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XI

Wprowadzenie

W 1950 r. Albrecht Oepke, niemiecki teolog luterański i ceniony specjalista 
od badań nad listami Pawła z Tarsu, a w czasach III Rzeszy członek nielegal-
nego i opozycyjnego wobec narodowego socjalizmu Kościoła Wyznającego 
(Bekennende Kirche), opublikował w ramach monumentalnej encyklopedii 
antyku i wczesnego chrześcijaństwa „Reallexikon für Antike und Christen-
tum” hasło poświęcone problemowi „zmartwychwstania człowieka” (Aufer-
stehung [des Menschen]). Stwierdzał w nim kategorycznie, że taka idea była 
całkowicie obca mentalności grecko-rzymskiej, a  więc specyficzna jedynie 
dla myśli biblijnej oraz teologii chrześcijańskiej1. Jego opinię przyjęło i roz-
budowało grono kolejnych autorów, głównie badaczy Biblii i wczesnego chrze-
ścijaństwa, m.in. Johannes Munck, Willi Marxen, Oscar Cullmann, Ramsay 
MacMullen, Pheme Perkins, Frederick F. Bruce, John Whittaker, Nicholas 
T. Wright, Philip S. Johnston, Craig S. Keener 2. Ich zdaniem w tradycji kla-

1 A. Oepke, s.v. Auferstehung II (des Menschen), RAC 1 (Stuttgart 1950), kol. 931: „Die 
A[uferstehung], manchen alten Völkern bekannt, liegt griech.-röm. Denken im ganzen fern”.

2 J. Munck, The Acts of the Apostles. A New Translation with Introduction and Commenta-
ry, New York 1967, s. 172: „The idea of a resurrection of dead was foreign to Greek thought, 
as can be seen also in 1 Cor XV. The individual soul might well be immortal, but Greeks 
were unwilling to think of a resurrection of the body”; W. Marxen, The Resurrection of Jesus 
of Nazareth, trans. M. Kohl, Philadelphia 1970, s. 131: „(…) an attitude (…) widespread in 
the Hellenistic world: the resurrection is nonsense”; por. również: O. Cullmann, Immor-
tality of the Soul or the Resurrection of the Dead? The Witness of the New Testament, Lon-
don 1958, s. 6; R. MacMullen, Paganism in the Roman Empire, New Haven 1981, s. 130; 
Ph.  Perkins, Resurrection: New Testament Witness and Contemporary Reflection, London 
1984, s. 61; F.F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free, Grand Rapids 1977, s. 264; idem, 
The Book of Acts, Grand Rapids 1988, s. 34; J. Whittaker, Plutarch, Platonism and Christia-
nity, [w:] Neoplatonism and Early Christian Thought. Essays in Honour of A.H. Amstrong, 
ed. H.J. Blumenthal, R.A. Markus, London 1981, s. 56; N.T. Wright, The Resurrection of the 
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sycznej droga w zaświaty wiodła zawsze i wyłącznie w  jedną stronę, a  jeśli 
już zdarzały się jakieś wyjątki, to były to – właśnie – wyjątki, które zresztą 
miały pozostawać zamknięte w  ramach uniwersum mitologicznego, nie 
mogły zatem stanowić żadnego sensownego przedmiotu porównania dla 
wyobrażeń biblijnych i  wczesnochrześcijańskich, które, rzekomo, starały 
się konsekwentnie wpisywać ideę pośmiertnego powrotu do życia w  ramy 
rzeczywistości3. 

Z kolei badacze podchodzący do tego problemu od strony religioznawczej 
lub wychodzący w  swojej argumentacji od źródeł grecko-rzymskich do tra-
dycji biblijnej i  wczesnochrześcijańskiej zupełnie inaczej oceniali tę kwestię. 
A ożywiona dyskusja zaczęła się, jak zwykle w tego typu sprawach, w ramach 
żywiołowej refleksji źródłoznawczej w  łonie niemieckiej teologii ewange-
lickiej 1  poł. XX  w. Johannes Leipoldt  – w  przeciwieństwie do Oepkego, 
w niechlubnych czasach niestety zwolennik ruchu Deutsche Christen – zwró-
cił uwagę w opublikowanym w 1948 r. i dosyć błyskotliwym eseju na istnie-
nie pewnych grecko-rzymskich „opowieści o zmartwychwstaniu” (Auferste-
hungs-Geschichten), do których zaliczył głównie źródła mówiące o apoteozie 
i cudownym zniknięciu bohatera. Traktował je jako konstrukt literacki ana-
logiczny do nowotestamentalnych perykop o zmartwychwstaniu i wniebo-
wstąpieniu Jezusa4. Kolejni badacze idący tym tropem coraz częściej zwra-
cali uwagę właśnie na problem apoteozy heroicznej lub na mitologiczne 
przekazy o uwolnieniu danych bohaterów z hadesu5. Z kolei w 1975 r. John 

