
137

Marzena Wojtczak

Pawła z Tarsu wyprawa na Zachód w świetle rzymskiej 
Appellatio ad Caesarem

Podróże nie były czymś niezwykłym 
w życiu Pawła, ale dopiero ostatnia z nich 
interesuje w równej mierze prawników i histo-
ryków. Paradoksalnie mowa o wyprawie do 
Rzymu, która była przecież czymś całkowicie 
naturalnym w realiach ówczesnego świata. 
Urbs Aeterna przyciągała nie tylko przez 
wzgląd na swoją pozycję stolicy imperium, ale 
także dlatego, że stanowiła miejsce, w którym 
krzyżowały się drogi religii i polityki – z tych po-
wodów była również celem wypraw misyjnych 
Apostołów. Peregrynacja Pawła wydaje się 
o tyle ciekawa, że została wymuszona proce-
durą toczącego się przeciwko niemu procesu. 
Uwieńczeniem podróży misyjnych Apostoła 
miała być wyprawa do Hiszpanii, jednak jego 
droga zakończyła się w Rzymie, w sposób 
odmienny, niż to sobie zaplanował.

Dysponujemy ograniczonym zaso-
bem źródeł mówiących o ostatnim okresie 
życia Pawła. Wydaje się, że jesteśmy wła-
ściwie zdani jedynie na przekaz Dziejów 
Apostolskich. Siedem listów Apostoła sta-
nowi bowiem raczej podstawę do badania 
jego teologii i działalności misyjnej, aniżeli 
toczącego się przeciwko niemu procesu. 
Pewne odzwierciedlenie panujących w Je-
rozolimie nastrojów, przekładających się 
w jakimś stopniu na sformułowany póź-

niej zarzut pod adresem Pawła, możemy 
wprawdzie znaleźć w liście do Rzymian (Rz. 
15,25 n.), w którym Paweł wyraża swoją 
obawę i prosi o modlitwę: „abym wyszedł cało 
z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa 
na rzecz Jeruzalem została dobrze przyjęta 
przez świętych1” (Rz. 15,31)2. Jednakże 
przy próbie dokonania rekonstrukcji procesu 
Pawła, podobnie zresztą jak i przebiegu życia 
i działalności apostoła, kluczowym źródłem 
pozostają mimo wszystko Dzieje Apostolskie. 
Historyczność przekazu zawartego w Dzie-
jach musi budzić wątpliwości. Autorstwo 
księgi, która stanowi dalszy ciąg opisu tego, 
co „Jezus czynił i czego nauczał” (Dz. 1,1) 
przypisuje się Łukaszowi, autorowi trzeciej 
Ewangelii. Dzieje, będąc kontynuacją wspo-
mnianej Ewangelii, przedstawiają zwycięski 
pochód chrześcijaństwa w całym znanym 
świecie. Proces ten angażował początkowo 
jedynie Żydów, następnie dokonywał się 
również wśród pogan, którym dobrą nowinę 
niósł między innymi właśnie Paweł. W tej 
sytuacji nie sposób pominąć kontrowersji, 
jakie powstawały w nowo formującym się 
Kościele chrześcijańskim, a które z pewną 
konsekwencją stara się autor Dziejów wy-
gładzić, stwarzając iluzję panującej wśród 
wyznawców Chrystusa jedności3. Nie ulega 

1 Paweł obawiał się reakcji Kościoła w Jerozolimie na zebraną przez niego w trakcie podróży składkę pochodzącą 
od chrześcijan nawróconych z pogaństwa, którzy, postępując wedle wskazówek Pawła, nie przestrzegali 
Prawa.
2 Wszystkie cytaty z Pisma Świętego podaję z Biblii Tysiąclecia.
3 J. W. Harrington, Klucz do Biblii, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1997, s.410.
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jednak wątpliwości, że autor dysponuje rów-
nież tradycjami i świadectwami działalności 
Pawła, z którymi czas nie obszedł się na tyle 
łaskawie, aby przetrwały do naszych czasów. 
Łukasz przeplata stosunkowo szczegółowe 
dane biograficzne z przypowieściami o ce-
chach legend i dość dokładnymi informacjami 
dotyczącymi Pawłowych podróży. Wydaje 
się być dobrze zaznajomiony z politycznymi, 
religijnymi, a także społecznymi uwarunko-
waniami ówczesnego świata. Niewątpliwie 
autor Dziejów pozwala sobie na reinterpre-
tację i daleko idącą obróbkę posiadanych 
przez siebie obszerniejszych źródeł. Mimo 
to nie można przekreślić historyczności za-
wartych w Dziejach opisów. Bez względu na 
to, jak liczne byłyby nasze wątpliwości i jak 
bardzo musielibyśmy mieć się na baczności, 
przy próbie badania historyczności wydarzeń 
mających miejsce za życia Pawła musimy 
oprzeć się na omawianej księdze. Autor 
Dziejów, które powstawały około 80 r., mógł 
bez większych problemów zrobić doskonałą 
kwerendę dla opisywanych przez siebie 
wydarzeń, co zapewne uczynił i co nie prze-
szkodziło mu wykorzystać jej do własnych 
celów4.

