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U schy³ku I wieku po Chr. zakoñczono redakcjê ksi¹g Nowego
Testamentu. Stanowi¹ one �wiadectwo ¿ycia i dzia³alno�ci Jezusa
z Nazaretu oraz pocz¹tków Ko�cio³a. Ko�ció³ zrodzi³ siê i rozwija³
w realiach cywilizacji rzymskiej, jako ¿e od I wieku przed Chr. kraj
Izraela stanowi³ cz¹stkê Imperium Romanum.

Cesarstwo rzymskie w wyniku skutecznej dzia³alno�ci zbrojnej
kolejnych w³adców wci¹¿ poszerza³o swe granice, w³¹czaj¹c w nie
ludy zró¿nicowane pod k¹tem systemów politycznych, uwarunko-
wañ kulturowych i religijnych. Dla scalenia tego potê¿nego organi-
zmu pañstwowego potrzebny by³ jaki� wspólny punkt odniesienia.
Sta³ siê nim kult imperialny, z jego wszystkimi aspektami. Zjawisko
kultu imperialnego mo¿na zdefiniowaæ jako przyznanie czci boskiej

1 Przygotowywany do tego tomu artyku³ zosta³ równie¿ opublikowany
w: Z Chrystusem w s³u¿bie Bogu i ludziom. Ksiêga Jubileuszowa z okazji 60.
rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej Ksiêdza Profesora Romana Krawczy-
ka, Warszawa-Siedlce 2012, s. 115�133.
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¿yj¹cemu lub zmar³emu w³adcy2. Jest istotne, ¿e kult w³adców Rzymu
nie by³ spontanicznym przejawem religijno�ci mas, ale zaprogramo-
wanym �rodkiem s³u¿¹cym zjednoczeniu podbitych narodów i narzê-
dziem utrzymania ich �w ryzach�3.

Apoteoza królów nie by³a wytworem Rzymian. Jej �róde³ nale¿y
szukaæ w staro¿ytnej Persji, Egipcie, Grecji, dopiero pó�niej owo
zjawisko przeniknê³o w obszary Cesarstwa. Z ³¹cznej liczby sze�æ-
dziesiêciu imperatorów, od Oktawiana Augusta do Konstantyna
Wielkiego, tytu³ divus � �boski� zosta³ nadany trzydziestu sze�ciu
w³adcom pochodz¹cym z dwudziestu sze�ciu rodów4.

Zewnêtrznym wyrazem kultu w³adców by³y miêdzy innymi: tytu³y
imperialne, ofiary kadzielne, sk³adanie �lubów i modlitwy za rz¹d-
ców, dedykowanie im �wi¹tyñ i uroczysto�ci. Omówienie wszystkich
przejawów tego fenomenu przekracza ramy niniejszego studium.
Naszym celem jest zwrócenie uwagi na dwa elementy �ci�le zwi¹za-
ne z kultem, a mianowicie: problem podatku cesarskiego i tytu³ów
imperialnych. Oba zagadnienia s¹ obecne zarówno w pismach No-
wego Testamentu, jak i we wspó³czesnej literaturze greckiej i ³aciñ-
skiej. Autorzy natchnieni bardziej lub mniej wyra�nie akcentuj¹
napiêcie miêdzy rozwijaj¹cym siê nowym ruchem religijnym a rze-
czywisto�ci¹ w jakiej przysz³o mu egzystowaæ.

1. System fiskalny w Palestynie
w I wieku po Chrystusie

W 63 roku przed Chr. po oko³o stu latach niepodleg³o�ci, wywal-
czonej przez ród Machabeuszy, Palestyna po raz kolejny utraci³a
wolno�æ. Dowódca rzymski Pompejusz wkroczy³ na czele wojsk do

2 Por. D. L. Jones, Roman Imperial Cult, The Anchor Bible Dictionary V,
red. D. N. Freedman, New York 1992, s. 806.

3 Por. W. Popielewski, Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym
zwyciêstwem Boga (Ap 19, 1�8), Kielce 2001, s. 91�96.

4 Por. D. E. Aune, Revelation 6�16, Word Biblical Commentary 52b,
Nashville 1998, s. 776.
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Jerozolimy zagro¿onej wojn¹ domow¹, zaj¹³ miasto, sprofanowa³
�wi¹tyniê Boga Jahwe, a kraj przy³¹czy³ do rozleg³ych terytoriów
Imperium Romanum. Izrael jako prowincja rzymska podlega³ bezpo-
�rednio zwierzchnictwu prokonsula Syrii. W jego imieniu od 6 roku
po Chr. w³adzê sprawowa³ namiestnik stacjonuj¹cy w Cezarei Nad-
morskiej.

Na ¯ydów jako na naród podbity okupant na³o¿y³ nastêpuj¹ce
zobowi¹zania: p³acenie podatków, utrzymanie wojska rzymskiego
stacjonuj¹cego w Palestynie, przyjêcie do obiegu monet imperium,
przysiêga wierno�ci cesarzowi.

1.1. Podatki na rzecz cesarstwa

Podatki, które ¯ydzi byli zobligowani uiszczaæ Rzymowi, to:
� tributum � podatek bezpo�redni, zwany �pog³ówne�, który dzieli³

siê na podatek osobisty (por. Mk 12, 14n) oraz podatek gruntowy,
� annona � roczna danina przeznaczona na utrzymanie garnizonu

rzymskiego,
� publicum � zobowi¹zanie obejmuj¹ce podatki po�rednie i op³aty

celne5.
Zobowi¹zania finansowe ¯ydów wobec okupanta nie by³y wy-

¿sze ni¿ u innych podbitych ludów, ale odczuwano je dotkliwie,
zwa¿ywszy, ¿e naród wybrany rokrocznie uiszcza³ daninê na utrzy-
manie rodzimego o�rodka kultu w Jerozolimie. Wiêkszo�æ Izraelitów
z pogard¹ i wrogo�ci¹ traktowa³a poborców podatkowych, zwanych
�celnikami� (por. Mt 9, 9�13; Mk 2, 13�17; £k 5, 27�32). Od czasów
Oktawiana Augusta w ca³ym cesarstwie wprowadzono powszechne
spisy ludno�ci, które u³atwia³y �ci¹ganie podatku, nadto s³u¿y³y
umacnianiu w³adzy imperialnej. Odnaleziony w Ankarze s³ynny
pos¹g Augusta po�wiadcza, ¿e pierwszy cesarz zarz¹dzi³ trzy ta-
kie spisy, a mianowicie w 28 roku przed Chr. oraz w 8 i 14 roku

5 P. Prigent, Upadek Jerozolimy, Warszawa 1999, s. 80�82.
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po Chr6. Ewangelista £ukasz wspomina o obowi¹zku spisu obywa-
teli za panowania tego¿ w³adcy i konieczno�ci dokonania spisu
w miejscu swego pochodzenia (por. 2, 1�45). Ten ostatni wymóg by³
tradycj¹ ustalon¹ na ca³ym Wschodzie.

Bezpo�redni podatek, czyli �pog³ówne�, musia³ byæ p³acony
w monecie rzymskiej. Monet¹ najbardziej rozpowszechnion¹ w tym
czasie by³ srebrny denar, który bito w stolicy imperium. Widnia³ na
nim wizerunek panuj¹cego cesarza wraz z przys³uguj¹cymi mu ty-
tu³ami w jêzyku ³aciñskim.

Ewangelie synoptyczne podejmuj¹ problem p³acenia podatku
cesarskiego (por. Mk 12, 13�17; Mt 22, 15�21; £k 20, 20�26) i tym
samym ujawniaj¹ postawê Jezusa wobec w³adzy politycznej. Rabbi
z Nazaretu zapytany przez faryzeuszów i zwolenników Heroda, czy
wolno p³aciæ podatek Cezarowi czy te¿ nie, nakazuje przynie�æ monetê
podatkow¹. Monet¹, któr¹ dostarczaj¹ pytaj¹cy, by³ denar Tyberiu-
sza z jego wizerunkiem i tytu³ami: �Tyberiusz Cezar, August, Syn
Boskiego Augusta � Najwy¿szy Kap³an�7. Gdy na pytanie Jezusa,
czyj obraz i napis widnieje na monecie, adwersarze odpowiadaj¹:
�Cezara�, Jezus wypowiada znamienne s³owa: �Oddajcie wiêc Cezaro-
wi to, co nale¿y do Cezara, a Bogu to, co nale¿y do Boga� (Mk 12, 17).
W ten sposób Jezus kategorycznie usuwa wszelk¹ w¹tpliwo�æ.
W Jego rozumieniu pos³ugiwanie siê monet¹ z wizerunkiem impe-
ratora oraz korzystanie z rzymskiego systemu ekonomicznego zobo-
wi¹zuj¹ poddanych do uiszczania podatku. Dalsza czê�æ wypowiedzi
niesie tre�æ znacznie g³êbsz¹. Bogu nale¿y oddaæ to, co do Boga
nale¿y. Innymi s³owy, tak jak wa¿ny jest obowi¹zek wobec pañstwa
tak równie wa¿ny, a mo¿e jeszcze wa¿niejszy, jest obowi¹zek wobec
Boga. Pañstwo ma prawo wymagaæ od obywatela tego, co jest ko-
nieczne do jego w³a�ciwego funkcjonowania. Bóg ma prawo domagaæ

6 H. Daniel-Rops, ¯ycie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, War-
szawa 1994, s. 69.

7 T. Loska, Palestyna � kraj Jezusa. Historyczne korzenie naszej wiary,
Kraków 1993, s. 75.
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siê od cz³owieka jego samego, jako ¿e cz³owiek pochodzi od Boga
i do Boga nale¿y8.

