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Ewangelie i apokryfy 

z książki: Jacek Salij, Tajemnice Biblii 

 

Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego wszyscy teologowie i Kościół powołują się tylko na cztery Ewangelie. 

Przecież wiadomo, że tekstów ewangelicznych jest około sześćdziesięciu. Dlaczego się je pomija? W niektórych 

publikacjach czasami się o nich wspomina, ale tylko przelotnie. Śmiem twierdzić, że przeciętny katolik o nich nic 

nie wie. Dlaczego Kościół je odrzucił? Czym się kierował? Ze źródeł wynika, że synod rzymski w 382 roku 

przeprowadził podział na pisma kanoniczne i pisma odrzucone przez Kościół, tzw. apokryfy. Dlaczego dopiero w 

494 roku Ewangelia Piotra dekretem papieża Gelazego została zaliczona do apokryfów? Do tej pory nie potrafię 

zrozumieć tej sytuacji: Jezus Chrystus powiada do Piotra, że jest opoką, na której zbuduje Kościół, a więc Piotr 

jest głównym filarem, a mimo to papież i Ojcowie Kościoła kwalifikują jego ewangelię jako apokryf. 

 

Jest to typowy problem–widmo i wystarczy rzucić nań światło faktów, żeby problem 

znikł. Tak jest z wszystkimi upiorami: one w świetle znikają. 

Zacznę od stanowczego stwierdzenia, że już Ojcowie II i III wieku nie mają wątpliwości 

co do tego, że Kościół otrzymał cztery Ewangelie – ani mniej, ani więcej, tylko właśnie cztery, zaś 

przypisywanie synodowi rzymskiemu z roku 382 jakiejś kluczowej roli w oddzieleniu Ewangelii 

kanonicznych od apokryfów świadczy o naukowej nieodpowiedzialności i zwyczajnej 

nieznajomości źródeł.  

Najpierw przypatrzmy się, co miał na ten temat do powiedzenia świadek tej miary co św. 

Ireneusz, zmarły w roku 202, który – według starożytnego świadectwa – „swą działalność 

pisarską rozwijał głównie za panowania cesarza Kommoda” (to znaczy w latach 180–193). 

Dodajmy, że św. Ireneusz znajdował się w niemal dotykalnej bliskości Apostoła Jana: jego mistrz, 

biskup Smyrny i późniejszy męczennik Polikarp, był bezpośrednim uczniem Apostoła. Zatem 

Ireneusz żył w czasach, kiedy istniała jeszcze żywa świadomość, że apostołowie najpierw głosili 

Ewangelię, a dopiero później utrwalili ją na piśmie. 

Otóż wskazując na ten właśnie okres, kiedy Ewangelia była już głoszona, ale nie była 

jeszcze zapisana, św. Ireneusz mocno podkreśla, że nie był to bynajmniej okres modyfikowania 

czy korygowania Ewangelii, bo od samego początku – choć jeszcze nie zapisana – była ona 

nieomylnym słowem Bożym. Apostołowie – pisze Ireneusz – „najpierw głosili Ewangelię, 

następnie zaś z woli Bożej przekazali ją nam w Pismach, by była filarem i utwierdzeniem naszej 

wiary. Nie wolno bowiem tak mówić, że głosili ją, zanim posiedli doskonale poznanie. Tak 

ośmielali się twierdzić ci, co chełpliwie podawali się za poprawiaczy Apostołów. Po 

zmartwychwstaniu Chrystusa Apostołowie zostali obleczeni mocą z wysoka przez przyjście 

Ducha Świętego i napełnieni wszystkimi darami i mieli doskonałe poznanie. Wyszli więc na 
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krańce ziemi, zwiastując Dobrą Nowinę o dobrach od Boga i obwieszczając ludziom pokój z 

nieba. Albowiem i wszyscy razem, i każdy z osobna miał Ewangelię Bożą”1. 

Bezpośrednio po tych słowach św. Ireneusz mówi o napisaniu czterech Ewangelii: „Tak 

więc Mateusz wśród Hebrajczyków w ich ojczystym języku napisał i wydał Ewangelię, gdy Piotr 

i Paweł głosili w Rzymie Ewangelię i zakładali Kościół. Po ich śmierci Marek, uczeń i tłumacz 

Piotra, przekazał nam na piśmie to, co Piotr głosił. Łukasz zaś, towarzysz Pawła, złożył w 

księdze Ewangelię przez niego głoszoną. Następnie Jan, uczeń Pana, który spoczywał na piersi 

Jego, także wydał Ewangelię za swego pobytu w Efezie”. 

Kilka rozdziałów dalej, w tej samej trzeciej księdze, św. Ireneusz podaje interesujący 

argument kosmiczny, dlaczego Ewangelie są ani mniej, ani więcej, tylko właśnie cztery: „Jest 

jasne, że nie ma więcej ani mniej, tylko te cztery Ewangelie. Ponieważ istnieją cztery strony 

świata, w którym żyjemy, i cztery główne wiatry, a Kościół jest rozsiany po całym świecie. A 

dalej, filarem i utwierdzeniem Kościoła jest Ewangelia i Duch życia, wobec tego Kościół ma 

cztery filary, które ze wszystkich stron tchną nieskazitelnością i ludzi darzą życiem”2. 

