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Oktawian Kuc 

Motyw „σκόλοψ τῇ σαρκί” 
w 2 Liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian

12 1 Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada – przejdę do widzeń i objawień 
Pańskich. 2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele – nie 
wiem, czy poza ciałem – też nie wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba. 
3 I wiem, że ten człowiek – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, Bóg to wie – 4 został 
porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. 
5 Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich 
słabości. 6 Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym 
tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we 
mnie lub co ode mnie słyszy. 7 Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany 
mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił 
pychą. 8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, 9 lecz [Pan] mi powie-
dział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc 
będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 10 Dlatego 
mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, 
w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

I. Wstęp

Wiele fragmentów listów świętego 
Pawła budzi poważne trudności interpreta-
cyjne, które następnie stają się przedmiotem 
dyskusji i dysput między egzegetami i powo-
dują kontrowersje. Skolop te sarki1 stanowi 
niewątpliwie jedną z kilku najbardziej dys-
kutowanych metafor użytych przez Szawła 
z Tarsu. Dzieje się tak z kilku powodów. Po 
pierwsze, ma ona charakter nad wyraz oso-
bisty, niemal intymny, dlatego stanowi ważny 
element biograficzny w historii Apostoła 
Narodów. Po drugie, jest użyta w kontekście 
mistycznych objawień Pawła i tym samym 
wpisuje się w całą posługę apostolską i sta-
nowi ważny element jego teologii mistycznej. 
Po trzecie, apostoł posługuje się tą metaforą 
w kontekście całego Drugiego Listu do Ko-
ryntian, stanowiącego autoapologię, jako 
argumentem przemawiającym za swoim 
szczególnym powołaniem. Dalej „cierń dla 
ciała” budził już kontrowersje wśród Ojców 

Wschodnich, a dyskusje nad tym zagadnie-
niem nie ucichły wśród współczesnych bibli-
stów i prezentowane są nadal liczne, często 
sprzeczne ze sobą, hipotezy. W końcu, na 
co wskazuje ks. Jerzy Rumak, skolop te 
sarki stanowi swoisty stan poekstatyczny po 
jednym z dwóch najważniejszych objawień, 
których podmiotem był święty Paweł2. 

Aby przedstawić znaczenie metafory 
„cierń dla ciała” uzasadnione wydaje się 
przedstawienie jej najpierw w kontekście 
całej perykopy 2 Kor 12, 1-10. Przedstawię 
następnie i poddam krytycznej analizie po-
szczególne hipotezy, dotyczące σκόλοψ τῇ 
σαρκί.

II. Metafora „cierń dla ciała” 
w kontekście perykopy 2 Kor 12, 
1-10

Przedstawiona perykopa jest konty-
nuacją wywodu świętego Pawła, który ma na 
celu obronę jego działalności i apostolskiego 

1 2 Kor 12, 7. 
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powołania oraz stanowi polemikę z przeciw-
nikami, wywodzącymi się przede wszystkim 
ze środowisk judaistycznych. Szczególnym 
wyznacznikiem tej apologii jest powoływanie 
się na wątki autobiograficzne, co zauważamy 
również w tym fragmencie. 

Werset 1. tej perykopy ma charakter 
wstępu ogólnego do szczegółowego opisu 
doświadczeń mistycznych apostoła. Jak 
wskazuje Alfred Plummer, werset ten jest 
skażony przez błędy kopistów3, ale sens 
jest możliwy do odtworzenia. Paweł już na 
samym początku poddaje w wątpliwość 
swoistą licytację zasług i uprawnień, niemniej 
przenosi ją na inny poziom i pragnie prze-
kazać Koryntianom informacje dotyczące 
doświadczeń, które były jego udziałem, ale 
ich przyczyną był Pan. Czyni to w trosce 
o wspólnotę będąca adresatem listu4, by, po 
pierwsze, wskazać na prawdziwość swojego 
przekazu, a po drugie, by zbijać argumenty 
przeciwników, i poniekąd toczy z nimi w ten 
sposób polemikę. W pierwszym wersecie 
ujawnia się specyficzny język humoru czy na-
wet ironii, który będzie szczególnie widoczny 
w wersecie 6.

Ważnym pod względem egzegetycz-
nym jest fragment „widzenia i objawienia 
Pańskie”. Użycie genetivus subiectivus rze-
czownika „Pan” odnosi się jednocześnie do 
dwóch poprzedzających rzeczowników, ale 

dodatkowo wskazuje, że autorowi natchnio-
nemu nie chodzi bezpośrednio o objawienia 
samego Boga, w których jest on „widzialny”, 
ale o widzenia pochodzące od Boga, których 
jest On przyczyną sprawczą5. Paweł roz-
granicza w przytoczonym tekście widzenia 
i objawienia6. Podczas widzeń apostoł do-
świadcza przekazu wzmocnionego efektem 
wizualnym7, objawienia natomiast pozbawio-
ne są tego efektu8.

Następne wersety stanowią uszcze-
gółowienie wstępu z wersetu 1. i podają 
przykład konkretnego objawienia. Plummer 
charakteryzuje styl tej części: „Słowami 
uroczystymi i opanowanymi, ale jednocze-
śnie drżącymi wewnętrznym rytmem, które 
wydają się być wyrazem długich samotnych 
medytacji i które przekazują czytelnikowi 
znacznie więcej, niż zawierają – Paweł 
stwierdza rzeczywistość swoich mistycznych 
doświadczeń”9. Aby potwierdzić autentycz-
ność objawienia, umiejscawia je w historii 
i wskazuje, że miało ono miejsce 14 lat temu. 
Egzegeci wnioskują, że prawdopodobnie 
chodzi tutaj o 43 r. n.e.10, oraz podkreślają, 
że prorocy w podobny sposób oznaczają 
chronologię swych doświadczeń11. Wątpli-
wość egzegetów budzi natomiast fakt, czy 
owo „porwanie aż do trzeciego nieba” było 
wcześniej znane. Teodoret z Cyru w swym 
komentarzu do Pierwszego i Drugiego Listu 

