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POSTAÆ PONCJUSZA PI£ATA
W WIETLE RÓDE£ ¯YDOWSKICH I RZYMSKICH
WSTÊP
Poncjusz Pi³at, sprawuj¹cy urz¹d namiestnika Judei w latach 2636 po Chr.,
trwale zapisa³ siê w ludzkiej wiadomoci poprzez swój udzia³ w procesie Jezusa
Chrystusa. O istotnej roli Pi³ata wspominaj¹ kolejno wszyscy czterej Ewangelici1. Ponadto, namiestnik zostaje tak¿e wspomniany trzykrotnie w Dziejach Apostolskich oraz Pierwszym Licie do Tymoteusza2. Informacje na temat Pi³ata, jakie
mo¿na odnaleæ w Nowym Testamencie, nie pozwalaj¹ ustaliæ zbyt wielu okolicznoci jego ¿ycia i sprawowania urzêdu. Pod tym wzglêdem interesuj¹ce zdaje
siê byæ jedynie wspomnienie ¿ony namiestnika3.
Chc¹c pozyskaæ wiêcej informacji na temat dzia³alnoci politycznej Poncjusza Pi³ata, siêgn¹æ nale¿y do róde³ ¿ydowskich i rzymskich, opisuj¹cych wydarzenia w Judei w pierwszej po³owie I w. Jako pierwszy o Pi³acie wspomina Filon
Aleksandryjski w swoim Legatio ad Caium. Wiêcej informacji na temat dzia³añ
namiestnika znaleæ mo¿na w pismach Józefa Flawiusza. Józef szczegó³owo opisuje kilka wa¿nych incydentów i staræ z ludnoci¹ ¿ydowsk¹, do jakich dojæ
mia³o za Poncjusza Pi³ata. Wreszcie nie mo¿na zapomnieæ o inskrypcji z Cezarei
1

Por. Mt 27,12; 27,1126; Mk 15,115; £k 23,125; J 18,28  19,16.
Por. Dz 3,1314; 4,2728; 13,2628; 1Tm 6,13.
3 Por. Mt 27,19. Postaæ ¿ony Pi³ata, zwanej Prokl¹, niejednokrotnie pojawia siê w szerszym
kontekcie w chrzecijañskiej literaturze apokryficznej. Por. tak¿e Mêczeñstwo wiêtego Szczepana, t³um. J. Koz³owski, w: M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu. Aposto³owie, Kraków
2007, s. 11471161.; R. Zarzeczny, Mêczeñstwo Pi³ata, Vox Patrum 21(2001)4041, s. 489514.
2
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Nadmorskiej, popularnie zwanej kamieniem Pi³ata, a tak¿e o charakteryzuj¹cym chrzecijan fragmencie z Tacyta. Analiza wspomnianych róde³ pozwoli przybli¿yæ dzia³alnoæ najbardziej dzi znanego namiestnika Judei4.
1. FILON ALEKSANDRYJSKI (OK. 30 PRZED CHR.  45 PO CHR.)5
Twórczoæ Filona, jako wybitnego filozofa i egzegety ¿ydowskiego, pisz¹cego i myl¹cego po grecku, pozostaje nieocenionym ród³em dla póniejszych
wybitnych mylicieli chrzecijañskich6. Natomiast dzie³a aleksandryjczyka, powszechnie klasyfikowane jako historycznoapologetyczne, daj¹ czytelnikowi
mo¿liwoæ poznania stosunków rzymsko¿ydowskich w okresie dzia³alnoci Jezusa oraz bezporednio po nim7. Do tej w³anie grupy zaliczyæ nale¿y Legatio ad
Caium. Autor, opisuj¹c przebieg poselstwa do cesarza Kaliguli, przytacza treæ
listu, jaki skierowaæ mia³ do w³adcy Agryppa I.