Nie traćmy z pamięci faktu, że słowa te napisał człowiek, który z ust bezpośrednich 

świadków mógł słyszeć o czasach, kiedy Ewangelie nie były jeszcze spisane. Otóż już ten 

człowiek ma jasną i ugruntowaną świadomość, że Ewangelie apostolskie są cztery i tylko cztery. 

Czy nie było jeszcze wtedy apokryficznych ewangelii? Owszem, już były. „Wyzuci z 

wszelkiego wstydu zwolennicy Walentyna – pisze Ireneusz – przychodzą ze swoimi piśmidłami, 

chełpliwie podając, że mają więcej Ewangelii, niż jest w rzeczywistości. Posunęli się bowiem do 

tego stopnia zuchwalstwa, iż niedawno skleconą przez siebie księgę nazwali Ewangelią Prawdy, 

choć w niczym się ona nie zgadza z Ewangeliami apostołów, co więcej, nawet u nich samych nie 

może bez bluźnierstwa uchodzić za Ewangelię. Jeśli zatem napisana przez nich ewangelia jest 

ewangelią prawdy, a w niczym nie jest podobna do Ewangelii zostawionych przez apostołów, to 

każdy nieuprzedzony człowiek może na podstawie tekstów stwierdzić, że to już nie jest 

Ewangelia prawdy przekazana nam przez apostołów”3. 

„Wprowadzili ponadto [gnostycy] – skarży się na innym miejscu tenże św. Ireneusz – 

niezliczoną liczbę apokryfów i pism przewrotnych, które sami sporządzili, ażeby zadziwić ludzi 

nierozumnych i nie znających Pism prawdziwych”4. Bezpośrednio po tym stwierdzeniu podany 

jest konkretny przykład takiej opowieści, obliczonej na zadziwienie czytelników, mianowicie autor 

przedstawia apokryficzną scenę o zachowaniu się małego Jezusa w szkole. Dla nas informacja ta 

jest interesująca dodatkowo z tego powodu, że scena ta znajduje się w zachowanej do dziś tzw. 

Ewangelii Tomasza. 

Zarazem wydaje się, że wśród licznych wówczas grup heretyckich, zwłaszcza gnostyckich, 

nie było ani jednej, która uznawałaby bez zastrzeżeń wszystkie cztery Ewangelie, jakimi 

                                                 
1 Św. Ireneusz, Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy, 3,1,1. 
2 Dz.cyt., 3,11,8. 
3 Dz.cyt., 3,11,9. 
4 Dz.cyt., 1,20,1. 
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posługiwał się Kościół pochodzący od Apostołów. Zdarzało się natomiast, że jakaś grupa, 

odrzuciwszy trzy pozostałe Ewangelie, trzymała się tylko jednej przez siebie wybranej, niekiedy 

zresztą nawet ją po swojemu przerabiając.  

„Siła dowodowa Ewangelii jest tak wielka – pisze o tym św. Ireneusz – że nawet sami 

heretycy dają im świadectwo i powoływaniem się na nie usiłują dowodzić swojej nauki. Ebionici 

[odrzucający boskość Chrystusa Pana] posługują się tylko Ewangelią według Mateusza, a przecież 

ona sama zbija ich przewrotne mniemania o Chrystusie. Marcjon znów [odrzucający Boga 

Starego Testamentu] obciął Ewangelię według Łukasza, a przecież nawet te części, jakie zostawił, 

wystarczą do udowodnienia, że bluźnił jedynemu Bogu. Ci zaś, którzy wyodrębniają Jezusa od 

Chrystusa i twierdzą, że Chrystus pozostał niecierpiętliwy, a cierpiał Jezus [chodzi tu o jedną z 

gałęzi doketów], odwołują się do Ewangelii według Marka. Gdyby jednak zechcieli ją przeczytać 

z miłością prawdy, to mogliby się poprawić. Z kolei walentynianie posługują się w szerokim 

zakresie Ewangelią według Jana, celem uzasadnienia swoich par [które, ich zdaniem, emanują z 

Bóstwa], a przecież ona właśnie demaskuje ich kłamliwe twierdzenia, jak to wykazaliśmy w 

księdze pierwszej”5. 

Rzecz jasna, św. Ireneusz nie jest jedynym tak wczesnym świadkiem faktu, że Kościół nie 

miał wątpliwości co do tego, że Ewangelie są cztery i tylko cztery. Owszem, miano niekiedy 

wątpliwości na temat kanoniczności innych pism Nowego Testamentu. Nie widać jednak śladów, 

żeby któryś z wczesnych nauczycieli Kościoła odrzucał którąś z czterech Ewangelii albo 

przyjmował ich więcej niż cztery. Mało tego, już współczesny Ireneuszowi Syryjczyk Tacjan 

(wiekiem kilka lat od niego być może starszy) sporządził Syntezę czterech Ewangelii, tzw. Diatessaron. 

Pomyśleć, że tak wcześnie! Na całe dwieście lat przed wspomnianym synodem rzymskim, 

któremu ktoś chciałby przypisać w zakresie naszego tematu znaczenie niezgodne z faktami. 