W rzymskim prawie karnym czynno-
ścią rozpoczynającą postępowanie jest zło-
żenie prywatnej skargi (delatio), która staje 
się podstawą do podjęcia dalszych działań, 
zmierzających „w majestacie prawa” do osą-
dzenia sporu przez właściwego urzędnika. 
W wypadku Pawła sprawa wydaje się o tyle 
skomplikowana, że trudno początkowo okre-
ślić, który zarzut był rzeczywiście zarzutem 
głównym, a które zarzutami jedynie po-
mocniczymi, mającymi przedstawić go jako 
mąciciela porządku i spokoju. Nie można 
bowiem zapominać o subtelnościach praw-
nych, przywilejach i pewnych wyłączeniach 
spod prawa rzymskiego, które obejmowały 
swym zasięgiem Żydów. Nie można także 
pominąć konieczności sformułowania skargi 
w taki sposób, aby władza rzymska zain-

teresowała się postępowaniem przeciwko 
Pawłowi, a co za tym idzie, stwierdziła także 
swoją właściwość do rozsądzenia przedmio-
towego sporu. 

Wydaje się, że sygnalizowane już 
wcześniej obawy Pawła przed powrotem do 
Jerozolimy pozostają nie bez znaczenia dla 
mających nastąpić wydarzeń. Sprawa rze-
czonej „składki” dotyczy darów, które Paweł 
zebrał w trakcie podróży misyjnych na pomoc 
dla biednych w Jerozolimie. Darczyńcami byli 
głównie przyjmujący chrześcijaństwo poga-
nie, a cała sytuacja wpisuje się w konflikt dok-
trynalny dotyczący możliwości przyjmowania 
wiary chrześcijańskiej bez przechodzenia 
wcześniej na religię żydowską i zobowiązy-
wania się do przestrzegania Prawa. Paweł, 
sam zachowując ograniczenia nakładane 
przez Zakon, postulował, aby nawracanie 
pogan odbywało się bez konieczności przyj-
mowania zobowiązań wynikających z juda-
izmu. Kwestie składki Dzieje traktują mimo-
chodem5. Paweł po przybyciu do Jerozolimy 
spotyka się z Jakubem – bratem Pańskim 
– jednak sprawa kolekty schodzi na drugi 
plan, w centrum zainteresowania znajdują 
się zaś sukcesy misyjne (Dz. 21, 19). Kolejny 
fragment księgi sygnalizuje jednak wystąpie-
nie wspomnianego konfliktu (Dz. 21,20-21). 
Judeochrześcijanie mieli sformułować zarzut 
pod adresem Pawła:

Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli 
mu: „Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów 
uwierzyło, a wszyscy trzymają się gor-
liwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, 
że wszystkich Żydów, mieszkających 
wśród pogan, nauczasz odstępstwa od 
Mojżesza, mówisz, że nie mają obrze-
zywać swych synów ani zachowywać 
zwyczajów.”

Dla załagodzenia sytuacji Jakub pole-
cił Pawłowi, aby ten, dowodząc swojej wier-
ności Prawu, pokrył koszty ofiary w świątyni 

4 J. Gnilka, Paweł z Tarsu: Świadek i Apostoł, Warszawa 2005, s. 22-23.
5 J. W. Harrington, dz. cyt., s. 417.
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za trzech ubogich chrześcijan, którzy złożyli 
śluby nazireatu, a także sam przystąpił do 
oczyszczenia. Ten fragment dowodzi skali 
napięcia, z jaką mamy do czynienia, oraz 
odzwierciedla stan nerwowości wywołany 
powrotem Pawła do Jerozolimy6. 

Następny fragment Dziejów (Dz. 
21,27-28) przynosi wiadomość o pojmaniu 
Pawła w świątyni:

Żydzi z Azji zobaczyli go w świątyni, 
podburzyli cały tłum i rzucili się na nie-
go z krzykiem: „Izraelici! Na pomoc! To 
jest człowiek, który wszędzie naucza 
wszystkich przeciwko narodowi i Prawu, 
i temu miejscu, a nadto jeszcze Greków 
wprowadził do świątyni i zbezcześcił to 
święte miejsce.”