Son of God, Minneapolis 2003, s. 81; Ph.S. Johnston, Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w bi-
blijnej tradycji żydowskiej, tłum. Paweł Sajdek, Kraków 2010, s. 294; C.S. Keener, Jesus and 
Parallel Jewish and Greco-Roman Figures, [w:] Christian Origins and Greco-Roman Cul-
ture. Social and Literary Context for the New Testament, vol. 1, ed. S.E. Porter, A.W. Pitts, 
Leiden–Boston 2013, s. 108.

3 Por. np. Wright, Resurrection of the Son of God, s. 81–82: „The road to the underworld 
ran only one way. (…) As with all one-way streets, there is bound to be someone who at-
tempts to drive in the opposite direction. One hears of a Protesilaus, an Alcestis or a Nero 
redivivus, once or twice in a thousand years. But the road was well policed. Would-be traffic 
violators (Sisyphus, Eurydice and the like) were turned back or punished. And even they 
only occurred in what everybody knew to be myth”.

4 J. Leipoldt, Zu den Auferstehung-Geschichten, Theologische Literaturzeitung 12 (1948), 
kol. 737–742.

5 Por. np. A. Ehrhardt, Emmaus, Romulus und Apollonius, [w:] Mullus. Festschrift Theo-
dor Klausner, ed. A. Stuiber, A. Hermann, Münster 1964, s. 93–99; F. Schneider, W. Sten-
ger, Die Ostergeschichte der Evangelien, München 1970, passim; G. Lohfink, Die Himmerl-
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E. Alsup trzeźwo zauważył, że niektórzy autorzy chyba nazbyt łatwo ulegali 
pokusie zestawiania ze sobą domniemanych analogii zaczerpniętych z  róż-
nych tradycji6. Jego zdaniem spektrum tego typu opowieści było zbyt szero-
kie, by można było je wpisać w jedną określoną ideę – zmartwychwstania, 
pośmiertnej epifanii czy apoteozy. Mimo tej krytyki na pytanie o istnienie 
analogii w analizowanych przez niego źródłach grecko-rzymskich i w trady-
cji chrześcijańskiej Alsup odpowiadał twierdząco, kładąc jedynie nacisk na 
rozróżnienie między korespondencją formy i treści. Pod względem formal-
nym można mówić o istnieniu pewnych powtarzalnych sposobów narracji, 
które odnajdujemy także w  ewangelicznych perykopach  – pod względem 
treści służyły one jednak w  literaturze antycznej do opisu dużo szerszego 
spektrum wyobrażeń7. Nieco odrębną argumentację obrał już w  1941  r. 
Erich Fascher8. Analizując znaczenie „biblijnego” terminu ἀνάστασις (ana-
stasis) i  form mu pokrewnych w  źródłach niechrześcijańskich, doszedł do 

fahrt Jesu. Untersuchungen zu den Himmelfahrts- und Erhöhungstexten bei Lukas, München 
1971, s. 32–79; D. Zeller, Hellenistische Vorgaben für den Glauben an die Auferstehung Jesu?, 
[w:] Von Jesus zum Christus: Christologische Studien Festgabe für Paul Hoffmann zum 65. 
Geburtstag, ed. R. Hoppe, U. Busse, Berlin–New York 1993, s. 112; W.D. Hartwich, Hera-
kles und Jesus Christus als Märtyrer und Imperatoren. Die Gründermythen Roms und seiner 
Feinde, [w:] Mythos zwischen Philosophie und Theologie, ed. E. Rudolph, Darmastadt, 1994, 
s. 5–29; A.W. Zwiep, Assumptus est in caelum. Rapture and Heavenly Exaltation in Early 
Judaism and Luke-Acts, [w:] Auferstehung-Resurrection. The Fourth Durham-Tübingen Re-
search Symposium: Resurrection, Transfiguration and Exaltation in Old Testament, Ancient 
Judaism and Early Christianity, ed. F. Avemarie, H. Lichtenberger, Tübingen, s. 323–349; 
W.J. Cotter, Greco-Roman Apotheosis Traditions and the Resurrection Appearances in Mat-
thew, [w:] The Gospel of Matthew in Current Study: Studies in Memory of William G. Thomp-
son, S.J., ed. D.A. Aune, Grand Rapids 2001, s. 127–153; R.C. Miller, Mark’s Empty Tomb 
and Other Translation Fables in Classical Antiquity, JBL 129.4 (2010), s. 759–776.

