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Streszczenie 
Apokryfy nie przynosz  licznych tekstów o zwierz tach, jednak pokazuj  ich rol  i sposób my lenia o nich chrze-

c  an staro ytnych. Zwierz ta mog  si  nawróci , a tak e utraci  sw  drapie n  natur . W dziejach aposto ów znajduj
si  opowiadania o cudach dokonanych wzgl dem zwierz t, którymi aposto owie pos uguj  si  w swojej misji. O ile
w Biblii tre ci cechuj  si  powag , o tyle w apokryfach nie brak fantastycznych cudów i magicznych sytuacji typowych
dla tej literatury. Konieczne jest rozwa enie tych opowiada  w kontek cie ówczesnych poj , panuj cych w czasie i ro-
dowisku.

S owa kluczowe: apokryfy Starego i Nowego Testamentu, zwierz ta w apokryfach, Dzieje Apostolskie

Abstract
The Apocrypha does not bring many texts about animals, but show their role and the way you think about them 

among Christians of the ancients. Pets can convert as well as lose his raging nature. In the acts of the Apostles are 
the stories about the wonders of the animal, which the Apostles speak in his mission. As far as content in the Bible 
have seriousness, in the Apocrypha no shortage of fantastic miracles and magical situation typical for this literature. 
It is necessary to consider these stories in the context of contemporary concepts, prevailing at the time and the envi-
ronment.
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Wst p
Nazw  „literatura apokryÞ czna” obj te s  pisma o tre ci relig  nej, które powsta y w judaizmie za czasów Jezusa

Chrystusa oraz we wczesnym chrze c  a stwie, ale nie wesz y do kanonu ksi g natchnionych. Rozwój apokryfów mia
miejsce g ównie w II i III w., jednak postawa y one a  do okresu redniowiecza. Literatura apokryÞ czna zwi zana jest
z tematyk  bibl  n , wyros a w nurcie teologii – najcz ciej judeochrze c  a skiej. Apokryfy powsta y jako odpowied
na potrzeb  wyja niania i uzupe niania utworów kanonicznych, w których pewne tre ci by y b d  niezrozumia e, b d
zupe nie pomini te. Wybrana cz  tradycji pozostawa a pilnie strze ona i zachowana pod kontrol  Ko cio a, odczyty-
wana w czasie liturgii, a tak e przekazywana w katechezie. Te teksty, które zosta y uznane za kanoniczne i natchnione
nie stanowi y jednak ca o ci tradycji o Jezusie Chrystusie. Istnia y inne tradycje, przekazywane ustnie, które stopniowo
przekszta ca y si  i wprowadza y do chrze c  a skiego nauczania równie  elementy miejscowych tradycji i mitologii.
Ze wzgl du na fakt, e w judaizmie teologi  przekazywano na sposób narracyjny i obrazowy, tak  te  form  przyj a
literatura apokryÞ czna1.

Izraelici byli ludem pasterskim, w yciu którego zwierz ta stanowi y element rodowiska, w którym lud ten y  i pra-
cowa . Na tej podstawie zwierz ta i liczne odniesienia do nich znajduj  si  w wi tych ksi gach ludu Izraela oraz chrze-
c  a stwa, które wyros o na tym e gruncie. Odniesienia do zwierz t pojawiaj  si  w apokryfach nie tak powszechnie,

jak ma to miejsce w Biblii. W apokryfach zwierz ta odgrywaj  te  inn  rol . Przestaj  by  naturalnym t em dla wydarze ,
staj  si  natomiast ich g ównymi bohaterami. S  adresatami fantastycznych lub wr cz magicznych cudów albo pe ni
funkcj  pos a ców.

Omówione poni ej przyk ady obecno ci zwierz t w apokryfach zosta y wybrane przede wszystkim z opracowa
ks. prof. dr hab. Marka Starowieyskiego oraz ks. prof. dr hab. Ryszarda Rubinkiewicza. Celem niniejszego artyku u jest
przedstawianie obecno ci zwierz t w literaturze apokryÞ cznej Starego i Nowego Testamentu.