Jezus nie sprzeciwia³ siê istniej¹cej sytuacji politycznej i naka-
za³ p³acenie podatku na rzecz imperium. Moneta z wizerunkiem
w³adcy nale¿y do w³adcy, tak wiêc podatnicy uiszczaj¹c w skarbcu
nakazan¹ daninê oddawali w istocie �cesarzowi to, co cesarskie�.

Pawe³ Aposto³ zdawa³ siê widzieæ w cesarstwie rzymskim rze-
czywisto�æ historyczn¹ dopuszczon¹ przez Boga i w³¹czon¹ do Jego
planu. A ¿e ka¿da w³adza pochodzi od Boga, to nale¿y siê jej pos³u-
szeñstwo. Sprzeciwianie siê w³adzy �wieckiej oznacza sprzeciwianie
siê Bo¿emu porz¹dkowi. Aposto³ nakazuje zatem p³aciæ podatki i c³a
na³o¿one przez imperium (por. Rz 13, 1�7).

1.2. Podatek �wi¹tynny

Zgodnie z nakazem Prawa (por. Wj 30, 11�16) ka¿dy Izraelita
powy¿ej dwudziestego roku ¿ycia mia³ obowi¹zek p³acenia podatku
na utrzymanie sanktuarium Jedynego Boga w Jerozolimie. Wierz¹-
cy ¯yd traktowa³ daninê na �wi¹tyniê jako swój podstawowy obo-
wi¹zek i jednocze�nie znak przynale¿no�ci do wspólnoty religijnej.
Podatek wynosi³ pó³ sykla srebrnego rocznie, a od czasów Nehemiasza
obni¿ono jego wysoko�æ do jednej trzeciej sykla (por. Ne 10, 32�33).
Uiszczano go zazwyczaj w ci¹gu dwóch tygodni poprzedzaj¹cych
�wiêto Paschy. Wp³aty mo¿na by³o dokonaæ tak¿e w miejscu za-
mieszkania na rêce poborców ustanowionych specjalnie do tego za-
dania (por. Mt 17, 24�27).

Zanim ¯ydzi zaczêli u¿ywaæ monet w rzeczywistym tego s³owa
znaczeniu, do ró¿nych rozliczeñ stosowali szlachetny kruszec, które-
go pewn¹ ilo�æ odwa¿ali. Obecny w Biblii termin sykl9 pochodzi od

8 S. Mêdala, Ewangelie synoptyczne, w: Wprowadzenie w my�l i wezwanie
ksi¹g biblijnych, 8, Warszawa 2006, s. 199.

9 Sykl = 4 srebrne denary (lub 4 drachmy) = 16 asów lub 64 kwadranty lub
128 leptonów, por. H. Daniel-Rops, ¯ycie codzienne w Palestynie w czasach
Chrystusa, s. 177.
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rdzenia szkl, który w jêzykach semickich oznacza zarówno czynno�æ
wa¿enia jak i liczenia. Zwyczaj odwa¿ania szlachetnego metalu by³
w Izraelu znany od stuleci i powszechny jeszcze w czasach Chrystu-
sa. W czasie wygnania w Babilonii ¯ydzi do�wiadczyli, ¿e pos³ugiwa-
nie siê monetami bitymi i gwarantowanymi przez w³adzê jest wy-
godniejsze od wymiany towarów czy wa¿enia kruszcu. Jako ¿e na
terenie Palestyny przecina³y siê szlaki handlowe, ¯ydzi po powrocie
z niewoli babiloñskiej zetknêli siê z ró¿norodno�ci¹ monet, które
by³y w obiegu. Wyró¿niæ mo¿emy miêdzy innymi s³ynne perskie
darejki, drachmy w³adców seleucydzkich i rzymskie denary. W trans-
akcjach handlowych ¯ydzi z konieczno�ci u¿ywali obcych monet,
które nap³ywa³y zewsz¹d szerok¹ fal¹. Podatek �wi¹tynny nale¿a³o
wp³acaæ w monecie zaaprobowanej przez doktorów Prawa Moj¿eszo-
wego, a by³ to zuz, bity przez bankierów fenickich. Moneta tyrska
znalaz³a uznanie ¯ydów, jako ¿e nie przedstawia³a wizerunków lu-
dzi czy zwierz¹t (por. Wj 20, 4), zatem nie mia³a charakteru ba³wo-
chwalczego w odró¿nieniu od monet perskich, greckich czy rzym-
skich10.

Wiosenne �wiêto Paschy by³o jednym z trzech �wi¹t pielgrzym-
kowych, które zgodnie z postanowieniami reformy Jozjasza (622 r.
przed Chr.) i centralizacj¹ kultu nale¿a³o prze¿yæ w �wi¹tyni jerozo-
limskiej. ¯ydzi przybywaj¹cy na uroczysto�ci z ca³ej Palestyny
i diaspory mogli na dziedziñcu zewnêtrznym sanktuarium, zwanym
dziedziñcem narodów, dokonaæ zakupu zwierz¹t ofiarnych, cennego
drewna czy oliwy. Z kolei w portyku królewskim, przynale¿nym do
kompleksu �wi¹tynnego, dokonywano wymiany monet i pobierano
podatek na rzecz sanktuarium. Istnienie ró¿nych monet by³o uci¹¿-
liwe dla prostych ludzi, którzy nie potrafili ich przeliczaæ. To z kolei
dawa³o mo¿liwo�æ nieuczciwym bankierom do nadu¿yæ finansowych
i nadmiernego bogacenia siê kosztem innych11.

10 Ibidem, s. 175�176.
11 Ibidem, s. 174�177.
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W transakcji wymiany pieniêdzy w³a�ciciele kantorów brali dla
siebie od 17 do 33%12. Handel �wi¹tynny i pobieranie podatku na
cele kultu by³y w rêkach arcykap³ana i jego rodziny, którzy nie
zawsze byli osobami moralnie nieskazitelnymi. Józef Flawiusz po-
daje, ¿e arcykap³an Annasz jeszcze d³ugo po zdjêciu go z urzêdu
by³ bardzo wp³ywow¹ osob¹ i przekupywa³ prokuratora rzymskiego
(Ant. 20, 9, 2�4), co wywo³ywa³o gniew zarówno ze strony kap³anów
jak i ludu.

I w³a�nie przeciw korupcji i finansowym nadu¿yciom niektórych
kap³anów wyst¹pi³ Jezus dokonuj¹c aktu oczyszczenia �wi¹tyni
w przededniu Paschy. To wydarzenie relacjonuj¹ wszyscy ewangeli-
�ci (por. Mt 21, 12�17; Mk 11, 15�19; £k 19, 45�46; J 2, 13�25). Jego
czyn mia³ charakter mesjañski. Nie by³ wymierzony w przybytek
jako taki, ale w oszustwa finansowe praktykowane w domu Boga
przez tych, którzy byli �sumieniem� Izraela i winni innym dawaæ
przyk³ad13. Jezus sw¹ postaw¹ kategorycznie przeciwstawi³ siê wyzy-
skowi prostych pielgrzymów i spo³ecznej niesprawiedliwo�ci, która
uderza³a w najubo¿szych, a co czyniono w imiê religii i w miejscu
�wiêtym. Ten bezprecedensowy akt Rabbiego z Nazaretu mia³ na
celu ukazanie, ¿e �dom Jego Ojca� sta³ siê �targowiskiem�. Nie godzi
siê, by �wi¹tynia, która jest mieszkaniem Jedynego Boga, od wie-
ków nape³niona Jego obecno�ci¹, przyjê³a charakter ba³wochwalczy.
Jezus by³ �wiadomy mocy jak¹ posiada pieni¹dz. Wiedzia³, ¿e d�wiêk
monet wrzucanych do skarbca �wi¹tynnego przes³oni³ wielu ¯ydom
obraz Boga jako ich Ojca (por. J 8, 20).

12 S. Mêdala, Ewangelia wed³ug �wiêtego Jana. Wstêp � Przek³ad z orygi-
na³u � Komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/1), Czêsto-
chowa 2010, s. 389-390.

13 Jezus jako obywatel narodu wybranego nie uchyla³ siê przed p³aceniem
podatku na rzecz �wi¹tyni, o czym mówi Mt 17, 24�27 i par. W relacji pierwsze-
go ewangelisty jest mowa o monecie zwanej starter, która siê równa³a czterem
drachmom (= dwie didrachmy), st¹d Piotr na polecenie Jezusa ma zap³aciæ
podatek za nich obu.
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1.3. Fiscus Iudaicus, czyli podatek ¿ydowski

 Przeanalizowanie sprawy tak zwanego �podatku ¿ydowskiego�
jest istotne je�li chcemy uchwyciæ charakter relacji pomiêdzy Rzy-
mianami, ¯ydami i chrze�cijanami w drugiej po³owie I wieku14.