2 J. Rumak, Mistyka świętego Pawła Apostoła, Assisi 1977, rozdz. IV in fine. Ks. Rumak wyróżnia wśród 
doświadczeń ekstatycznych poryw mistyczny. Jest to „ekstaza subiektywna nie przygotowana, nagła, 
huraganowa, ekstaza, której nie można stawić najmniejszego oporu, lecz której trzeba się poddać bez 
zastrzeżeń”. Wskazuje on dalej, że porywy mistyczne są rzadkością w historii duchowości. Św. Paweł co 
najmniej dwukrotnie ich doświadczył: najpierw pod Damaszkiem w chwili swojego powołania, a o kolejnym 
razie daje nam świadectwo omawiana perykopa. 
3 A. Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle of St Paul to the Corinthians. 
The International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testament, Edinburg 1915, 
s. 337: „Owning probably to accidental mistakes in copying and conjectural emendations by puzzled scribes, 
the text of this verse is so confused that it is impossible to disentangle the original text with certainty, but on the 
whole this wording is likely to be right, or nearly so”. 
4 Warto tutaj odnieść się do 2 Kor 12,11. Paweł skarży się, że musi sam bronić się przed zarzutami przeciwników 
i zarzuca Koryntianom, że nie stanęli w jego obronie. Jednoznacznie widać w przytoczonym wersecie, że 
samopochwała nie jest naturalną postawą apostoła. 
5 Analogiczny zabieg zauważyć można w Ga 1,11-12, gdzie objawienia pochodzą od Jezusa Chrystusa, ale 
nie jest on w nich widzialny. 
6 Tak głoszą między innymi A. Plummer, dz. cyt., s. 338 i Listy do Koryntian: wstęp, przekład z oryginału, 
komentarz, t. VII, red. E. Dąbrowski, Poznań 1965, s. 470. 
7 Przekłady widzeń znajdziemy między innymi w: Dz 9,12 i 23,17-18.
8 Zob. Ef 3,3. 
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do Koryntian podkreśla, że Paweł „przez 
czternaście lat nie mówił o tym, co Bóg 
pozwolił mu zobaczyć”12 i uczynił to tylko ze 
względu na dobro swych adresatów. Innego 
zdania jest Plummer, twierdząc, że „kontekst 
raczej wskazuje, że sam fakt [mistycznych 
porywów Pawła – O.K.] był znany”13. 

Niemniej Paweł podkreśla w wersecie 
2., że zna człowieka, o którym mówi. Nie 
znał, ale zna, co potwierdza, że w chwili pi-
sania listu osoba, o której pisze, żyła. Apostoł 
używa tutaj szczególnej figury retorycznej, 
pisząc o sobie w sposób bezosobowy, obiek-
tywny, jakby mówił o innym chrześcijaninie. 
Ostatecznie dopiero w wersecie 7. okaże 
się, że mówi sam o sobie. Zabieg ten służy 
niewątpliwie podkreśleniu wyjątkowości tego 
konkretnego porywu mistycznego. Taki sam 
cel ma użycie czasownika αρπάξειυ (po-
rwać), który w Nowym Testamencie odnosi 
się zawsze do zjawisk nadprzyrodzonych14. 

Jednak w wersecie 2. największe 
zainteresowanie budzi fraza „trzecie niebo”. 
Pewnym jest, że autorzy Starego Testa-
mentu zdawali sobie sprawę z mnogości 
nieb, o czym świadczy m.in. Pwt 10,14; 1 
Kr 8,27 oraz Ne 9,6. Tradycja judaistyczna 
(a za nią koncepcję tą przyjęli muzułmanie 
i walentynianie) uszczegółowiła, że istnieje 7 
nieb, o czym świadczą apokryfy Testament 
Dwunastu Patriarchów15 i Księga Tajemnic 
Henocha. Wydaje się jednak, że Paweł nie 
odnosi się do tych późno judejskich wyobra-

żeń. Za bardziej przekonującą uznać należy 
hipotezę J.A. Bengela powołującego się na 
antyczną kosmologię i wskazującego, że 
trzy nieba apostoła to niebo chmur, niebo 
słońca i gwiazd oraz niebo, gdzie miesz-
ka Bóg16. Teodoret jest jednak zdania, że 
Paweł „został uniesiony na trzecią część 
odległości z ziemi do nieba”17, a dla Kalwina 
to fizykalne wytłumaczenie nie jest właściwe 
i wskazuje raczej, że „Numerus ternarius κατ’ 
έξοχήυ positus est pro summo et perfectissi-
mo”. Mimo tych rozbieżności można jednak 
przyjąć, że apostoł posługiwał się językiem 
zrozumiałym dla Koryntian, a raczej nie byli 
oni zaznajomieni z żydowską koncepcją 
siedmiu nieb. „Trzecie niebo” może więc 
oznaczać najwyższe lub bardzo wysokie 
niebo i, jak błyskotliwie wskazuje Plummer, 
użycie przez autora natchnionego partykuły 
„aż” w połączeniu z omawianym fragmentem 
nie dowodzi wprost, że utożsamiał on „trze-
cie niebo” z „najwyższym niebem”, niemniej 
jednak bardziej naturalne wydaje się użycie 
„porwany aż do trzeciego nieba” tak, jakby 
było ono najwyższe, niż jakby istniały jeszcze 
cztery dodatkowe powyżej18. 