Kolejnym zarzutem, który w relacji au-
tora Dziejów pełni funkcję pretekstu dla poj-
mania Pawła przez Żydów, jest zbezczesz-
czenie świątyni. Paweł miał wprowadzić do 
świątyni nie-Żyda, z którym widziano go tego 
dnia – Trofima z Efezu. Należy przypomnieć 
fakt, że na teren świątyni pod karą śmierci 
nie wolno było wchodzić wyznawcom religii 
innych niż judaizm. Wykroczenia przeciwko 
przepisom dotyczącym przybytku, jako gro-
żące zachwianiu porządku, ścigali również 
Rzymianie, którzy pełnili do pewnego stopnia 
funkcję gwaranta miru świątynnego. Tym, 
co miało skłonić Rzymian do włączenia się 
w konflikt między Żydami a Pawłem, było 
podburzenie przez Żydów w świątyni tłumu 
przeciwko apostołowi. Wydawać by się więc 
mogło, że naruszenie przepisów świątyn-
nych stało się przyczyną ujęcia Pawła przez 
władzę rzymską. Jednakże dalsza narracja 
Dziejów przynosi rozwiązanie odmienne. 
Gdy Żydzi pojmali Pawła i wyprowadzili go 
przed świątynię, do trybuna kohorty doszła 
wiadomość, że cała Jerozolima jest wzburzo-
na (Dz. 21,31). W tym momencie Rzymianie 

podjęli inicjatywę i, nie mogąc na miejscu 
ustalić zarzutu pod adresem apostoła, po-
stanowili go ująć, celem – jak się wydaje 
– przywrócenia porządku. W przekonaniu 
tym utwierdzić może nas również fakt, że do 
tego momentu nie złożono wspomnianego 
donosu (delatio), który określiłby przedmiot 
oskarżenia kierowanego przeciwko Paw-
łowi7. Ujęcie mogłoby więc mieć na celu 
podjęcie postępowania rozpoznawczego 
(causa cognitio/recognitio) przed właściwym 
w sprawie urzędnikiem dysponującym im-
perium – namiestnikiem prowincji. Niewąt-
pliwie jednak niezbędnym warunkiem dla 
przeprowadzenia causa cognitio/recognitio 
było wcześniejsze sformułowanie zarzutów, 
których przedstawienie stanowiło pierwszą 
czynność w procesie. Z kolei we fragmencie 
Dz. 21,37-38 czytamy: 

Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, 
rzekł Paweł do trybuna: „Czy wolno mi 
coś powiedzieć?” A on odpowiedział: 
„Mówisz po grecku? Nie jesteś więc 
Egipcjaninem, który niedawno podburzył 
i wyprowadził na pustynię cztery tysiące 
sykaryjczyków?”

Być może więc Paweł ujęty został 
z powodu rozpętania zamieszek, z którymi 
najwidoczniej w tamtym czasie często musia-
ła sobie radzić władza rzymska. Skierowana 
do Żydów mowa, na której wygłoszenie ze-
zwolił apostołowi trybun kohorty, nie zawiera 
żadnego odniesienia do kwestii, które mogły-
by zainteresować Rzymian w związku z pro-
wadzeniem procesu. Zarzut zbezczeszcze-
nia świątyni przez wprowadzenie na jej teren 
nie-Żyda zostaje zupełnie pominięty; zamiast 
tego Paweł zapewnia o swoim szacunku dla 
Prawa oraz przytacza historię związaną ze 
swoim powołaniem. W tej sytuacji na pierw-
szy plan wśród podnoszonych zarzutów po 
raz kolejny wysuwa się sprawa „nauczania 

6 Tamże, s. 418.
7 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2001, s. 78-79: Postępowanie skargowe przez długi czas 
było jedynym znanym trybem procesowym. Inkwizycyjność upowszechniła się natomiast jako tryb postępowania 
dopiero w okresie dominatu.
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wszystkich przeciwko Narodowi i Prawu”, 
która w żaden sposób nie mogła zaintereso-
wać władzy rzymskiej, o ile nie wiązała się 
z jakimś innym przestępstwem przeciwko 
porządkowi8. Reakcją tłumu na przemowę 
Pawła były zaś krzyki nakazujące skaza-
nie go na śmierć. „Bezradny” w tej sytuacji 
trybun kohorty wydał rozkaz wprowadzenia 
zatrzymanego do twierdzy i wymuszenia na 
nim zeznań za pomocą biczowania. W tej 
chwili po raz pierwszy w obliczu zbliżającego 
się procesu pojawia się kwestia obywatel-
stwa rzymskiego Pawła: „«Czy wolno wam 
biczować obywatela rzymskiego? I to bez 
sądu?» – odezwał się Paweł do stojącego 
obok setnika, gdy go związano rzemieniem.” 
(Dz. 22, 25)