W 66 roku po Chr. z inicjatywy skrajnego ugrupowania ¿ydow-
skiego, zelotów, wybuch³o powstanie przeciw okupacji rzymskiej. Do
zd³awienia rewolty Neron wyznaczy³ Wespazjana z rodu Flawiu-
szów, który wyruszy³ na czele armii do Palestyny, gdzie przez kilka
lat prowadzi³ dzia³ania wojenne. Tymczasem w Rzymie wydarzenia
przybra³y taki obrót, ¿e Wespazjan w 69 roku zosta³ og³oszony im-
peratorem. Przerwa³ kampaniê przeciw ¯ydom, udaj¹c siê do stolicy
cesarstwa.

Po objêciu rz¹dów jednym z pryncypiów nowego w³adcy by³o
dokoñczenie dzia³añ wojennych w Judei. To wa¿ne zadanie militar-
ne Wespazjan przekaza³ swemu starszemu synowi Tytusowi. Tytus
kontynuowa³ oblê¿enie Jerozolimy, która mimo wewnêtrznych roz-
grywek toczonych miêdzy zwalczaj¹cymi siê stronnictwami politycz-
nymi i sektami, w obliczu wroga zjednoczy³a si³y i stawia³a zaciek³y
opór. Gdy Rzymianie wtargnêli do miasta �wi¹tynia nadal broni³a
siê mê¿nie. ¯ydzi do koñca ¿ywili przekonanie, ¿e Bóg nie dopu�ci
do zniszczenia przybytku, w którym od wieków odbiera³ cze�æ. Pod-
palenie sanktuarium definitywnie zdecydowa³o o jego losach. �wi¹-
tynia, która przez stulecia ³¹czy³a wszystkich ¯ydów, zosta³a zrów-
nana z ziemi¹. We wrze�niu 70 roku stolica dosta³a siê w rêce
okupanta15.

Jezus w Ewangelii wed³ug �w. £ukasza przepowiada Jerozoli-
mie upadek s³owami: �Bo przyjd¹ na ciebie dni, gdy twoi nieprzyja-
ciele otocz¹ ciê wa³em, oblegn¹ ciê i �cisn¹ zewsz¹d [...] i nie zosta-
wi¹ w tobie kamienia na kamieniu za to, ¿e� nie rozpozna³o czasu

14 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the
Realities of Roman Power, Maryknoll 1992, s. 6�7.

15 M. Jaczynowska, Historia staro¿ytnego Rzymu, Warszawa 1984, s. 242�243.
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twojego nawiedzenia� (19, 43�44) i dalej cytuj¹c Zachariasza ewan-
gelista mówi: �A Jerozolima bêdzie deptana przez pogan� (21, 24b).

Trzeba przyznaæ, ¿e Wespazjan i Tytus byli zrêcznymi stratega-
mi. Ich sukcesy militarne by³y znacz¹ce. Zmia¿d¿enie ¿ydowskiej
rewolty odbi³o siê g³o�nym echem w ca³ym cesarstwie. W 71 roku
obaj dowódcy odbyli w stolicy imperium tryumf, który upamiêtnia
s³ynny £uk Tytusa. Dla dodatkowego upokorzenia ¯ydów w cesar-
stwie bito monety upamiêtniaj¹ce zwyciêstwo Flawiuszy z wizerun-
kami dowódców oraz napisem Iudea capta16.

Wojny toczone w imperium w ostatnich latach wyczerpa³y skar-
biec pañstwa. Wespazjan by³ nie tylko sprawnym dowódc¹ ale
i skutecznym politykiem. Jego rz¹dy cechuje szczególna dba³o�æ
o administracjê zarówno w Rzymie, jak i w prowincjach, co kolei
wi¹za³o siê z trosk¹ o finanse17. Cesarz bezpo�rednio zaanga¿owany
w zd³awienie powstania Judejczyków mia³ rozeznanie co do ró¿nych
aspektów ¿ycia spo³ecznego w ich kraju. Wiedzia³, ¿e ¯ydzi miesz-
kaj¹cy zarówno w Izraelu, jak i w diasporze co roku p³acili podatek
w wysoko�ci dwóch drachm na utrzymanie sanktuarium w Jerozo-
limie. Wiedzia³ tak¿e, ¿e poprzedni imperatorzy oraz ich przedsta-
wiciele � namiestnicy, kieruj¹cy poszczególnymi prowincjami, nie
utrudniali praktyki zbierania pieniêdzy na ten cel w�ród ¯ydów
oraz dostarczenia ich z najodleglejszych zak¹tków imperiów do Je-
rozolimy. Cesarz zdawa³ sobie tak¿e sprawê z dramatu, jakim by³a
dla ¯ydów przegrana wojna i utrata ich �wi¹tyni. Tê wiedzê posta-
nowi³ wykorzystaæ.

Dzia³ania, jakie podj¹³ imperator, mia³y dwojaki cel: po pierw-
sze, nale¿a³o podreperowaæ uszczuplony bud¿et pañstwa, po wtóre,
nale¿a³o udzieliæ lekcji butnym mieszkañcom Judei jak i ¯ydom ze
wszystkich innych prowincji, sympatyzuj¹cym z rebeliantami. W tej
sytuacji Wespazjan og³osi³ edykt zobowi¹zuj¹cy wszystkich Izraeli-
tów do utrzymania �wi¹tyni Jowisza Kapitoliñskiego w stolicy im-

16 T. Loska, Palestyna � kraj Jezusa. Historyczne korzenie naszej wiary, s. 76.
17 M. Jaczynowska, Historia staro¿ytnego Rzymu, s. 284.
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perium. Decyzjê w³adcy odnotowa³ Józef Flawiusz: �Na wszystkich
¯ydów, gdziekolwiek by przebywali, na³o¿y³ pog³ówne wynosz¹ce dwie
drachmy, które kaza³ wp³acaæ do Kapitolu, tak jak dawniej oddawa-
no je do �wi¹tyni jerozolimskiej� (Bell. 7, 6, 218). A zatem w zamian
uiszczania op³at na przybytek w Mie�cie Dawidowym, z którego nie
pozosta³ kamieñ na kamieniu, ¯ydzi w cesarstwie zostali zobowi¹-
zani do utrzymania �wi¹tyni pogañskiej. Podatek ¿ydowski by³ przez
pañstwo tak oczekiwany i znacz¹cy, ¿e ustanowiono w Rzymie od-
dzielny skarbiec, by nadzorowaæ jego administrowanie18.

Rozporz¹dzenie Wespazjana dotknê³o bole�nie wyznawców Boga
Jedynego, najpierw dlatego, ¿e zostali zmuszeni do utrzymania sank-
tuarium bóstwa pogañskiego, po wtóre, podatek nale¿a³o wp³acaæ
przy u¿yciu monet przypominaj¹cych sromotn¹ klêskê narodu wy-
branego.

R. J. Cassidy19 zastanawia siê, kogo mia³ na my�li cesarz u¿y-
waj¹c okre�lenia �wszyscy ¯ydzi�? Czy chodzi³o o tych, którzy siê
urodzili ¯ydami i praktykowali religiê przodków, ale z czasem j¹
porzucili, czy mo¿e o tych, którzy nie urodzili siê ¯ydami, ale przy-
jêli obrzezanie, czyli o prozelitów, czy mo¿e wreszcie o tych, którzy
siê urodzili ¯ydami, ale przyjêli chrze�cijañstwo i jako cz³onkowie
nowego ruchu byli postrzegani jako sekta wewn¹trz judaizmu? Nie
ma dostatecznych danych, by daæ odpowied� na postawione pytania
co do okresu rz¹dów Wespazjana (69�79) i Tytusa (79�81). Komen-
tator suponuje, ¿e prawdopodobnie Wespazjan zamierzy³ podatek
dla tych, którzy wcze�niej p³acili dwie drachmy rocznie na �wi¹tyniê
jerozolimsk¹. Niew¹tpliwie jego pomys³, by podatkiem ¿ydowskim
wspomóc trudn¹ sytuacjê finansow¹ imperium, by³ trafny. P. Pri-
gent20 powo³uj¹c siê na badania I. A. F. Bruce�a zaznacza, ¿e

18 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the
Realities of Roman Power, s. 7�8.

