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   Czy Herodiada była sprawczynią śmierci Jana Chrzciciela?  

Oprac. Magdalena Hermanowicz 



PLAN PREZENTACJI: 

 

 1. Kim była Herodiada? 

 2. Przyczyny konfliktu z Janem Chrzcicielem. 

 3. Wpływ Herodiady na śmierć proroka. 

 4. Herod Antypas i Heoriada po śmierci Jana. 

 

 



Cz. 1 

KIM BYŁA HERODIADA? 
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Genealogia Herodiady: 



Herodiada pod opieką dziadka. 

 

Herod Wielki (73/2–4 r. 

przed Chr. ) 

Herod Wielki zagnębiany wyrzutami 

sumienia z powodu zabicia swych synów, 

Arystobula i Aleksandra, postanowił  

troskliwie zaopiekować się osieroconymi 

wnukami.  

 



Po śmierci Heroda Wielkiego (4 rok przed Chr.)  wśród 

przedstawicieli dynastii herodiańskiej na dobre rozgorzała walka o 

sukcesję po królu.  

 

 

Siostra Heroda Salome I, babka Herodiady, brała czynny udział w 

procesie ratyfikacji testamentu brata toczącym się pod 

przewodnictwem Augusta w Rzymie.  

 

 

Na czas rozstrzygania sporu o tron Herodiada, wraz z całą rodziną 

matki, przeprowadziła się do Rzymu.  



Zgodnie z wolą dziadka Herodiada poślubiła swego wuja, Heroda 

Filipa. Był on synem Heroda Wielkiego i jego drugiej żony 

Mariamme, która była córką arcykapłana Szymona.  

 

 

 

W pierwszym małżeństwie Herodiada urodziła tylko jedną córkę, 

której nadała imię po babce - Salome.  

 

 

 



W 27 lub 28 roku po Chr. do Rzymu, w sprawach 

urzędowych, przybył  tetrarcha Galilei i Perei - Herod 

Antypas.  

Podczas odwiedzin w domu brata zapałał on gorącym 

uczuciem do jego żony, Herodiady. Ta odwzajemniła jego 

pożądanie.  

 

 



Cz. 2  

PRZYCZYNY KONFLIKTU Z JANEM CHRZCICIELEM  



Jan Chrzciciel 

Jan Chrzciciel stylem życia, 

sposobem ubierania się i 

odżywania przypominał 

proroków z minionych wieków.  

Oficjalną działalność  mógł 

rozpocząć najwcześniej jesienią 

27 roku lub w 28 roku po Chr.  

 

 

 



Jan Chrzciciel i faryzeusze 

       Jan rozpoczął swoją 

działalność w czasie bardzo 

trudnym dla Narodu 

Wybranego. Żydzi 

pozbawieni byli całkowicie 

politycznej samodzielności. 

       Oczekiwanie Mesjasza 

zaczęło nabierać znaczenia 

politycznego, zatracając 

całkowicie charakter 

duchowo-religijny.  

        



Chrzciciel głosił potrzebę 

przygotowania się na rychłe nadejście 

Mesjasza. Wzywał do: 

• kształtowania cnót, 

• sprawiedliwości we wzajemnych 

relacjach, 

• gorliwego czczenia Boga. 

 

Na znak poprawy życia udzielał 

chrztu wodą nad brzegami rzeki 

Jordan.  

 

Do Jana przybywały tłumy wiernych z 

terenu całej Ziemi Świętej. Jego 

orędzie niosło nadzieję na poprawę 

dramatycznej sytuacji, w jakiej 

znaleźli się Żydzi.  

 

Jan Chrzciciel 



 

 

 

Charyzmatyczny prorok cieszył się bardzo dużym szacunkiem i 

uznaniem społecznym. Zdaniem Józefa Flawiusza Herod Antypas 

obawiał się, że Jan może stać się inspiratorem buntu ludności 

cywilnej.  

 

 

 

„Gdy zewsząd nadciągały rzesze, bo nauki Jana roznieciły wśród ludzi 

niesłychany entuzjazm, Herod uląkł się, by tak wielki autorytet owego 

męża nie  popchnął ich do buntu przeciw władzy; wyglądało bowiem 

na to, że na wezwanie Jana gotowi byli ważyć się na wszystko.”  

                                            Józef Flawiusz, Antiquitates Judaicae, tł. E. Dąbrowski, XVIII, 

112-121 



 

„Nie wolno ci jej trzymać”                                            

                                                Mt 14,4 

 

„Nie wolno ci mieć żony twego brata” 

                                                                      Mk 

6, 18 

 

 
Jan Chrzciciel otwarcie i bardzo surowo karcił tetrarchę za 

kazirodczy związek z bratową. Wskazywał na łamanie przez 

Heroda zasad Prawa żydowskiego.  