Wród namiestników, których wys³a³ (tj. Tyberiusz  podkr. P.S.), znajdowa³
siê Pi³at maj¹cy sprawowaæ urz¹d w Judei. Ów cz³owiek, nie tyle po to, aby
uczciæ Tyberiusza, ile aby obraziæ naród, ofiaruje w pa³acu Heroda, po³o¿onym
w wiêtym Miecie, poz³acane tarcze, na których nie by³o podobizny, ani nic co
by³oby zakazane, a tylko niezbêdny napis zawieraj¹cy nazwisko autora dedykacji oraz informacjê na czyj¹ czeæ powsta³a. Skoro tylko t³um siê o tym dowiedzia³  wieæ bardzo szybko siê roznios³a  ludzie prosili na rzeczników czterech synów królewskich, którym nie brakowa³o ani rangi ani godnoci, a tak¿e
wszystkich potomków oraz dworskich notabli. Domagali siê przy tym podjêcia
jakich decyzji dotycz¹cych tarcz oraz nie zmieniania zwyczajów odziedziczonych po przodkach, które to zwyczaje w poprzednich wiekach nie by³y naruszane ani przez królów, ani przez cesarzy. A poniewa¿ ostro odmawia³, gdy¿ mia³
nieugiêty charakter i co wiêcej by³ zuchwa³y i opryskliwy  zawo³ali: «Nie
wzniecaj buntu, nie wywo³uj wojny, nie burz pokoju; pogarda dla praw staro¿ytnych nie jest sposobem na uczczenie cezara. Nie u¿ywaj jako pretekstu Ty4

Wród dostêpnych polskojêzycznych opracowañ dotycz¹cych Poncjusza Pi³ata na uwagê
zas³uguje monografia J. Cieciel¹ga, zawieraj¹ca szczegó³ow¹ interpretacjê wspomnianych róde³,
jak równie¿ biblijnych opisów procesu Chrystusa. Por. J. Cieciel¹g, Poncjusz Pi³at. Prefekt Judei,
Kraków 2003.
5 Por. Philon (4), w: The Oxford Classical Dictionary, ed. N.G.L. Hammond, Oxford 1996,
s. 1167.
6 M.in. dla Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa. Por. J. Cieciel¹g, Palestyna w czasach
Jezusa. Dzieje polityczne, Kraków 2000, s. 17. Taki wp³yw twórczoci Filona pozwala nawet niektórym badaczom traktowaæ aleksandryjczyka jako Ojca Kocio³a honoris causa. Por. D.T. Runia,
Philo In Early Christian Literature, Amsterdam 1993, s. 37.
7 Co zauwa¿y³ sam Euzebiusz, uznaj¹c, ¿e w ten sposób mo¿liwe jest poznanie losów jakie
spad³y na ¯ydów za zbrodniê pope³nion¹ na Chrystusie. Por. Euzebiusz z Cezarei, Historia Kocielna II 5, t³um. A. Lisiecki, Poznañ 1924, s. 58.
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beriusza, aby zniewa¿yæ nasz naród; on sam nie chce znieæ ¿adnego z naszych
zwyczajów. Jeli chcesz to zrobiæ, poka¿ jaki dekret, rozporz¹dzenie, albo jaki
dokument tego typu, abymy zamiast ciê nadal niepokoiæ, wybrali poselstwo
i przedstawili nasz¹ skargê temu, który jest w³adc¹». Oburzy³y go zw³aszcza te
ostatnie s³owa. Ba³ siê, ¿e gdyby rzeczywicie wys³ali poselstwo dostarczyliby
dowody jego karygodnego zachowania opisuj¹c szczegó³owo jego sprzeniewierzenia, przemoc, grabie¿e, brutalnoæ, tortury, serie egzekucji bez s¹du, jego
straszliwe, nie maj¹ce koñca okrucieñstwo. Przy ca³ej swojej niechêci i w³aciwej sobie mciwoci czu³ siê zak³opotany nie mi¹c zabraæ tych przedmiotów
teraz kiedy by³y one ofiarowane i nie chc¹c robiæ nic co mog³oby siê podobaæ
jego podw³adnym. Z drugiej strony nie wiedzia³ o bezkompromisowoci Tyberiusza co do tych spraw. Mimo, i¿ ¿a³owa³ tego co zrobi³ nie chcia³ tego okazaæ.
Widz¹c to notable pisz¹ list do Tyberiusza, w którym b³agaj¹ go uporczywie.
Jakim¿ tonem Tyberiusz wymówi³ imiê Pi³ata kiedy skoñczy³ czytaæ list! I z jakimi grobami! Do jakiego stopnia uniós³ siê gniewem on, który rzadko wpada³
w z³oæ; nie warto o tym mówiæ. Fakty mówi¹ same za siebie. Tyberiusz istotnie
odpowiada natychmiast nie czekaj¹c nawet jutra, czyni¹c mu przy tym wiele
wyrzutów, potêpiaj¹c tê zuchwa³¹ ekstrawagancjê i rozkazuj¹c zabraæ natychmiast tarcze i przenieæ je ze stolicy do Cezarei Nadmorskiej, która od imienia
pradziadka nosi³a nazwê Sebaste, aby by³y one tam ofiarowane w wi¹tyni Augusta. Tak te¿ siê sta³o. W ten sposób ocalono równoczenie czeæ nale¿n¹ Cezarowi oraz prastary zwyczaj naszego miasta8.