19 Ibidem, s. 8�9.
20 P. Prigent, Upadek Jerozolimy, s. 81.
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w �wietle pewnych staro¿ytnych �wiadectw mo¿na s¹dziæ, ¿e gdy
podatek �wi¹tynny dotyczy³ mê¿czyzn ¿ydowskich powy¿ej dwudzie-
stego roku ¿ycia, tak Wespazjan rozszerzy³ to zobowi¹zanie równie¿
na kobiety i nawet trzyletnie dzieci. Jednocze�nie cesarz nakaza³
p³acenie podatku na �wi¹tyniê Jowisza tylko tym ¯ydom, którzy siê
zbuntowali, a wiêc mieszkañcom Palestyny oraz niektórym ¿yj¹cym
w koloniach poza ojczyzn¹. Jako dowód autor przytacza fakt, ¿e
wszystkie monety z napisem Iudea capta pochodz¹ ze Wschodu. Na
terenie Italii rozporz¹dzenie cesarskie nie by³o stosowane, gdy¿ religia
¿ydowska korzysta³a tam z przywileju zwanego religio licita.

Bogatsze dane co do omawianej kwestii posiadamy z okresu
rz¹dów Domicjana, który, w �wietle �wiadectwa Swetoniusza21, od-
znacza³ siê szczególn¹ gorliwo�ci¹ w �ci¹ganiu podatku ¿ydowskie-
go. Cesarski biograf podaje: �szczególnie niemi³osiernie �ci¹gano
podatek tak zwany ¿ydowski. Pod ¯ydów podci¹gano wszystkich,
którzy bez deklaracji oficjalnej ¿yli jednak wedle obyczaju ¿ydow-
skiego, albo znów takich, którzy zapar³szy siê swego pochodzenia
¿ydowskiego nie p³acili podatków na³o¿onych na ten naród. Pamiê-
tam jeszcze z czasów mojej wczesnej m³odo�ci, ¿em by³ obecny, gdy
w�ród licznego zebrania komisarz skarbowy [prokurator] ogl¹da³
dziewiêædziesiêcioletniego starca, czy jest obrzezany� (Domicjan 12).

Wydaje siê, ¿e w kwestii rozpoznania ¯ydów, którzy uchylali siê
od p³acenia podatku, cesarz posi³kowa³ siê denuncjatorami. Prakty-
kowa³ tak¿e publiczne przes³uchania, by zidentyfikowaæ przedstawi-
cieli narodu wybranego, którzy czêsto ukrywali swoje pochodzenie,
by unikn¹æ p³acenia podatku na �wi¹tyniê Jowisza, co godzi³o w ich
poczucie dumy. Inni, którzy przez wiele lat praktykowali Prawo
Moj¿eszowe i byli obrzezani oraz p³acili co roku daninê na �wi¹tyniê
w Jerozolimie, po przyst¹pieniu do chrze�cijañstwa nie czuli siê
zobligowani do p³acenia jakiegokolwiek podatku na �wi¹tyniê po-

21 Domicjan, w: ¯ywoty Cezarów, prze³. J. Niemirska-Pliszczyñska, t. II,
Wroc³aw 2004.
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gañsk¹. Z kolei poganie, którzy przyst¹pili do chrze�cijañstwa, nie
musieli byæ obrzezani, ale ich styl ¿ycia przypomina³ judaizm w jego
ró¿nych aspektach. Jak widaæ w pierwszych dziesi¹tkach lat istnie-
nia Ko�cio³a dla mieszkañców �ówczesnego �wiata� odró¿nienie
wyznawców judaizmu od chrze�cijan nie by³o spraw¹ ³atw¹22.

Wydaje siê, ¿e Domicjan, który narzuci³ obowi¹zek p³acenia
daniny wszystkim ¯ydom cesarstwa, stosowa³ powa¿ne represje wobec
tych, którzy siê uchylali od tego nakazu. Jego nastêpca Nerwa po-
wróci³ do w³a�ciwej interpretacji pierwotnego dekretu. W jego oto-
czeniu by³o wielu sympatyków judaizmu, a cesarz, w odró¿nieniu od
poprzednika, nie chcia³ s³uchaæ donosów na poszczególnych ¯ydów.
Jego rozporz¹dzenie zosta³o upamiêtnione wybiciem monety z ³aciñ-
sk¹ formu³¹: Fisci Iudaici alumnia sublata, która �wiadczy o niele-
galno�ci podatku ¿ydowskiego, czy zniesieniu donosów w tej spra-
wie23. Dekret cesarza oznacza³ w istocie z³agodzenie obowi¹zku
podatku, nie za� zniesienie go. Nerwa i senat rzymski dokonali
reformy w niepoprawnych dotychczas praktykach zbiórek podatku
¿ydowskiego24.

2. Tytu³y imperialne a tytu³y chrystologiczne

 Cech¹ znamienn¹ kultu imperialnego by³y tytu³y, jakie otrzy-
mywali w³adcy Rzymu. Spo�ród licznych godno�ci potwierdzonych
przez inskrypcje warto wymieniæ nastêpuj¹ce: ojciec ojczyzny, dobro-
czyñca, zbawca, pan godny Rzymu, bóg, pan i bóg nasz. Tytu³ divus
by³ nadawany przez senat po �mierci imperatora. Chocia¿ to okre-
�lenie nie by³o to¿same z tytu³em �bóg� � ³ac. deus, to aura jaka

22 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the
Realities of Roman Power, s. 8�9.

23 P. Prigent, Upadek Jerozolimy, s. 82.
24 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the

Realities of Roman Power, s. 10.
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otacza³a zmar³ego, boskiego w³adcê czêsto nie pozostawa³a bez wp³y-
wu na jego sukcesorów, zw³aszcza tych o rozbuchanym ego, jak
Neron czy Domicjan25. Roszczeniom niektórych imperatorów, by
poddani postrzegali ich jako �boskich� ju¿ za ¿ycia, sprzyja³ klimat
panuj¹cy w prowincjach Wschodu, gdzie praktyka deifikacji w³ad-
ców by³a kultywowana od stuleci. Znane s¹ na tym obszarze ró¿ne
sposoby ³¹czenia czci Wiecznego Miasta i jego bogini Romy z osob¹
cesarza. By podkre�liæ majestat stolicy imperium i przypodobaæ siê
w³adcy budowano �wi¹tynie i przybytki, w których sk³adano ofiary
i modlitwy za Rzym i jego w³adcê. Tymczasem w samej stolicy ce-
sarstwa boskie d¹¿enia imperatorów spotyka³y siê z wrogo�ci¹
i pogard¹.

Pierwszym w³adc¹, który po�miertnie dost¹pi³ zaszczytu deifi-
kacji, by³ Juliusz Cezar. Nie by³ on co prawda cesarzem, ale jego
zas³ugi sprawi³y, ¿e jest zaliczany w poczet imperatorów26. O swych
korzeniach Cezar mówi³: �Ród mej ciotki Julii po k¹dzieli od królów
siê wywodzi, po mieczu za� z samymi bogami nie�miertelnymi jest
spokrewniony�27.

Autor czwartej Ewangelii spo�ród tytu³ów jakie odbierali w³adcy
imperium, trzy odnosi do Jezusa Chrystusa, a mianowicie: Zbawiciel
�wiata, Pan oraz Pan i Bóg28. Ten fakt wydaje siê o tyle istotny, ¿e
czas redakcji Janowej ksiêgi zbiega siê z latami rz¹dów Domicjana,
a miejscem jej powstania by³ Efez, miasto, w którym kult imperial-
ny osi¹gn¹³ apogeum.

25 Ibidem, s. 11 � 12.
26 Swetoniusz rozpoczyna ¿ywoty cezarów biografi¹ Gajusza Juliusza Ceza-

ra. Por. tak¿e A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1987, s. 11�19.
Autor zaznacza, ¿e przydomek �Cezar� sta³ siê wkrótce okre�leniem najwa¿niej-
szego urzêdu w pañstwie.

27 Ibidem, s. 14.
28 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the

Realities of Roman Power, s. 13.
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2.1. �Zbawiciel �wiata�

A) Jako tytu³ imperatorów

W literaturze greckiej pojêcie zbawiciel � sôtçr jest terminem
technicznym stosowanym do uwalniaj¹cych, boskich czy pó³boskich
wspomo¿ycieli. Tak nazywano chocia¿by wielkiego Zeusa, boskiego
uzdrowiciela Asklepiosa oraz przedstawicieli tajemnych kultów, Izis
czy Serapis29.

Co do w³adców imperium, to istnia³y ró¿ne okoliczno�ci, w któ-
rych oni byli og³aszani jako zbawiciele. Mog³y to byæ sukcesy mili-
tarne czy chocia¿by fakt wst¹pienia na tron. Pierwszym rzymskim
dowódc¹, który otrzyma³ tytu³ �zbawcy�, by³ Juliusz Cezar. Nastêp-
nie tê godno�æ w wersji rozszerzonej, a mianowicie: �zbawca ludzko-
�ci�, �zbawca zamieszka³ej ziemi�, �prawdziwy zbawca rodzaju ludz-
kiego�, �zbawca i dobroczyñca� stosowano do Augusta, Tyberiusza,
Klaudiusza, Nerona, Wespazjana, Tytusa, Trajana i Hadriana30.
Zachowane inskrypcje potwierdzaj¹, ¿e okre�lenie �zbawca tego
�wiata� � gr. sôtçr tou kosmou, ³ac. salvator mundi, odnoszono do
dwóch imperatorów, a mianowicie do Nerona (54�68) oraz Hadriana
(117�138), którego tak¿e nazywano po prostu �zbawc¹�. Neron, któ-
rego lata panowania przypadaj¹ na czas pierwotnego Ko�cio³a, otrzy-
ma³ tê godno�æ od mieszkañców wschodnich prowincji zaraz po
wst¹pieniu na tron. Na tych terenach w³adca do koñca ¿ycia cieszy³
siê du¿¹ popularno�ci¹.