 



Krytykując Antypasa Jan odwoływał się do przepisów z Księgi 

Kapłańskiej : 

 

„Ktokolwiek cudzołoży z żona bliźniego, będzie ukarany 

śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.”      

                                                                                            Kpł 20, 

10 

 

„Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. 

Odsłonił nagość swojego brata – będą bezdzietni.”  

                                                                                            Kpł 20, 

21 

 

„Nie będziesz odsłaniać nagości swojej bratowej, jest to nagość 

twojego brata.”   
                                                                                                      Kpł 

18,16 

 

 

 

 



Herodiada była w pełni świadoma, że za sprawą słów Jana 

poddani mają pretekst, by podważać jej autorytet i odmawiać 

okazywania należnego jej szacunku.  

 

 

„A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, 

lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go 

jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę.”  

                                                                                           Mk 6, 

19-20 

 



Cz. 3 

WPŁYW HERODIADY NA ŚMIERĆ PROROKA 



 

 

„Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień 

swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, 

dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.”    

                                                                                (Mk 6, 

21) 

 

 

 

„Otóż, kiedy obchodzono  urodziny Heroda …” (Mt 14, 

6a) 

 

 

  



Gaston Bussiere, Salome, 1914 r.  

„… tańczyła wobec 

gości córka Herodiady i 

spodobała się 

Herodowi.” 

                       (Mt 14, 

6b) 



Gustave Moreau, Salome. 

„Gdy córka tej 

Herodiady weszła i 

tańczyła spodobała się 

Herodowi i 

współbiesiadnikom.” 

                          (Mk 6, 

22) 

 



„Zatem pod przysięgą 

obiecał jej dać wszystko , 

o cokolwiek poprosi.”  

                              (Mt 14, 

7) 

„Król rzekł do dziewczęcia: 

<<Proś mię, o co chcesz, a 

dam ci>>. Nawet jej 

przysiągł : <<Dam ci, o co 

tylko poprosisz, nawet 

połowę mojego 

królestwa>>.”  

                        (Mk 6, 22b-

23) 



„Ona wyszła i zapytała swą matkę: <<O co 

mam prosić?>>. Ta odpowiedziała: <<O 

głowę Jana Chrzciciela>>.  

Natychmiast weszła z pośpiechem do 

króla i prosiła: <<Chcę, żebyś mi zaraz dał 

na misie głowę Jana Chrzciciela>>.” 

 

                                                     (Mk 6, 

24-25)  

„A ona przedtem podmówiona 

przez swą matkę: <<Daj mi – 

rzekła- tu na misie głowę Jana 

Chrzciciela!>>” 

 

                                       (Mt 14, 

8) 



„A król bardzo się zasmucił, 

ale przez wzgląd na 

przysięgę i na biesiadników 

nie chciał jej odmówić. 

Zaraz też król posłał kata i 

polecił przynieść głowę 

Jana.  

                         (Mk 6, 26-

27a)  

„Zasmucił się król. Lecz 

przez wzgląd na przysięgę i 

współbiesiadników kazał jej 

dać. Posłał więc i kazał ściąć 

Jana w wiezieniu.”  

                             (Mt 14, 9-

10) 



Schmutzler, Salome 

„Przyniesiono głowę Jana na misie i 

dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją 

swej matce .” 

 

                                         Mt 14,11 



„Ten poszedł, ściął go w więzieniu i 

przyniósł głowę Jana na misie; dał ją 

dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.” 

 

                                 Mk 6, 27b-28 

Andrea Solari, Salome z głową świętego 

Jana Chrzciciela. 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Salome 

otrzymuje głowę św. Jana Chrzciciela.  



Peter Paul Rubens, Uczta Heroda, 1633 r.  



Aleksander A. P. Rouffino, Herodiada, 1878 r.  



Salome przynosi głowę Jana Chrzciciela swej matce. 



Cz. 4 

HEROD ANTYPAS PO ŚMIERCI JANA 



 

Tetrarcha po zabiciu Jana na pewno nękany był wyrzutami sumienia.  W 

działalności Jezusa z Nazaretu doszukiwał się oznak zmartwychwstania 

Jana. Bezpośrednio wspomina o tym św. Mateusz: 

 

„W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł 

do swych dworzan: <<To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego 

moce cudotwórcze w nim działają>>.”  

                                                                                                             Mt 

14, 1-2 

 

 



Albrecht Durer, Jezus przed Herodem, 

1509 r.  

„O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał 

również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. 

Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z 

martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze 

inni, że któryś z dawnych proroków 

zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: <<Ja 

Jana ściąć kazałem. Któż więc jest ten, o 

którym takie rzeczy słyszę?>> I chciał go 

zobaczyć.                               

                                                         Łk 9,7-9 

 

Cudotwórcza działalność Jezusa spowodowała 

duże zamieszanie i niepewność wśród Żydów, 

którzy podobnie jak Herod doszukiwali się w 

Jego samoobjawieniu oznak 

zmartwychwstania Jana Chrzciciela lub 

ponownego przybycia Eliasza.  



 

Obok wyrzutów sumienia i poczucia winy z powodu zgładzenia Jana, Herod 

miał także inne powody do zmartwień. Genezą wszystkich kolejnych także 

okazał się związek z Herodiadą.  

 

W 36 roku po Chr. były teść Antypasa, król Perty Aretas IV, zdecydował się na 

wypowiedzenie wojny zięciowi. Bezpośrednią przyczyną konfliktu była chęć 

zemsty za okrycie hańbą kilka lat wcześniej córki Aretasa. Księżniczka 

nabatejska była pierwszą żoną Antypasa. Małżeństwo zawarte miedzy nimi 

miało zapewnić pokojowe i przyjazne relacje władców państw sąsiednich. 

Porzucenie córki Aretasa w celu poślubienia Herodiady odebrano w Petrze 

jako ogromną zniewagę.    

 

Zwycięstwo wojsk Aretasa w 36 r. w bitwie pod Gamalą w Galilei powszechnie 

zinterpretowano jako bożą karę dla Heroda za oddalenie pierwszej żony i 

zabicie Jana. Chrzciciel w sprawie rozwodu Heroda z córką Aretasa opowiadał 

się po stronie księżniczki z Perty, uznając  za całkowicie bezprawne oddalenie 

jej przez Heroda.  



W 37 roku brat Herodiady, Herod Agryppa I, zaszczycony został przez 

cesarza Kaligulę nadaniem mu tytułu królewskiego.  

 

   Po śmierci Tyberiusza władzę nad imperium objął jego bratanek Gajusz 

Juliusz Cezar Germanikus, czyli Kaligula. Agryppa i Kaligula od 

najmłodszych lat byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. Nowy cezar bardzo 

szybko zrehabilitował swego przyjaciela, który za rządów Tyberiusza popadł 

w niełaskę. Nadanie tytułu królewskiego i znaczne rozszerzenie przywilejów 

wzbudziły zachwyt u poddanych  i zazdrość wśród krewnych.  

 

Sukces Agryppy najbardziej doskwierał jego siostrze Herodiadzie. Nie mogła 

ona znieść myśli o wielkim szczęściu, jakie spotkało jej brata.  



Herodiada nieustannie nalegała, by Antypas również podjął starania o 

uzyskanie tytułu króla. W tym celu zaplanowała podróż do Rzymu, by 

prosić Kaligulę o nadanie mężowi tej godności.  

 

 

 

 

 

 

Herod próbował opierać się jej naciskom, ale 

ostatecznie uległ i zgodził się spełnić prośbę 

żony. 

 

W 39 roku, zabrawszy na statek ogromne ilości 

darów dla Kaliguli, małżonkowie udali się do 

Rzymu.  

Kaligula  



Zanim Herodiada i Antypas dotarli do Kaliguli, cesarz przyjął 

posłów wysłanych do Rzymu przez Agryppę.  

Poinformowali oni cesarza o działalności spiskowej Antypasa i 

regularnym zbieraniu przez niego broni.  

 

Kaligula uwierzył w relację swojego przyjaciela i skazał Antypasa 

na dożywotne wygnanie.  

Jako miejsce wygnania wskazał mu Ludgunum w Galii.  



Herodiada, jako siostra Agryppy nie musiała współuczestniczyć w niedoli 

swojego męża.  

Kaligula zaproponował nadanie jej majątku o wielkości adekwatnej do jej 

godności (była siostrą króla) oraz oddanie pod opiekę brata.  

 

Dumna Herodiada nie zgodziła się na propozycję cesarza. Słowa, jakimi 

rozgniewała Kaligulę, odmawiając przyjęcia jego łaski przytacza Józef 

Flawiusz: 

 

„(…) z okazanej mi łaskawości twojej nie skorzystam, ponieważ nie 

pozwala mi na to miłość, którą darzę mego męża. Jeśli z nim razem 

dzieliłam szczęście, byłoby rzeczą niegodną opuścić go w chwili 

nieszczęścia.”  

 

                                                      Józef Flawiusz, Antiquitates Judaicae, XVIII, 246-256 
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