
Mk 15, 16 - 20a 

 

  (16) Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą 

kohortę.  

(17) ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. 

(18) I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!  

(19) Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd.  

(20) A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. 

 

 

 



Król wyśmiany - (Mk  15, 16 - 20a) 

Ks. dr Damian Jurczak, "Krąg biblijny nr 38" Wyd. Biblos 

 

Scena z Mk 15. 16-20 jest jakby naturalnym przedłużeniem sceny poprzedniej.                           

Po skazaniu Jezusa żołnierze z rzymskiej straży dali upust swojej brutalności, usiłując Go 

upokorzyć jako kogoś, kto uzurpuje sobie tytuł króla Żydów. Dla nich był tylko jednym                 

z wielu skazańców; zakładali, że zasłużył na śmierć, skoro namiestnik oddał Go w ich ręce. 

Potraktowali ten czas jako okazje do dobrej  zabawa, chwilę przerwy od znoju codziennej 

służby. Scena ta zatem nie powinna budzić żadnych zastrzeżeń co do swojej historyczności. 

Ewangelista Łukasz pominął tę scenę, podobnie zresztą, jak opuścił on też scenę 

wyszydzenia Jezusa przed Wysoką Radą (w Ewangelii św. Łukasza Jezus spotyka się z 

drwinami Żydów pilnujących Go, zanim stanął On przed Sanhedrynem - Łk 22, 63-65). 

Ewangelista Jan scenę ,,cierniem ukoronowania" umieszcza już w relacji procesu - Piłat 

ukazuje więc Jezusa ludowi na pośmiewisko - jako króla wyrzuconego (J 19, 5). Możliwe, że 

tutaj motywem przeniesienia sceny są względy teologiczne - Ecce homo. 

Mk 15, 16.  

Nie znamy szczegółów ubiczowania. Z przekazów ewangelistów nie dowiadujemy się, 

jakimi biczami posługiwali się oprawcy, ile wymierzyli mu razów, w jakim stanie przekazali 

do dalszych części kaźni. Wiemy natomiast, co wydarzyło się po biczowaniu. Już Żydzi 

naigrywali się z Jezusa. Był to wyraz ich złości i przewrotności (Mk 14, 65).  

Natomiast rzymscy żołnierze kierowali się najpewniej bezmyślnym okrucieństwem. 

Trudno nie posądzić ich o sadyzm. Działo się to na wewnętrznym dziedzińcu pałacu 

prokuratora - nie wspomina się bowiem o przeprowadzeniu Jezusa na czas biczowania w inne 

miejsce. Chodziło o tę część pałacu, która była pomyślana jako koszary dla żołnierzy.  

W tekście miejsce to nazwano πραιτώριον (,,pretorium"). Można przypuszczać, że 

znajdowało się tam również więzienie. O położeniu pretorium pojawia się tylko niewielka 

wzmianka (Mk 15, 8), że było ono usytuowane w wyżej położonej części miasta (lud szedł 

do pretorium pod górę [άναβάς]). Przed budynkiem, w którym Jezus był przesłuchiwany 

przez Piłata i lżony przez żołnierzy, znajdował się wybrukowany kamieniami pagórek                      

z trybunałem. 

Zgodnie z tradycją pretorium winniśmy lokalizować w obrębie twierdzy Antonia. Chociaż 

nie była to zwykła rezydencja prokuratorów w Jerozolimie, to byłoby nie do pomyślenia, aby 

Piłat wiedząc z doświadczenia, że czas świąt ze względu choćby na ilość pielgrzymów 

przybyłych do Jerozolimy sprzyja niepokojom,  nie przeniósł się do twierdzy przylegającej 

bezpośrednio do pałacu świątynnego - w razie potrzeby był bowiem w stanie szybko 

wkroczyć i zapobiec rozruchom (Dz 21, 31n.).  



Wewnętrzny dziedziniec twierdzy Antonia wyłożony był dużymi płytami z wapienia                     

i w związku z tym bywa utożsamiany z lithostrotos (aram. gabbata). 