Równie ciekawy jest sam sposób 
translacji Pawła do nieba, gdyż nawiązuje 
on do tego problemu dwukrotnie, w wer-
secie 2. i 3. Apostoł niewątpliwie napotyka 
trudności opisu przeżycia ekstatycznego, co 
wydaje się być zrozumiałe przy tak nadna-
turalnym doświadczeniu. Jednak czy jest to 

9 A. Plummer, dz. cyt., s. 339, przeł. [za:] Listy do Koryntian: wstęp..., dz. cyt., s. 470. 
10 Wszakże pojawiają się głosy odmienne, które oscylują wokół tej daty, np. N. W. Robetson, The Expositor’s 
Greek Testament, vol. III, Franeker – Holland, s. 109: „The date of this trance must have been about 41 or 42 A.D., 
years of which we have no details so far as St. Paul’s life is concerned”, lub całkowicie zaprzeczają możliwości 
określenia konkretnej daty objawienia Pawła, np. J.J. O’Rourke, The Second Letter to the Corinthians, [w:] The 
Jerome Biblical Commentary. The New Testament and Topical Articles, vol. II, red. R.E. Brown, J.A.  Fitzmyer, 
London 1968, s. 289: „We do not know where this occurred”. 
11 Zob. Am 4,7; Oz 1,1; Iz 6,1; Jer 1, 2 i inne. 
12 Teodoret z Cypru, Komentarz do I i II Listu do Koryntian, Kraków 1998, s. 156. 
13 A. Plummer, dz. cyt., s. 341. Niemniej Plummer odrzuca wszelkie hipotezy próbujące wskazać, że opisane 
w perykopie 2 Kor 12, 1–10 doświadczenie mistyczne było znane św. Łukaszowi, który implicite wspomina o nim 
w Dziejach Apostolskich: „There is nothing in Acts that can be identified with these experiences”. 
14 Tak jak w Dz 8,39; 1 Tes 4,17 i Ap 12,5. 
15 Apokryfy Starego Testamentu. Prymasowska Seria Biblijna, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 2000, s. 50-51: 
Lewi 2 i 3. 
16 Listy do Koryntian: wstęp..., dz. cyt., s. 471. 
17 Teodoret z Cypru, dz. cyt., s. 156. 



130

doświadczenie specyficzne tylko dla chrze-
ścijaństwa? Niewątpliwie nie, gdyż psycho-
logiczny fenomen ekstazy znany jest innym 
religiom i filozofiom (wspominając chociażby 
buddyzm i neoplatonizm). Również tradycja 
judaistyczna wskazuje, że „porwanie do 
nieba” było udziałem historycznych postaci, 
a nie tylko legendarnych osób. Talmud Babi-
loński przedstawia czterech rabinów, którzy 
doświadczyli porywu mistycznego, a byli to: 
Ben Azai, Ben Soma, Acher i Akiba. Paweł 
jednak zdaje się nie rozumieć do końca natu-
ry tego doświadczenia, gdyż nie rozstrzyga, 
czy wizytował „trzecie niebo” w ciele czy poza 
ciałem. Wierzenia judaistyczne odnoszące 
się do Henocha, Eliasza, Barucha i Ezdrasza 
rozpowszechniły ideę cielesnego przeniesie-
nia do nieba i Paweł był świadom, że mogła 
ona odnosić się również do niego, lecz po-
sługując się partykułami „czy” wyrażającymi 
równość ewentualności, nie rozstrzyga tej 
kwestii do końca, ale i nie powoduje zgorsze-
nia wśród żydów. 

Werset 4. wskazuje, że „porwanie aż 
do trzeciego nieba” nie było doświadczeniem 
czysto wizualnym, ale Paweł usłyszał arreta 
remata (tajemne słowa)19. Stanowi to nie-
wątpliwie nawiązanie do języka helleńskich 
kultów misteryjnych, które w ten sposób 
określały prawdy przekazywane dopiero po 
inicjacji. Autor jednak posługuje się tym zwro-
tem raczej w celu wskazania na wspaniałość 
objawionych mu rzeczy, gdyż „nie godzi się 
ich człowiekowi powtarzać”, a nie słuchać. 
W kolejnych wersetach Szaweł ponownie 
jasno wskazuje, że to nie on sam powinien 
być przyczyną chluby, ale wszelka chwała 
należy się Bogu, który pozwolił doświadczyć 
mu tak wielkich rzeczy i przez to zamanife-
stował swoją moc, z czego nie wynika żadna 
zasługa człowieka. Jedynie słabości ludzkie 
są warte rozwagi, gdyż uwypuklają potęgę 
Najwyższego. Jak wskazuje Teodoret20, 

apostoł przestrzega jednak, by nie oceniać 
go miarą przekraczającą człowieka, co miało 
miejsce w Listrze21, gdzie obwołano go wraz 
z Barnabą bogiem. 

Objawienia, które Pan zsyłał na Paw-
ła, mogły dać mu powód do dumy czy wręcz 
pychy. Aby temu przeciwdziałać, Bóg do-
świadcza go duchowo przez zesłanie „ciernia 
dla ciała”, o czym mówi werset 7. Głównym 
celem tego doświadczenia jest spowodowa-
nie, by apostoł nie wynosił się ponad ogrom 
objawień. Czasownik ten użyty jest w Nowym 
Testamencie tylko w tym miejscu oraz w 2 
Tes 2, 4, gdzie określa zachowanie człowieka 
stawiającego się nad Bogiem i Jego dziełami. 
Św. Hieronim porównuje ten środek dyscypli-
nujący do niewolnika jadącego w rydwanie 
tryumfującego dowódcy podczas pochodu, 
który wypowiada co pewien czas: Homine te 
esse memento. 