1 R. Rubinkiewicz, Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin 1987, s. 11.
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Apokryfy Starego Testamentu 
Najbogatszym ród em odniesie  do zwierz t spo ród apokryfów Starego Testamentu s  te teksty, które odpowiadaj  

bibl  nej Ksi dze Rodzaju. S  to Opowiadania o Adamie i Ewie, Ksi ga Jubileuszów, s owia ska Ksi ga Henocha oraz IV Ksi ga Ez-
drasza. Przedstawiaj  one kolejno stworzenie zwierz t, nadanie im nazw, kuszenie Ewy przez w a, a tak e skutki grzechu 
pierwszych rodziców (takie jak utrata zdolno ci mowy czy niszczycielska moc dzikich zwierz t).

ApokryÞ czne Opowiadania o Adamie i Ewie stanowi  poszerzenie i rozbudow  pierwszych rozdzia ów Biblii. Wersja 
aci ska nosi tytu  Vita Adae et Evae ( ycie Adama i Ewy), grecka natomiast, b d ca krótsz  form  – Apokalipsa Moj esza 

lub Pokuta Adama. Zachowa a si  ona równie  w przek adzie na j zyk s owia ski oraz w wersji ormia skiej. Jest to zbiór 
opowiada  o losach pierwszych rodziców po wygnaniu ich z Raju2.

W greckiej wersji tego apokryfu znajduje si  mi dzy innymi dialog Ewy i jej syna Seta z dzikim zwierz ciem, które 
w przek adzie A. Troniny3 okre lone jest mianem bestii i szatana, a u M. Starowieyjskiego – lampartem4. Zwierz  to – 
wed ug tekstu apokryfu – napad o na Seta i zrani o go. W zaistnia ej sytuacji wywi za  si  dialog pomi dzy Ew  a dzikim 
zwierz ciem. Ewa zarzuci a bestii atakowanie i niszczenie Bo ego Obrazu, jakim jest cz owiek. W odpowiedzi jednak 
pad o stwierdzenie: „Zaprawd , nasze zuchwalstwo ma w tobie przyczyn , bo przyk ad wyszed  od ciebie! Jak e mia a  
otworzy  usta, by spo y  owoc, którego Bóg zakaza  ci je ! Wówczas zmieni a si  ca kowicie nasza natura!”5.

Powy sze opowiadanie stanowi jedn  z form wyja nienia przyczyny agresji dzikich zwierz t. Tekst ten wyra a tez , e 
dziko  ta jest skutkiem niepos usze stwa Ewy w Raju. Nie jest to jednak jedyna zmiana, jaka dotkn a zwierz c  natur . 

W Ksi dze Jubileuszów, znanej równie  pod tytu em Ma a Ksi ga Rodzaju, przedstawione s  dzieje Izraela od stworzenia 
wiata do nadania Prawa na Synaju6. W odniesieniu do zwierz t tekst apokryfu biegnie niemal równolegle do tre ci opisanej 

w Ksi dze Rodzaju z t  ró nic , e nazwanie zwierz t jest procesem, który zaj  Adamowi pi  dni. Ka dego dnia nadawa  
on nazwy kolejnym rodzajom zwierz t. Podobnie jak w Biblii, w  skusi  Ew  do przekroczenia ustale  danych przez Boga, 
jednak na skutek wyp dzenia stworzenia z Raju zwierz ta utraci y dar porozumiewania si  z cz owiekiem jednym j zykiem7. 

Opowiadanie to jest ciekawym przyk adem próby wyja nienia ró nic panuj cych pomi dzy natur  ludzk  a zwie-
rz c . Nie znajdujemy tu opisu bezpo rednio odnosz cego si  do sposobu stworzenia ludzi i zwierz t. Wybrzmiewa tu 
jednak oskar enie o zburzenie pierwotnej harmonii panuj cej w naturze.

Kolejnym apokryfem wspominaj cym o zwierz tach jest Ksi ga Henocha s owia ska.
Stanowi ona wiadectwo przyj cia warto ci p yn cych z judaizmu oraz prób pogodzenia bibl  nego opisu stworzenia 

wiata z ówczesn  wiedz 8. W apokryÞ e tym znajduj  si  mi dzy innymi liczne pouczenia etyczne, w tym równie  
dotycz ce nale ytego traktowania zwierz t. Przedstawione s  one w formie wezwania i przestrogi przed z ym post po-
waniem. Zwierz ta stworzone przez Boga Adam uczyni  bytami ni szymi od siebie. Ze wzgl du na ca kowite pos usze -
stwo cz owiekowi sta y si  one niemymi. Dla dusz zwierz t istnieje stosowne miejsce i nie b d  s dzone, gdy  podlegaj  
cz owiekowi. Niemniej jednak dusze zwierz t bior  udzia  w oskar eniu duszy ludzkiej9. 