Klasyfikacja rodzajów chłosty do-
konywana była według narzędzi, którymi 
się posługiwano, rodzaj narzędzia (virgae, 
flagella, fustes) dobierany był zaś ze wzglę-
du na pozycję społeczną skazańca bądź 
podejrzanego9. Biczowanie niekoniecznie 
stanowiło karę samoistną – zdarzało się tak 
w przypadku mniejszych przestępstw bądź 
w razie nieściągalności kary pieniężnej10. 
Kontrowersje pojawiają się przy możliwości 
orzeczenia kary śmierci przez zachłostanie. 
Wydaje się, że praktyka ta nie miała raczej 
miejsca11, co nie zmienia faktu, że wielokrot-
nie kara chłosty odgrywała rolę subsydiarną 
względem orzeczonej kary zasadniczej12. 
Najcięższe formy chłosty rezerwowano dla 
peregrynów i niewolników, później rów-
nież dla humiliores. Ponieważ kara chłosty 
zaliczała się do katalogu kar hańbiących, 
orzeczenie jej w stosunku do obywatela 

rzymskiego – a następnie honestiores – na-
leżało do sytuacji raczej rzadkich. Lex Iulia 
de vi publica zakazywała wręcz urzędnikom 
działającym cum imperio uwięzienia, chło-
stania, skazywania na śmierć i wykonywania 
tej kary wobec obywatela rzymskiego, który 
najpierw odwołał się do ludu, potem zaś do 
cesarza13.

Postępowanie przeciwko Pawłowi wy-
daje się nabierać prędkości. Trybun kohorty, 
widząc, że ma do czynienia z obywatelem 
rzymskim, odstępuje od wcześniej zapla-
nowanej formy przesłuchania i decyduje się 
we własnym zakresie wyjaśnić zarzuty, jakie 
kierują przeciwko Pawłowi Żydzi. Co istotne, 
do tej pory nie padło jeszcze oskarżenie, 
które mogłoby sprowokować przekazanie 
sprawy namiestnikowi prowincji. Zarzuty, 
które można skonstruować w oparciu o treść 
mowy wygłoszonej przez Pawła oraz reakcję 
zgromadzonego tłumu, nie stwarzają moż-
liwości dla uruchomienia procedury przed 
magistraturą rzymską. Dotychczasowym 
przewinieniem, które bez wątpienia mogłoby 
sprowokować namiestnika do podjęcia dzia-
łania, jest zakłócanie porządku. W kontek-
ście rzeczonych wydarzeń niezbędnym dla 
podjęcia dalszych kroków wydaje się jednak 
wyjaśnienie przyczyny wybuchu zamieszek 
oraz dokładne ustalenie zarzutów, jakie 
formułują pod adresem Pawła Żydzi, w celu 
ocenienia właściwości rzeczowej. Z tego 
powodu Paweł zostaje postawiony przed ze-
branym Sanhedrynem. Po krótkiej wymianie 
zdań, która początkowo ogranicza się jedynie 
do wzajemnych oskarżeń i uderzenia Pawła 
w twarz (Dz. 23,2-5), dochodzi wreszcie do 

8 W takim wypadku jednak jedyną ingerencją ze strony Rzymian byłoby zapewne zaprowadzenie porządku 
i wymierzenie stosownej kary będącej przestrogą dla kolejnych mącicieli spokoju. Kwestie doktrynalne religii 
żydowskiej pozostawiono by zaś bez rozpoznania.
9 Trzeba bowiem zaznaczyć, ze w stosunku do niższych warstw społecznych chłosta była stosowana również 
w trakcie postępowania, chociażby w celu wymuszenia zeznań. 
10 P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego, Kraków 2005, s.139-140.
11 W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie – słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986, s. 155.
12 Biczowanie jako kara dodatkowa pojawiała się właściwie w każdej sytuacji skazania na karę śmierci, 
w szczególności zaś, gdy przedmiotem postępowania były przestępstwa zagrożone karami ciężkimi i hańbiącymi 
(m.in. poena culei, ukrzyżowanie).
13 D. 48,6,7: Ulpianus: „Lege Iulia de vi publica tenetur, qui cum imperium potestatemve haberet, Civem Romanum 
adversus provocationem necaverit verberaverit iusseritve quid Fieri aut quid In collum iniecerit, ut torqueatur. 
Item quod ad legatos oratores comitesve attinebit, si quis forum pulsasse et sive iniuriam fecisse arguetur”. 
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zaostrzenia konfliktu, który przeradza się 
w ogólną wrzawę. Wydarzenia te prowo-
kują namiestnika do ponownej interwencji 
i zamknięcia Pawła w twierdzy (Dz. 23,10). 
Wydaje się, że celem tych działań było 
raczej wyciszenie nastrojów i ograniczenie 
możliwości powstania kolejnych zamieszek 
(właśnie poprzez usuniecie źródła konfliktu), 
aniżeli pełnienie funkcji represyjnej. 

