (201 0) „Zjadłem zwój, a w ustach moich był słodki jak
miód” (Ez 3,3b). Biuletyn upamiętniający śp.
ks. prof. Ryszarda Rumianka, Rektora UKSW
Biuletyn 4 (2011 ) „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość
przewyższa perły” (Prz 31 ,1 0)
Biuletyn 5 (201 2) „Symbolika ciała w Biblii”
Koło Naukowe Studentów Biblistyki
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