Jako, że dziedziniec znajdował się wewnątrz twierdzy, zatem arcykapłani, aby uchronić się 

od zaciągnięcia rytualnej nieczystości, nie mogli pozwolić sobie na wejście na niego 

(nadchodził czas świąt). W związku z tym wysuwa się hipotezę, że pretorium znajdowało się 

w pałacu Heroda, gdzie zwykle mieszkali prokuratorzy w Jerozolimie.  

Józef Flawiusz pisze na przykład, że prokurator Judei w latach 64-66, Gesjusz Florus, 

mieszkał tam i sprawował sądy przed pałacem. Zgodnie z tym pretorium wchodziłoby w 

skład budynków pałacowych, przed którymi znajdowało się lithostrotos, arcykapłani więc 

mogliby tu wejść bez narażenia się na skalanie.  

Marek pisze, że żołnierze „zwołali całą kohortę” (Mk 15, 16). Kohorta (σπεϊρα) była to 

jednostka taktyczna armii rzymskiej, licząca 3 manipulały, czyli 6 centurii (odpowiedniki 

ilościowy współczesnego batalionu). Legion składał się z 10 kohort. W czasach Juliusza 

Cezara liczyła 600 ludzi. Za cesarstwa rzymskiego pierwsza kohorta legionu (cohors 

militaria)  liczyła 800 żołnierzy, pozostałe (cohortes quingenariae) po 480. Oznacza to, że 

dosyć duży oddział żołnierzy przyglądał się upokorzeniu Jezusa. 

Mk 15, 17-19.  

Marek opisuje w tym miejscu sposób potraktowania Jezusa. Żołnierze rzymscy ubrali Go 

„w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę”. W sposób karykaturalny 

więc naśladowali obrzęd intronizacji. Wznosili okrzyki: „Witaj, Królu Żydowski!”.  

Świadczy to, że przynajmniej część żołnierzy była wcześniej świadkiem procesu Jezusa. 

Widzieli bowiem, że oskarżonego Go o to, iż podaje się za „króla Żydów”. Stąd to 

szydercze odegranie sceny hołdu.  

Purpurowy płaszcz miał symbolizować godność królewską (Est 8, 15; Ez 23, 6; Dn 5, 

7.16). Również szaty arcykapłana i innych kapłanów miały kolor purpurowy (Wj 28). Taką 

barwę miała też zasłona Miejsca Świętego (Wj 26, 31.36). W czasie kaźni Jezusa 

wykorzystywano prawdopodobnie zwykły czerwony (πορφύραν) płaszcz żołnierski. 

Żołnierze założyli Jezusowi na głowę koronę z ciernia (άϗάνθινον). Cierń - 

prawdopodobnie jak oset - to pojęcie ogólne, określające w Piśmie Świętym rośliny 

kolczaste.  

Na polach Palestyny spotykamy różne ich gatunki: żółto kwitnącą wilżynę ciernistą 

(Ononis natrix), kolczastą Poterium spinosum, a w pobliżu Kafarnaum głożynę afrykańską 

(Ziziphus lotus). Prawdopodobnie to ostatnią z nich miał na myśli Jezus w swej przypowieści 

(Mt 13, 7), ponieważ po opadach deszczu rozrasta się ona bardzo, zagłuszając zboże.  

 

Z jakiego rodzaju krzewu sporządzono koronę dla Jezusa? Z pewnością nie była to 

szydlica, zwana dziś też „cierniem Chrystusowym” (Zizyphus spina Christi), roślina ta rośnie 

bowiem daleko od Jerozolimy.  



Trudno przypuszczać, że została przez żołnierzy przywieziona z Cezarei Nadmorskiej. 

Chyba, że już wcześniej służyła im do torturowania skazańców - wówczas nie można tego 

wykluczyć. 

 „Żołnierze bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali 

Mu hołd” (Mk 15, 19).  

To właśnie w ten szyderczy sposób żołnierze chcieli zademonstrować swoją wyższość 

wobec więźnia - traktując Go jak przedmiot, którym można się bawić.  

Historycy odnotowali podobne sceny.  

 Gdy Herod Agryppa przybył do Egiptu, tłum pochwycił człowieka umysłowa 

chorego o imieniu Karabasz, przyoblekł go w diadem, berło i płaszcz królewski. 