6 J.E. Alsup, The Post-Resurrection Appearance Stories of the Gospel Tradition. A History-
-of-Tradition Analysis with Text-Synopsis, London 1975, s. 215.

7 Alsup, The Post-Resurrection Appearance, s. 239.
8 E.  Fascher, Anastasis, Resurrectio, Auferstehung. Eine programmatische Studie zur 

Thema “Sprache und Offerbarung”, ZNW 40 (1940), s. 185 (komentując przekazy o Askle-
piosie-wskrzesicielu): „Das Erwecken vom Tode ist mit ἀνιστάναι umschrieben, hat jedoch 
nicht absolut die Bedeutung, sondern erhält sie durch das Objekt τεθνεῶτα”. Ibidem, s. 187: 
„Jedenfalls steht diese Auffassung (hinsichtlich des Leib-Seele-Verhältnisses) der christli-
cher näher als die griechische Unsterblichkeitslehre, welche die Trennung von Leib und 
Seele sowie eine leiblose Fortexistenz behauptet. Diese Dinge hier, sind wo es um Sprachge-
schichte geht, nicht einzeln zu erörten. Genug – wo der Grieche von ἀνιστάναι, ἀνίστασθαι 
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wniosku, że istotnie mógł on zawierać odcień znaczeniowy bliski rozumieniu 
chrześcijańskiemu: założenie możliwości cielesnego powrotu zmarłego do 
życia. Niemniej jednak, jak to pokazał Johnatan Z. Smith, nawet pozornie 
ścisłe analogie terminologiczne w obrębie dwóch tradycji mogą stanowić cał-
kiem poważną pułapkę metodologiczną9. Możliwej genezy idei „cielesnego 
zmartwychwstania” (bodily resurrection) w klasycznej myśli grecko-rzymskiej 
doszukiwali się ponadto Alexander J.M. Wedderburn, Stanley Porter, Dag 
Øisten Endsjø czy John Granger Cook10. Wydaje się jednak, że obie strony 
sporu ostatecznie „okopały się” na swoich pozycjach, porzucając próby dia-
logu. Czy istnieje możliwość przełamania tego patu? 

Podstawowym błędem metodologicznym całej tej dyskusji było, moim 
zdaniem, przyjęcie niewłaściwego punktu wyjścia: perspektywy skrajnie 
„chrystocentrycznej”. A dodatkowo: pomijanie specyfiki gatunkowej porów-
nywanych przekazów. Po prostu próbowano za wszelką cenę znaleźć coś, co 
byłoby w  jak największym stopniu podobne do tekstów biblijnych, lub  – 
odwrotnie – wykazać, że dzieli je od całej wcześniejszej, „pogańskiej” tradycji 
literackiej jakaś nieprzekraczalna bariera. Nie ulega wątpliwości, że starożyt-
ność grecko-rzymska doskonale znała wyobrażenia o pośmiertnym powrocie 
do życia. W przeciwieństwie jednak do tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej 
nie uczyniła z nich nigdy idei paradygmatycznej czy przedmiotu wiary. Poza 
tym to, co jesteśmy w stanie badać na gruncie „pogańskim”, to głównie rze-
czywistość literacka i mitologiczna. A w niej powracać do życia mogli bardzo 
konkretni bohaterowie, np. Eurypidejska Alkestis, heroiczny Protesilaos, Pla-
toński Er czy mityczny Glaukos, syn Minosa11. Inni zaś obdarzeni byli nawet 

und ἀνάστασις redet (und er tut es), da weiß er, daß die gelöste Beziehung von Seele und Leib 
wieder hergestellt werden muß”. 

 9 J.Z. Smith, Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Reli-
gions of Late Antiquity, Chicago 1990, s. 54–84.

10 A.J.M.  Wedderburn, Baptism and Resurrection. Studies in Pauline Theology against 
Its Graeco-Roman Background, Tübingen 1987, s. 181; S.E. Porter, Resurrection, the Greeks 
and the New Testament, [w:] Resurrection, ed. S.E. Porter, M.A. Hayes, D. Tombs, London 
1999, s. 53; D.Ø. Endsjø, Greek Resurrection Beliefs and the Success of Christianity, New York 
2009, passim; J.G. Cook, Empty Tomb, Resurrection, Apotheosis, Tübingen 2018, s. 56–455.