W treci odnaleæ mo¿na bogat¹ w epitety charakterystykê Pi³ata i jego nacechowanych okrucieñstwem rz¹dów w Judei9. Jest to jedyne wspomnienie tej postaci, jakie znajduje siê u Filona. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nawet jeli taki list
rzeczywicie istnia³, aleksandryjczyk móg³ dokonaæ zmian w jego treci10. Fragment ten zdaje siê jednak niezwykle wa¿ny  oto istnieje w tekcie niezwykle
okaza³a iloæ oskar¿eñ i obelg, kierowanych pod adresem Pi³ata. Jednoznacznie
oceniony zostaje on jako osoba okrutna, niesprawiedliwa i ¿¹dna w³adzy. Autor
wspomina, ¿e prefekta cechuje nieugiêty charakter, ¿e jest zuchwa³y i opryskliwy,
8

Filon Aleksandryjski, Legatio ad Gaium, 299305. T³um. pol. za J. Cieciel¹g, Poncjusz Pi³at , s. 5354. Autor korzysta w tym miejscu z t³umaczenia zaczerpniêtego z pracy magisterskiej
Pani Anny Kijanki, Poncjusz Pi³at. Narodziny legendy, napisanej w Rzeszowie w roku 1996 pod
kierunkiem prof. Les³awa Morawieckiego.
9 Pilâtos çn tôn hypárchon epítropos apodedeigménos tçs Ioudaías ( ). Sterrôs dè antilégontos  çn gàr tèn phýsin akampès kaì metà toû authádous ameíliktos , anebóesan: mè stasíaze, mè
polemopoíei, mè katálye ten eirénen ( ). Tò teleutaîon toûto málista autòn exetráchyne katadeísanta mè tô ónti presbeusámenoi kaì tçs álles autòn epitropçs exelégxosi tàs dorodokías, tàs hýbreis, tàs
harpagás, tàs aikías, tàs epereías, toùs akrítous kaì epallçlous phónous, tèn anényton kaì apgaleotáten omóteta diexelthóntes. A. Pelletier (ed.), Philon d Alexandrie, Legatio ad Caium 299302,
Paris 1972, s. 272276.
10 Por. J. Cieciel¹g, Poncjusz Pi³at , s. 54.
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oskar¿a go miêdzy innymi o sprzeniewierzenia, przemoc, grabie¿e, tortury, serie
egzekucji bez s¹du, straszliwe i niemaj¹ce koñca okrucieñstwo. Opis ten, sporz¹dzony przez ¯yda zaanga¿owanego emocjonalnie w kwestie, które stara siê opisywaæ, zdaje siê byæ skrajnie subiektywny. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e ostra
krytyka urzêdników cesarskich pojawia siê w twórczoci Filona czêciej. Treæ
przytoczonego przez autora listu nie stanowi jedynej wypowiedzi o tak widocznym nacechowaniu emocjonalnym. Podobne ostre s³owa pod adresem administracji rzymskiej znajduj¹ siê tak¿e w jego pimie In Flaccum11. Krytyczne stanowisko Filona z Aleksandrii wzglêdem Rzymian wpisuje siê wiêc w jego ogóln¹
postawê wobec ca³ej administracji rzymskiej.
Wspomnienie Pi³ata ma zwi¹zek z prób¹ umieszczenia w Pa³acu Heroda w Jerozolimie tarcz wotywnych powiêconych cesarzowi. Takie dzia³anie prefekta,
zdaniem autora listu spowodowane chêci¹ obra¿enia ¯ydów i lekcewa¿eniem ich
Prawa, wywo³aæ mia³o ostre sprzeciwy mieszkañców wiêtego Miasta. Podstawowym celem relacji Filona by³o ukazanie nadzwyczajnego oddania ludnoci
¿ydowskiej Prawu Moj¿eszowemu. Postawa ludu okazuje siê tym bardziej przesadzona ¿e, jak siê zdaje, umieszczaj¹c w Jerozolimie tarcze wotywne, Pi³at faktycznie nie ³ama³ ¿ydowskich przepisów. Na tarczach znajdowa³a siê jedynie krótka
inskrypcja dotycz¹ca osoby dedykuj¹cej, brak natomiast by³o podobizn czy symboli, które mog³yby rzeczywicie wywo³aæ oburzenie ludu12. Faktyczne ród³o
skarg mog³a stanowiæ treæ inskrypcji dedykacyjnych, trudno jest j¹ jednak zrekonstruowaæ13.