Oddano mu pokłon, wołając mare, to znaczy „panie”
1
. W ten sposób ujawniono 

niechęć wobec Agryppy.  

 Pod koniec I w. po Chr. Persowie posadzili jakiegoś skazańca na tron i pozwolili 

mu przez krótki czas odgrywać rolę króla. Podobne przypadki zdarzały się u 

Rzymian.  

 Nawet cesarza Witeliusza znieważono i wyśmiano przed jego ścięciem.  

Wypadki te potwierdzają tylko historyczność omawianej sceny, choć motywacja                        

w każdym z nich musiała być zgoła różna. 

Mk 15, 20a.  

Po wszelkich formach szyderstwa wobec Jezusa nadszedł czas wykonania wyroku. 

Dlatego Jezus został ubrany w swoje własne szaty i w ten sposób rozpoczęła się Jego droga 

krzyżowa. 

 

PASJA WEDŁUG OBJAWIEŃ BŁ. ANNY KATARZYNY EMMERICH 

 

„Podczas gdy biczowano Jezusa, Piłat kilkakroć przemawiał do ludu duchu 

pojednawczym, lecz wciąż odpowiadano mu uporczywym krzykiem: „Precz z Nim! Musimy 

Go usunąć, choćbyśmy sami mieli przez to zginąć!”. Gdy prowadzono Jezusa do strażnicy, 

znowu rozległy się okrzyki: „Precz z Nim! Precz!”. Coraz to nowe schodziły się gromady 

Żydów, podburzonych przez zauszników arcykapłanów, i coraz groźniejsze okrzyki rozlegały 

się wokoło. 

Po zaprowadzeniu Jezusa do strażnicy nastąpiła krótka chwila spokoju. Piłat zajął się 

wydaniem odpowiednich rozporządzeń wojsku. […] Zabobonny ten człowiek był w wielkiej 

rozterce. Sam nie wiedział co począć, jak rozstrzygnąć o losie Jezusa. I znowu palił w                  

samotności kadzidła swoim bożkom, próbował znaków wróżebnych, lecz w żaden sposób nie 

mógł się pozbyć dręczącej go niepewności. […] 

                                                           
1
 Filon z Aleksandrii, Contra Flaccum 36-39. 



Tymczasem na wewnętrznym dziedzińcu strażnicy odbywało się koronowanie Jezusa 

cierniem. Strażnica stała już w obrębie forum, a pod nią znajdowały się więzienia dla 

złoczyńców. Wokoło otoczona była kolumnadą otwartych portykach. Na dziedzińcu zebrało 

się około 50 zbirów, czeladzi, parobków, dozorców więziennych, siepaczy, niewolników                 

i katów, którzy Jezusa biczowali. Wszyscy oni brali czynny udział w naigrawaniu się z Pana. 

I motłoch uliczny zaczął się cisnąć na dziedziniec, ale wnet nadszedł oddział złożony z 1000 

rzymskich żołnierzy i otoczył zbitym i zwartym szeregiem całą strażnicę, nie dopuszczając 

nikogo. Żołnierze sami śmiali się i szydzili, podżegając tym dręczycieli Jezusa do zadawania 

Mu tym większych mąk. Śmiech i żarty żołnierzy prowokowały tę zgraję do okrucieństwa, 

jak oklaski widzów podniecają aktora do lepszej gry. 

Wytoczyli na środek ułamaną podstawę jakiejś dawnej kolumny, z otworem w środku, w 

którym zapewne niegdyś była ona osadzona. Na tym postawili niski, okrągły stołek 

opatrzony z tyłu antabą do trzymania. W złości swej posypali stołek ostrymi kamykami i 

skorupami z naczyń. 

Przygotowawszy siedzenie, zdarli znowu ze zranionego ciała Jezusa wszystkie suknie, a 

narzucili Mu krótki, czerwony płaszcz żołnierski, podarty ze starości i niesięgający nawet do 

kolan. Tu i ówdzie zwieszały się z płaszcza strzępy żółtych ozdób. Płaszcz ten leżał zwykle 

w kącie w izdebce pachołków, a ubierano w niego zazwyczaj ubiczowanych złoczyńców, już 

to na pośmiewisko, już to by osuszyć krew spływającą z ran biczowanego.  