11 Na temat mitologicznych i literackich postaci, które miały pośmiertnie powracać do 
życia: Cook, Empty Tomb, s. 144–157, 162–170, 185. Tamże zestawienie źródeł i dalsza lite-
ratura przedmiotu. Zob. też S. Poloczek, Wskrzeszenie Glaukosa – problem historii literackiej 
i genezy mitu, Scripta Biblica et Orientalia 7–8 (2015–2016), s. 156–187.
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mocą wskrzeszania. Najbardziej znany przykład to oczywiście Asklepios, 
który według niektórych przekazów został zabity przez Dzeusa właśnie dla-
tego, że odważył się przywracać umarłych do życia12. Nie znaczy to jednak, że 
sami autorzy antyczni koniecznie musieli zakładać realność takich opowieści 
lub traktować je inaczej niż jako zgrabne tworzywo literackie. Ten paradoks 
doskonale ilustruje klasyczna tragedia ateńska. W Eumenidach (Eumenidae) 
Ajschylosa ujęta jest scena sądu nad Orestesem. Erynie domagają się śmierci 
bohatera jako odpłaty za to, że zabił swoją matkę Klitajmestrę (o samym mor-
derstwie traktuje wcześniejsza sztuka: Ofiarnice – Choesphoroi). Apollon jed-
nak pragnie ocalić Orestesa i każe mu szukać azylu w świątyni Ateny. Tymcza-
sem ukazuje się żądna zemsty zjawa (εἴδωλον) Klitajmestry, także domagając się 
śmierci Orestesa. Zarówno Erynie, jak i Orestes przedstawiają sprawę Atenie, 
która nie potrafi sama jej rozstrzygnąć, powołuje więc sąd na Areopagu. Wła-
śnie w tym miejscu w obronie bohatera występuje sam Apollon. Bóg ostrzega, 
że jeśli wyrok zostanie wykonany, to nie będzie już możliwości rehabilitacji, 
gdyż nie ma żadnego sposobu przywrócenia człowiekowi życia: 

Aesch. Eum. 644–651 (tłum. S.  Srebrny, zmodyfikowane): Potwory obrzy-
dliwe i obmierzłe bogom! / Okowy rozkuć można; jest na to lekarstwo / 
I liczne wcale środki do ich rozwiązania. / Lecz gdy przesiąknie ziemi pył 
posoką męża  / Raz zabitego, tam już nie ma zmartwychwstania (οὔτις ἔστ᾽ 
ἀνάστασις). / Skutecznych na to zaklęć rodzic [Asklepios] nie wymyślił (…)13.

Pojęcie anastasis wyraźnie ma w tym tekście znaczenie zmartwychwstania, 
a  sam Ajschylos wydaje się wchodzić w subtelną dyskusję z wyobrażeniem 
Asklepiosa jako boga wskrzesiciela. Jednak w ustach Apollona anastasis to po 
prostu zabieg retoryczny: w rzeczywistości nie da się odwrócić ostatecznych 

12 Asklepios: Pind. Pyth. 3.54; Aesch. Ag. 1017–1024; Eurip. Alc. 126–128; Plato Resp. 
408c; Xen. Cyneg. 1.6. Wyczerpujące zestawienie i analiza wszystkich źródeł dotyczących 
Asklepiosa jako boga wskrzesiciela: E.J. Edelstein, L. Edelstein, Asclepius: Collection and In-
terpretation of the Testimonies, Baltimore 1945 (repr. 1988), vol. 1, s. 37–48 (= T. 66–93), 
vol. 2, s. 38–43, 132–138. Zob. również wartościowe uwagi B. Currie, Pindar and the Cult 
of Heroes, Oxford 2010, s. 358–360.