Również z końca II wieku pochodzi słynny „fragment Muratoriego”, zawierający katalog 

ksiąg Nowego Testamentu. W tekście, jaki się zachował, wspomina się tylko o Ewangeliach 

Łukasza i Jana, jednak Ewangelia Łukasza jest tam nazwana trzecią, zaś Ewangelia Jana czwartą, 

zatem nie ulega wątpliwości, że autor tego katalogu przyjmował cztery Ewangelie6. Warto może 

jeszcze zauważyć, że starochrześcijański autor tego „fragmentu” wyraźnie odróżnia apokryfy 

heretyckie od apokryfów napisanych w dobrej wierze. O pierwszych pisze, że „nie wolno ich 

wprowadzać do Kościoła katolickiego, nie wypada bowiem mieszać żółci z miodem”, zaś o 

apokryfie napisanym w dobrej wierze powiada tak: „Czytać go wprawdzie wolno, nie wolno go 

jednak podawać ludowi w Kościele ani między prorokami, których liczba została zamknięta, ani 

między apostołami, [których liczba też jest zamknięta] do końca czasów”. 

Przede wszystkim jednak dzieła starochrześcijańskie, których zachowało się wcale nie tak 

mało, a w których znajduje się tysiące cytatów i odniesień do Ewangelii, świadczą o tym, że już w 

                                                 
5 Dz.cyt., 3,11,7. 
 
6 Tekst oryginalny „fragmentu Muratoriego” wraz z przekładem polskim można znaleźć w: Eugeniusz Dąbrowski, 
Prolegomena do Nowego Testamentu, wyd. 3, Poznań 1960 s. 55–58. 
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okresie prześladowań Kościół uznawał wszystkie cztery Ewangelie i żadnych innych, i nie miał co 

do tego żadnych wahań. Właśnie leżą na moim stole trzy pierwsze tomy Biblia patristica, które są 

indeksem biblijnych przytoczeń i aluzji, jakie znajdują się w całej zachowanej literaturze 

chrześcijańskiej pierwszych trzech wieków, i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że 

wyraz „tysiące”, którego przed chwilą użyłem, należy rozumieć dosłownie. 

Z całą też odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że twierdzenie, jakoby „dopiero w 494 

roku Ewangelia Piotra dekretem papieża Gelazego została zaliczona do apokryfów”, jest wierutną 

bzdurą. Prawdy w tym twierdzeniu tylko tyle, że faktycznie znajduje się ona na sporządzonej 

przez tego papieża liście apokryfów. Tzw. Ewangelię Piotra wydał po polsku ks. Marek 

Starowieyski7. Powstała ona prawdopodobnie w połowie II wieku w środowisku katolików 

syryjskich, ale choć jest to tekst i wczesny, i nieheretycki, nie widać śladów, żeby gdziekolwiek, 

bodaj w samej tylko Syrii, był on uważany za tekst święty. 

Istnieje natomiast wiele świadectw innych: że z osobą Apostoła Piotra starożytny Kościół 

wiązał Ewangelię św. Marka. Cytowałem już wypowiedź św. Ireneusza, że „Marek, uczeń 

i tłumacz Piotra, przekazał nam na piśmie to, co Piotr głosił”. Informacja ta powtarza się 

niejednokrotnie u pisarzy starochrześcijańskich. Oto jak przedstawia Ewangelię Marka w 

pierwszej połowie III wieku Orygenes, i tą wypowiedzią na temat czterech Ewangelii zachowaną 

dzięki znanemu ze swej skrupulatności Euzebiuszowi z Cezarei – chciałbym zakończyć 

przytoczenia źródłowe. 

„Na podstawie tradycji – pisze Orygenes, przystępując do komentowania Ewangelii 

Mateusza – dowiedziałem się w sprawie czterech Ewangelii, które jedynie jako niewątpliwe uznaje 

Kościół Boży istniejący pod niebem. Otóż pierwszą z nich napisał dawny celnik, a potem apostoł 

Jezusa Chrystusa, Mateusz. Wydał ją dla wiernych pochodzenia żydowskiego, a pisał w języku 

hebrajskim. Drugą zaś jest Ewangelia według Marka, który ją ułożył według wskazówek Piotra, i 

dlatego Piotr w swym Liście katolickim uznaje go za syna, kiedy mówi: «Pozdrawia was Kościół 

w Babilonie, wybrany razem z wami, i Marek, syn mój» (1 P 5,13). Trzecią jest Ewangelia według 

Łukasza, zatwierdzona przez Pawła, a napisana dla tych, którzy wywodzą się z pogan. Ostatnią 

wreszcie jest Ewangelia według Jana”8. 

Podsumowując: Ja naprawdę rozumiem to, że ktoś nie wierzy w Chrystusa. Rozumiem 

nawet to, że ktoś serdecznie nie lubi wiary chrześcijańskiej, zaś o Kościele ma mniemanie jak 

najgorsze. Staram się rozumieć jeszcze i to, że ktoś chce przekazywać innym swoje zwątpienie w 

wiarę chrześcijańską. Istnieją jednak granice, których w folgowaniu swoim emocjom przekraczać 

nie wolno.  