Fragment ten akcentuje kilka istotnych kwestii. Po pierwsze – stwierdza, e zwierz ta maj  dusz . Po drugie – zazna-
cza, e dla tych dusz wyznaczone jest „jedno tylko miejsce i jedna zagroda i jedno pastwisko”. Po trzecie – podkre la, e 
sposób traktowania zwierz t przez cz owieka ma wp yw na s d nad jego dusz .

Formy zwierz ce w apokryfach zosta y równie  wykorzystane do przedstawienia tre ci symbolicznych, g ównie do-
tycz cych nadej cia Mesjasza. Przyk adem jest tu IV Ksi ga Ezdrasza, Apokalipsa Eliasza, etiopska Ksi dze Henocha czy Ksi gi 
Sybilli skie.

IV Ksi ga Ezdrasza sk ada si  z opisu siedmiu wizji proroka. Wizj  pi t 10 stanowi alegoria ukazuj ca obraz przysz ego 
wiata. Orze  wychodz cy z morza jest tu symbolem imperium rzymskiego, które zostanie poddane Mesjaszowi przed-
stawionemu w postaci lwa11. Równie  w Apokalipsie Eliasza znajduje si  opis króla pokoju, który b dzie bieg  po morzu jak 

2 S. M dala, Wprowadzenie do literatury mi dzytestamentalnej, Kraków 1994, s. 222.
3 Pokuta Adama, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 1999, s. 33.
4 M. Starowieyski, Zapytaj zwierz t, poucz , czyli opowiadania wczesnochrze cija skich pisarzy o zwierz tach, Kraków 2014, s. 33.
5 Pokuta Adama, [w:] dz. cyt., s. 33.
6 S. M dala, dz. cyt., s. 239.
7 Ksi ga Jubileuszów, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 269.
8 S. M dala, dz. cyt., s. 138.
9 Ksi ga Henocha s owia ska, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 209.
10 S. M dala, dz. cyt., s. 151.
11 IV Ksi ga Ezdrasza, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 372-373.
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rycz cy lew. Pokona on i zab  e króla z pó nocy, a Izraelowi przywróci pokój i uczci jego kap anów12.
Jeden z najszerszych obrazów zwierz t wyst puje w Ksi dze Henocha etiopskiej, a dok adnie w jej cz ci IV, zwanej 

równie  Ksi g  Snów lub Apokalips  zwierz t. Znajduje si  w niej alegoryczna historia opisuj ca wydarzenia od stworzenia 
wiata do czasów machabejskich. Henoch przedstawia w niej swojemu synowi zoomorÞ czne wizje dotycz ce ycia Ada-

ma i jego potomków, potopu, upadku anio ów czy nadej cia Mesjasza13.
W Ksi gach Sybilli skich zwierz ta s  wymienione kilkakrotnie, najcz ciej jako obraz zagro enia p yn cego od zwie-

rz t dzikich. Bóg przedstawiony jest jako Stwórca i W adca wszelkiego stworzenia, który karze lub b ogos awi zarówno 
ludziom, jak i zwierz tom. W dniu s du, równie  zwierz ta b d  wezwane do oddania ho du Bogu Nie miertelnemu. Wi-
zja czasów przysz ych w Ksi gach Sybilli skich przedstawiona jest podobnie do opisu przyj cia Mesjasza w bibl  nej Ksi dze 
Izajasza14. Zgodnie z tre ci  obu tekstów, dzikie zwierz ta przebywaj  razem trzod , nie wyrz dzaj c nikomu krzywdy15.

W syryjskiej Apokalipsie Barucha orze  pe ni rol  pos a ca. Otrzyma  on od Barucha list do przekazania pokoleniom 
izraelskim, w których opisane s  wizje proroka. W momencie wys ania or a Baruch przypomina mu, jak  rol  pe ni y inne 
ptaki w historii bibl  nej: go b przyniós  Noemu ga zk  oliwki, kruki da y Eliaszowi po ywienie, a Salomon posiada  
ptaka na swoje us ugi. Zach ca go tym samym do gorliwej s u by w roli dor czyciela listu16.

Istniej  równie  inne niekanoniczne utwory nawi zuj ce do Starego Testamentu, w których zosta y wspomniane 
zwierz ta. S  to jednak nieliczne wzmianki o zwierz tach, gdy  teksty te maj  na celu wyja nienie lub uwypuklenie teo-
logicznych tre ci.