13 Aesch. Eum. 644–651 (w przekładzie Srebrnego ten passus ma inną numerację, 
ww. 605–612): ὦ παντομισῆ κνώδαλα, στύγη θεῶν, / πέδας μὲν ἂν λύσειεν, ἔστι τοῦδ’ ἄκος / 
καὶ κάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος / ἀνδρὸς δ’ ἐπειδὰν αἷμ’ ἀνασπάσῃ κόνις / ἅπαξ θανόντος, 
οὔτις ἔστ’ ἀνάστασις. / τούτων ἐπῳδὰς οὐκ ἐποίησεν πατὴρ / οὑμός, τὰ δ’ ἄλλα πάντ’ ἄνω τε καὶ 
κάτω / στρέφων τίθησιν οὐδὲν ἀσθμαίνων μένει. 
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wyroków Losu. Co ciekawe, do tej właśnie sceny najprawdopodobniej świa-
domie nawiązał również autor Dziejów Apostolskich, przedstawiając konfron-
tację Pawła z Tarsu z ateńskimi filozofami:

Dz. 17.16–20, 32 (tłum. Biblia Tysiąclecia wyd. IV, zmodyfikowane): Czekając 
na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego 
bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i „bojącymi się Boga” i co-
dziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epi-
kurejskich i stoickich rozmawiali z nim: „Cóż chce nam powiedzieć ten no-
winkarz” – mówili jedni, a drudzy: – „Zdaje się, że jest zwiastunem nowych 
bóstw” – bo głosił im Jezusa i zmartwychwstanie. Zabrali go i zaprowadzili 
na Areopag, mówiąc: „Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę 
głosisz? Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam do głowy. Chcielibyśmy więc 
dowiedzieć się, o co właściwie chodzi”. (…) Gdy usłyszeli o zmartwychwsta-
niu umarłych (ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν), jedni się wyśmiewali, a inni 
powiedzieli: „Posłuchamy cię o tym innym razem”.

Otóż Paweł miał proklamować możliwość anastasis umarłych dokładnie 
w  tym samym miejscu, w  którym Apollon proklamował jej niemożliwość. 
A  motyw drwiny ze strony filozofów byłby, w  takim układzie, literacką 
antycypacją potencjalnej reakcji grecko-rzymskich odbiorców doskonale 
znających fabułę Eumenid 14. Ten passus już zapowiada ożywioną dyskusję 
wokół idei zmartwychwstania, jaką otwarcie toczyć będzie myśl patrystyczna 
(Tacjan Syryjczyk, Pseudo-Atenagoras, Orygenes, Augustyn etc.) z intelek-
tualnymi oponentami (Celsus, Porfiriusz z Tyru etc.)15. 

Należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Jak to dobrze pokazała 
Sarah Iles Jones, w klasycznej tradycji greckiej pośmiertny powrót do życia 
w ciele nie był wcale postrzegany jako pożądana i przyjemna opcja16. Spośród 
licznych opowieści mitologicznych o  próbie fizycznego wyjścia bohatera 

14 Bezpośredniej inspiracji tego passusu z Dziejów Apostolskich sztuką Ajschylosa prze-
konująco dowodzi: L.A. Kauppi, Foreign but Familiar Gods. Greco-Romans Read Religion in 
Acts, London 2006, s. 83–92.

15 Na temat początków tej polemiki zob. H. Chadwick, Origen, Celsus and the Resurrec-
tion of the Body, [w:] Studies on Ancient Christianity, ed. idem, Aldershot–Burlington VM 
2006, s. 83–102.