B) Jako tytu³ Jezusa

�ród³em tytu³ów, jakie ewangelista Jan stosuje dla Jezusa, jest
Stary Testament. Hagiografowie okre�laj¹ Boga jako Tego, który
zbawia swój lud i bywa, ¿e nazywaj¹ Go Zbawc¹ � hebr. mô�î�a.

29 C. K. Barrett, The Gospel According to St. John, 2 ed., London 1978,
s. 204.

30 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the
Realities of Roman Power, s. 13.
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Chocia¿ w tradycji biblijnej mô�î�a nie jest tytu³em, to niekiedy
oddawano je przez grecki termin sôtçr31. W pó�niejszej literaturze
¿ydowskiej zdarza siê, ¿e Mesjasz jest opisywany jako ten, który
zbawia Izrael. Filon z Aleksandrii w swoich pismach nazywa Boga
�Zbawc¹ wszystkiego� � Sôtçr tou pantos lub �Zbawc¹ i Dobroczyñ-
c¹� � Sôtçr kai Euergetçs.

W Janowej ksiêdze Jezus otrzymuje tytu³ �Zbawcy tego �wiata�
� ho Sôtçr tou kosmou od mieszkañców Samarii, ludu, z którym
¯ydzi od wieków nie utrzymywali stosunków. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
postawa Samarytan wobec Jezusa koresponduje z zachowaniem
mieszkañców miast, do których przybywa³ cesarz, o czym �wiadcz¹
nastêpuj¹ce elementy:

� wychodz¹ Jezusowi naprzeciw,
� zapraszaj¹ Go do swojej miejscowo�ci,
� wyznaj¹ w Nim Zbawiciela �wiata32.
Tak¹ praktykê przytacza w swym dziele Józef Flawiusz. Tybe-

riusz, który przyby³ do Tyberiady w czasie rewolty, zasta³ otwarte
bramy miasta i jego mieszkañców wychodz¹cych mu naprzeciw
z przyjaznymi okrzykami: �wybawca i dobroczyñca� (Bell. 3, 9, 8).
Podobnie na wie�æ o powrocie do Rzymu Wespazjana po obwo³aniu
go cesarzem, lud wyszed³ na drogi, by go powitaæ radosnym zawo-
³aniem: �zbawca i dobroczyñca� (Bell. 7, 4, 1).

Obraz Jezusa zbawiaj¹cego �wiat w ujêciu czwartej Ewangelii
nie ogranicza siê li tylko do aklamacji ludu samarytañskiego, ale
pojawia siê w innych kontekstach, w tym równie¿ w ustach samego
Jezusa (por. 1, 29; 3, 16�17; 6, 33. 51; 12, 44)33. Opis spotkania przy
studni (por. J 4, 1�42) jest ilustracj¹ procesu rozwoju wiary Sama-
rytanki i jej wspó³plemieñców, o czym �wiadcz¹ kolejne tytu³y dla

31 C. K. Barrett, The Gospel According to St. John, s. 204.
32 S. Mêdala, Ewangelia wed³ug �wiêtego Jana. Wstêp � Przek³ad z orygi-

na³u � Komentarz, s. 472.
33 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the

Realities of Roman Power, s. 34.
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Jezusa. Pocz¹tkowo kobieta rozpoznaje w Rozmówcy przedstawicie-
la wrogiego narodu, ¯yda (por. 4, 9), pó�niej byæ mo¿e kogo� wiêk-
szego od praojca Jakuba (por. 4, 12). Wiedza Jezusa o niechlubnej
przesz³o�ci niewiasty wiedzie j¹ do odkrycia w Nim Proroka
(por. 19) a wreszcie Mesjasza (4, 25. 29), co skutkuje z³o¿eniem
�wiadectwa po�ród ludu Samarii. Reakcja mieszkañców na s³owo
kobiety wiaro³omnej jest niezwyk³a. Wychodz¹ Jezusowi naprzeciw
z pro�b¹, by pozosta³ u nich. Narrator podkre�la, ¿e przed bezpo-
�rednim spotkaniem z Nim wielu ju¿ uwierzy³o dziêki s³owu kobie-
ty �wiadcz¹cej.

Dwudniowy pobyt Jezusa po�ród Samarytan koñczy siê przej-
muj¹cym wyznaniem wiary: �A do tej kobiety mówili: «Wierzymy ju¿
nie dziêki twemu opowiadaniu, na w³asne bowiem uszy us³yszeli-
�my i jeste�my przekonani, ¿e On prawdziwie jest Zbawicielem
�wiata»� (4, 42).

Egzegeci zwracaj¹ uwagê, ¿e wypowied� Samarytan, wieñcz¹ca
objawienie Jezusa po�ród nich, ma cechy rozwiniêtej formu³y wiary.
I ¿adne z u¿ytych tu s³ów nie jest przypadkowe. Najpierw nale¿y
zwróciæ uwagê na czasowniki: wierzymy � pisteuomen, us³yszeli�my
� akçkoamen, wiemy � oidamen, które wprowadzaj¹ w semantyczny
zakres wiary, a w Janowej perspektywie chrystologicznej nabieraj¹
g³êbokiego znaczenia. Wielu uwierzy³o �wiadectwu kobiety przed
ujrzeniem Jezusa, teraz osobiste spotkanie i s³uchanie Go utwierdza
ich w przekonaniu, ¿e to w³a�nie On jest Zbawicielem �wiata. Obec-
no�æ rodzajnika ho przed tytu³em Sôtçr oraz przys³ówka �prawdzi-
wie� � alçthôs potwierdzaj¹, ¿e w rozumieniu Jana tytu³ �Zbawiciel
�wiata� odnosi siê wy³¹cznie do Jezusa. Innymi s³owy: Jezus, który
przyj¹³ zaproszenie Samarytan �prawdziwie� jest �tym Zbawicielem
�wiata�. Konstrukcja formu³y wiary i kontekst, w którym ona uro-
czy�cie rozbrzmiewa, wskazuj¹, ¿e poza Jezusem nie ma zbawiciela,
nie mo¿e nim byæ ani rzymski cezar, ani boski lekarz pogan.

Analiza dialogu przy studni pozwala wysnuæ wniosek, ¿e okre-
�lenie ho Sôtçr tou kosmou zawiera w swej tre�ci w³adzê i autorytet
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w stopniu najwy¿szym34. Ta obserwacja wynika z faktu, ¿e Jezus
jest og³oszony jako Zbawiciel w wyniku spotkania, które jest owocem
innego spotkania, w trakcie którego znacz¹ce tytu³y, takie jak �Pro-
rok� i �Mesjasz� ju¿ zosta³y Mu nadane. Funkcja �Zbawiciela �wiata�
³¹czy pewne aspekty funkcji prorockiej i mesjañskiej, ale zdecydowa-
nie je przewy¿sza. Jezus nie jest zbawc¹ na miarê lokalnych oczeki-
wañ35. On nie przychodzi tylko do ¯ydów czy Samarytan. On jest kim�,
kto sprawuje rz¹dy nad ca³ym �wiatem i jest tego �wiata Zbawicielem.
A to jest �wiat bez granic, podzia³ów i jakichkolwiek wykluczeñ.

2.2. �Pan�

A) Jako tytu³ imperatorów

W staro¿ytnej Grecji okre�lenie �pan� � kyrios odnoszono do
osób sprawuj¹cych w³adzê. Wi¹za³o siê ono z ide¹ praworz¹dno�ci
i nie kojarzono z tym terminem bogów. Natomiast w �wiecie Orientu
bogowie byli panami, gdy¿ w³adza pana by³a absolutna, zatem ni-
czym nie skrêpowana. �lady wschodniej koncepcji pana pozosta³y
w misteriach hellenistycznych. Dokumenty historyczne potwierdza-
j¹, ¿e kultyczny bóg danego o�rodka by³ uwa¿any za wy³¹cznego
pana swoich wyznawców. Do niego przez aklamacjê zwraca³a siê
religijna gmina. Rozpowszechniona apoteoza cesarzy u progu nowej
ery spowodowa³a przenikniêcie tytu³u �pan� ze Staro¿ytnego Wscho-
du do Rzymu. Prawdopodobnie z pocz¹tku I wieku po Chr. pochodzi
egipski papirus �wi¹tynny, który wspomina ofiary dla �boga i pana
imperatora� i te honory odnosz¹ siê do Oktawiana Augusta. Po jego
�mierci i deifikacji oraz wzniesieniu �wi¹tyni na cze�æ cesarza mno¿¹
siê tytu³y �pan�, które ³¹czono z kultem w³adcy36.