Przyjrzyjmy się teraz sformułowaniu: 
„oścień dla ciała”, mimo iż jego szczegółowe 
wytłumaczenie znajduje się w rozdziale na-
stępnym. Jest on niewątpliwie doświadcze-
niem wtórnym do samych objawień i stanowi 
pewien dodatek, który został dany już po 
porywie mistycznym. Paweł personifikuje tę 
słabość i nazywa ją wysłannikiem/aniołem 
szatana. Przeświadczenie, że szatan ma 
swoich aniołów, było rozpowszechnione 
w judaizmie i aprobowane przez chrześci-
jaństwo22. Tradycja biblijna przypisuje de-
monowi możliwość wywoływania cierpienia, 
ale jest on pojmowany tylko jako narzędzie 
w rękach Boga. To Jahwe dopuszcza jego 
ingerencję w historię, jednak tylko w takim 
zakresie, jaki pozwala osiągnąć cel zamie-
rzony przez Najwyższego, o czym dobitnie 
świadczy historia Hioba23. Użycie czasow-
nika „policzkować” w czasie praesens tłu-
maczy, iż ciernienie to było dane apostołowi 
nie jednokrotnie, ale powtarzało się w jego 
życiu. Dlatego prosił on Boga, by zostało mu 

18 A. Plummer, dz. cyt., s. 343. 
19 Hieronim w Wulgacie tłumaczy to sformułowanie jako arcana verba, egzegeci jednak podkreślają, że prawidłowy 
byłby tutaj zwrot effata ineffabilia. 
20 Teodoret z Cypru, dz. cyt., s. 157.
21 Dz 14,11-13. 
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ono zabrane. Wątpliwości wśród egzegetów 
budzi sformułowanie „trzykrotnie”. Jedni 
powołują się na stylistykę antycznej poezji, 
np. Wergiliusza ter quaterque beati24, gdzie 
oznacza ono: „często”, nieokreśloną ilość 
razy. Inni wskazują na analogię do modli-
twy Jezusa w ogrodzie Getsemani25, który 
stając w obliczu swojej niewyobrażalnej 
męki trzykrotnie prosił o „zabranie tego kie-
licha”. Niemniej najbardziej prawdopodob-
ne – w kontekście konkretności i jasności 
Pawłowego języka – wydaje się założenie, 
iż rzeczywiście apostoł prosił Boga trzy razy 
o zakończenie cierpienia. 

Odpowiedź, którą otrzymał, nie stano-
wi wypełnienia jego prośby, ale wskazuje na 
istotną i potrzebną pomoc, którą jest łaska 
zmartwychwstałego Chrystusa. To właśnie 
słabość chrześcijan (o czym była już mowa) 
i ich wytrwałość w głoszeniu nauki ujawniają 
potęgę Boga, będącego jej przedmiotem. 
Paweł posługuje się w wersie 9., dla wzmoc-
nienia i uwypuklenia Bożej odpowiedzi, figurą 
znaną literaturze biblijnej, tj. „Pan powie-
dział”26. Występuje tutaj czas perfect, by dać 
czytelnikowi do zrozumienia, że Paweł cały 
czas jest pod wpływem tego, co usłyszał od 
Najwyższego27. 

Chluba ze słabości i z „ciernia dla 
ciała” przynosi apostołowi duchową korzyść, 
gdyż powoduje, że moc Chrystusa jest rów-
nież jego udziałem. Moim zdaniem tłuma-
czenie 2 Kor 12,9b W. Robertsona Nicolla 
„may spread a tabernacle over me”28 jest 
bardziej trafione niż przekład Biblii Tysiąc-
lecia („zamieszkała we mnie”), gdyż słowo 
o łacińskim rodowodzie i bezpośredniej 
konotacji liturgicznej kieruje uwagę czytel-

nika na szczególne rozumienie zwrotu „moc 
Chrystusa” w kontekście sanktuarium. Słowo 
σκηνή, hebrajskie Shechinah, było określe-
niem chwały jako symbolu Boskiej obecności 
w miejscu Świętym Świętych, w świątyni 
Jerozolimskiej. 

III. Znaczenie metafory „σκόλοψ τῇ 
σαρκί”

Po tej wstępnej egzegezie perykopy 2 
Kor 12,1-10, przejdźmy teraz do zagadnienia 
o wiele bardziej kontrowersyjnego, a miano-
wicie do przeanalizowania hipotez dotyczą-
cych znaczenia metafory skolop te sarki. Jak 
wskazuje Plummer, te trzy słowa stawiają 
przed biblistami 3 zasadnicze pytania: dwa 
dotyczące przekładu i jedno dotyczące inter-
pretacji tego zwrotu29. Pierwsze z nich odnosi 
się do znaczenia słowa σκόλοψ. Otóż greka 
klasyczna używa tego słowa na określenie 
pala30, bądź to jako elementu palisady, bądź 
narzędzia tortur i kary śmierci. Co więcej, 
również autorzy wczesnochrześcijańscy 
używają σκόλοψ na określenie krzyża, jak 
czyni to Orygenes w Contra Celsum 2,68, 
a czasownik άυασκολοπίξειυ oznacza u nich 
ukrzyżowanie31. Również Luter tłumaczy sko-
lop te sarki jako Pfahl ins Fleich. W tym wy-
padku metafora ta musiałaby być rozumiana 
jako określenie niewyobrażalnego cierpienia 
i bólu niechybnie prowadzącego do śmierci. 
Jednak greka Septuaginty posługuje się 
terminem σκόλοψ w znaczeniu „ciernia”32, 
co ma podkreślać ostrość, dolegliwość i iry-
tacyjny charakter bólu. Niewątpliwie właśnie 
w takim znaczeniu tym greckim słowem po-
służył się św. Paweł33. 