Narodzinom Teracha, opisanym równie  w Biblii, w Ksi dze Jubileuszów, towarzyszy plaga wron i innych ptaków, 
które poch on y zbo e przeznaczone na zasiew oraz wszelkie owoce. W apokryÞ e Józef i Asenet wspomniane s  psy ob-
darowane przez Asenet pokarmami sk adanymi na o tarzach bo ków17. W ywotach proroków opisana jest mier  proroka 
Joela rozdartego przez lwa18. W Testamencie Zabulona znajduje si  natomiast wezwanie i zach ta do mi osierdzia i lito ci 
zarówno wzgl dem ludzi, jak i zwierz t19.

Apokryfy Nowego Testamentu
Apokryf Dzieci stwo Pana tradycyjnie nazywany jest Ewangeli  dzieci stwa Ps. Tomasza. Utwór ten powsta  w II lub III 

w., prawdopodobnie w rodowisku gnostycko-dokeckim, a nast pnie podlega  bardzo licznym zmianom. W tek cie tym 
znajduj  si  liczne opisy cudów20 dokonanych przez Jezusa w wieku od 5 do 12 lat, które wykazuj  jego niezwyk  wie-
dz  lub moc. Cuda przedstawione w apokryÞ e na ogó  posiadaj  bajeczn  tre , co nie zmienia faktu, e bywaj  równie  
okrutne. M ody Jezus przedstawiony jest niejednokrotnie w negatywnym wietle, jako dziecko kapry ne, aroganckie, 
z o liwe czy nawet gro ne dla otoczenia21. W celu ukazania swojej wiedzy i mocy Jezus wykorzystuje równie  zwierz ta.

Pierwszym opisanym w apokryÞ e cudem dokonanym przez pi cioletniego Jezusa jest o ywienie dwunastu glinia-
nych Þ gurek przedstawiaj cych ptaki. Wbrew szabatowi Jezus wykona  Þ gurki w glinie, za co zosta  skarcony przez 
Józefa. Jezus, s ysz c te s owa, zaklaska  w d onie i sprawi , e ptaki odlecia y. O ywieniem solonej ryby trzyletni Jezus 
wzbudzi  tak wielki l k w ród mieszka ców, e uznali go za czarownika i wyp dzili wraz z rodzin  ze swych domów. 
W innym przypadku Jezus zamieni  dzieci w winie. Apokryf nie przedstawia motywów, dla których taki akt mia  miej-
sce. Gdy jednak Jezus przeszkodzi  nauczycielowi w prowadzeniu zaj , wykorzystuj c do tego stado wróbli – zosta  
wyp dzony z miasta wraz ze swoj  matk 22.

12 Apokalipsa Eliasza, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 116-117.
13 S. M dala, dz. cyt., s. 134.
14 „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z ko l ciem razem le e  b d , ciel  i lew pa  si  b d  spo em i ma y ch opiec b dzie je pogania . 

 Krowa i nied wiedzica przestawa  b d  przyja nie, m ode ich razem b d  lega y. Lew te  jak wó  b dzie jada  s om .  Niemowl  igra  b dzie na norze kobry, 
dziecko w o y sw  r k  do kryjówki mii”, Iz 11, 6-8. Wszystkie cytaty biblijne pochodz  z: Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu, Zespó  Biblistów Pol-
skich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (oprac.), Pozna -Warszawa 1980.

15 Ksi ga Izajasza, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 370.
16 Syryjska Apokalipsa Barucha, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 437.
17 Józef i Asenet, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 12.
18 ywoty proroków, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 26.
19 Testament Zabulona, [w:] R. Rubinkiewicz (red.), dz. cyt., s. 64.
20 Cudem okre lone s  tu niecodziennego zjawiska lub zdarzenia, które trudno wyja ni  przez odwo anie do przyczyn naturalnych, uto samiane s  nato-

