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2.  Autor Ewangelii św. Marka 

Pierwsza Ewangelia nie podaje imienia jej autora. Czyni to dopiero tradycja. Jej 

świadkowie jednomyślnie przypisują autorstwo ewangelii Markowi. Próby podważania 

jego autorstwa są sporadyczne i spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem 

większości komentatorów. 

 Świadectwa zewnętrzne 

Najstarszym świadectwem tradycji jest wypowiedź Papiasza, biskupa Hierapolis we 

Frygii (zm. ok. 130 r.), przekazana przez historyka Euzebiusza: 

 "To zaś powiedział prezbiter Marek, który był tłumaczem Piotra, spisał dokładnie 

wszystko, co zachował w pamięci, ale nie według tego, co mówił i czynił Pan.                     

Ani bowiem Pana nie słyszał, ani nie należał do Jego grona i tylko później - jak już 

wspomniałem - był towarzyszem Piotra. Otóż Piotr stosował nauki do potrzeb 

słuchaczy, a nie dbał o związek słów Pańskich. Nie popełnił więc Marek żadnego błędu, 

jeśli w szczegółach tak pisał, jak się to w jego pamięci  przechowało. O jedno się tylko 

bowiem starał, by nic nie upuścić z tego, co słyszał oraz by nie napisać jakiejś 

nieprawdy" 

Przekaz Papiasza jest ważny nie dlatego, że potwierdza autorstwo Marka - o tym 

bowiem wszyscy jemu współcześni wiedzieli - ale dlatego, że daje wyobrażenie, w jaki 

sposób jego ewangelia powstała. 

Papiasz podaje, że Marek był tłumaczem Piotra. Greckie słowo hermeneutes ma 

podwójne znaczenie: Grecy uważali, że poeci są tłumaczami bogów, gdyż działają pod 

ich natchnieniem. I Marek niewątpliwie był tłumaczem Piotra w tym znaczeniu, iż uległ 

jego inspiracji w trakcie pisania ewangelii. Był sekretarzem apostoła, przekazując 

następnym pokoleniom jego nauczanie. 

Powszechniej jednak słowem "tłumacz" określano człowieka przekładającego jakiś 

tekst z języka obcego (1 Kor 14, 28). I Marek w tym sensie rzeczywiście był 

tłumaczem. Tłumaczył słuchaczom, mówiącym językiem greckim, katechezę Piotra, 

który nie znał ich języka. 



Papiasz wziął także w obronę metodę, jaką posługiwał się ewangelista. 

Prawdopodobnie bowiem jego dziełu przyznawano niższą rangę niż ewangelii św. 

Mateusza. Papiasz twierdził, że Marek przekazał wszystko według tego, co zapamiętał z 

opowiadań Piotra. Podsumowując można stwierdzić, że świadectwo Papiasza 

poświadcza, iż na początku II wieku autorstwo najstarszej ewangelii przypisywano 

Janowi Markowi. Potwierdzają to również świadectwa innych ojców Kościoła i pisarzy 

chrześcijańskich: Ireneusza, Tertuliana, Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa. 

 

 Analiza Ewangelii św. Marka potwierdza świadectwo Papiasza. 

 

 Niewątpliwie napisał ją Semita z myślą o czytelnikach nieznających kultury                     

i zwyczajów żydowskich. 

 W tekście można dostrzec również wyraźne zależności od Piotra. 

 Zabarwienie semickie tekstu dowodzi, że autor ewangelii urodził się w Palestynie,  

a jego językiem ojczystym był aramejski. 

 Ewangelię cechuje bezpośredniość i żywość przekazu, co wskazuje, iż złożyła się 

na nią relacja naocznego świadka. 

 Znamienne jest także, iż jej autor wiele miejsca poświęca Piotrowi (Mk 9, 2; 14, 26 

- 31.37.66-72; 16, 8), Świadczy to o jego związku z apostołem. szczególnie uderza 

fakt, że opisuje wydarzenia rzucające cień na Szymona (Mk 8, 32-33; 9.5; 14,37),           

a przemilcza wydarzenia przedstawiające go w dobrym świetle. Nie przytacza np. 

obietnicy prymatu (Mt 16, 17-19), chociaż podaje wyznanie Piotra pod Cezareą 

Filipową (Mk 8, 27-29); pomija też milczeniem wzmiankę o podatku opłaconym 

przez Piotra za siebie i Jezusa (Mt 17, 27). A jednocześnie szczegółowo opisuje 

słabości i upadki apostoła: naganę otrzymaną od Jezusa (Mk 8, 33; 9,5; 14,37) czy 

też trzykrotne zaparcie się (Mk 14, 66-72). 