22 Zob: Mt 9,34; 12,24; Łk 11,15 i Ap 12,7-9. 
23 Zob: Hi 1,12; 2,6. 
24 Cyt. Listy do Koryntian..., dz. cyt., s. 476.
25 Mk 14,35-42 i Mt 26,44. 
26 Porównaj z Pwt 3,26; Hbr 4,4; 10,9 i 13,5. 
27 W tym miejscu chciałbym przytoczyć tłumaczenie frazy „Moc bowiem w słabości się doskonali” zaproponowane 
przez A. Plummer, dz. cyt., s. 354: „Where there is weakness, strengh reaches completeness”, gdyż wydaje mi 
się, że lepiej oddaje istotę przekazu Apostoła Narodów. 
28 N. W. Robertson, dz. cyt., s. 112. 
29 A. Plummer, dz. cyt., s. 348. 
30 N.W. Robertson, dz. cyt., s. 110. 
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Druga kwestia odnosi się do użycia 
dativu w omawianym sformułowaniu. Pol-
skie tłumaczenie Biblii Tysiąclecia wydaje 
się spełniać wymagania Plummera34, który 
wskazał, że wierniejszym przekładem jest: 
„dla ciała”, niż „w ciele”35. 

Ostatnie pytanie dotyczy znaczenia 
metafory „cierń dla ciała”. Niewątpliwie od-
nosi się ona do cierpienia, które było na tyle 
dokuczliwe, że utrudniało Pawłowi pełne wy-
konywanie posługi apostolskiej. Co więcej, 
wyrażenie z 2 Kor 12,7 zdaje się odbiegać 
od interpretacji „słabości” czy „ułomności”, 
o których mówi św. Paweł w innych miej-
scach swoich listów36, gdyż „cierń dla ciała” 
określa indywidualne i osobiste cierpienie 
Apostoła Narodów.

Tak rozumiany zwrot skolop te sarki 
przez wieki doczekał się kilku szczegółowych 
interpretacji. Pierwsza z nich, prezentowana 
przez Ojców Łacińskich od VI w. (Grzegorz 
Wielki, Hugon a Sancto Caro) i następnie 
kultywowana przez średniowiecze aż do 
okresu potrydenckiego, została całkowicie 
zarzucona przez współczesną egzegezę, 
a odrzucił ją już Luter i Kalwin37. Wskazywała 
ona, że Pawłowym cierniem dla ciała są nie-
wątpliwie pokusy cielesne, które nawiedzały 
Apostoła. Przyczyn tej interpretacji upatruje 
się w błędnym przekładzie Wulgaty, która tłu-
maczyła grecki odpowiednik przez stimulus 
carnis. Dodać należy, że przekład łaciński był 
wtedy w powszechnym użyciu na zachodzie, 
a znajomość greki zanikała. Krytycy tego 

rozwiązania wskazują po pierwsze, że żaden 
z Ojców Greckich ani Ojców Zachodnich do 
VI w. (a to właśnie oni opierali egzegezę na 
greckim oryginale, a nie na łacińskim tłuma-
czeniu) nie interpretował skolop te sarki jako 
pokus zmysłowych. Drugi argument wskazu-
je na charakter całego Drugiego Listu do Ko-
ryntian. Apostoł broni w nim swojego urzędu 
i odpiera zarzuty swoich przeciwników. „Jest 
wprost nie do przyjęcia, ażeby w pełnym 
natężeniu swej polemiki z przeciwnikami Pa-
weł uważał za rzecz stosowną wtajemniczać 
ich w najtajniejsze odruchy swego życia, co 
przecież mogło im posłużyć jedynie za broń 
przeciw niemu”38. 

Inna interpretacja wskazuje, iż Szaweł 
w zawoalowany sposób próbował przekazać, 
że wyrzuty sumienia dotyczące jego prze-
szłości, gdy prześladował Kościół, sprawiają 
mu moralne cierpienie39. Już Jan Chryzo-
stom40 odrzucił taką możliwość i dlatego myśl 
ta nie była kontynuowana.

Trzecią koncepcją, która równie szyb-
ko została porzucona, była teza wskazująca, 
że cierniem była konkretna osoba wrogo 
nastawiona wobec Pawła i nauki chrześci-
jańskiej. Efraim Syrus identyfikuje ją jako 
Aleksandra brązownika, o którym Szaweł 
wspomina w 2 Tm 4,1441. 

Istniała również koncepcja interpretu-
jąca ów cierń jako przeciwności zewnętrzne, 
jakie napotyka apostoł w swojej posłudze. 
Posługiwali się nią Jan Chryzostom, Ambro-
ży, Justynian, Teodoret i, mimo że współcze-