Ciekawy w świetle powyższych usta-
leń wydaje się fragment przedstawiający 
powód wysłania Pawła do Cezarei Nad-
morskiej. Na podstawie przekazu Dziejów 
można dojść do wniosku, iż trybun kohorty 
zdecydował się na ten krok, ponieważ panu-
jąca sytuacja najzwyczajniej go przerosła. 
Żydzi mieli bowiem zaplanować zabicie 
Pawła, kiedy ten za zgodą trybuna raz jesz-
cze stawi się przed Sanhedrynem w celu 
ustalenia przyczyny konfliktu. Jakkolwiek 
historia dostarcza aż nadto przykładów na 
występowanie samosądów inspirowanych 
przez samych Żydów14, to jednak nie można 
pominąć faktu, że w tym konkretnym wypad-
ku mielibyśmy do czynienia z bezpośrednim 
przeciwstawieniem się władzy rzymskiej. 
Wątpliwe wydaje się rychłe puszczenie 
w niepamięć podobnego aktu nieposłuszeń-
stwa, nawet przy założeniu, że rzeczony 
trybun kohorty nie należałby do najspraw-
niejszych dowódców. W świetle powyższych 
stwierdzeń wydaje się, że świadectwo, jakie 
przynoszą nam Dzieje, musi spotkać się 
ze stosowną rezerwą. Przedłużająca się 
atmosfera niepewności, brak możliwości 
szybkiego zażegnania konfliktu i wytłuma-
czenia sprawy niewątpliwie powodowały, 
że trybun, w którego zakresie kompetencji 
nie leżało sprawowanie wymiaru sprawiedli-
wości, a już na pewno sądzenie obywatela 
rzymskiego, zniechęcony nieudanymi pró-

bami wyjaśnienia sprawy, zdecydował się 
zrobić rzecz dla siebie i swojego stanowiska 
najbezpieczniejszą. Przekazał mianowicie 
sprawę zgodnie z właściwością namiestni-
kowi prowincji, który, dysponując imperium, 
mógł ją rozsądzić. Jedynym wyzwaniem, 
jakie przed nim stanęło w tym wypadku, 
było wytłumaczenie, dlaczego, mimo tego 
że wedle wstępnego rozpoznania nie udało 
się ustalić popełnienia przez Pawła czynu 
naruszającego rzymski porządek prawny15, 
zdecydowano się przekazać tę sprawę 
namiestnikowi, zamiast pozostawić osąd 
w tej kwestii Sanhedrynowi, któremu przy-
sługiwały kompetencje do orzekania w spra-
wach konfliktów powstałych na tle Prawa 
żydowskiego. Przyczyna wydaje się prosta. 
Wydanie Pawła Sanhedrynowi spowodowa-
łoby na pewno kolejne zamieszki, a co za 
tym idzie, przejściową destabilizację, czemu 
władza rzymska nie mogła przyglądać się 
z założonymi rękami. Po drugie, jak wynika 
z obrazu zarysowanego w Dziejach, Żydom 
chodziło o zabicie Pawła. Sanhedryn nie 
dysponował zaś prawem orzekania wyro-
ków śmierci (ius gladii). Ta kompetencja 
przysługiwała jedynie władzy rzymskiej16. 
Nawet przy założeniu, że wypuszczenie 
Pawła nie sprowokowałoby samosądu i nie 
doprowadziłoby do destabilizacji sytuacji, 
i tak, chcąc doprowadzić do śmierci Pawła, 
Żydzi musieliby złożyć skargę do namiestni-
ka prowincji, w której sprecyzowaliby zarzu-
ty wskazujące na popełnienie przez Pawła 
przestępstwa zagrożonego karą główną. 
W tej sytuacji najprawdopodobniej nie obe-
szłoby się bez zaangażowania w spór strony 
rzymskiej. Klaudiusz Lizjasz, pozbywając 
się „problemu”, de facto wyprzedził więc 
bieg wypadków, unikając przy tym jednocze-
śnie ryzyka eskalacji konfliktu. 