2. JÓZEF FLAWIUSZ (UR. 37/8 PO CHR.)14
Pimiennictwo autora niechrzecijañskiego, w dodatku sympatyzuj¹cego
z Rzymem, które potwierdza treæ wiêtych pism chrzecijan, musia³o byæ dla
pierwszych wyznawców Chrystusa szczególnie cenne. Opisuj¹c losy ludu ¿ydowskiego w I w., Józef wspomina o spisie ludnoci nakazanym przez Kwiryniusza,
dzia³alnoci Jana Chrzciciela, skazaniu Jakuba Aposto³a, oraz oczywicie o samym Chrystusie. To ostatnie wspomnienie  najprawdopodobniej wczenie poprawione przez chrzecijañskich kopistów tzw. Testimonium Flavianum  przez
11 In Flaccum 105. Filon przytacza w tym miejscu opis skorumpowanego namiestnika. Por.
J. Cieciel¹g, Poncjusz Pi³at , s. 68.
12 Por. tam¿e, s. 55.
13 Inskrypcja mog³a zawieraæ odniesienie do boskoci cesarza, nie mamy jednak mo¿liwoci
potwierdzenia tej tezy.
14 Por. Josephus, w: The Oxford , s. 798. Wród dostêpnych opracowañ dotycz¹cych Józefa
Flawiusza na uwagê zas³uguje monografia M. HadasLebel. Por. M. HadasLebel, Józef Flawiusz.
¯yd rzymski, t³um. J. Rado¿ycki, Warszawa 1997.
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szeregi lat budzi³o zainteresowanie i kontrowersje. Te z kolei do dzi kszta³tuj¹
odbiór ca³oci twórczoci Flawiusza, niew¹tpliwie bêd¹cej nieustannie pod wp³ywem chrzecijañskich interpolacji15.
Poza s³owami Testimonium, gdzie Pi³at zostaje jedynie wspomniany jako ten,
który na skutek donosu najznakomitszych ¯ydów skaza³ Chrystusa na mieræ na
krzy¿u16, namiestnik Judei pojawia siê na kartach pism Józefa Flawiusza kilkakrotnie. Dzie³o Antiquitates Judaicae pierwszy raz wspomina Pi³ata na pocz¹tku
ksiêgi XVIII, kiedy to czytelnik zostaje poinformowany, ¿e zast¹pi³ on na stanowisku prefekta Judei Waleriusza Gratusa17. Gratus sprawowa³ funkcjê prefekta
przez dwanacie lat (1526 r. po Chr.), za nastêpuj¹cy po nim Pi³at przez lat jedenacie (2636 r. po Chr.). Tyberiusz, zdaniem Flawiusza, mia³ obawiaæ siê chciwoci urzêdników, którzy  sprawuj¹c krótko swoje funkcje  mieli tym chêtniej
oddawaæ siê grabie¿y. Najs³uszniejszym postêpowaniem wobec takiego zagro¿enia, mia³o byæ przekazywanie urzêdów na czas d³u¿szy i zapewnianie w ten sposób pewnego rodzaju stabilizacji. Takie decyzje, zdaniem w³adcy, mia³y syciæ,
a nastêpnie ograniczaæ wrodzon¹ chciwoæ urzêdników18. Rzeczywicie, okresy
urzêdowania Waleriusza Gratusa i Poncjusza Pi³ata by³y jednymi z najd³u¿szych.
Poprzedzaj¹cy Gratusa namiestnik Anniusz Rufus sprawowa³ swój urz¹d zaledwie 3 lata, natomiast nastêpuj¹cy po Pi³acie Marcellus  jedynie rok19.
Zarówno w Bellum Judaicum, jak i Antiquitates Judaicae wspomina Flawiusz
dwa starcia urzêduj¹cego Poncjusza Pi³ata z ludnoci¹ ¿ydowsk¹. Pierwszy z opisów dotyczy próby wniesienia do miasta wizerunków Cezara20. ¯ydzi zareagowali oburzeniem, udali siê do Cezarei i osobicie prosili prefekta o ich usuniêcie.
Pi³at, nie chc¹c ust¹piæ, kaza³ otoczyæ t³um i zagrozi³ zgromadzonym mierci¹. Ci
jednak nie ulêkli siê. Obie wersje tekstu wskazuj¹ nastêpnie na zdumienie namiestnika i ostateczn¹ uleg³oæ. Wizerunki zosta³y zabrane z Jerozolimy. Opis
15

Wiêcej na temat Testimonium Flavianum por. J. Rado¿ycki, wiadectwo Józefa Flawiusza
o Chrystusie (Testimonium Flavianum). Stan obecny zagadnienia autentycznoci tekstu i próby rekonstrukcji formy pierwotnej, w: Flawiusz Józef, Dawne dzieje Izraela, t³um. J. Rado¿ycki, Poznañ
1993, s. 884897.
16 Ant. XVIII 3.3. Kaì autòn endeíxei tôn prôton andrôn par hemîn staurô epitetimekótos
Pilátou ouk epaúsanto hoi tò protôn agapésantes ( ). Flavii Iosephi Opera, Antiquitatum Iudaicarum Libri XVIXX Et Vita, ed. B. Niese, Berlin 1890, s. 152.