miast z ingerencj  Boga.
21 H. Langkammer, Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989, s. 33-34.
22 Dzieci stwo Pana, Ewangelia Tomasza, [w:] M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, T. 1, cz. 1, Kraków 2003, s. 389, 398-399.
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Podobne cuda zosta y przedstawione w Ewangelii Dzieci stwa arabskiej. Cz  apokryfu zawiera zasadniczo materia  
oryginalny, cho  znajduj  si  w nim nieco z agodzone elementy wspólne z Ewangeli  dzieci stwa Ps. Tomasza. Równie  tutaj 
znajduje si  opis o ywienia glinianych Þ gurek zwierz cych, ale równie  opisy przemiany zwierz t w ludzi oraz ludzi 
w zwierz ta. Pierwszym z cudów dokonanych przez Jezusa jest uzdrowienie cz owieka przemienionego w mu a. Na 
m czyzn  zosta  rzucony urok przez zazdrosne kobiety mieszkaj ce razem z nim we wsi. Jezus na pro b  swojej matki 
uwolni  cz owieka od zwierz cej postaci. Jest jednak i druga strona uczynków Jezusa. Przemieni  on w m ode koz y ch op-
ców, którzy nie chcieli si  z nim bawi . Na skutek przera enia i b aga  miejscowych kobiet Jezus zlitowa  si  i odmieni  
los m odzie ców, przywracaj c im ludzk  posta 23. M. Starowieyski uwa a, e opisane w apokryÞ e cuda o wyd wi ku 
negatywnym maj  na celu zwrócenie szczególnej uwagi na moc Bo  (czy wr cz ol nienie ni  cz owieka), natomiast H. 
Langkammer przypuszcza, e s  one wiadectwem wielko ci i bosko ci Jezusa24.

Ewangelia Pseudo-Mateusza jest przyk adem opowiadania, w którym wszelkie napotkane przez Jezusa zwierz ta odda-
j  mu pok on. S  to wó  i osio  przebywaj ce w stajni w której zosta o po o one Dzieci tko, a tak e dzikie zwierz ta, takie 
jak lwy, lamparty czy wilki. Okaza y one cze  i pos usze stwo Jezusowi w drodze wi tej Rodziny do Egiptu, a ponadto 
sta y si  agodne i nikomu nie czyni y krzywdy25. 

W Ewangelii Pseudo-Mateusza oraz Protoewangelii Jakuba przedstawiona jest modlitwa Anny, która, widz c ptasie gniaz-
do, rozpacza nad sw  bezp odno ci . W modlitwie stwierdza, e nawet bezrozumne, dzikie zwierz ta, ptactwo i ryby s  
p odne i maj  potomstwo. Bóg wys uchawszy jej modlitw sprawi , e Anna zosta a matk  Maryi26. Natomiast wed ug 
wiadectwa Józefa, w momencie narodzin Jezusa w bezruchu zamar  ca y kosmos, zwierz ta i ludzie przestali si  poru-
sza , ptaki zatrzyma y si  w locie, by po chwili powróci  do swoich naturalnych czynno ci27.

Ciekawym przyk adem obecno ci zwierz t w apokryfach Nowego Testamentu jest motyw koguta, wyst puj cy 
w Ksi dze koguta etiopskiej, a tak e w niektórych r kopisach Ewangelii Nikodema28 czy Ksi dze zmartwychwstania Jezusa-Chry-
stusa autorstwa Aposto a Bart omieja29. Opisane w nich wydarzenia s  wyj tkowo fantastyczne. W Ksi dze koguta etiopskiej, 
Jezus przywraca ycie upieczonemu kogutowi le cemu na pó misku, a ponadto nakazuje mu ledzi  Judasza i przekaza  
Aposto om wszelkie zdobyte informacje. Do realizacji tego celu ptak otrzyma  dar mowy, za  po zako czonej misji zosta  
wys any do nieba na tysi c lat30. Wskrzeszenie pieczonego koguta ma miejsce równie  w Ksi dze zmartwychwstania Jezusa-
-Chrystusa autorstwa Aposto a Bart omieja. Wydarzenie to mia o udowodni  Aposto owi Maciejowi prawd  o zmartwych-
wstaniu. W Ewangelii Nikodema ona Judasza stwierdzi a, e pr dzej zapieje kogut pieczony na ro nie, ni  zmartwych-
wstanie Chrystus. Na te s owa – wed ug przekazu – kogut zacz  pia  i macha  skrzyd ami31.

Oprócz grupy tekstów obejmuj cych wydarzenia z ycia Jezusa, istnieje grupa apokryfów przedstawiaj cych dzieje 
aposto ów z udzia em zwierz t. Równie  i te opowiadania obÞ tuj  w ba niowe i fantastyczne wydarzenia, a spektakular-
ne cuda i pos ugi zwierz t maj  udowodni  prawdziwo  g oszonej przez aposto ów nauki.