14 Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że podobne samosądy zazwyczaj korzystały z chwil, które umożliwiały 
wykonanie kary śmierci nie ingerując jednocześnie za bardzo w kompetencje rzymskiej magistratury. Urzędnicy 
rzymscy najzwyczajniej nieobecni lub niezainteresowani sprawą woleli przymknąć oko na podobne ekscesy, jeżeli 
te nie znajdowały bezpośredniego przełożenia na tdestabilizację sytuacji (np. Ananiasz dążąc do ukamienowania 
Jakuba, brata Pańskiego, skorzystał z wakansu między rządami Porcjusza i Albinusa w roku 62).
15 Zamieszki co prawda naruszają porządek publiczny, ale ich przyczyna w tym wypadku nie podlegała kognicji 
rzymskiej, tylko Sanhedrynowi.
16 Więcej na ten temat patrz: P. Święcicka-Wystrychowska, dz. cyt., s. 151-174.
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Postępowanie sądowe, które miało 
miejsce przed prokuratorem17 Feliksem, roz-
poczęło się według reguł sztuki. Arcykapłan 
Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem Ter-
tullosem wnieśli skargę przeciwko Pawłowi 
(Dz. 23,1). Wśród podniesionych zarzutów 
znalazło się oskarżenie o przywództwo nad 
sektą nazarejczyków, szerzenie zarazy, 
wzbudzanie wszelkich niepokojów wśród 
wszystkich Żydów na świecie, a także usi-
łowanie zbezczeszczenia świątyni (Dz. 
24,5-6). Paweł w swej obronie zaznaczył, że 
konsekwentnie przestrzegał „tego co zostało 
napisane w Prawie i u Proroków” (Dz. 24,14), 
jednocześnie wskazując na niemożność udo-
wodnienia przez stronę oskarżającą przypi-
sywanych mu czynów. Z dalszego przekazu 
Dziejów dowiadujemy się, że z braku owych 
dowodów, a także w celu zaczekania na przy-
bycie trybuna Lizjasza, Feliks zdecydował się 
po wysłuchaniu stron odroczyć sprawę. Paw-
ła ponownie uwięziono (Dz. 24,23), a postę-
powanie zostało zawieszone na okres dwóch 
lat. Pewne wątpliwości co do możliwości 
takiego przeciągania procesu budzi kwestia 
dopuszczalności tak długiego przetrzymy-
wania obywatela rzymskiego w areszcie bez 
wyroku. Co do zasady wydaje się, że rzym-
ska legislatura nie znała żadnego środka 
mogącego zmusić namiestnika do szybkiego 
zakończenia postępowania w sprawie18, 
jednakże w tej konkretnej sytuacji możliwość 
zwiększenia efektywności moim zdaniem ist-

niała. Pawłowi jako obywatelowi rzymskiemu 
przysługiwało prawo bezpośredniej apelacji 
od kognicji namiestnika prowincji do samego 
cesarza19. Przywilej ten został przyznany 
obywatelom rzymskim na podstawie lex Por-
cia z 195/199 r. p.n.e., która rozszerzała tery-
torialny zakres obowiązywania lex Valeria de 
provocatione z 300 r. p.n.e.. Początkowo bo-
wiem obywatel rzymski w sprawie gardłowej 
miał możliwość odwołania się do zgromadze-
nia ludowego (provocatio ad populum), lex 
Porcia rozciągnęła natomiast obowiązywanie 
tej regulacji również na prowincje. Appellatio, 
która wykształciła się najprawdopodobniej 
już za panowania Augusta (ok. 30 r. p.n.e.), 
z czasem stała się środkiem odwoławczym 
o kształcie przybliżonym do znanej nam 
obecnie apelacji, umożliwiającej wzruszenie 
zapadłego już orzeczenia (na pewno już 
w III w n.e.)20. Pierwotnie jednak appellatio, 
podobnie zresztą jak i provocatio, służyły do 
wstrzymania postępowania i przeniesienia 
go do sądu cesarskiego jedynie po wstępnym 
zbadaniu sprawy21. W takiej sytuacji oskar-
żeni obywatele rzymscy, którzy odwoływali 
się do cesarza, byli od razu przesyłani do 
Rzymu w celu osądzenia22. Inną kwestią 
pozostaje chęć odwołania się przez Pawła 
do sądu cesarskiego w opisywanej sytuacji. 
Na względzie należy mieć między innymi 
warunki, w których przetrzymywany był Pa-
weł pod rządami Feliksa. Według Dziejów 
prokurator nakazał setnikowi, aby ten strzegł 

17 Th. Mommsen, Romisches Staatsrecht, t. I-III, Leipzig 1887-1888, t. III, s. 247; namiestnicy Judei nosili tytuł 
prefekta w latach 6-41 n.e., zaś tytuł prokuratora w latach 44-66 n.e.. Działali oni cum imperio. W zakres ich 
władzy wchodziły: imperium militiae, iurisdictio, ius edicendi, ius coercendi, a także przysługiwało im ius gladii, 
jednak nie wobec wszystkich cives Romani, a jedynie tych, którzy byli żołnierzami pod ich rozkazami. Natomiast 
w stosunku do peregrynów znajdujących się pod ich władzą do orzekania wyroków śmierci wystarczyło im 
imperium. Obywatelom rzymskim przysługiwało zaś appellatio do cesarza (dokładniejsze omówienie w dalszej 
części pracy).
18 J. Gnilka, dz. cyt., s. 423.
19 Patrz więcej: P. Święcicka-Wystrychowska, dz. cyt., s. 58-59: Cesarz mógł również ingerować w zakres imperium 
namiestników prowincji wyciągając interesującą go sprawę przed swoje oblicze. Z mocy przysługującemu mu 
imperium maius, a także na wyraźne żądanie ludności prowincjonalnej, mógł on zaangażować się w każdą 
sprawę. Namiestnik był zaś zobowiązany do zastosowania się do cesarskich wskazówek − co istotne − nie 
z mocy cesarskiego iussum, ale samego auctoritas. 
20 A.H.M. Jones, The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate, Oxford 1972, s. 101-103.
21 P. Święcicka-Wystrychowska, dz. cyt., s. 57-58.
22 A.H.M. Jones, dz. cyt, s. 101-102; A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law In the New Testament, 
Oxford 1963, s. 50-70.
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Pawła, zastosował wobec niego wszelkie 
ulgi oraz nie przeszkadzał żadnemu z jego 
przyjaciół w oddawaniu mu usług. W związku 
z takim traktowaniem Pawła trudno się dzi-
wić, iż Apostoł, któremu najwidoczniej żadna 
paląca krzywda się nie działa, nie chciał 
ryzykować niekorzystnego rozwoju sytuacji 
przed sądem cesarskim. Moment stosowny 
dla skorzystania z przywileju appellatio miał 
dopiero w procesie Pawła nastać. 