17 Ant. XVIII 2.2. Kaì Grâtos mèn taûta práxas eis Rómen epanechórei héndeka éte diatrípsas
en Ioudaía, Póntios dè Pilâtos diádochos autô hçken.
18 Por. Ant. XVIII 6.5.
19 Wykaz rzymskich namiestników Judei w latach 641 oraz 4466 po Chr.: por. J. Cieciel¹g,
Palestyna , s. 179.
20 Ant. XVIII 3.1. Pilâtos dè ho tés Ioudaías hegemòn stratiàn ek Kaisapeías agagòn kaì
methidrýsas cheimadioúsan en Ierosolýmois epì katalýsei tôn nomímon tôn Ioudaikôn ephrónese,
protomàs Kaísaros, haì taîs semaîais prosçsan, eisagómenos eis tèn pólin, eikónon poíesin apagoreúontos hemîn toû nómou ( ).
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owego wydarzenia mimowolnie nasuwa skojarzenie ze spraw¹ tarcz wotywnych
opisan¹ przez Filona. Badacze wskazuj¹ jednak, ¿e za czasów urzêdowania Pi³ata
dosz³o raczej do dwóch podobnych incydentów. Zamieszki wokó³ poz³acanych
tarcz prawdopodobnie zosta³y pominiête przez Flawiusza celowo, ze wzglêdu na
w¹tpliwy fakt pogwa³cenia Prawa w tym przypadku21.
Oba opisy, zawarte w Bellum Judaicum i Antiquitates Judaicae, s¹ do siebie
bardzo podobne. Dotyczy to tak¿e okreleñ samych wizerunków Cezara. W obu
przypadkach pada informacja, ¿e mia³y one znajdowaæ siê na sztandarach (haì
semaîai). W polskich t³umaczeniach s¹ one te¿ okrelane jako god³a22. Oba
opisy s¹ raczej suchymi relacjami pozbawionymi emocji. W jednym z dzie³ istnieje jedynie wzmianka, ¿e Pi³at nakaza³ wniesienie sztandarów chc¹c okazaæ
pogardê dla obyczajów ¿ydowskich23.
Drugie wspomniane starcie, to bunt sprowokowany budow¹ akweduktu z pieniêdzy pochodz¹cych ze skarbu wi¹tyni. Autor jednoznacznie wskazuje na nadu¿ycie, jakiego dopuci³ siê prefekt, przeznaczaj¹c wi¹tynne pieni¹dze na realizacjê
tego przedsiêwziêcia. W przeciwieñstwie do Filona, Józef Flawiusz nie umieszcza
w tekcie inwektyw pod adresem Pi³ata. Jego opis jest ch³odny, a w d³u¿szym
fragmencie, pochodz¹cym z Antiquitates, obecne jest nawet podkrelenie roli ¿o³nierzy w ca³ym zajciu. Mieli oni mianowicie biæ ¯ydów ze znacznie wiêksz¹
srogoci¹, ni¿ rozkaza³ Pi³at24. Uwaga ta nie wystêpuje w tekcie Bellum Judaicum.
W Antiquitates Judaicae czytelnik odnajdzie równie¿ opis wydarzenia, które
mia³o spowodowaæ usuniêcie Poncjusza Pi³ata z urzêdu prefekta Judei. Rozkaz
udania siê do Rzymu mia³ zostaæ wydany przez by³ego konsula Witeliusza po
tym, jak ¿o³nierze Pi³ata dokonali mordu na Samarytanach we wsi Tiratana25.
Samarytanie zebrali siê tam zbrojnie, a nak³oni³ ich do tego mê¿czyzna, obiecuj¹cy pokazanie wiêtych naczyñ, które w tej okolicy przed wiekami mia³ zakopaæ Moj¿esz. Prefekt uzna³ najwyraniej owo zgromadzenie za niebezpieczne,
st¹d te¿ podj¹³ decyzjê o wys³aniu w to miejsce wojska. Opis tego wydarzenia
tak¿e nie posiada szczególnych uwag wzglêdem postawy Pi³ata. Józef ponownie
skupia siê na obiektywnej relacji, przemycaj¹c jedynie uwagê pokrzywdzonych,
zawart¹ w skardze do Witeliusza. Rada Samarytan donios³a by³emu konsulowi
o mordzie zarz¹dzonym przez prefekta. W skardze znaleæ siê mia³o wyt³uma21

Por. J. Cieciel¹g, Poncjusz Pi³at , s. 55.
Por. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, t³um. J. Rado¿ycki, Poznañ 1979, s. 840.