34 Ibidem, s. 35.
35 S. Mêdala, Ewangelia wed³ug �wiêtego Jana. Wstêp � Przek³ad z orygi-

na³u � Komentarz, s. 472.
36 H. Langkammer, U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wroc³aw

1976, s. 112�113.
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£aciñskie okre�lenie dominus � �pan� nadawa³o imperatorowi
status nadcz³owieka i podkre�la³o wa¿no�æ jego osoby. Tytu³ ten
zdaje siê wspó³graæ z rz¹dami Nerona i by³ stosowany, przewa¿nie
choæ nie wy³¹cznie, na Wschodzie. Ró¿nego rodzaju spisy �wiadcz¹,
¿e godno�æ �pan� stosowano do Tyberiusza, Kaliguli i Klaudiusza.
Z kolei fragmenty naczyñ potwierdzaj¹, ¿e w taki sposób nazywano
tak¿e Wespazjana, Domicjana, Trajana i Hadriana. Chocia¿ Trajan
zdawa³ siê dystansowaæ od poprzednika i jego ekscesów, to zdecydo-
wanie akceptowa³ nazywanie siebie �panem� oraz godzi³ siê na inne
porównywalne tytu³y, o czym za�wiadcza równie¿ Pliniusz37.

B) Jako tytu³ Jezusa

Chrze�cijañstwo od swych pocz¹tków rozwija³o siê na terenach,
gdzie uprawiano misteria pogañskie, oraz w okresie wzmo¿onego
kultu cesarzy. Nie wydaje siê jednak, by te zjawiska obecne w sta-
ro¿ytnym �wiecie mia³y znacz¹cy wp³yw na zastosowanie w pierwot-
nym Ko�ciele tytu³u �Pan� dla Chrystusa. Je�li jednak Ko�ció³ zapo-
¿yczy³ pewne elementy ze wspomnianych tradycji kultycznych, to
nale¿y je zredukowaæ wy³¹cznie do samego pojêcia �pan�38. W 1 Kor
16, 22 Pawe³ Aposto³ zachowa³ aklamacjê skierowan¹ do Jezusa
w oryginalnym brzmieniu aramejskim: Maranatha, któr¹ t³umaczy
siê w formie trybu rozkazuj¹cego: �Panie nasz, przyjd�!� Inwokacja
wprowadza w kontekst uczty eucharystycznej, na któr¹ gmina za-
prasza Pana. Aramejski Mar � Pan nie ma nic wspólnego z greckim
kyriosem, gdy¿ my�l pogañska nie zna³a powtórnego przyj�cia w³adców.
Tak wiêc semicka aklamacja zastosowana w Corpus Paulinum zwraca
uwagê na kierowanie tytu³u �Pan� do Jezusa w pragminie aramej-
skiej, co roz³¹cza dalsze rozwa¿ania ze �wiatem hellenistycznym.

W Janowej Ewangelii tytu³ �Pan� � Kyrios jest stosowany dla
Jezusa nade wszystko przez tych, którzy prawdziwie w Niego wierz¹.

37 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the
Realities of Roman Power, s. 14.
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Jezus jest nazywany �Panem� ju¿ w czasie publicznej dzia³alno�ci.
Tê godno�æ otrzymuje zw³aszcza od osób, które uczestnicz¹ w proce-
sie dochodzenia do wiary, takich jak: Samarytanka, urzêdnik kró-
lewski z Kafarnaum, �lepy od urodzenia czy siostry £azarza. Jezus
aprobuje tê godno�æ i sam stosuje do siebie tytu³ �Pan�, gdy
w przededniu swej �mierci w czasie Wieczerzy obmywa stopy swoim
uczniom (por. J 13, 13 � 14 a)39.

Spo�ród wielokrotnego zastosowania tytu³u �Pan� w Janowej
ksiêdze trzy konteksty, w których pojawia siê ten termin, wskazuj¹,
¿e Jezus jest tym, którego w³adza przekracza granice ¿ycia i �mier-
ci, a mianowicie:

� w opisie choroby i �mierci £azarza (J 11),
� w chrystofanii nad Morzem Tyberiadzkim (J 21),
� w opisie chrystofanii w poranek i wieczór wielkanocny (J 20)40.
W pierwszym tek�cie nale¿¹cym do �ksiêgi znaków� (J 1�12)

siostry z Betanii wzywaj¹ Jezusa do chorego £azarza w nadziei, i¿
On ma moc by uzdrowiæ ich brata (por. 11, 3�4). Jezus otrzymuje
tytu³ �Pan�. Po przybyciu Nauczyciela, chocia¿ £azarz w miêdzycza-
sie zmar³ i spoczywa w grobie, Marta nie traci wiary, ¿e On jest
w stanie zmieniæ istniej¹cy stan rzeczy (por. 11, 21�22). Jezus za-
pewnia niewiastê o swej w³adzy nad �mierci¹, ale Marta musi w to
wierzyæ. Odpowied� kobiety jest ujêta w formu³ê wiary w Jezusa
wywy¿szonego, pe³nego autorytetu i w³adzy: �Tak, Panie, ja mocno
wierzê, ¿e Ty jeste� Chrystus, Syn Boga, który mia³ przyj�æ na
�wiat� (11, 27). Jej siostra Maria, któr¹ Jezus spotyka w drodze do
grobu £azarza, formu³uje podobne wyznanie wiary i okre�la Jezusa
�Panem�. Przy grobie przyjaciela, gdzie s¹ obecni ¯ydzi Jezus g³o�no

38 H. Langkammer, U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, s. 112�113.
39 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the

Realities of Roman Power, s. 36.
40 J 20, 28 przechowuje wyznanie Tomasza, które jest kluczowe dla Jano-

wej Ewangelii, dlatego nie zachowujemy chronologii w opisach zjawieñ Zmar-
twychwsta³ego.
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modli siê do Boga, by ten sposób podkre�liæ blisk¹ z Nim relacjê
(por. 11, 41b�42). R. J. Cassidy41 podkre�la, ¿e wobec �wiadków,
Ten, który zosta³ wezwany, by zaradziæ dramatycznej sytuacji i któ-
ry jest tytu³owany �Panem�, autorytatywnie nakazuje £azarzowi
opu�ciæ grób (por. 11, 43�44).

Dwa kolejne teksty z tytu³em �Pan� znajduj¹ siê w �ksiêdze
chwa³y� (J 13 � 21). W chrystofanii nad Morzem Tyberiadzkim
umi³owany uczeñ jako pierwszy rozpoznaje Pana w cz³owieku stoj¹-
cym na brzegu. Jego o�wiadczenie: �To jest Pan� (21, 7) korespon-
duje z formu³¹ samoobjawieniow¹: �Ja Jestem�, któr¹ Jezus stosuje
do siebie. W kolejnej scenie Szymon Piotr na trzykrotne pytanie
Jezusa o mi³o�æ odpowiada pozytywnie i z respektem: �Tak Panie,
Ty wiesz, ¿e Ciê kocham� (por. 21, 15 � 17). Raz jeszcze godno�æ
�Pan� dla Jezusa pojawia siê w ustach pierwszego aposto³a, gdy
pyta swego Nauczyciela o los umi³owanego ucznia (por. 21, 21).

Przed kulminacyjnym wyznaniem Tomasza znajduj¹ siê dwie
inne sceny, w których Jezus jest nazwany Panem (por. 20, 1�23).
Najpierw to jest o�wiadczenie Marii Magdaleny w poranek wielka-
nocny, nastêpnie uczniów w Wieczerniku (por. 20, 2. 18. 25). Pierw-
sze zastosowanie tytu³u przez Mariê: �zabrali Pana (ton Kyrion)
z grobu...� (w. 2) ma charakter obiektywny, co w jêzyku greckim
uwydatnia u¿ycie rodzajnika ton � �tego�. A zatem Jezus jest Pa-
nem, tym Panem. Po raz drugi, gdy kobieta przy grobie Jezusa
odpowiada na pytanie anio³ów o powód jej p³aczu, stosuje emfatycz-
ne wyra¿enie �mój Pan� (w. 13b). W odró¿nieniu od pierwszej formy,
ta obecna oznacza osobist¹ wiê� z Jezusem. Magdalena zawierzy³a
swemu Mistrzowi i obdarzy³a Go mi³o�ci¹. On jest teraz jej Panem
i to g³êbokie przekonanie pozwala mówiæ niewie�cie o Nim �mój
Pan�42. Rozpoznanie w ogrodniku Zmartwychwsta³ego i Jego s³owo

41 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the
Realities of Roman Power, s. 36�37.

42 Ibidem, s. 37.
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uzdalniaj¹ Magdalenê do apostolstwa. Ona g³osi uczniom orêdzie
paschalne, które brzmi: �Widzia³am Pana� (20, 18).

Chrystofanie jerozolimskie wobec uczniów potwierdzaj¹, ¿e Ten,
który umar³ � zmartwychwsta³ i ¿yje. Do�wiadczenie poranka wiel-
kanocnego i dar Ducha pozwoli³y aposto³om rozpoznaæ prawdziw¹
to¿samo�æ ich Nauczyciela, który prawdziwie jest Panem. On prze-
kracza granice czasu i przestrzeni.