Po Feliksie nastały czasy rządów 
Festusa, który niezwłocznie wznowił po-
stępowanie przeciwko Pawłowi. W przyto-
czonym w Dziejach opisie procesu, który 
toczył się przed namiestnikiem prowincji, 
można bez problemu wyróżnić elementy 
charakterystyczne dla postępowania cognitio 
extra ordinem. W okresie cesarstwa, obok 
formalnego postępowania karnego toczą-
cego się w sprawach o przestępstwa, które 
znajdowały swe szczegółowe uregulowanie 
(ordo) w zakresie kar i przebiegu procesu 
w ustawach (leges publicae), powstał od-
mienny tryb sprawowania exercitio iudicii 
publici. Urzędnikom dysponującym imperium 
przyznano kompetencje do rozpatrywania 
również spraw, które nie mieściły się w ordo. 
Było to postępowanie „poza porządkiem” 
(extra ordinem) i sprowadzało się do dania 
urzędnikom cesarskim ogromnej władzy dys-
krecjonalnej w kwestiach stosowania ustaw 
karnych, wymierzania kar, a także sposobu 
prowadzenia procesu23. W wypadku Pawła 
można powiedzieć, że jego proces przebie-
gał wręcz modelowo. Najpierw oskarżyciele 
prywatni wnieśli przeciwko niemu zarzuty 
(delatio): „Kiedy ten przyszedł, otoczyli go 
Żydzi przybyli z Jerozolimy i stawiali wiele 
ciężkich zarzutów” (Dz. 25,7). Następnie 
zarzuty te zostały poddane analizie przez 
namiestnika (arbitrium iudicantis), który pro-
cedował pro tribunali (Dz. 25,6: „Następnego 
dnia zasiadłszy do sprawowania sądu kazał 

przyprowadzić Pawła”) i przy wsparciu con-
silium (Dz. 25,12: „Wtedy Festus porozumiał 
się z radą i odpowiedział […]”)24.

W trakcie procesu padają jednak ze 
strony Festusa również słowa, które nasu-
wają pewne wątpliwości historycznoprawne. 
Mianowicie Festus, jakby za namową Żydów, 
proponuje Pawłowi przeniesienie toczącego 
się przeciwko niemu postępowania do Je-
rozolimy. Sprawa wydaje się o tyle dziwna, 
że trudno wytłumaczyć ją czy to panującą 
praktyką, czy też jakimikolwiek przepisami 
prawnymi dotyczącymi właściwości organu, 
przed którym sprawa zawisła. Właściwość 
miejscową w przypadku Pawła określono na 
podstawie forum delicti commissi (miejsca 
popełnienia czynu). Zamieszki rzeczywiście 
wybuchły w Jerozolimie, jednakże sądem 
właściwym dla przestępstwa popełnionego 
na tym terenie winien być sąd namiestnika 
sprawującego władzę nad przedmiotowym 
obszarem. Sądy takie odbywały się zaś albo 
w siedzibie namiestnika (pretorium) – Cezarei 
Nadmorskiej, albo w trakcie tzw. conventus, 
a więc na sesjach objazdowych w głównych 
miejscach prowincji25. Wobec powyższego 
przesłanka procesowa właściwości miejsco-
wej zdaje się być spełniona. Nierozwiane 
pozostają jedynie wątpliwości co do wła-
ściwości rzeczowej. Wielokrotnie bowiem 
w trakcie postępowania podnoszono kwestię 
głównego zarzutu skierowanego przeciwko 
Pawłowi, który dotyczył niezrozumiałych dla 
magistratury rzymskiej subtelności wynika-
jących ze sporów powstałych na gruncie 
kultu religii żydowskiej i przestrzegania jej 
Prawa. Rozważania te wydadzą się jednak 
pozbawione podstaw, jeżeli uświadomimy 
sobie, że za każdym razem przed rozpoczę-
ciem procedowania organ jurysdykcyjny był 
zobowiązany z urzędu do zbadania swojej 
właściwości w danej sprawie. Uchybienie 
bowiem jednej z przesłanek procesowych 