23 Por. Ant. XVIII 3.1.
24 Ant. XVIII 3.2. ( ) polý meizónos éper epétaxen Pilâtos.
25 Ant. XVIII 4.12. ( ) Phthánei dè Pilâtos tèn ánodon autôn prokatalabómenos hippéon te
pompç kaì hoplitôn, hoì symbalóntes toîs en tç kóme prosynethpoisménois paratáxeos genoménes
toùs mèn ékteinan, toùs d eis phonèn trépontai zogría te polloùs çgon, hôn toùs kopyfaiotátous kaì
toùs en toîs fygoûsi dynatotátous ékteine Pilâtos.
22
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czenie, ¿e nie po to zebrali siê w Tiratanie, aby podnieæ bunt przeciw Rzymianom, lecz aby uciec przed gwa³tami Pi³ata26. W polskim t³umaczeniu, owymi
gwa³tami oddane zosta³o greckie s³owo hýbris, oznaczaj¹ce zarówno bezmyln¹ przemoc czy pobicie, jak te¿ zniewagê czy zuchwa³oæ. Warto zwróciæ uwagê,
¿e tego samego s³owa u¿ywa Filon, wymieniaj¹c kolejno zarzuty wobec namiestnika. Opis odwo³ania Poncjusza Pi³ata z urzêdu nastêpuje bezporednio po opisie
incydentu z Samarytanami.
Pi³at w ujêciu Józefa wydaje siê bardziej ludzki od postaci z opisu Filona.
Aleksandryjczyk jest bardziej krytyczny i emocjonalny. Relacja Flawiusza jest
zdecydowanie bardziej wywa¿ona i obiektywna. Jednak¿e w niej równie¿ bez
problemu wskazaæ mo¿na krytykê wobec urzêdowych decyzji prefekta, skargê na
z³e relacje z ¯ydami czy wrêcz opisy zbrodni. W wietle tych przekazów, Poncjusz Pi³at wydaje siê byæ urzêdnikiem oddanym swojej pracy, momentami bezlitosnym i nieugiêtym. Nie szanuje on zwyczajów ¿ydowskich, o czym najlepiej
wiadcz¹ zatargi wokó³ sztandarów, jak te¿ pos³ugiwanie siê maj¹tkiem wi¹tyni
do realizacji inwestycji. Z drugiej strony, namiestnik w wiêkszoci opisanych incydentów ostatecznie ulega pod naciskiem ludnoci. Wyranie obawia siê utraty
urzêdu, do której niechybnie mog³yby doprowadziæ jego bezwzglêdne decyzje.
Taki obraz Pi³ata uznaæ mo¿na za harmonizuj¹cy z przekazem Filona Aleksandryjskiego.
3. INSKRYPCJA Z CEZAREI NADMORSKIEJ27
W badaniach nad obrazem Poncjusza Pi³ata w ród³ach rzymskich nie mo¿na
pomin¹æ wa¿nego wiadectwa epigraficznego, jakie stanowi inskrypcja znaleziona
z Cezarei Nadmorskiej. Odkryty w 1961 roku kamieñ ma wymiary 82 cm x 65 cm.
Znajduj¹cy siê na nim napis jest czêciowo zniszczony, ale zachowany fragment
pozwala jednak zidentyfikowaæ imiê oraz tytu³ osoby, która jest w nim wymieniona. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e chodzi o Poncjusza Pi³ata.
. . . . . . . STIBERIEVM
. . . . . . TIVSPILATVS
. . . . . ECTVSIVDA . . E
. E . . .28

26

Józef Flawiusz, Dawne dzieje , s. 843.
Wród opracowañ omawiaj¹cych badania nad inskrypcj¹ na szczególn¹ uwagê zas³uguje
J.H. Charlesworth. Por. J.H. Charlesworth, Jesus and archeology, Grand Rapids 2006, s. 334337.
Wród polskich autorów temat inskrypcji tak¿e bywa niejednokrotnie poruszany. Por. H. Seweryniak, Geografia wiary, Warszawa 2010, s. 245.
28 Por. J. Cieciel¹g, Palestyna , s. 79.
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Szczególnie wa¿na jest trzecia linia tekstu wskazuj¹ca jednoznacznie w³anie na tytu³  praefectus Iudaeae. Na podstawie inskrypcji z Cezarei badacze
wnioskuj¹, ¿e tytu³owanie Pi³ata prokuratorem przez Tacyta jest b³êdne29. Przyj¹æ
nale¿y, ¿e w latach 641 po Chr. namiestnicy Judei nosili tytu³ prefekta, a w latach
4466 nazywano ich prokuratorami30.
Podjêto tak¿e próby rekonstrukcji ca³oci napisu. Autorem najbardziej popularnej dzi wersji jest Antonio Frova31. Tekst inskrypcji informuje o przekazaniu,
jakiego Pi³at dokona³ na rzecz mieszkañców Cezarei (Caesariens[ibu]s).