2.3. �Pan mój i Bóg mój�

A) Jako tytu³ imperatora

 W odró¿nieniu od poprzednich dwóch tytu³ów, tytu³ �pan i bóg�
odnosi³ siê w cesarstwie tylko do jednego w³adcy, a by³ nim Domi-
cjan. W czasie jego rz¹dów kult imperialny osi¹gn¹³ punkt kulmina-
cyjny. Imperator domaga³ siê od poddanych uznania go jako deus
praesens. W rozmowach i korespondencji nale¿a³o go tytu³owaæ
dominus et deus noster. Na monetach wybijano podobiznê w³adcy
jako ojca bogów zasiadaj¹cego na tronie. Ro�ci³ sobie prawo do od-
bierania czci jako bóg najwy¿szy � �bóg bogów� i �pan panów�43.
Marmurowy pos¹g Domicjana w �wi¹tyni jemu dedykowanej w Efezie
sta³ siê punktem centralnym kultu imperialnego w Azji Mniejszej.

Oprócz dwóch inskrypcji po�wiadczaj¹cych fakt odbierania przez
cesarza czci jako �pan i bóg nasz� zachowa³y siê pisma trzech auto-
rów wspó³czesnych imperatorowi, a mianowicie: Swetoniusza, Mar-
tiala i Dio Chryzostoma oraz �wiadectwo historyka z III wieku, Dio
Kasjusza44.

Swetoniusz45, biograf dwunastu cesarzy od Juliusza Cezara do
Domicjana, temu ostatniemu nie szczêdzi s³ów pogardy. Prawdopo-

43 W. Popielewski, Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym
zwyciêstwem Boga (Ap 19, 1 � 8), s. 92-93.

44 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the
Realities of Roman Power, s. 14-16.

45 Domicjan, w: ¯ywoty Cezarów, prze³.J. Niemirska-Pliszczyñska, t. II,
Wroc³aw 2004.



78 Aleksandra Nalewaj

dobnie autor wyjaskrawia pewne fakty z ¿ycia imperatora, niemniej
z nale¿yt¹ powag¹ nale¿y potraktowaæ odnotowany przez niego dekret
cesarski, w którym Domicjan ¿¹da ubóstwienia go przez poddanych:
�Imieniem swych komisarzy skarbowych dyktuj¹c urzêdowy list,
z podobn¹ che³pliwo�ci¹ tak zacz¹³: «Pan nasz i bóg rozkazuje to
czyniæ». Dlatego odt¹d wesz³o w zwyczaj, ¿e w ¿adnym pi�mie ani
rozmowie z kimkolwiek inaczej go nie nazywano� (Domicjan, 13).

Martial, satyryk pochodz¹cy z rzymskiej prowincji Hiszpanii,
a pisz¹cy w Rzymie w ostatniej dekadzie I wieku, wspomina rów-
nie¿ pe³n¹ pychy postawê w³adcy46. Ju¿ po �mierci Domicjana, by
usprawiedliwiæ swoje b³êdy, które polega³y na pochlebstwach pod
adresem imperatora zaw³aszczaj¹cego nieprzys³uguj¹ce mu honory
i byæ mo¿e, by przymiliæ siê obecnie panuj¹cemu w³adcy, autor
wyznaje: �Na pró¿no wy pochlebstwa, przychodzicie wy do mnie,
¿a³osne kreatury z waszymi bezwstydnymi ustami. Nie my�lê nazy-
waæ ¿adnego cz³owieka panem i bogiem� (Epigramy).

Pisz¹cy w jêzyku greckim Dio Chryzostom okre�la Domicjana
terminami: despotçs � �w³adca� i theos � �bóg�. Historyk podkre�la,
¿e imperator by³ nazywany w ten sposób przez �wszystkich Greków
i barbarzyñców�. W jednej ze swych mów wyg³oszonej w rodzinnej
prowincji Bitynii prawdopodobnie oko³o 102 roku, a wiêc po �mierci
ostatniego z Flawiuszy, autor podkre�la, ¿e trudy jakich ostatnio
sam do�wiadczy³ by³y spowodowane �najpotê¿niejszym i najbardziej
srogim cz³owiekiem�, który w istocie by³ �z³ym demonem�, wbrew
faktom, ¿e by³ popularnie okre�lany jako �pan i bóg� (Rozmowy).

Czwarty pisarz Dio Kasjusz, który podejmuje temat godno�ci
Domicjana, nie by³ wspó³czesny imperatorowi. Jego pisma powsta³y
ponad sto lat po rz¹dach cesarza. Pierwszy tekst mówi¹cy, ¿e: �Do-
micjan domaga³ siê nawet uznania go jako bóg i w swej ogromnej
pysze ¿¹da³ nazywania siebie �panem i bogiem�, móg³ byæ inspiro-

46 R. J. Cassidy, John�s Gospel in New Perspective. Christology and the
Realities of Roman Power, s. 15.
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wany wcze�niejszymi �wiadectwami. Kolejna relacja Dio zas³uguje
na wiêksz¹ uwagê. Historyk przytacza epizod z oko³o 91 roku, któ-
rego bohaterem by³ niejaki Juventius Celsus. Ów cz³owiek, wobec
cesarskiego zamiaru potêpienia go za jakie� bli¿ej nieznane przewi-
nienie, poprosi³ o prywatn¹ rozmowê z imperatorem, po czym na-
tychmiast odda³ mu pok³on kilkakrotnie tytu³uj¹c go �panem i bo-
giem�. Uzyskawszy uniewinnienie zobowi¹za³ siê �podpatrywaæ
wszystko� i donosiæ w³adcy na wiele osób, zabezpieczaj¹c uprzednio
dowody ich winy. W rezultacie, �wiadczy Dio, ów cz³owiek bêd¹c na
wolno�ci nie doniós³ na nikogo47.

B) Jako tytu³ Jezusa

Jak wspomniano wcze�niej, �ród³em dla tytu³ów Janowych jest
Stary Testament. Umieszczenie obok siebie tytu³ów Kyrios i Theos
pojawia siê w Septuagincie jako t³umaczenie hebrajskiego imienia
Boga Jahweh Elohim (por. Rdz 4, 6.9.15.16; 5, 29; 6, 3.5.8.12.22;
7, 1.5.16; 8, 21; Wj 34, 14). Odpowiednikiem greckim imienia Jah-
weh jest Kyrios, za� Elohim jest t³umaczone przez termin Theos.
Wydaje siê, ¿e do kluczowego w czwartej Ewangelii wyznania Toma-
sza: �Mój Bóg i mój Pan� prowadzi formu³a zaczerpniêta z Ps 34, 23,
w którym to sprawiedliwy prze�ladowany wzywa Stwórcê i oczekuje
od Niego pomocy. Formu³a wiary, skierowana w Starym Testamen-
cie do samego Boga, u Jana odnosi siê do historycznej postaci Jezu-
sa z Nazaretu.

 Poniewa¿ Tomasz by³ nieobecny w czasie pierwszego zjawienia
siê Zmartwychwsta³ego po�ród uczniów i nie przyj¹³ �wiadectwa
wspó³towarzyszy, Jezus pojawia siê osiem dni pó�niej. Ponownie
przenika materiê, staje po�rodku i pozdrawia wspólnotê s³owami
�Pokój wam�. Ju¿ ten fakt winien byæ wystarczaj¹cy, by wywo³aæ
odpowied� wiary Tomasza. Zmartwychwsta³y wskazuje uczniowi swoje
rany i zaznacza, ¿e jest w pe³ni �wiadomy komentarza niewiary, jaki

47 Ibidem, s. 15�16.
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Tomasz uczyni³ wobec innych uczniów48. Widzenie uwielbionego
Jezusa pozwala uczniowi sformu³owaæ wyznanie: ho Kyrios mou kai
ho Theos mou (20, 28).

Autor Ewangelii stosuj¹c do Jezusa starotestamentalne imiê
Boga pragnie uwydatniæ, ¿e Tomasz mo¿e zwracaæ siê do swego
Mistrza w taki sam sposób, w jaki Izrael zwraca³ siê do swego Pana.
Analiza wyznania Tomasza (por. 20, 28) w �wietle innych tekstów
Janowej Ewangelii, wskazuj¹cych na bóstwo Jezusa jak równie¿ w
�wietle: pism rabinicznych, dzie³ Filona z Aleksandrii i targumów,
pozwoli³a J. H. Neyrey�owi49 wysnuæ nastêpuj¹ce wnioski:

� Jezus jest rzeczywi�cie w pe³ni równy Bogu, gdy¿ posiada
podwójn¹ w³adzê: stwórcz¹ i eschatologiczn¹ (dla Filona imiê Theos
wi¹¿e siê z moc¹ stwórcz¹, a Kyrios z w³adz¹ królewsk¹ i sêdziow-
sk¹; dla rabinów imiê Jahwe ³¹czy siê z moc¹ stwórcz¹ Boga, za�
imiê Elohim z w³adz¹ królewsk¹ i sêdziowsk¹);

� Jezus ma prawo nazywaæ siebie �Ja Jestem�, który to tytu³
w Starym Testamencie odnosi³ siê do Boga;

� Jako �Ja Jestem� Jezus posiada dwa atrybuty prawdziwego
bóstwa � jest wieczny w przesz³o�ci i nieprzemijalny w przysz³o�ci;

� Bóg domaga siê aby Jezus odbiera³ honor nale¿ny samemu Bogu;
� Jezus jest unikaln¹ niebiesk¹ Osob¹; istnieje w obecno�ci Boga

(por. J 1, 1 � 2), jest na ³onie Ojca (por. 1, 18) i zasiada na tronie
Boga (por. 1, 51).