31 Euzebiusz, Hist. Eccl., 2, 25, 5. 
32 W LXX cztery razy użyte jest to słowo: Lb 33,55; Syr 43,19; Ez 28,24 i Oz 2,8. W większości egzegeci są zgodni 
co do faktu, że w przytoczonych kontekstach oznacza ono „cierń”. Wątpliwości może budzić tylko Oz 2,8. 
33 N.W. Robertson, dz. cyt., s. 111: „σκόλοψ here certainly means ‘thorn’, and that St. Paul’s trial is compared to 
the vexatious irritation of a thorn rather than to the agonizing and fatal torture of impalement on a stake”. 
34 A. Plummer, dz. cyt., s. 348: „for the flesh”. 
35 Inaczej N.W. Robertson, dz. cyt., s. 110: „a thorn in the flesh” oraz red.: E. Dąbrowski, dz. cyt., s. 473: 
„bodziec ciała mego”. 
36 Wnioski takie wyciąga E. Mangan, Was Saint Paul an Invalid?, [w:] the Catholic Biblical Quarterly, vol. V, n° 1, 
January 1943, s. 70: „The two texts that seem to militate against interpreting St. Paul’s weakness or infirmity, 
whatever it was, to mean the extraordinary cares, troubles, vexations, and persecutions which were the Apostle’s 
lot are Gal 4,13 and 2 Cor 12,7”, powołując się na 1 Kor 2,3 i 2 Kor 4,7; 5,4. 
37 A. Plummer, dz. cyt., s. 350. 
38 Listy do Koryntian: wstęp..., dz. cyt., s. 474. Jeszcze dobitniej mówi o tym E. Mangan, dz. cyt., s. 72: „Surely, 
although the Apostle would be humbling himself by mentioning this, he would also, and rather, be giving his 
enemies an occasion for greater abuse and slander, and he surely wished to avoid this”. 
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sna egzegeza ją odrzuca, to jednak nadal 
spotyka się biblistów hołubiących tej tezie42. 
Koncepcja ta większy nacisk kładzie w wer-
secie 7. na zwrot „wysłannik szatana”, który 
jest przeciwnikiem Boga i Jego Kościoła, niż 
na „cierń dla ciała”, i interpretuje go z świetle 
wersetu 9. i 10., gdzie Paweł wymienia sła-
bości, obelgi, niedostatki, prześladowania, 
ucisk43. „Chodziło tu zarówno o prześladow-
czy pościg zagrażający jego życiu, jak rów-
nież o prześladowanie chrześcijan, a może 
ich liczne apostazje z tego powodu, i w ogóle 
obawę o dalsze losy gminy chrześcijańskiej 
w Azji Mniejszej objętych prześladowaniem. 
Mógł to być prawdziwy, przenikający do 
głębi apostolskie serce Pawła, wyrok śmier-
ci – «apokrima» – wydany na jego dalszą 
misyjną działalność. Wszak troska o gminy 
była największą troską Pawła”44. Niemniej 
również ta hipoteza nie ostoi się krytyce. Po 
pierwsze, prześladowania i niepowodzenia 
były doświadczeniem wszystkich apostołów 
i chrześcijan pierwszych wieków, a Szaweł 
opisując to doświadczenie wskazuje, że było 
ono tylko jego udziałem. Dalej, przeciwności 
są doświadczeniem zewnętrznym, a tekst 
perykopy jednoznacznie wskazuje, że „cierń 
dla ciała” był pochodzenia wewnętrznego 
o bardzo osobistym charakterze. Po trzecie, 
Plummer wskazuje, iż „on [Paweł] nie mo-
dliłby się o uwolnienie od prześladowań”45, 
a werset 8. perykopy jasno wskazuje, że 
apostoł prosił o wyzwolenie od „wysłannika 
szatana”. 

Wreszcie omówić należy ostatnią 
interpretację: najbardziej rozbudowaną i po-
pieraną przez większość współczesnych 
egzegetów, a nawiązującą do tradycji pierw-
szych wieków. Chodzi oczywiście o chorobę 
fizyczną, na którą zapadł św. Paweł i która 

dawała o sobie znać przez cały okres jego 
życia. Eugeniusz Dąbrowski zebrał i usyste-
matyzował charakterystykę choroby apostoła 
na podstawie analizy tekstów Nowego Te-
stamentu i wniosków licznych egzegetów46. 
Tak więc niewątpliwie mowa tutaj o chorobie 
chronicznej, o czym świadczą opisy z 2 Kor 
1,8, 1 Tes 2,18, Ga 4,14, a jej przejawy były 
ciągłe i przykre dla otaczających go ludzi, co 
sprawiało, że Szaweł czuł się nią upokorzony. 
Co więcej ataki choroby mogły prowadzić do 
śmierci, ale nie miały negatywnego wpływu 
na zdolności intelektualne i postawę moral-
ną apostoła. Niemniej wartym podkreślenia 
jest fakt, iż choroba ta nie przekładała się na 
poważną ułomność fizyczną, gdyż historia 
Pawła jednoznacznie wskazuje, że przez 
całe życie był on człowiekiem nad wyraz ak-
tywnym, ciągle podróżującym i stawiającym 
czoła przeciwnościom i prześladowaniom47. 

Wśród wysuwanych propozycji do-
legliwości, które mogły trapić apostoła, 
największą liczbą zwolenników cieszą się: 
oftalmia, epilepsja i malaria48. Mimo iż po-
dzielam zdanie, że niemożliwe jest dzisiaj 
jednoznaczne wskazanie przyczyny cierpie-
nia Szawła z Tarsu, opierając się przecież 
tylko na tekstach z I w n.e. i to o charakterze 
religijnym, to jednak można zweryfikować 
wysuwane hipotezy przez pryzmat współ-
czesnych osiągnięć medycyny, archeologii 
i egzegezy. 

Oftalmia jest zapaleniem spojówek 
lub gałek ocznych49 o charakterze chro-
nicznym i występowała często na Bliskim 
Wschodzie. Zwolennicy tej hipotezy, m.in. 
W. Farrar, powołują się na Ga 4,13-15, gdzie 
Paweł chwali postawę mieszkańców Galacji 
mówiąc: „Bo mogę wydać wam świadectwo: 
gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy 

39 M. Komasa, Znaczenie metafory „skolops te sarki”, [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 3, 1958, s. 212. 
40 Jan Chryzostom, Hom. 2 Kor., 26. 
41 Interpretację tą przywołuje N.W. Robertson, dz. cyt., s. 111 oraz A. Plummer, dz. cyt., s. 350.
42 Przede wszystkim M. Komasa, dz. cyt., in fine. 
43 Teodoret z Cypru, dz. cyt., s. 157: „Wysłannikiem szatana nazwał krzywdy, zniewagi i rozruchy tłumów”. 
44 M. Komasa, dz. cyt., s. 225. 
45 A. Plummer, dz. cyt., s. 350.
46 red. E. Dąbrowski, dz. cyt., s. 475.
47 E. Mangan, dz. cyt., s. 72. 