Mając na uwadze wielki szacunek, jakim cieszył się Piotr w Kościele pierwotnym, 

taki sposób pisania o nim musiał pochodzić od niego. Marek z własnej inicjatywy nie 

pisałby tak zapewne o Piotrze. To pozwala domniemywać, że duży wpływ na 

powstawanie ewangelii miał Piotr, który nie krył swoich słabości i który 

minimalizował swoje znaczenie we wspólnocie apostołów. O zależności Marka od 

Piotra, które potwierdza Papiasz, mówią także świadectwa biblijne oraz liczne ślady 

katechezy Piotrowej, znajdujące się w Ewangelii św. Marka. (...) 

Biorąc pod uwagę treść najstarszej ewangelii, również można dostrzec wpływ 

katechezy Piotra. Marek, podobnie jak Piotr, zwraca szczególną uwagę na znaki 

nadprzyrodzonej mocy Jezusa, tj. na cuda (Dz 2, 22; 10, 38).  



Poza tym w Ewangelii św. Marka znajduje się wiele szczegółów, które mógł 

zapamiętać tylko ten, kto uczestniczył w opisywanych wydarzeniach:  

 Jezus i apostołowie  w związku z nieustającym napływem ludzi nie mieli nawet 

czasu na spożycie posiłku (Mk 6, 31);  

 niosący paralityka odkryli dach nad miejscem, gdzie znajdował się Jezus (Mk 2, 4);  

 przy rozmnożeniu chleba tłumy usiadły na "zielonej trawie" (Mk 6, 39); 

 na bogatego młodzieńca Jezus spojrzał z miłością (Mk 10, 21). 

Na zależność Marka od Piotra może wskazywać również fakt, że przyznaje mu on w 

swoim dziele szczególne miejsce: 

Piotr wraz z Andrzejem został powołany jako pierwszy Mk 1, 16 

Pierwszoplanową rolę odegrał w czasie nauczania Jezusa w Kafarnaum Mk 1, 21-38 

Jezus nawiedził dom Piotra Mk 1, 29-31 

Piotr znajduje się na pierwszym miejscu w katalogu apostołów Mk 3, 16 

Był świadkiem przemienienia, a także agonii w Getsemani Mk 9,2; 14, 33-37 

Jako pierwszy uznał godność mesjańską Jezusa  Mk 8, 29 

Piotr stawiał Jezusowi pytania w imieniu apostołów Mk 11, 21; 13, 3 

 

W Ewangelii św. Marka można stwierdzić jednak również wpływy innych autorów. 

Jest wiele fragmentów, które pochodzą z tradycji Kościoła. (...) 

Mówiąc o źródłach Ewangelii św. Marka  należy mieć również na względzie 

niewątpliwy wpływ apostoła Pawła. Teksty biblijne często wspominają o związku 

Marka z Apostołem Narodów (Dz 13, 5; 15, 38; Kol 4, 10; Flm 24), stąd też niektórzy 

widzą w Ewangelii św. Marka interpretację pierwotnej tradycji chrześcijańskiej w 

duchu Pawłowym. 

Rzeczywiście, można wskazać terminy, które pojawiają się u obu autorów (do 

ważniejszych należą: dynamis (cud), euangelion (Ewangelia), eireneuo (zachowuję 

pokój), ich ilość jest jednak niewielka, trudno więc mówić o bezpośredniej zależności 

literackiej i teologicznej. 

Z pewnością natomiast można mówić o pewnej zależności od osobowości Pawła,               

z którym Marek wielokrotnie się spotykał. W okresie redakcji Ewangelii św. Marka 

znane były już wszystkie listy Pawłowe. Gdyby zatem ewangelista posługiwał się 

nimi, to lista terminów wspólnych byłaby zapewne dłuższa. A sporadycznie pojawiające 

się terminy wspólne dla obu pisarzy były powszechnie używane w środowisku 

palestyńskim. 

Tymczasem w Ewangelii św. Marka brak jest wielu terminów specyficznych dla 

apostoła Pawła, takich jak np. zniesienie starego Prawa, usprawiedliwienie przez wiarę, 

życie w Duchu Świętym, nawrócenie Żydów (Rz 11, 25-36). Znamienne jest także, że 

w przekazach Marka i Pawła widać różną tradycję eucharystyczną (Mk 14, 22 - 25;                

1 Kor 11, 23 - 26). 



Oczywiście nie można wykluczyć, że Marek mógł znać niektóre listy apostoła Pawła. 