[CAESARIEN]STIBERIEVM
[PON]TIVSPILATVS
[PRAEF]ECTVSIVDA[EA]E
[D]E[DIT]32
Zagadkowe s³owo Tiberieum nie zosta³o jednoznacznie zinterpretowane33.
Górna czêæ tekstu by³a przedmiotem wielu spekulacji naukowych. Obok najpopularniejszej wersji, któr¹ zaproponowa³ Frova, w opracowaniach dotycz¹cych
inskrypcji napotkaæ mo¿na kilka innych propozycji. Zak³adaj¹ one m.in. umieszczenie w górnej czêci daty wspomnianego przekazania (wersja E. Webera), b¹d
te¿ s³owa wskazuj¹cego, ¿e Tiberieum odnosiæ siê ma do bli¿ej nieokrelonego
dzie³a lub budynku (S. Bartina). Frova mia³ tak¿e przyjmowaæ wersjê, któr¹ zaproponowa³ prof. A. Degrassi. Zak³ada³a ona w pierwszej linii tekstu wspomnienie Boskich Augustów ([Dis Augusti]s  okrelenie Oktawiana i Liwii)34. Du¿¹
popularnoci¹ cieszy siê tak¿e wersja, któr¹ zaproponowa³ wêgierski historyk Géza
Alföldy, kierownik Katedry Historii Staro¿ytnej w Heidelbergu. Zak³ada on z kolei,
¿e Tiberieum oznacza budynek odbudowany na polecenie Pi³ata dla ¿eglarzy
(pierwsze proponowane s³owo to nautis).
[NAUTI]STIBERIEVM
[PON]TIVSPILATVS
[PRAEF]ECVSIVDA[EA]E
[REF]E[CIT]35
29 Por. Ann. XV 44. Auctor nominis eius Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Cornelii Taciti libri qui supersunt, ed. E. Koestermann, Lipsk
1971, s. 356.
30 Por. J. Cieciel¹g, Palestyna , s. 79.
31 Por. J.H. Charlesworth, Jesus and , s. 335.
32 Por. tam¿e.
33 Mog³o chodziæ o wi¹tyniê zbudowan¹ na czeæ Tyberiusza lub inny budynek zadedykowany w³adcy.
34 Por. H. Seweryniak, Geografia , s. 245.
35 Mog³o chodziæ o jeden z budynków portowych Cezarei lub konkretnie np. o latarniê morsk¹. Por. J.H. Charlesworth, Jesus and , s. 336.
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Miejsce znalezienia inskrypcji mo¿e wydawaæ siê zagadkowe, jednak tylko
z pozoru. W rzeczywistoci, to Cezarea by³a bowiem siedzib¹ namiestników rzymskich, którzy rezydowali w pa³acu zbudowanym przez Heroda Wielkiego. Cezarea, jako miasto portowe, stanowi³a bardziej korzystn¹ lokalizacjê dla kontaktów
z Rzymem. Z kolei w Jerozolimie namiestnicy pojawiali siê jedynie przy okazji
najwa¿niejszych wi¹t i uroczystoci36. Sama inskrypcja znajduje siê obecnie
w Israel Museum w Jerozolimie.
4. KORNELIUSZ TACYT37
Wród stosunkowo licznych informacji o pierwszych wyznawcach Chrystusa w twórczoci rzymskich historyków i urzêdników pañstwowych szczególne
miejsce zajmuje fragment Annales Tacyta przybli¿aj¹cy okolicznoci przeladowañ wszczêtych przez Nerona bezporednio po po¿arze Rzymu. Niezwykle barwny
opis mierci przez po¿arcie, ukrzy¿owanie, b¹d publiczne spalenie skutecznie
przykuwa uwagê czytelnika. Poprzedzony zostaje natomiast wyjanieniem charakteru grupy chrzecijan. Tacyt s³usznie wskazuje jej za³o¿yciela  Chrystusa,
przy okazji wspominaj¹c Pi³ata jako tego, który to skaza³ Go na mieræ38.
W tekcie nietrudno odnaleæ tak¿e zarzut wobec cesarza Nerona. Historyk
wprost oskar¿a w³adcê, który chcia³ odsun¹æ od siebie podejrzenie podpalenia
Wiecznego Miasta i podstawi³ (subdidit) winowajców. Z drugiej strony, autor nie
szczêdzi inwektyw tak¿e pod adresem chrzecijan. Nie jest mu mi³a postaæ Nerona, wyznawców Chrystusa uznaje jednak za godnych cierpieñ i mierci, na jakie
zostali nara¿eni wskutek po¿aru39.

36

Por. £k 23,7. Por. J. Cieciel¹g, Palestyna , s. 79.
Por. Tacitus, w: The Oxford , s. 1469.