Jedną z takich barier, których domaga się zwyczajna przyzwoitość, jest elementarny 

szacunek dla faktów. Szczególną zaś bezczelnością jest powoływanie się na fakty, które w ogóle 

nie miały miejsca. Rozumiem, że komuś walczącemu z wiarą chrześcijańską byłoby bardzo na 

                                                 
7 Apokryfy Nowego Testamentu, Lublin 1980, t.1, cz. 2, s. 409–419. 
8 Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna (6,25,4-6), tłum. Arkadiusz Lisiecki, Poznań 1924 s. 280n. 
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rękę, gdyby dopiero synod rzymski z roku 382 wydobył cztery Ewangelie spośród kilkudziesięciu 

dotychczas równorzędnych tekstów, i gdyby dopiero papież Gelazy zdegradował tzw. Ewangelię 

Piotra do rzędu apokryfów. Ale nie umiem zrozumieć tego, że komuś mogło nie zabraknąć 

czelności, żeby – wbrew całej oczywistości źródeł – twierdzić, iż tak faktycznie było. 
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Hypatia z Aleksandrii (+ 415) 

irlandzki filozof i wolnomyśliciel John Toland (1670−1762) w swym traktacie Hypatia 

zinterpretował jej śmierć w duchu antykatolickim, czyniąc z niej symbol konfliktu rozumu i religii, 

wolności i fanatyzmu, nauki i ciemnoty. Podchwycił to Wolter. 

 

Maria Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 2010. 

 

Tomasz Rowiński, Od Hypatii do Hypatii. Prawdziwy i legendarny żywot filozofki, Fronda 2012 

nr 62 s. 126-144. 
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Nieuctwo jest matką prawdziwej pobożności 

 

„Nieuctwo jest matką prawdziwej pobożności” – tę brednię przypisuje się papieżowi 

Grzegorzowi Wielkiemu od całkiem niedawna. Ale za to bardzo energicznie – w internecie 

brednię tę znaleźć można już w tysiącu miejscach. Zniesławianie największych nauczycieli 

Kościoła katolickiego poprzez przypisywanie im takich poglądów, jak gdyby byli to ludzie złej 

woli albo umysłowo niedorozwinięci, jest, niestety, metodą często stosowaną przez jego wrogów.  

Mam dwie rady na okoliczność, kiedy ktoś próbuje kompromitować Kościół za pomocą 

przypisywania jego największym autorytetom różnych głupot i niedorzeczności. Po pierwsze, 

poprośmy wówczas o podanie odnośników, gdzie daną „rewelację” określony święty napisał. 

Może akurat przyczyni się to do tego, że nasz bliźni przestanie udzielać poparcia jakiemuś 

fałszywemu widmu. 

Po drugie, pójdźmy do jakiejś większej biblioteki i przynajmniej przekartkujmy 

dzieła tego świętego. Twórczość największych nauczycieli Kościoła – św. Augustyna oraz 

innych Ojców, św. Tomasza z Akwinu i wielu innych klasycznych teologów w dużej części jest 

dostępna po polsku. Jeśli idzie o św. Grzegorza Wielkiego, po polsku są wydane jego Homilie na 

Ewangelie, Księga reguły pasterskiej, cztery tomy Listów, trzy tomy Moraliów, Dialogi.  

Przekonamy się wówczas, że obśmiewani przez współczesnych barbarzyńców 

chrześcijańscy myśliciele nie byli ani głupcami ani ignorantami; przeciwnie, byli oni ludźmi 

mądrymi i głębokimi. Owszem, ponieważ byli również dziećmi swojej epoki, niekiedy (naprawdę 

bardzo rzadko!) natrafimy w ich pismach sformułowania tak całkowicie zanurzone w swojej 

epoce, że dziś brzmią w naszych uszach jak brednie. Od różnych „bredni” nie  są wolne również 

dzieła takich geniuszy myśli ludzkiej, jak Platon, Arystoteles czy Newton. Nie zmienia to przecież 

faktu, że naprawdę nie byli to głupcy, ale najwięksi z wielkich i że ludzkość po dziś dzień wiele im 

zawdzięcza.  

I z całą pewnością nie byli również głupcami ani święty Augustyn, ani święty Grzegorz 

Wielki, ani święty Tomasz z Akwinu – i niedobrą robotę wykonują ci, którzy tych budzących 

najwyższy podziw chrześcijańskich myślicieli przedstawiają w taki sposób, jakby to byli ludzie 

umysłowo upośledzeni. 
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Jacek Salij, Szukającym drogi 

 

„Czy kobieta ma duszę?” 

 

Podobno teologowie prowadzili kiedyś zażarte dyskusje, czy kobieta ma duszę. 

 

Ręce człowiekowi opadają. Wydawałoby się, że mistyfikacja, fałszowanie prawdy, zwłaszcza 

jeśli szyte grubymi nićmi, jest z góry skazane na kompromitację. Wydawałoby się, że wystarczy je 

zdemaskować, żeby zwróciło się przeciw swoim twórcom i użytkownikom. Okazuje się jednak, 

że tak nie jest. Mistyfikacja może być kompletnie wyssana z palca, można ją dziesiątki razy 

demaskować i kompromitować, a ona i tak sobie co jakiś czas – jak gdyby nigdy nic – odżywa. 