48 Ibidem, s. 38. Por. tak¿e R. E. Brown, The Gospel Accordind to John, Vol.
2, s. 1046�1048. Autor zwraca uwagê, ¿e obie sceny ukazania siê uczniom mog¹
sugerowaæ zebranie liturgiczne, za czym przemawiaj¹ nastêpuj¹ce elementy:

� uczniowie gromadz¹ siê w pierwszym dniu tygodnia (w. 19 por. 26)
� Jezus staje po�rodku nich i pozdrawia uczniów s³owami: �Pokój wam�

(w. 19 por. 26)
� wskazuje na znamiona swej mêki (w. 20 por. 27)
� posy³a uczniów (w. 21)
� przekazuje Ducha �wiêtego i formu³ê rozgrzeszenia (ww. 22-23).
49 My Lord and My God. The Divinity of Jesus in John�s Gospel, w: Society

of Biblical Literature 1986 Seminar Papers Series, red. K. H. Richards, Atlanta
1986, s. 152�171.
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Wyznanie Tomasza wraz z J 1, 1 stanowi¹ inkluzjê Ewangelii.
W religijnym akcie ucznia uprawnionego przez Zmartwychwsta³ego
do dotkniêcia Jego ran ewangelista dokonuje wyra�nej identyfikacji
Jezusa z Nazaretu, osoby historycznej, z przedwiecznym S³owem
Boga. To uto¿samienie Jezusa z Panem i Bogiem jest fundamentem
i pe³ni¹ wiary Ko�cio³a, gdy¿ o Jezusie nic g³êbszego nie da siê
powiedzieæ.

Odpowiedzi¹ Jezusa na wyznanie Tomasza jest makaryzm, któ-
ry wskazuje, ¿e horyzont my�li Pana obejmuje ca³y Ko�ció³, czyli
tych, którzy w odró¿nieniu od ucznia, wierz¹ bez widzenia50. Pod-
czas gdy dla Tomasza widzenie jest warunkiem uwierzenia, wiara
Ko�cio³a opiera siê na �wiadectwie tych, którzy �widzieli�.

Podsumowanie

Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e kultura i cywilizacja grecko-rzymska
stanowi¹ podwaliny wspó³czesnej cywilizacji europejskiej. Staro¿yt-
nym Rzymianom zawdziêczamy wiele. To oni s¹ twórcami ustroju
republikañskiego, rozwinêli prawo, wypracowali nowe style archi-
tektoniczne, budowali akwedukty i termy, wreszcie zreformowali
kalendarz. In¿ynierowie z Wiecznego Miasta wieki temu zadbali
o rozbudowê sieci komunikacyjnych w ca³ym imperium, st¹d pocho-
dzi powiedzenie: �Wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu�. Postacie
takie jak Cyceron, Seneka, Tacyt czy Swetoniusz zaliczani s¹ w po-
czet klasyków.

Wiekopomne osi¹gniêcia Imperium Romanum w wielu dziedzi-
nach ¿ycia nie uchroni³y go przed upadkiem. Nieuniknion¹ klêskê
cesarstwa na kilka wieków przed dramatycznymi wydarzeniami za-
powiedzia³ autor Apokalipsy �w. Jana. Bêd¹c �wiadkiem wielko�ci

50 Por. S. Mêdala, Ewangelia wed³ug �wiêtego Jana. Wstêp � Przek³ad
z orygina³u � Komentarz, (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament IV/2),
s. 317.
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i rozkwitu imperium postrzega³ je jako uciele�nienie ba³wochwal-
stwa i rozpusty. Zjawisko kultu imperialnego, któremu po�wiêcone
jest niniejsze studium, stanowi jeden z punktów stycznych historii
powszechnej i dziejów pierwotnego Ko�cio³a. W pismach Nowego
Testamentu znajduj¹ siê odniesienia po�rednie b¹d� bezpo�rednie
do pewnych form kultu imperialnego, takich jak: kwestia podatków
i stosowanie tytu³ów imperialnych. Ewangelie synoptyczne i �w. Pa-
we³ odnosz¹ siê wprost do obowi¹zku fiskalnego na³o¿onego na ¯ydów
przez okupanta. Zarówno Jezus jak i Aposto³ Narodów nauczaj¹, ¿e
w³adzy �wieckiej trzeba oddaæ to, co do niej nale¿y. Regulowanie
zobowi¹zañ finansowych koniecznych do funkcjonowania pañstwa
jest zasad¹ o zasiêgu uniwersalnym.

Co do tytu³ów imperialnych analiza wybranych perykop, zw³asz-
cza z Ewangelii wed³ug �w. Jana, wskazuje na liczne podobieñstwa
z tekstami ze �wiata grecko-rzymskiego. Chodzi mianowicie o tytu-
³y: Zbawiciel �wiata, Pan oraz Pan i Bóg. W Nowym Testamencie te
godno�ci odnosz¹ siê do Jezusa i maj¹ g³êboki wymiar chrystologicz-
ny, z kolei odnalezione na staro¿ytnych inskrypcjach oraz w tek-
stach pisarzy greckich i rzymskich s¹ skierowane do ziemskich
w³adców.

W opinii wiêkszo�ci egzegetów, zarówno staro¿ytnych jak i wspó³-
czesnych, koñcowa redakcja Ewangelii Janowej mia³a miejsce w Azji
Mniejszej z koñcem pierwszego stulecia. By³ to czas rz¹dów Domi-
cjana, uzurpatora tytu³ów boskich. Chyba mo¿na przypuszczaæ, ¿e
autor natchniony, pogr¹¿ony w �wiecie religijnego synkretyzmu
i boskiej czci oddawanej w³adcom, ilustruje w zawoalowany sposób
napiêcie pomiêdzy jego wspólnot¹ wiary, wyznaj¹c¹ w Jezusie Chry-
stusie jedynego Zbawiciela �wiata, Pana i Boga a spo³eczno�ci¹
oddaj¹c¹ bosk¹ cze�æ ziemskiemu imperatorowi.



83Rzymski kult imperialny w �wietle ksi¹g Nowego Testamentu...

BIBLIOGRAFIA

Aune D. E., Revelation 6-16, Word Biblical Commentary 52b, Nashville 1998.
Barrett C. K., The Gospel According to St John, London 1978.
Cassidy R. J., John�s Gospel in New Perspective. Christology and the Reali-

ties of Roman Power, Maryknoll 1992.
Daniel-Rops H., ¯ycie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Warsza-

wa 1994.
Jaczynowska M., Historia staro¿ytnego Rzymu, Warszawa 1984.
Jones D. L., Roman Imperial Cult, The Anchor Bible Dictionary V, red.

D. N. Freedman, New York 1992.
Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1987.
Langkammer H., U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, Wroc³aw 1976.
Loska T., Palestyna � kraj Jezusa. Historyczne korzenie naszej wiary, Kra-

ków 1993.
Mêdala S. , Ewangelia wed³ug �wiêtego Jana. Wstêp � Przek³ad z orygina³u

� Komentarz, Czêstochowa 2010,
Mêdala S., Ewangelie synoptyczne, w: Wprowadzenie w my�l i wezwanie

ksi¹g biblijnych, Warszawa 2006.
Popielewski W., Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwyciê-

stwem Boga (Ap 19, 1 � 8), Kielce 2001.
Prigent P., Upadek Jerozolimy, Warszawa 1999.
Richards K. H. ed., My Lord and My God. The Divinity of Jesus in John�s

Gospel, w: Society of Biblical Literature, Seminar Papers Series, Atlan-
ta 1986.

¯ywoty Cezarów, prze³. Niemirska-Pliszczyñska J., t. II, Wroc³aw 2004.

THE ROMAN IMPERIAL CULT IN THE LIGHT
OF THE NEW TESTAMENT

AND NON BIBLICAL TESTIMONIES

SUMMARY

In the Anchor Bible Dictionary we can read, that: �The Roman
imperial cult may be defined as the offering of divine honors to
a living or dead emperor�. There are some features of this pfenome-
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non in the New Testament and contemporary Greco-Roman litera-
ture. Two of them are specific for present study. There are: Jewish
tax and three sgnificant imperial titles, such as: �Savior of the
world�, �Lord� and �Lord and God�.

In the fourth Gospel Jesus is adressed by the titles that were
appropriated by one or more of the Roman emperors who reigned
at the end od the first century. The presence of the titles in John�s
Gospel means that John knew of these honorifics in their Roman
setting and the claim associated with them.