38 Ann. XV 44. ( ) Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis
decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et
quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appellabat. auctor nominis eius Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat;
repressaque in praesens exitiablilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem
eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque.
igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt. et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis
contecti laniatu canum interirent aut crucibus adfixi atque flammandi, ubi defecisset dies, in usu[m]
nocturni luminis urerentur. hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat,
habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. unde quamquam adversus sontes et novissima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur. Cornelii Taciti libri , s. 356.
39 Por. H. Seweryniak, Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001, s. 102.
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Autentycznoæ fragmentu bywa³a w przesz³oci niejednokrotnie podawana
w w¹tpliwoæ. Dzi powszechnie uznaje siê, ¿e tekst jest autorstwa Tacyta40. Wobec
takiego stanowiska badaczy, pozostaje on pierwszym rzymskim dziejopisarzem,
który informuje o tym, ¿e Jezus skazany zosta³ na mieræ przez Poncjusza Pi³ata,
choæ nies³usznie nazywa go prokuratorem. Lakonicznoæ tej informacji s³usznie
przypomina wspomnienie Pi³ata w omówionym wy¿ej Testimonium Flavianum,
jednak¿e jej krytyczny wobec chrzecijan charakter od zawsze stanowi³ jeden
z powa¿nych argumentów, przemawiaj¹cych za jego autentycznoci¹.
PODSUMOWANIE
Zachowane ród³a rzymskie wyranie stanowi¹ tylko ladow¹ relacjê z dzia³alnoci prefekta Judei. Z oczywistych wzglêdów nie ma w nich, podobnie jak
u autorów ¿ydowskich, wyrazów emocji czy subiektywnych ocen. W zamian odnaleæ mo¿na tytu³ prefekta i wskazanie kluczowej roli Cezarei Nadmorskiej
jako siedziby tego¿ urzêdnika. Co najwa¿niejsze, potwierdzona zostaje tak¿e rola
Pi³ata w sprawie Chrystusa.
Wedle ewangelijnych przekazów, Pi³at, staraj¹c siê s¹dziæ Jezusa sprawiedliwie, ulega ostatecznie wobec protestów podjudzonego ludu ¿ydowskiego, dodatkowo oskar¿aj¹cego namiestnika o brak lojalnoci wobec cesarza41. W wietle
omówionych fragmentów twórczoci Filona Aleksandryjskiego i Józefa Flawiusza, owa swoista uleg³oæ wobec ludnoci i pewnego rodzaju interesownoæ zdaje
siê znajdowaæ potwierdzenie. Niewa¿ne wiêc, czy sprawa dotyczy procesu Jezusa z Nazaretu, incydentu z tarczami wotywnymi czy wniesienia do Jerozolimy
wizerunków cesarza. Pi³at z regu³y nie liczy siê z interesami miejscowej ludnoci.
W chwilach, gdy zagro¿ona jest jego pozycja polityczna, zdaje siê jednak konsekwentnie ustêpowaæ pod naporami mieszkañców prowincji. Jest to polityk ambitny i sprawny, podejmuj¹cy inwestycje, za wszelk¹ cenê d¹¿¹cy do swoich celów,
momentami okrutny, lecz jednoczenie jakoby bojaliwy, wycofuj¹cy siê w momencie zagro¿enia. Oto Pi³at widziany oczami wspó³czesnych mu ¯ydów i utrwalony ³aciñskim alfabetem w kamieniu i na papirusie.

40 Podsumowanie sporów i prezentacje argumentów broni¹cych autentycznoci znaleæ mo¿na
w niejednym opracowaniu. Por. P. wiêcickaWystrychowska, Proces Jezusa w wietle prawa rzymskiego, Kraków 2005, s. 25. Por. tak¿e J. Keller, Chrzecijañstwo pierwotne, w: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1988, s. 581582.; H. Seweryniak, Tajemnica , Warszawa 2001, s. 102.
41 Por. J 19,15.
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PONTIUS PILATE IN JEWISH AND ROMAN SOURCES
Summary
The article presents Pontius Pilate in Jewish and Roman sources. The first to mention him was
Philo of Alexandria in his work Legatio ad Caium. Philo quotes a letter of Agrippa I, which contains
a critical account of Pilates relations with the Jews in Judea. Many more descriptions can be found
in Flavius Josephuss works. Flavius writes about several skirmishes between the Roman prefect
and the local people. The article also discusses research on the Pilate Stone from Cesarea Maritima, which confirms the title of prefect borne by Judean governors from 6 through 41 A.D. Also,
it refers to the characterization of Christians penned by Tacitus, who mentions Pilate as the judge in
the case of Jesus of Nazareth.
Keywords: Pontius Pilate, Roman and Jewish sources, prefect, Latin epigraphy, Philo of Alexandria, Titus Flavius Josephus, Cornelius Tacitus
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