Proszę Pana, literatura starochrześcijańska (w sensie: pisma chrześcijańskie pochodzące z 

pierwszego tysiąclecia) liczy sobie setki tysięcy stron druku. Otóż nie znajdzie tam Pan ani jednej 

stroniczki, która świadczyłaby o jakichś wątpliwościach – cóż dopiero mówić o „zażartych 

dyskusjach”! – że może kobieta nie ma duszy albo że może nie jest w pełni człowiekiem. Nie 

mogło zresztą być inaczej. Przecież Chrystus wzywał do tego samego zarówno prostytutki, jak 

celników. Według Ewangelii i kobiety, i mężczyźni powinni porzucić grzechy i wejść do 

Królestwa Bożego. 

Co do owej słynnej, choć mitycznej dyskusji teologów na temat, czy kobieta ma duszę, 

mistyfikacja ma następujące źródło. W potocznej łacinie, używanej we wczesnym średniowieczu 

w Galii, wyraz „homo” zaczął jednocześnie znaczyć „człowiek” i „mężczyzna” (w języku 

francuskim, wyraz homme zachował po dziś dzień to podwójne znaczenie). Otóż na synodzie w 

Mâcon w roku 585, jeden z 62 uczestników synodu podniósł bardziej językowy niż teologiczny 

problem, czy kobietę można nazywać homo. Widocznie słowo to w jego odczuciu znaczyło raczej 

mężczyznę niż człowieka. Ponieważ problem był głównie językowy, więc odpowiedziano mu 

takimiż argumentami. 

Na synodzie w Mâcon był to epizod na tyle mało znaczący, że nie znalazł żadnego śladu w 

uchwałach synodalnych (a te zachowały się w całości – J. D. Mansi, Conciliorum collectio, t. 9, 947–

961). Przytacza go jako ciekawostkę św. Grzegorz z Tours, ojciec historiografii francuskiej, w 

swojej Historii Franków. Odnośny tekst pozwolę sobie przytoczyć w całości. Należy jednak 

pamiętać, że wyraz homo jest tu właściwie nieprzetłumaczalny, polskie słowo „człowiek” nie 

oddaje bowiem jego podwójnego znaczenia: 

„Powstał na tym synodzie jeden z biskupów, który powiedział, że kobiety nie można nazywać 

homo. Lecz, przekonany przez biskupów, uspokoił się jednak. Święta księga Starego Testamentu 

uczy bowiem, że kiedy na początku Bóg stworzył człowieka, powiedział: «Mężczyzną i niewiastą 

stworzył ich i dał im nazwę Adam» (Rdz 5,2), to znaczy człowiek ziemski. A więc oboje nazwał 
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człowiekiem (homo), zarówno niewiastę, jak męża. Lecz i Pan Jezus Chrystus dlatego jest 

nazywany Synem Człowieczym, że jest synem Dziewicy, a więc niewiasty. Kiedy bowiem gotował 

się do przemiany wody w wino, powiedział: «Cóż mnie i tobie, niewiasto?» (J 2,4) itd. Podano i 

liczne inne przekonujące świadectwa, tak że sprawa ustała” (Historia Francorum 8,20 – PL 71,462). 

Krótko mówiąc, wśród paruset tysięcy stron literatury starochrześcijańskiej ktoś znalazł tę jedną 

stronicę z Historii Franków. A na tej jednej stronicy jest mowa nie tyle o ścieraniu się poglądów, co 

o wątpliwościach jednego człowieka, który „uspokoił się jednak”, gdyż gremium zareagowało 

jednoznacznym zdziwieniem. Na dodatek problem dotyczył czegoś zupełnie innego, niż twierdzi 

się w owej mistyfikacji, która Pana tak zaniepokoiła. Całą zaś sprawę uczestnicy synodu uznali za 

tak błahą, że nie zaszczycili jej nawet wspomnieniem w aktach synodalnych. 

Tyle na temat Pańskiego pytania. Chciałbym przy okazji ustosunkować się do dwóch innych, raz 

po raz stawianych chrześcijaństwu zarzutów o mizoginizm. Po pierwsze, jakoby św. Paweł był 

antyfeministą. Po wtóre, jakoby Kościół stosował – zwłaszcza w sprawach etyki małżeńskiej – 

podwójną moralność, dla mężczyzn inną niż dla kobiet. Zdaję sobie sprawę z tego, że rodzaj 

literacki jest nie najlepszy: jeżeli ktoś się broni, łatwo o podejrzenie, że w zarzutach musi być coś 

słusznego. Trzeba by raczej pozytywnie pokazywać, jak bardzo chrześcijaństwo wywyższyło 

kobietę. Wszakże apologetyczny charakter wypowiedzi narzucił mi Pan swoim pytaniem. 

Mianowicie, niekiedy panie – i nie tylko panie – mają za złe św. Pawłowi, że stawiał kobietę 

niżej mężczyzny: „Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem, lecz niech 

żyje w cichości” (1 Tm 2,12): „Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest 

głową żony, jak i Chrystus Głową Kościoła” (Ef 5,22). Raz nawet św. Paweł – żeby powstrzymać 

chrześcijanki przed odrzuceniem tradycyjnego nakrycia głowy – napisał, że mężczyzna „jest 

obrazem i chwałą Boga, kobieta zaś jest chwałą mężczyzny” (1 Kor 11,7). 

Chciałbym bardzo, aby odpowiedź na pytanie o rzekomy mizoginizm św. Pawła była zarazem 

skromną lekcją poglądową, że jeśli pragniemy zachować wobec kogoś sprawiedliwość, wówczas 

koniecznie należy go osądzać z życzliwością. Surowe fakty zdają się świadczyć przeciw św. 