Ubrawszy weń Jezusa, przywlekli Go prze siedzenie posypane skorupami i kamieniami, i 

całą siłą posadzili Go na nie. Teraz zabrali się do wtłaczania Mu korony cierniowej. Korona 

ta wysoka na kilka dłoni, pleciona była gęsto z trzech gałęzi cierniowych, grubych jak palec, 

umyślnie w tym celu wyciętych w krzakach (widziałam nawet to miejsce, gdzie je 

wycinano). Użyto do tego trojakiego rodzaju cierni, podobnych do naszego głogu, szakłaku i 

tarniny. Kolce z rozmysłem zwrócone były prawie wszystkie do środka. U góry przypleciona 

była wystająca obwódka z jakiegoś ciernia, podobnego do jeżyny; tędy ujmowali siepacze 

koronę w rękę. Korona zrobiona była na kształt szerokiej taśmy, przybrała więc formę 

korony dopiero wtenczas, gdy opasali nią Jezusowi głowę i z tyłu mocno związali. 

 Ciernie, zwrócone do środka, wnikały głęboko w głowę Jezusa. Do ręki dali Mu grubą 

trzcinę zakończoną kością, a wszystko to robili z szyderczym namaszczeniem, jak gdyby 

uroczyście koronowali Go na króla. Teraz dopiero zaczęli znęcać się nad Nim. Wydzierali 

Mu trzcinę z ręki i bili nią w koronę, by kolce głębiej wbijały się w głowę.  

Krew zaczęła spływać Jezusowi po twarzy i zalewać Mu oczy. A oni klękali przed Nim, 

bili Go i pluli Mu w twarz, krzycząc: „Bądź pozdrowiony, Królu Żydowski!”. Wreszcie 

wśród śmiechu piekielnego wywrócili Go ze stołkiem na ziemię, lecz zaraz poderwali Go i 

posadzili na nowo, raniąc o skorupy Jego ciało”
2
. 

 

                                                           
2
 Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich, s. 232-234. 



 

 

”Król wyśmiany" (Mk 15, 16-20) 

 

Raduj się, Córo Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i pokorny, 

dosiadając osiołka. Lecz ona Go zobaczyła i się zasmuciłam zwróciła się do Niego i odczuła 

ból. On, tak łaskawy i dzieciom miłosierny, rozciągnął swoje dobrodziejstwa jak dla swoich 

dzieci, lecz ona odpłaciła złem zarówno Jemu, jak i Temu, który Go posłał. Z tego powodu, że 

nie mogła odrzucić Ojca, okazała swoją nienawiść Jego Jedynemu. W ten sposób za wielkość 

Jego dobroci uczyniła Mu wiele zła. Ojciec obmył ją z jej krwi, ona zaś na Syna zrzuciła 

plwociny. Ojciec ubrał ją w bisior i purpurę, ona zaś ubrała Go w szaty szyderstwa. On 

położył na jej głowę koronę chwały, ona zaś Mu uplotła koronę z cierni. On ją żywił 

tłuszczem i miodem, ona zaś dała gorycz. On jej dał wina oczyszczone, ona zaś podawała Mu 

ocet w gębce. Tego, który sprawił, że weszła do miasta, ona wyrzuciła na pustynię. Temu, 

który nałożył jej sandały, ona kazała pośpieszyć boso na Golgotę. Temu, który obwiązał jej 

biodra szafirem, ona przebiła bok włócznią (św. Efrem Syryjczyk, „Komentarze do 

„Diatessaronu”” 18, 1). 
 

 

„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę” (Mk 15, 17) 

 

Naigrywając się, ubrali Go w purpurę, ale uczynili to proroczo: był bowiem Królem.  

Choć uczynili to z szyderstwa, to jednak uczynili, i stało się to symbolem królewskiej 

godności. Chociaż korona była z cierni, to jednak była koroną i włożoną przez żołnierzy – 

królów bowiem ogłaszają żołnierze (św. Cyryl Jerozolimski, „Homilia o paralityku” 12, 

tłum. W. Kania). 