134

wydarli i dali je mnie”. Dodatkowo wskazują 
oni, że opis widzenia i powołania pod Da-
maszkiem, podczas którego Paweł stracił 
wzrok na trzy dni50, stanowi aluzję do tej 
choroby. Koncepcja ta spotkała się jednak 
z ostrą krytyką. Edward Mangan podkreśla: 
„niektórzy zaproponowali opinię, że św. Pa-
weł miał problemy z oczami tak dolegliwe, 
że nie mógł rozróżnić osób i rzeczy nawet 
z małej odległości. Jednak opinia ta nie jest 
prawdopodobna. Nie ma żadnego dowodu 
w Dziejach Apostolskich ani w żadnym liście 
św. Pawła wskazującego na to, że miał on 
dolegliwość oczu”51. W sposób bardziej do-
bitny i ironiczny odniósł się do tej koncepcji 
Adolf Seeligmüller, profesor neurologii na 
uniwersytecie w Halle. Wskazał on, że po-
dążając za logiką jej twórców, którzy oparli 
swoje wywody na lakonicznej wzmiance 
z listu do Galatów, można, powołując się na 
Rz 16,3-4, wysunąć hipotezę choroby szyi 
apostoła, gdyż w Liście do Rzymian chwali 
on Pryscyllę i Akwila za gotowość nadstawie-
nia karku w jego obronie52. 

Egzegeci, w tym C. Holsten, P. Schmie-
del, J. B. Lightfoot i M. Krenkel, skłaniają się 
raczej do choroby o podłożu neurologicznym, 
szczególnie do epilepsji. Bibliści liberalni 
posługują się tą koncepcją, by wytłumaczyć, 
że wizje Pawła nie są pochodzenia boskiego, 
ale przypisać je należy raczej patologicznym 
przejawom mającym źródło w padaczce. 
Niemniej oczywistym jest dzisiaj fakt, że 
opisy dolegliwości apostoła, które można 
znaleźć w Nowym Testamencie, nie odpo-
wiadają żadnej ze znanych odmian epilepsji. 
Dodatkowo chybione jest założenie, jakoby 
objawienia były wynikiem owego „ciernia 
dla ciała”, gdyż to właśnie on ma charakter 

wtórny do wizji i, jak sam Paweł mówi w 2 Li-
ście do Koryntian, skolop te sarki był mu 
dany dopiero po objawieniach. Warto wziąć 
również pod uwagę wyniki badań klinicznych 
dotyczących epilepsji. Mianowicie: w czasie 
ataku padaczkowego chory całkowicie traci 
świadomość i nie pamięta, co się z nim 
działo, a przecież Paweł doskonale pamiętał 
o wizjach i mógł je bez problemu odtworzyć 
po 14 latach. Co więcej podczas ataku i póź-
niej, już po odzyskaniu świadomości, chory 
nie czuje bólu, oczywiście jeśli nie upadnie 
lub nie uderzy się. 

Trzecia propozycja choroby wydaje 
się być najbardziej prawdopodobna53, gdyż 
oparta jest nie tylko na pogłębionej analizie 
egzegetycznej, ale czerpie uzasadnie-
nie również z wiedzy z zakresu geografii 
i klimatu Bliskiego Wschodu I w. n.e. oraz 
współgra z chronologią życia świętego Paw-
ła. Co więcej, za malarią maltańską, zwaną 
również śródziemnomorską lub gorączką 
neapolitańską, opowiadają się tak wybitni 
znawcy problematyki Pawłowej jak W. M. 
Alexander oraz W. M. Ramsay. Ten ostatni, 
będący nie tylko biblistą, ale również arche-
ologiem i geografem, wskazuje, że malaria 
była chorobą rozpowszechnioną w staro-
żytności w basenie Morza Śródziemnego, 
szczególnie zaś w Pamfilii słynącej z nie-
przyjaznego klimatu, którą Szaweł odwie-
dzał kilkakrotnie, w tym na pewno podczas 
swojej pierwszej podróży misyjnej, o czym 
świadczy przekaz Dz 13,13-14. Ramsay 
wskazuje, iż opis tej podróży Pawła zawie-
ra informację o ataku choroby54. Apostoł 
z towarzyszami udał się z Cypru do Perge 
w Pamfilii w celu szerzenia Ewangelii w tej 
prowincji, powiązanej handlowo i etnicznie 

48 Inne koncepcje dotyczyły newralgii, histerii, trądu, a nawet raka mózgu.
49 http://portalwiedzy.onet.pl/99459,,,,oftalmia,haslo.html. 
50 Dz 9, 8-9.17-18. 
51 E. Mangan, dz. cyt., s. 70. 
52 Za: M. Komasa, dz. cyt., s. 215. 
53 Warto dodać, że nawet egzegeci opowiadający się za rozumieniem metafory „cierń w ciele” jako przeciwności 
zewnętrznych w postaci prześladowań akceptują malarię jako hipotezę godną rozważenia. M. Komasa, dz. 
cyt., s. 220: „Stwierdzić należy z całym przekonaniem, że hipoteza ta w porównaniu z poprzednimi, opiera się 
na lepszych podstawach, i ma za sobą autorytet Ramsaya, który uważany jest za jednego z najpoważniejszych 
znawców geografii i klimatologii krajów anatolińskich”. 
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z Cyprem, Syrią i Cylicją, gdzie wcześniej 
pełnił posługę misyjną. W czasie pobytu 
w tym mieście ich plany uległy jednak ra-
dykalnej zmianie, gdyż Dzieje Apostolskie 
w ogóle nie wspominają o ich działalności 
w tym rejonie, a tylko wskazują, że przeszli 
przez równinę pamfilijską do Antiochii Pi-
zydyjskiej, odkładając na później głoszenie 
Słowa w tym kraju. Znamiennym jest, że 
w drodze powrotnej odwiedzili ponownie 
Perge i tym razem już tam ewangelizowali55. 
Warto w tym miejscu również dodać, że św. 
Łukasz, opisując w Dziejach Apostolskich 
działalność misyjną Pawła, by wskazać 
regiony, w których głoszono Dobrą Nowinę, 
najpierw posługuje się rzymską nazwą pro-
wincji, a dopiero później wskazuje miasto, 
które apostoł odwiedzał. W przypadku An-
tiochii Pizydyjskiej autor podał tylko nazwę 
miasta, a kompletnie ominął wskazanie, że 
leżała ona w rzymskiej prowincji Galacji, 
jakby dając do zrozumienia, że pobyt tam 
był przymuszony, a nie wynikał z planów 
misyjnych Szawła. Co jednak spowodowało 
tę zmianę planów? Ramsay przytacza jako 
odpowiedź zdanie z Listu do Galatów: „Wie-
cie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam 
Ewangelię, zatrzymany chorobą, i jak mimo 
próby, na jaką moje niedomaganie cielesne 
was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani 
nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak 
anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezu-
sa”56. Wnioskuje on więc, że Paweł cierpiał 
w Pamfili na poważną chorobę i w celu jak 
najszybszego jej przeciwdziałania, opuścił 
tę niesprzyjającą klimatycznie krainę i udał 
się do położonej w paśmie wyżynnym 
i w głąb lądu Antiochii. Tym samym apo-
stoł mógł głosić naukę Chrystusa wśród 
Galatów, mimo iż nie przewidywał tego na 
początku pierwszej wyprawy misyjnej. Atak 