Pawłowi, zdają się potwierdzać zarzut antyfeminizmu. Spróbujmy jednak spojrzeć na całą tę 

sprawę życzliwie, a później osądźmy sami, które podejście jest bardziej obiektywne. 

Rzeczywisty stosunek św. Pawła do kobiet wydaje się następujący: Podstawowym aksjomatem 

była dla niego prawda, że wszyscy ludzie – bez względu na narodowość, płeć i pozycję społeczną 

– zostali jednakowo odkupieni przez Chrystusa i wezwani do nawrócenia i życia wiecznego. „Nie 

ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny 

ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28). Kobieta jest 

więc istotnie – w tym, co najważniejsze – równoprawna mężczyźnie. 

Otóż świadomość równoprawności spowodowała wśród pierwszych chrześcijanek pewne 

dążności emancypacyjne (na przykład zrzucały one nakrycia głowy, co musiało szokować 

zwłaszcza ludność pochodzącą ze Wschodu). Św. Paweł zdecydował się ingerować w tę sytuację. 

Wydaje mi się, że słusznie. W Liście do Tytusa (2,5) wskazuje wprost na jeden z istotnych 
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powodów, dlaczego kobiety mają być poddane mężom: „aby nie urągano słowu Bożemu”. Jest to 

zgodne z jego ogólnym stanowiskiem, że dobro Ewangelii jest czymś najważniejszym i należy 

raczej odstąpić od swojej racji w sprawach drugorzędnych, niż przez upieranie się przy swoim 

stawiać Ewangelii przeszkody (por. 1 Kor 8,9–13; 9,19–23). 

Sądzę, że dla Kościoła ta rezerwa św. Pawła wobec kobiecych tendencji emancypacyjnych była 

czymś błogosławionym. Kościół nie powinien się bowiem bezpośrednio angażować w reformy 

struktur społecznych. Odwodziłoby to Kościół od tego, co najważniejsze, od misji religijnej. 

Postulaty społeczne mogą z wiary chrześcijańskiej wypływać pośrednio – i rzeczywiście 

wypływają – ale po pierwsze, w rzeczywistości nie ma struktur idealnych, po wtóre, ze swoją 

istotną misją chrześcijaństwo zmieści się w strukturach bardzo różnych. 

Owszem, Kościół reformuje obyczaje i społeczeństwa. Wszakże istotny kierunek reformy 

chrześcijańskiej idzie nie tyle w stronę zewnętrznych przemian, co w stronę wewnętrznego 

pogłębienia. I właśnie w tym kierunku szukał rozwiązania problemu równoprawności kobiety św. 

Paweł. Weźmy choćby cytowany wyżej – zwłaszcza jeśli przeczytamy go w swoim kontekście – 

fragment Listu do Efezjan. Poddanie żony mężowi jest tam opisane w tych samych kategoriach, 

w jakich Kościół jest poddany Chrystusowi! Przy takim rozumieniu terminu „poddanie”, słowa 

„wyższy – niższy” tracą cały swój niedobry sens: tutaj wchodzimy już w rzeczywistość miłości, 

nazwaną zresztą przez św. Pawła po imieniu. 

Niezmiernie sympatycznego rozwiązania doczekało się – przyznajmy, że zaskakujące – 

stwierdzenie św. Pawła, że mężczyzna „jest obrazem i chwałą Boga, kobieta zaś jest chwałą 

mężczyzny” (1 Kor 11,7). Apostoł użył tego argumentu, żeby powstrzymać chrześcijanki przed 

obnażaniem głowy, co budziło zgorszenie również wśród chrześcijan. Argument nawiązuje do 

idei rabinackiej, że Adam został stworzony na podobieństwo Boga, Ewa zaś na podobieństwo 

Adama. Św. Paweł jednak najwyraźniej nie przywiązuje wagi do argumentu, chodzi mu po prostu 

o to, żeby przywołać przedwczesne sufrażystki do porządku. Bo natychmiast pragnie sprostować 

niewłaściwe wrażenie, jakie mógłby wywołać jego rabinacki argument: „Zresztą u Pana ani 

mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała 

z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga” (1 Kor 

11,11n). 

I to jest właśnie to, o co Pawłowi chodzi: głosi istotną równoprawność kobiet, ale zabrania 

Kościołowi angażować się w ich społeczną emancypację, bo to zadaniem Kościoła nie jest. 

Jeśli idzie o zarzut drugi, zarzut podwójnej moralności, innej dla kobiet i innej dla mężczyzn, 

powstał on zapewne z opacznego utożsamienia moralności chrześcijańskiej z moralnością, jaka 

mogła panować w niektórych środowiskach chrześcijańskich. Ponieważ stanowisko Kościoła na 

ten temat jest jednoznaczne i wymaga raczej informacji niż wyjaśnień, przytoczę po prostu teksty 

trzech wielkich doktorów Kościoła. 