16 S.I. Jones, Many (Un)Happy Returns: Ancient Greek Concepts of a Return from Death 
and their Later Counterparts, [w:] Coming Back to Life. The Premeability of Past and Pre-
sent, Mortality and Immortality, Death and Life in the Ancient Mediterranean, ed. F.S. Tap-
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z hadesu i powrotu na ziemię ( Jones poddała analizie trzynaście takich przy-
kładów) praktycznie wszystkie poza tą o Alkestis (w wersji Eurypidesa) oraz 
tą o Pelopsie (Pind. Ol. 1.25–27, Bacchylides, Fr. 42) kończyły się tragicz-
nie – nie tylko dla samych bohaterów, ale także dla ich otoczenia, a nawet 
całej wspólnoty17. Powrót do życia Protesilaosa skutkował samobójstwem 
Laodamii (mimo powrotu męża bohaterka jeszcze bardziej pogrążała się 
w rozpaczy, por. Apollod. Bibl. 3.29–30; Hyg. Fab. 104). Oszustwo Syzyfa 
spowodowało zaburzenie naturalnego porządku rzeczy: ludzie w  ogóle 
przestali umierać, a  sam bohater musiał za to ponosić dodatkową karę po 
śmierci. „Zabawy” Asklepiosa ze wskrzeszaniem sprowokowały karę ze 
strony Dzeusa (Pind. Pyth.  3.55–58). Wskrzeszenie Jolaosa, aby pomógł 
dzieciom Heraklesa w  walce z  Eurystheusem (Schol. Pind. Pyth.  9.137), 
było krótkotrwałe – po wygranej bitwie bohater ponownie zmarł. Również 
zmarły wyciągany „na siłę” z podziemi nie tryskał entuzjazmem. Jak zoba-
czymy w trakcie dalszego wywodu (szczególnie w rozdz. V), typową reakcją 
były raczej pretensje, gniew i chęć powrotu w zaświaty. Jeśli nie ograniczymy 
się do sfery mitu i literatury, ale weźmiemy pod uwagę np. poezję nagrobną 
okresu I–III w., czyli tę kategorię źródłową, która w jakimś stopniu odbija 
rzeczywiste poglądy eschatologiczne wystawców (choć także często balan-
suje między obrazem a metaforą), sytuacja nie wygląda inaczej. Dosyć często 
znajdujemy w niej ostrą negację możliwości powrotu na ten świat (a nawet 
samego życia po śmierci): „sen” w ciemnościach ma trwać wiecznie18. Ciało 
po śmierci to po prostu „zwłoki” i „kości”, jedynie „dusza” (psyche) ma, być 
może, jakąś szansę przetrwać, a z zaświatów nie ma już powrotu. Nawet gdy 
w epigramach pojawiają się terminy anastasis i egersis (patrz niżej), służą one 
najczęściej do zanegowania takiej możliwości, celowo zresztą wykorzystując 
dwuznaczność tych słów („przebudzenie” vs. „zmartwychwstanie”)19.

Z drugiej strony wypada pamiętać, że również biblijne i wczesnochrze-
ścijańskie wyobrażenia o  zmartwychwstaniu nie były monolitem. Greka 

penden, C. Daniel-Huges, Montreal 2017, s. 17–36 [dostęp online (28.12.2020): https:// 
comingbacktolife.mcgill.ca/article/view/8/17]. 

17 Być może istniała również tradycja o  Orfeuszu zakończona happy endem, jednak 
pewności co do tego nie mamy, por. Jones, Many (Un)Happy Returns, s. 19. 

18 I. Peres, Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, Tübingen 2003, 
s. 163.

19 Szczegółowe omówienie tej tematyki i wskazanie najistotniejszych przykładów: ibidem, 
s. 162–179.
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Nowego Testamentu w  ogóle nie rozróżniała terminologicznie „zmar-
twychwstania” Jezusa, losu osób, które miał wskrzesić, i eschatologicznego 
„zmartwychwstania umarłych”, wszystkie przypadki opisując tymi samymi 
czasownikami i ich formami pokrewnymi – mimo że każdy z tych elemen-
tów kerygmy niósł za sobą zupełnie inny ciężar teologiczny. Problemów 
nastręcza nawet porównanie analogicznych wyobrażeń już w obrębie pism 
nowotestamentalnych. Przykładem jest ogromna dyskusja badawcza na 
temat Pawłowej koncepcji zmartwychwstania znanej z Pierwszego Listu do 
Koryntian (1 Kor.  15). Zmartwychwstanie to miało się dokonać w  jakimś 
innym ciele niż doczesne, w enigmatycznym „ciele pneumatycznym” (σῶμα 
πνευματικόν), które miałoby zastąpić to ziemskie i  bezpowrotnie „znisz-
czalne” (1 Kor. 15.42: ἐν φθορᾷ). Jak się wydaje, taka koncepcja różniła się 
zasadniczo od wyobrażeń prezentowanych przez autorów ewangelii, w któ-
rych zmartwychwstały Jezus nosi nawet blizny pozostałe po ukrzyżowaniu, 
więc tożsamość jego ciała przed i po zmartwychwstaniu do pewnego stopnia 
najwyraźniej zostaje utrzymana20. Jeśli zgodzimy się z opinią Outi Lehtipuu, 
która przebadała pod tym kątem ogromny materiał, to wypada uczciwie 
stwierdzić, że praktycznie niemożliwe jest zbudowanie jednej, adekwat-
nej dla całej myśli wczesnochrześcijańskiej definicji zmartwychwstania21. 