23 W. Litewski, Rzymski proces karny, Kraków 2003, s. 52.
24 P. Święcicka-Wystrychowska, dz. cyt., s. 63.
25 H.F. Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge 1932, s. 412; E. Wipszycka, On 
the Governors Jurisdiction Turing the Persecution of Christians, [w:] Au Dela des Frontieres, t. II, Warszawa 
2000, s. 1082.
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skutkowało nieważnością postępowania26. 
Co więcej, w zaistniałej sytuacji Festus nie 
stwierdził swojej niewłaściwości i nie przeka-
zał sprawy do rozpatrzenia przez Sanhedryn. 
W jego mniemaniu pozostał on władny do 
osądzenia sprawy, jedynym zaś zastrzeże-
niem było przeniesienie postępowania do 
Jerozolimy. W każdym razie, jak próbuje za-
pewnić nas o tym autor Dziejów Apostolskich, 
Paweł zaniepokojony takim obrotem spraw 
zdecydował się skorzystać z możliwości od-
wołania się do sądu cesarskiego – caesarem 
appello (Dz. 25,11-12). Ważnym wydaje się 
zaznaczenie, że gdyby Paweł zdecydował 
się na pozostawienie osądzenia sprawy Fe-
stusowi − i przez to zgodziłby się na to, aby 
jego sprawa prowadzona była przez namiest-
nika − bez względu na swoje obywatelstwo 
mógłby zostać poddany chłoście, skazany 
na śmierć, a także zgładzony. Rozwój wspo-
mnianej wcześniej instytucji appellatio jako 
środka odwoławczego od zapadłych już wy-
roków nastąpił dopiero w III w n.e., kiedy to 
względem honestiores jedynie cesarz mógł 
orzec summum supplicium.

Z Cezarei Nadmorskiej przewieziono 
Pawła do Italii statkiem. Całość podróży 
przedstawiona została w rozdziale 27 i 28 
Dziejów, której opis Łukasz miał zaczerpnąć 
z jakiegoś starszego przekazu27. Próżno na-
tomiast szukać w źródle śladów opisu pobytu 
Pawła w więzieniu w Rzymie. Łukasz wolał 
ukazać apostoła do ostatniej chwili głoszą-
cego Ewangelię w trakcie swych licznych 
podróży28 (Dz. 28,17-31). Jedyna wzmianka 
wskazująca na kontynuację postępowania 

dotyczy rygoru sprawowanego nad Pawłem 
nadzoru – custodia carceris: „Gdyśmy weszli 
do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać 
prywatnie razem z żołnierzem, który go pilno-
wał.” (Dz. 28,16)

Dość prawdopodobną wydaje się 
również możliwość przekazania Pawła do-
wódcy pretorium (praefectus praetorio), za 
pośrednictwem którego cesarz wielokrotnie 
wykonywał przysługującą mu jurysdykcję. 
W III wieku występowanie tej formy cesar-
skiej delegacji stało się niemalże regułą29.

Proces Pawła niewątpliwie wciąż 
budzi wiele kontrowersji. Przekaz Dziejów 
Apostolskich pozostawia wiele do życzenia 
i nie ułatwia realizacji podjętej próby ujęcia 
procesu Pawła w ramy historycznoprawne. 
Należy wreszcie poczynić na końcu istotne 
zastrzeżenie. Trzeba bowiem pamiętać, 
że procesy sądowe, a w szczególności te 
odbywające się z zastosowaniem trybu co-
gnitio extra ordinem, nie zawsze odbywały 
się w zgodzie z procedurami przewidzianymi 
przez prawo. Pomijając nawet fakt prawdzi-
wości poświadczeń zawartych w Dziejach, 
które parokrotnie zostały poddane w wątpli-
wość w trakcie pracy, a także we wstępnej 
krytyce źródła, należy zwrócić uwagę na 
możliwość subtelnych korekt, przemilczeń 
bądź nieporozumień popełnionych przez Łu-
kasza przy interpretacji czynności prawnych, 
mających miejsce w trakcie procesu Pawła. 
Te wszystkie czynniki nie mogą pozostawać 
bez wpływu na obraz analizowanego postę-
powania karnego i próbę dokonania jego 
rekonstrukcji.

26 D. 5,1,5: Ulpianus 5 ad ed.: „Si quis ex aliena iurisdictione ad pretorem vocetur, debet ventre, ut et Pomponius 
et Vindius scripserunt: praetoris est enim aestimare, an sua sit iurisdictio, vocati autem non contemnere 
auctoritatem praetoris: nam et legati ceterique qui revocandi domum ius habend in ea sunt causa, ut in ius 
vocati veniant privilegia sua allegaturi”. 
27 J. Gnilka, dz. cyt, s. 424.
28 Również tej ostatniej − do Rzymu.
29 J. Gnilka, dz. cyt., s. 426.