Św. Hieronim: „U nas czego nie wolno niewiastom, tego nie wolno także mężczyznom; służba 

jest taka sama i odbywa się na tych samych warunkach” (List 77,3). 
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Św. Augustyn: „Niewierność mężczyzn tym więcej godna jest nagany, im bardziej powinni oni 

górować cnotą i kierować kobiety swym przykładem. Mówię do chrześcijan, którzy z wiarą 

słuchają, że «mąż jest głową żony» (Ef 5,23). Mężowie więc mają prowadzić, żony zaś są 

towarzyszkami. Mąż musi się strzec, żeby swoim życiem nie iść tam, gdzie bałby się, żeby tam za 

nim nie poszła żona” (O małżeństwach cudzołożnych – PL 40,475). 

Św. Grzegorz z Nazjanzu: „Dlaczego niewiasta, która targnęła się na wierność małżeńską, jest 

uważana za cudzołożnicę i ponosi ciężką karę przewidzianą przez prawo, podczas gdy mąż 

niewierny żonie jest wolny od odpowiedzialności? Z takim prawem nie mogę się pogodzić ani 

takiego zwyczaju pochwalić... Jeden jest Stwórca mężczyzny i kobiety, z jednej gliny oboje. Dla 

obojga jeden Obraz, jedno prawo, jedna śmierć, jedno zmartwychwstanie... Jak ty możesz 

domagać się czystości od żony, jeśli w zamian sam jej nie stosujesz? Jak możesz żądać tego, czego 

nie dajesz? Jak ty możesz identycznym ciałom nierówne prawo ustanawiać?... Lecz spójrz także 

od strony łaski: oboje doznali zbawienia przez cierpienia Chrystusa. Czy Chrystus tylko dla 

mężczyzny stał się ciałem? Również dla kobiety. Poniósł śmierć tylko za mężczyznę? Również 

kobieta dzięki Jego śmierci dostępuje zbawienia” (Mowa 37). 
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z książki: Jacek Salij, Po co Kościołowi papież?, Poznań 2011 

 

Papieżyca Joanna  

Jak na legendę przystało, nie znamy jej autora, imię zaś oraz czasy tej rzekomej papieżycy 

podawano różne. Pierwsza wzmianka o niej pojawia się w napisanej w okolicach roku 1245 

Kronice powszechnej miasta Metz. Papieżyca jest tam jeszcze postacią bez imienia, która rzekomo 

pojawiła się „za czasów cesarza Aleksego, ale nie wiemy, kiedy rozpoczęła [swoje rządy], ani 

kiedy je skończyła”9; jednak wzmiankę o niej kronikarz umieszcza po roku 1099 i przed rokiem 

1101. 

Otóż czas ten jest w dziejach Stolicy Apostolskiej dobrze udokumentowany i na żadną 

papieżycę nie ma w nim miejsca. 29 lipca 1099 r. umarł, znany przede wszystkim jako promotor 

pierwszej wyprawy krzyżowej, papież Urban II, natomiast już w szesnaście dni po jego śmierci na 

stolicę świętego Piotra wstąpił Paschalis II, który rządził Kościołem do roku 1118. 

Przeczytajmy, co napisano w Kronice powszechnej miasta Metz na temat owej anonimowej 

papieżycy: „Pytaj o pewnego papieża, a raczej papieżycę, gdyż była to kobieta, która udając 

mężczyznę, dzięki swoim zdolnościom została notariuszem kurii, następnie kardynałem i 

wreszcie papieżem. Pewnego dnia, kiedy wsiadała na konia, porodziła chłopca. Natychmiast 

zajęła się nią rzymska sprawiedliwość. Po związaniu nóg, przez pół mili wleczono ją przywiązaną 

do końskiego ogona, i lud ją ukamienował, i tam umarła i została pogrzebana”. 

Swoją ostateczną wersję legenda uzyskała w Kronice papieży i cesarzy Marcina Polaka10, pod 

piórem prawdopodobnie jakiegoś anonimowego autora, gdyż pojawiła się dopiero w ostatnich 

wydaniach tej Kroniki. Powyższa fabuła została tam powtórzona, uzyskała jednak istotne 

uszczegółowienia: Papieżycą miała być Angielka o imieniu Gilberta, która podczas swego pobytu 

w Atenach przebrała się za mężczyznę, a po przybyciu do Rzymu zaczęła robić karierę naukową, 

gromadząc na swoich wykładach tłumy słuchaczy, aż w końcu – po śmierci papieża Leona IV, a 

zatem w roku 855 – została wybrana na jego następcę, przyjęła imię Jan i zasiadała na tronie 

papieskim dwa lata, siedem miesięcy i cztery dni. 

Niezależnie od psychologicznego nieprawdopodobieństwa powyższej opowieści, istnieją 

mocne argumenty źródłowe, które ją falsyfikują, toteż od dawna już historycy są zgodni co do 

tego, że Joanna jest postacią legendarną. Przedstawił je w roku 1647 David Blondel11, protestant, 

co dlatego jest godne podkreślenia, gdyż swoją książką Blondel zdyskredytował tych swoich 

współwyznawców, którzy przywoływali postać papieżycy w swojej propagandzie antykatolickiej. 

                                                 
9 Chronica universalis Mettensis, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores t.24 s.514. Z tej samej strony pochodzi 
również fragment następny; oba cytaty podaję w tłumaczeniu własnym. 
10 Monumenta Germaniae Historica, Scriptores t.22 s. 428-434. 
11 David Blondel, Familier Eclaircissement de la Question, Si une femme a esté assise au Siege Papal de Rome entre Leon IV 
&Benoist III , Amsterdam 1647. 
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Przypomnijmy, że również protestanci polscy przywoływali tę legendarną postać na dowód, jak 

bardzo Kościół katolicki jest zepsuty12. 