choroby, który przytrafił mu się w Perge, 
był skutkiem malarii, która dawała o sobie 
znać co pewien czas. Ramsay, opisując jej 
symptomy, wskazuje, że nie czyni ona nie-
możliwym wypełnianie obowiązków przez 
chorego, ale podczas powtarzających się 
nawrotów jest on bezbronny, opanowany 
przez gorączkę i dreszcze57. Upokorzenie 
potęgowały uwarunkowania kulturowe Bli-
skiego Wschodu, które odmawiały jednost-
ce prywatności. Tym bardziej uzasadnione 
wydaje się podziękowanie skierowane do 
Galatów za życzliwe przyjęcie. 

Autor tej teorii nie opiera się tylko na 
tekście zawartym w Dziejach Apostolskich 
i Liście do Galatów, ale nawiązuje również 
do omawianego w poprzednim rozdziale 
fragmentu z 2 Listu do Koryntian. Mianowicie: 
napadom malarii często towarzyszy ostry 
ból głowy. Ten ostry i przenikliwy ból mógł 
Paweł przedstawić literacko jako „cierń dla 
ciała”, za czym przemawia najstarsza trady-
cja egzegetyczna prezentowana m.in. przez 
Tertuliana w De Pudicitia 13. Warto również 
przeanalizować chronologię życia apostoła. 
Zgodnie z 2 Kor 12,2, omawiana wizja była 
mu dana 14 lat przed napisaniem listu pod 
koniec 57 r.58, tj. w 43 r. n.e. a dopiero po tej 
dacie doświadczał „ciernia”. Pierwsza podróż 
misyjna Pawła odbyła się między rokiem 45. 
a 48., a pierwszy pobyt w Pamfilii, podczas 
którego zachorował, przypadł na pierwszą 
połowę jego podróży. Tym samym między 
rokiem 43. a (powiedzmy) 47. wystąpiły 
u Szawła objawy ataku malarycznego. Co 
więcej ten o którym daje świadectwo św. 
Łukasz, mógł być pierwszy59. We wskazanym 
okresie Paweł przebywał w Cylicji, Syrii, na 
Cyprze i w Pamfilii, które były siedliskiem 
malarii, jest więc prawdopodobne, że właśnie 
wtedy zaraził się tą chorobą. 

54 W. M. Ramsay, St Paul the traveler and the Roman citizen, Grand Rapids 1965, s. 89-97.
55 Dz 14,24-25. 
56 Ga 4,13-14. 
57 Ramsay powołuje się również w swej pracy na obserwacje swojego kompana podróży, pana Hogartha. 
Przeanalizował on wiele inskrypcji o charakterze kultycznym i wskazał, że niespodziewane napady malarii 
były często pojmowane jako kara zesłana przez bogów za przebywanie w sanktuarium osób nieczystych. 
Zachowanie Galatów wobec Pawła wydaje się więc czymś niezwykłym, niemieszczącym się w schemacie 
ówczesnych zachowań, które nakazywały odwracać się od osób karanych przez bóstwa. 
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IV Podsumowanie

Perykopa 2 Kor 12,1-10 stanowi nie-
zwykle ciekawy fragment działalności epi-
stolarnej św. Pawła z Tarsu. Porusza ona 
wiele wątków zakorzenionych w kulturze 
antycznego Bliskiego Wschodu oraz stawia 
przed egzegetami wiele wyzwań natury 
translatorskiej i interpretacyjnej. Wydaje się, 
że niektóre z nich nie mogą być dzisiaj w peł-
ni rozstrzygnięte.

Jednym z tych problemów jest kwe-
stia znaczenia metafory skolop te sarki. 
Liczne hipotezy i tradycje interpretacyj-

ne rozwijały się przez wieki, nie dając 
jednoznacznej odpowiedzi w tej materii. 
Dzisiejszy poziom wiedzy biblijnej, arche-
ologicznej, geograficznej, klimatologicznej 
i medycznej zdaje się przemawiać za hi-
potezą Ramsaya i Alexandra upatrującej 
słabości Apostoła Narodów w malarii mal-
tańskiej. Koncepcja ta zdaje się najpełniej 
odpowiadać wymogom tekstów natchnio-
nych Nowego Testamentu oraz w sposób 
wyczerpujący daje się pogodzić z chrono-
logią życia św. Pawła. Niemniej nie jest to 
rozstrzygnięcie ostateczne i nowe odkrycia 
mogą wymusić jego weryfikację.

58 Tą datę podaje m. in. wstęp do 2 Listu do Koryntian z Biblii Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000, s. 1501. 
59 W.M. Ramsay, dz. cyt., s. 97.