 

A zaś w samej męce i krzyżowaniu, nim doszło do okrutnej śmierci i krwi przelania, jakież 

zarzuty i złorzeczenia cierpliwie wysłuchane, jakież zniesione szydercze obelgi, że plwociny 

urągających odbierał ten, który krótko przedtem śliną oczy ślepemu uzdrowił […], że był 

cierniem koronowany ten, który męczenników wiekuistych wieńczy kwiatami, że był bity               

w twarz rękami ten, który prawdziwe palmy daje zwyciężającym, że pozbawiony był sukni 

ziemskiej ten, który zostawił kielich zbawienia.  

On niewinny, on sprawiedliwy, owszem, sama niewinność i sama sprawiedliwość, między 

zbrodniarzami policzony i fałszywymi zarzucony świadectwami, sądzony jest mający sądzić, i 

Słowo Boga milcząc, na krzyż jest wiedzione […]. On nie mówi ani się porusza, ani 

majestatu swego podczas swej męki nie ukazuje. Aż do końca wytrwale i cierpliwie znosi 

wszystko, by w Chrystusie dopełniła się pełna i doskonała cierpliwość  

(św. Cyprian, „O pożytku cierpliwości” 7, tłum. J. Czuj). 

 

 

 



1. W scenie wyszydzenia spotykają się dwa różne podejścia do drugiego 

człowieka. Podejście pełne szacunku – reprezentowane tu przez Jezusa – i 

podejście szydercze, prześmiewcze, którego reprezentantami są rzymscy 

żołnierze. Szacunek to uznanie godności osoby ludzkiej – zarówno własnej, jak 

i drugiego człowieka. Zasadą jest tu wzajemność, gdyż każda osoba ma prawo 

do szacunku.  

      Aby szanować innych, trzeba jednak najpierw nauczyć się szanować siebie 

samego. Wśród rzymskich żołnierzy, ludzi przyzwyczajonych do krwawych 

zmagań,  brakowało szacunku do siebie samego – trudno więc było go również 

oczekiwać wobec innych – szczególnie więźniów. Chrześcijanie kierują się 

zupełnie inną zasadą: miłuj bliźniego jak siebie samego. 

 

2. W paryskiej katedrze Notre Dame w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 

piętnastej wystawiona jest do publicznej adoracji korona cierniowa.            

Przedmiot ten został w 1239 roku kupiony przez króla Francji św. Ludwika IX 

od Baldwina, młodego władcę Cesarstwa Łacińskiego, utworzonego po IV 

wyprawie krzyżowej. 

 

 Jak wyglądało to insygnium, które w intencji jego twórców  miało być 

oznaką szyderstwa i narzędziem męki? 

 

     Pierwotnie miało ono formę czepca sporządzonego z krzewów cierniowych. 

Szkielet konstrukcyjny stanowiła obręcz z gładko splecionych gałęzi, do której 

doczepiano kolejne gałązki cierniowe, najprawdopodobniej mocując je 

sznurem. Według tradycji koronę cierniową, po zdjęciu Chrystusa z krzyża, 

zabrał ze sobą jeden ze świadków ukrzyżowania.  



     Ponieważ chrześcijaństwo przez pierwsze trzy wieki spotykało się z różnymi 

formami prześladowań, więc wszystko, co w jakikolwiek sposób wiązało się            

z Jezusem Chrystusem, było niszczone zarówno przez Rzymian, jak i Żydów.               

W związku z tym wszelkie relikwie przechowywano w ukryciu.  

     Światło dzienne mogły ujrzeć dopiero po edykcie mediolańskim z 313 r., na 

mocy którego chrześcijanie uzyskali prawo do wyznawania swojej religii. 

Najstarszy zapis historyczny, jaki pojawia się na temat korony cierniowej, 

pochodzi z 409 r. (św. Paulin z Noli). 

 

3. W całokształcie męki Jezusa scena wyszydzenia jest bardzo wymowna. Jezus 

jest prawdziwym Synem Bożym. W zgodzi z zamysłem Ojca wkracza na drogę 

krzyżową. Marek nie boi się pokazać Jezusa cierpiącego. Kto chce pójść za 

Nim, ten obiera podobną drogę – drogę cierpienia – prowadzi ona jednak do 

chwały. 

 

 