Bibl  na przypowie  o wielb dzie przechodz cym przez ucho igielne32 znalaz a swoje odbicie w Dziejach wi tych 
Aposto ów Piotra i Andrzeja. Aposto owie Piotr i Andrzej na skutek g oszonej nauki i dokonywanych cudów popadli w kon-
ß ikt z bogaczem Onezyforem. Nie chcia  on bowiem wyrzec si  maj tku i rodziny, by móc dokonywa  takich cudów 
jak aposto owie. Aby udowodni  bogaczowi jak istotne jest wyrzeczenie si  dóbr ziemskich, Piotr nakaza  wielb dowi 
przej  przez ucho igielne. Powi kszy o si  ono do tego stopnia, e zwierz  mog o bez trudu przez nie przej . Poniewa  
Onezyfor nadal niedowierza  g oszonej nauce, a nawet podejrzewa , e aposto owie s  czarnoksi nikami, test z igielnym 
uchem zosta  powtórzony z kobiet  jad c  na wielb dzie33.

Wyj tkowy cud z udzia em dzikiego zwierz cia zrelacjonowa  Pawe  w swoich Dziejach. W drodze do Jerycha Pawe  
wraz z towarzysz cymi mu kobietami spotka  lwa. W czasie odmawianej przez podró ników modlitwy lew po o y  si  
u stóp Paw a i przemówi  ludzkim g osem, prosz c o chrzest. Aposto  – pomimo l ku i zdumienia – udzieli  sakramentu. 

23 Ewangelia dzieci stwa arabska, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., s. 425.
24 Dzieci stwo Pana, Ewangelia Tomasza, [w:] dz. cyt., T. 1, s. 388; H. Langkammer, Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989, s. 34.
25 Ewangelia Pseudo-Mateusza, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 1, s. 310-312.
26 Protoewangelia Jakuba, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 1, s. 270.
27 Tam e, s. 283.
28 Ewangelia Nikodema, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 1, s. 667.
29 Ksi ga zmartwychwstania Jezusa-Chrystusa autorstwa Aposto a Bart omieja, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 1, s. 667.
30 M. Starowieyski, Zapytaj…, dz. cyt., s. 195-198. 
31 M. Starowieyski, Teksty do poznania legendy Judasza, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2004, nr XVII, s. 65-88.
32 „Jeszcze raz wam powiadam: atwiej jest wielb dowi przej  przez ucho igielne ni  bogatemu wej  do królestwa niebieskiego”, Mt 19,24 dz. cyt.
33 Dziejach wi tych Aposto ów Piotra i Andrzeja, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 1, s. 276-278.
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Opowiadanie o tym wydarzeniu spotka o si  z niewiar  mieszka ców Efezu, którzy postanowili wyda  Paw a na po ar-
cie dzikim zwierz tom w trakcie zbli aj cych si  igrzysk. Jednak lew, który zosta  wypuszczony w tym celu, okaza  si  
ochrzczony. Zwierz  wymieni o wi c z Paw em pozdrowienia i – jak podaje tekst apokryfu – ask  Boga zostali uwolnieni 
ze stadionu34.

Podobny cud o nawróceniu dzikiego zwierz cia podaj  Dzieje Aposto a Filipa. Lampart poczu  skruch  z powodu pora-
nienia kozio ka do tego stopnia, e zrezygnowa  z my li o po arciu swojej oÞ ary. Sta o si  to na skutek pro by kozio ka, by 
lampart porzuci  dziko  i sta  si  agodny. Kozio ek zosta  uzdrowiony, a na skutek modlitwy Filipa, zwierz ta otrzyma y 
„serca ludzkie” i zosta y towarzyszami aposto ów. Z czasem otrzyma y równie  ludzki wygl d i b ogos awi y Boga35. 
W apokryÞ e tym cz sto wyst puj  równie  smoki i w e, nad którymi aposto  zwyci a moc  Bo , zmuszaj c je do 
odej cia, lub budowy wi tyni36.

Tekst Dziejów Piotra przedstawia mi dzy innymi podró  aposto a do Rzymu, której celem by o zlikwidowanie zamie-
szania, jakie wywo a a w tamtejszych wspólnotach chrze c  a skich dzia alno  Szymona Maga. W wydarzeniu tym rol  
pos a ca pomi dzy Piotrem a Szymonem Magiem pe ni  pies, który otrzyma  do tego celu dar mowy. Pies po wykonaniu 
misji zako czy  swój ywot. W celu uwiarygodnienia swojego nauczania Piotr dokona  równie  cudu wskrzeszenia su-
szonego ledzia37.