20 Por. R.H. Gundry, Sōma in Biblical Theology. With Emphasis on Pauline Anthropo-
logy, Cambridge 1976, s. 159–183; Th.K. Heckel, Body and Soul in Saint Paul, [w:] Psy-
che and Soma. Physicians and Metaphysicians on the Mind-Body Problem from Antiquity to 
Enlightenment, ed.  J.P. Wright, P. Potter, Oxford 2000, s.  117–131; O.  Lehtipuu, “Flesh 
and Blood Cannot Inherit the Kingdom of God.” The Transformation of the Flesh in the Ear-
ly Christian Debates Concerning Resurrection, [w:] Methamorphoses. Resurrection, Body and 
Transformative Practices in Early Christianity, ed. T.K. Seim, J. Økland, Berlin–New York 
2009, s. 147–168; O. Lehtipuu, Debates over the Resurrection of the Dead: Constructing Ear-
ly Christian Identity, Oxford 2015, s. 38–40. Tamże dalsza literatura.

21 Lehtipuu, Debates over the Resurrection of the Dead, s. 1: „First, there are several ways 
of formulating resurrection belief in early Christian texts. Sometimes only the word «re-
surrection» is used; at other times it is qualified with different attributes (…). Those who 
promote physical resurrection of the earthly body mostly use the expression the «resurrec-
tion of the flesh» (sarkos anastasis, carnis resurrectio). However, there were other Christian 
writers who used the same language but meant something else by it than the recovery of the 
earthly body”. Ibidem, s. 3: „From the earliest times on, there were several competing views 
of how resurrection should be understood”; oraz s. 24–26: „If we bear this diversity in mind, 
the difficulty of giving an overall definition of the word «resurrection» is not surprising. 
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A skoro tak, to również od tej strony odpada nam pozornie solidny punkt 
wyjścia dla badań porównawczych. 

Kolejnym problemem jest pytanie, na ile rzeczywiście zagadnienie zmar-
twychwstania zajmowało centralne miejsce we wczesnej doktrynie chrze-
ścijańskiej. W  bardzo prowokacyjnej, choć inteligentnie napisanej książce 
Markus Vinzent próbował zakwestionować coś, co dotąd w badaniach przyj-
mowano jako oczywistość: pogląd o fundamentalnej roli „zmartwychwsta-
nia Chrystusa” w teologii tzw. Ojców Apostolskich i eschatologii wczesnych 
wspólnot chrześcijańskich. Vinzent starał się wykazać, że nauka Pawła z Tarsu 
o  zmartwychwstaniu została praktycznie całkowicie zapomniana czy też 
porzucona po śmierci apostoła (lost in tradition, abandoned ), ustępując miej-
sca całemu spektrum zupełnie innych kwestii eschatologicznych, i odkryta 
na nowo dopiero w kontekście polemiki z marcjonizmem (2 poł. II w.), po 
czym bardzo powoli zyskiwała na znaczeniu i  stopniowo marginalizowała 
inne alternatywy (głównie gnostyckiej proweniencji)22. Rodziłoby to więc 
bardzo poważne wątpliwości wobec apriorycznego założenia, że w  dwóch 
pierwszych wiekach naszej ery chrześcijańska idea „zmartwychwstania”, jak-
kolwiek definiowana, istotnie posiadała tak dużą „siłę rażenia”, jak zwykliśmy 
sądzić, i to nawet w obrębie samej eschatologii wczesnochrześcijańskiej, nie 
mówiąc już o jej wychodzeniu poza te ramy. 

W niniejszej publikacji zamierzam pójść inną drogą. Odcinając się od wska-
zanych wyżej ogólnych spekulacji, na ile jakaś idea charakterystyczna dla jednej 
tradycji religijnej jest możliwa – lub nie – do uchwycenia w drugiej, pragnę 
skupić się na bardzo konkretnym zestawie źródeł, który od dawna i  wprost 
jest posądzany o świadomą inspirację wzorcami chrześcijańskimi, a konkret-
nie ewangelicznymi wyobrażeniami wskrzeszeń i  zmartwychwstania. Teza, 

(…) My aim is to show that, from the earliest Christian times on, «resurrection» could have 
been understood in a variety of ways in Jewish, Christian, and pagan circles alike”.