Z całą pewnością jednak nie był od niego zależny, podobnie zresztą jak nie był także 

jedynie sekretarzem  Piotra.  

 

Niewątpliwie Marek był pisarzem i teologiem, był ewangelistą, który korzystał              

z przekazów Piotra i Pawła, podobnie jak korzystał z innych tradycji Kościoła. 

 

 Świadectwa Nowego Testamentu 
 

Osoba Jana Marka, często pojawia się na kartach Nowego Testamentu. Dzieje 

Apostolskie nazywają go Janem (Dz 13, 5.13), Markiem lub też Janem Markiem (Dz 

12, 12.25; 15, 37). 

Matką Marka była Maria, zamożna niewiasta jerozolimska, w której domu zbierali 

się pierwsi chrześcijanie (Dz 12, 12-17). W nim też najprawdopodobniej miała miejsce 

ostatnia wieczerza, o czym może świadczyć fakt, że Marek w swojej ewangelii 

przywołał najwięcej szczegółów dotyczących Wieczernika (Mk 14, 13-17). 
 

Najprawdopodobniej to właśnie Marek był człowiekiem niosącym dzban wody, który 

wskazał wysłanym przez Jezusa uczniom miejsce spożycia wieczerzy (Mk 14, 13). 

Wydaje się także, iż również on był młodzieńcem, który w lnianym okryciu szedł za 

Jezusem po aresztowaniu Go w Getsemani (Mk 14, 50 - 52), jako że jedynie w 

Ewangelii św. Marka zostało odnotowane to wydarzenie. 
 

Dzieje Apostolskie podają, że Marek wcześnie zetknął się z Piotrem, który udał się 

po opuszczeniu więzienia jerozolimskiego właśnie do domu jego matki (Dz 12, 12), 

gdzie zastał wielu chrześcijan na modlitwie. Według niektórych egzegetów Marek 

został przez Piotra ochrzczony. 
 

Marek był krewnym Barnaby i dzięki niemu poznał Pawła. Dołączył do nich, kiedy 

wyruszyli do Antiochii (Dz 12, 25). Dotarł z nimi do Perge w Pamfilii, tam jednak 

odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy (Dz 13, 13). 

Autor Dziejów Apostolskich nie podał, co było przyczyną ich rozstania. Być może 

Marek nie rozumiał jeszcze w tym czasie sensu misji wśród pogan, ale nie można też 

wykluczyć, że nie podołał trudom podróży. To spowodowało, że Paweł nie chciał go 

zabrać w drugą podróż misyjną (Dz 15, 37-38). Na tym tle doszło do ostrego starcia 

między nim a Barnabą, w wyniku którego obaj apostołowie się rozdzielili: "Barnaba 

zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa"                     

i udał się przez Syrię do Cylicji (Dz 15, 39-40). Nieporozumienie to zostało jednak 

wkrótce wyjaśnione i już w czasie pierwszego uwięzienia Pawła w Rzymie Marek był 

przy nim (Kol 4, 10; Flm 24). Stamtąd najprawdopodobniej udał się do Efezu, o czym 

świadczy fakt, że Paweł w czasie drugiego uwięzienia w Rzymie prosił: "Weź Marka               

i przyprowadź z sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania" (2 Tm 4, 11). 



 

Z listu tego wynika więc, że Marek, spełniając prośbę Pawła, w latach 

sześćdziesiątych przebywał w Rzymie. W tym czasie (63 - 64 r.) ewangelista był 

również współpracownikiem Piotra, o czym świadczy Pierwszy List św. Piotra: 

"Pozdrawia was Marek, mój syn" (1 P 5, 13). Określenie "syn" oznacza w tym 

przypadku pokrewieństwo duchowe. Piotr, który ochrzcił Marka, miał prawo nazywać 

go swoim synem. 

Według Euzebiusza i Hieronima, Marek był założycielem i biskupem Kościoła 

aleksandryjskiego. Nie znają jednak tej tradycji pisarze aleksandryjscy: Klemens                      

i Orygenes. Kościół czci Marka Ewangelistę jako męczennika, jednak nie ma pewnych 

wiadomości o okolicznościach jego śmierci. 

 

 