W Dziejach Aposto a Judy Tomasza na pomoc aposto owi dwukrotnie przychodz  os y, obdarzone darem mowy. Poma-
gaj  one Tomaszowi dotrze  do celu podró y, pe ni  rol  mediatorów z niewiernymi, a nawet wyp dzaj  z ego ducha38. 
Aposto  Jan rozmawia z pch ami w zaje dzie i trzyma oswojon  kuropatw 39, a wi ty Mateusz uwalnia miasto od smo-
ków40.

Juda Tadeusz poskramia natomiast dwie tygrysice, które uciek y z klatek, i stanowi y zagro enie w okolicy. Na skutek 
interwencji Judy Tadeusza pozbawione swojej dzikiej i agresywnej natury wróci y do klatek. Znamienne s  tu s owa, które 
wypowiedzia  aposto : „S uchajcie wy wszyscy, synowie ludzcy, uczynieni na obraz Bo y, którym Bóg da  rozum, pami  
i m dro , rozwa cie przyk ad tych dzikich bestii, które wprawdzie nie s  agodne, ale us yszawszy imi  Pana Jezusa Chry-
stusa przemieni y si  w jagni ta. Ludzie natomiast s  tak uparci, e nie chc  zrozumie , e nie s  bogami ba wany zrobione 
ze z ota lub srebra, puste wewn trz wyrobione wedle woli ludzkiej, wyrze bione z kamienia lub drzewa. Zapominacie 
jednak o Bogu, który was stworzy , który daje wam deszcz z nieba, chleb z ziemi, a wino i olej z ga zek drzewa”41.

Zako czenie 
Zwierz ta odgrywaj  du  rol  w Starym i Nowym Testamencie, st d nie brakuje ich równie  w apokryfach obydwu 

Testamentów. O ile jednak w Biblii opisy nacechowane s  powag , o tyle w apokryfach nie brak fantastycznych wydarze  
i magicznych sytuacji typowych dla tej literatury. Konieczne jest rozwa enie tych opowiada  w kontek cie ówczesnych 
poj , panuj cych w czasie i rodowisku, w którym dany apokryf powstawa .

Apokryfy Starego Testamentu nawi zuj  do grzechu pierwszych rodziców i jego skutków. Spowodowa  on, e zwie-
rz ta sta y si  dzikie i agresywne, a tak e utraci y zdolno  porozumiewania si  z lud mi wspóln  mow . Wyra ona jest 
równie  wiara, e w czasach mesja skich pierwotny ad zostanie przywrócony. 

W apokryÞ cznych dziejach aposto ów znajduj  si  opowiadania o cudach dokonanych wzgl dem zwierz t, którymi 
aposto owie pos uguj  si  w swoich misyjnych dzie ach. Po grzechu pierworodnym zacz y by  niepos uszne, dzikie 
i pozbawione mowy. W spotkaniach z aposto ami trac  swoj  natur , ponownie staj  si  agodne i pos uszne, otrzymuj  
specjalne dary – takie jak mowa czy ludzkie serca. Cuda te uwiarygodniaj  natomiast nauk  aposto ów i s  gwarantem jej 
prawdziwo ci i skuteczno ci. Pewne elementy pozostaj  jednak trudne do wyja nienia, jak na przyk ad chrzest przyjmo-
wany przez zwierz ta czy moment, w którym, staj  si  one podobne do ludzi.

Apokryfy nie przynosz  licznych tekstów o zwierz tach, jednak pokazuj  ich rol  i sposób my lenia o nich w ród 
chrze c  an staro ytnych.

34 Dzieje Paw a, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 1, s. 435 i 440.
35 Greckie Dzieje Aposto a Filipa, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 2, s. 800 i 809-810.
36 Greckie Dzieje Aposto a Filipa, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 2, s. 805.
37 Dzieje Piotra, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 1, s. 496 i 499-500.
38 Dzieje Aposto a Judy Tomasza, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 2, s. 613 i 632-639.
39 Dzieje Jana, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 2, s. 320 i 334.
40 aci skie M cze stwo Aposto a w. Mateusza, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 2, s. 978 i n.
41 aci skie M cze stwo w. Szymona i Judy, [w:] M. Starowieyski (red.), dz. cyt., T. 2, s. 1009.
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