22 M.  Vinzent, Christ’s Resurrection in Early Christianity and the Making of the New 
Testament, Farnham 2011, s.  44–45, 77–84. Do podobnych wniosków doszła odrębnie 
Claudia Setzer, która wskazywała zarówno na drugorzędność tego tematu w myśli ewan-
gelicznej i nieoczywistość idei zmartwychwstania nawet w niektórych gminach Pawłowych 
(o czym miałyby świadczyć wątpliwości ukazane w Pierwszym Liście do Koryntian), jak i na 
praktyczny brak „materialnych” dowodów wiary w zmartwychwstanie w najstarszej epigra-
fii i  ikonografii chrześcijańskiej, zob.  C.  Setzer, Resurrection of the Body in Early Judaism 
and Early Christianity. Doctrine, Community, and Self-Definition, Leiden–Boston 2004, 
s. 53–98, 109–124.
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którą biorę za przedmiot krytycznej analizy, brzmi następująco: w literaturze 
„pogańskiej” okresu I–III w., szczególnie w greckiej fikcji literackiej23, znaj-
dujemy duże nagromadzenie scen powrotu człowieka do życia. Dana postać 
spotyka np.  kondukt żałobny i  „wskrzesza” grzebaną już osobę, jak Apol-
lonios z Tiany w literackiej wizji Flawiusza Filostratosa; zapada w pozorną 
śmierć, aby wybudzić się w  grobie, jak Kalliroe, bohaterka romansu Cha-
ritona z  Afrodisias; ukazuje się jakiś czas po swojej śmierci, pozostawiając 
po sobie jedynie pusty grób, jak Filinnion opisana przez Flegona z Tralles; 
lub próbuje po kryjomu i dla własnych korzyści manipulować „żywym tru-
pem”, jak czarownica z utworu Heliodora z Emezy. Jako że po prostu trudno 
to było dotąd spójnie wytłumaczyć na gruncie starszej tradycji literackiej, 
a  pewne szczegóły tych opisów już na pierwszy rzut oka silnie kojarzą się 
z  lekturą Nowego Testamentu, wypada założyć, że w  istocie to w  tradycji 
chrześcijańskiej należy szukać źródeł tego fenomenu. Najdobitniej taką tezę 
wyraził i próbował uzasadnić Glen W. Bowersock, który stwierdził wprost, 
że już ok. poł. I w. chrześcijańskie wyobrażenia zmartwychwstania silnie sty-
mulowały rozwój „pogańskiej” fikcji literackiej i  walnie przyczyniły się do 
rozkwitu popularności takiego motywu w kolejnych utworach24. Na wstępie 

23 Mam pełną świadomość, że określenie grecka/antyczna „fikcja literacka” jest anglicy-
zmem. W polskiej terminologi literaturoznawczej trudno jednak znaleźć adekwatne pojęcie 
ogólne, które określałoby zbiorczo analizowany zakres źródeł nie ze względu na ich gatunek 
literacki – omawiane przeze mnie dzieła przynależą do kilku – ale ze względu na charakter pro-
zy (narracyjno-fabularna) i sposób kreacji świata przedstawionego (rzeczywistość fikcyjna, ale 
nosząca pozory realizmu kulturowo-historycznego). Stąd decyduję się na pozostanie przy nim.

24 G.W.  Bowersock, Fiction as History. Nero to Julian, Berkeley–Los Angeles–London 
1994, s. 119: „The question we must now ask is whether from a historical point of view we 
would be justified in explaining the extraordinary growth in fictional writing, and its charac-
teristic and concomitant fascination with resurrection, as some kind of reflection of the re-
markable stories that were coming out of Palestine precisely in the middle of the first century 
A.D. Already in the days of the emperor Claudius the name of Jesus Christ was known in 
Rome. The Gospels, as we have them, had not yet been written, but much of the story that they 
were to contain was obviously already in circulation”. Por. stanowisko krytyczne: P.M. Full-
mer, Resurrection in Mark’s Literary-Historical Perspective, London–New York 2007, s. 91–92: 
„Despite the claims of biblical and classical scholars such as Oscar Cullmann and Glen Bower-
sock, resurrection narratives have not «come into being … as a response to stories … enshri-
ned in the canonical Gospels». Rather, the ancient texts of Herodotus, Ovid, Propertius, and 
Chariton – among other – suggest that resurrection narratives were known within the popular 
culture of Graeco-Roman world before the advent of Christianity”. 



Wprowadzenie

wypada poinformować, że uważam taką interpretację za naiwną i  uprosz-
czoną. Moim podstawowym celem jest przyjrzenie się, na ile tego typu sceny 
można wyjaśnić we właściwym kontekście: rozpatrując je w  ramach wła-
snego gatunku i  tradycyjnego podłoża kulturowo-literackiego epoki. Dru-
gim zaś jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wyobrażano sobie powrót do 
życia jako fizyczny proces, którego doświadczyć może człowiek, w uniwer-
sum antycznych przekazów i opowieści.