Przeciwko historyczności rzekomej następczyni papieża Leona IV przemawiają te  

świadectwa historyczne, z których wynika, że Benedykt III został papieżem w tym samym roku 

855, w którym umarł papież Leon IV, a zatem nie  ma miejsca na ponad dwuletni pontyfikat 

jakiejś papieżycy. I tak na przykład Giuseppe Garampi, późniejszy nuncjusz apostolski w Polsce, 

opublikował studium na temat monety, przedstawiającej Benedykta III z cesarzem Lotarem I, 

który zmarł 29 września 855, z czego wniosek oczywisty, że Benedykt III musiał zostać wybrany 

papieżem przed tą datą13.  

Przedtem już David Blondel zwrócił uwagę na to, istnieje papieski list Benedykta III z 7 

października 855 roku14. Blondel wskazał ponadto na list arcybiskupa Reims, Hinkmara, do 

papieża Mikołaja I, który po krótkim pontyfikacie Benedykta III został jego następcą, w którym 

Hinkmar informuje nowego papieża, że wysłał posłańca z listem do Leona IV, ponieważ jednak 

w międzyczasie papież zmarł, posłaniec wręczył list wybranemu wówczas Benedyktowi III15.  

Jeżeli do tego dodać, że w owym czasie nie brakowało wrogów papiestwa – żeby 

wspomnieć choćby tylko patriarchę Focjusza, który pozostawił po sobie bogatą spuściznę 

literacką. Wydaje się, że tego rodzaju skandal nie uszedłby ich uwadze. A jednak nie wspominają 

oni ani słowem o rzekomej papieżycy (ani nawet o jakimś panującym w tym okresie Janie VIII, 

prawdziwy bowiem Jan VIII był papieżem dopiero w latach 872-882). A dlatego nie  wspominają, 

bo takiej papieżycy po prostu nie było. 

Skąd się wzięła ta legenda? Trudno się zgodzić z zacietrzewionym wyjaśnieniem, jakie w 

ramach polemiki międzywyznaniowej zaproponował trzysta lat temu Stanisław Ostrowski. 

Sądząc, że jej autorem jest Marcin Polak, powstanie legendy o papieżycy przypisał jego rzekomej 

naiwności: „Polak owych wieków trochę tylko gęby pomazał łaciną, jął się historię pisać, jakiejby 

się i sam teraz wstydał. Jak ja rozumiem, że podobno ujrzał w Rzymie na którymś obrazie osobę 

białogłowy, trzymającą klucze w ręku i koronę na głowie mając wymalowaną… Ten podobno 

obaczywszy tę postać, rozumiał, że kiedyś białogłowa była papieżem i tak w swoją babską 

kronikę, jako i siła bajek włożył”16. 

Wydaje się, że legenda o papieżycy jest raczej echem, w którym zmaterializowała się i 

zdeformowała pamięć o trzech kobietach – Teodorze Starszej, Marozji oraz Teodorze Młodszej 

– które w pierwszej połowie X wieku kolejno trzęsły Rzymem i fatalnie przyczyniały się do 

ówczesnego upadku Stolicy Apostolskiej.  

                                                 
12 Historia o papieżu Janie tego imienia VIII, który był Gilberta biała głowa z Angliej i o inszych wielu papieżoch, którzy przed nią i 
po niej byli. Prawdziwie zebrana, a z łacińskiego na polskie pilnie wyłożona Roku 1560. Niedawno, druk ten opracował i wydał 
w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego Jan Sokolski, Wrocław 1994. 
13 G. Garampi, De nummo argenteo Benedicti III, Romae 1749. 
14 Benedykt III, Epistola 3 ad Episcopos Galiarum, PL 115,693-701. 
15 Hinkmar z Reims, List 11 do papieża Mikołaja I, PL 126,85. 
16 S. Ostrowski, Dialog albo rozmowa katolika z ewangelikami o znakach prawdziwego Kościoła, Kraków 1604 s.35; cyt. za: 
Karolina Grodziska-Ożóg, Marcin Polak i jego twórczość, Nasza Przeszłość 58 (1982) s.200. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotar_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/855
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reims
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC_Miko%C5%82aj_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/Focjusz_I_Wielki
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O ile jednak powstanie tej legendy oraz jej pierwotną popularność można wyjaśnić 

ahistoryczną mentalnością ludzi średniowiecza, o tyle trudno usprawiedliwić współczesne 

przedstawiania tej legendy, tak jakby chodziło w niej o fakty historyczne, które rzekomo 

naprawdę się zdarzyły. Mam na myśli dzieła takich twórców, jak Emanuela Roidisa, Donny 

Woolfolk Cross czy Volkera Schlöndorfa. Nie  wydaje mi się, ażeby – przedstawiane we 

współczesnej kulturze masowej jako rzekomo historyczne – poświęcone legendarnej papieżycy 

Joannie powieści i filmy przyczyniały dobra i prawdy w naszym i bez tego skołowanym świecie. 

 

 

 

 


