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SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA
3 (2011)

MARTA WÓJTOWICZ

CHRONOLOGIA PANOWANIA 
LUGALZAGESIEGO ZOURUK... 

NA TLE HISTORII PO6UDNIOWEJ BABILONII
WOOKRESIE WCZESNODYNASTYCZNYMP

Panowanie Lugalzagesiego przypada!o na czas prze!omowy dla cywilizacji 
mezopotamskiej, wOhistoriograQ i wspó!czesnej zaznaczony podzia!em na Okres 
Wczesnodynastyczny iOStaroakadyjski. Król Uruk jest jednR zOnajbardziej znanych 
postaci wOhistorii Mezopotamii 3. tysiRclecia, g!ównie za sprawR wojny zOSar-
gonem Wielkim. Mimo ?e dostSpna dokumentacja jest daleka od kompletnoTci, 
wydarzenia zOnim zwiRzane sR jednymi iOzOnajlepiej poTwiadczonych epizodów 
okresu wczesnodynastycznego. Mo?na wiSc szukaU wOnich odpowiedzi na pytania 
chronologiczne czy heurystyczne istotne dla ca!ej, ciRgle s!abo poznanej epoki, 
zanim krajobraz polityczny zosta! zasadniczo przekszta!cony przez rzRdy dynastii 
akadyjskiej. 

1 DziSkujS prof. Adamowi Zió!kowskiemu iOprof. Piotrowi Bieli"skiemu za pomoc podczas przy-
gotowania pierwszej wersji opracowania, jego wnikliwR lekturR iOcenne uwagi, jak równie? prof. 
Markowi StSpniowi za dyskusjS iOkonsultacje dotyczRce tekstów gospodarczych zOUmmy iOLagasz. 

Mgr Marta WÓJTOWICZ – Zak!ad Historii Staro?ytnej Uniwersytetu Warszawskiego; 
zainteresowania badawcze: historia i archeologia Mezopotamii w 3 tysiRcleciu p.n.e.; 
mrt.wojtowicz@gmail.com.
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P. VRÓD6AW 

Znane sR trzy teksty Lugalzagesiego pochodzRce odpowiednio zONippur, 
Ummy iOUruk3. Atrybucja dwóch pierwszych nie budzi wRtpliwoTci, trzeci przy-
pisywany jest Lugalzagesiemu na podstawie epitetów królewskich4. Brak wiSkszej 
liczby inskrypcji zOnajwa?niejszego oTrodka, Uruk, nie oznacza ?e ich nie by!o. 
Mimo wa?nej roli tego miasta wOOkresie Wczesnodynastycznym, znanych jest 
stosunkowo niewiele tekstów w!adców, zOczego wiSkszoTU iOtak pochodzi ze TwiR-
tyni Enlila wONippur. Najbardziej obszernym Xród!em dotyczRcym panowania 
Lugalzagesiego jest inskrypcja wyryta na ponad 100 fragmentach kamiennych 
naczy" zONippur. WO1896 roku opublikowano jednolity tekst zrekonstruowany 
na podstawie fragmentów, który stanowi podstawS wszystkich transliteracji iOt!u-
macze"5. Rozmiary sR porównywalne w!aTciwie tylko zO inskrypcjami w!adców 
Lagasz, równie? stylistyka wykazuje cechy wspólne zOtekstami Eannatuma iOjego 
nastSpców. Tekst powsta! wOdialekcie sumeryjskiego zOUruk6. 

2 Cytaty ze Xróde! podawane sR wg nastSpujRcych zasad: tekst akadyjski – kursywR, tekst su-
meryjski – drukiem rozstrzelonym, logogramy sumeryjskie wOtekTcie akadyjskim oraz znaki 
oOniepewnym odczycie – kapitalikami.

3 Jedna zO inskrypcji, traktowana przedtem jako tekst Lugalzagesiego (E. Sollberger, J. Kup-
per, Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes (IRSA), Paris 1971, inskrypcja nr IH2a; 
J.OCooper, Sumerian and Akkadian Royal Inscriptions, vol. I: Presargonic Inscriptions (SARI 1), 
New Haven 1986, Um 7.2; H. Steible, Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften (ASBW) 
Teil II, Wiesbaden 1982, Lugalzagezi 2) zosta!a na podstawie nowego fragmentu przypisana 
Giszakidu, wczeTniejszemu w!adcy Ummy. Ostatnie wydanie (D. Frayne, Royal Inscriptions 
of Mesopotamia – Pre-sargonic Period (2700-2350 B.C.) (RIMEO1), Toronto 2008, E1.12.6.2) 
uwzglSdnia natomiast fragment zOOslo zawierajRcy tytulaturS Giszakidu iOpoczRtkowy fragment 
tekstu ju? znanego. Obiekt nale?y do kolekcji M. Schøyena (dostSpny wOInternecie, http://
www.nb.no/baser/schoyen, 11.03.2010) iOtrudno ustaliU dok!adne miejsce jego pochodzenia, 
prawdopodobnie chodzi oOsamR UmmS. Jest to przypadek szczególnie interesujRcy, poniewa? 
pozwala obserwowaU niepewnoTU interpretacji iOtendencje wOocenie postaci Lugalzagesiego, 
por. P. Charvát, „Y e Growth of Lugalzagesi’s Empire”, w: Festschrift Lubor Matou!, vol. 1, 
red. B. HruZka, G. Komoroczy, Budapest 1978, 47.

4 [aden w!adca nie u?ywa podobnego zestawu epitetów, trudno jednak oOpewnR identyQ kacjS 
– jak wskazuje wspomniany powy?ej przyk!ad inskrypcji RIMEO1.12.6.2. Tekst jest powa?nie 
uszkodzony. ZOuk!adu wynika, ?e pierwsza wystSpuje wOtytulaturze Inanna, potem tak?e bóstwa 
lokalne Messag-Unug iO(zOprawie ca!kowitej rekonstrukcji) Ningirim oraz Enki. Elementem 
wskazujRcym na Lugalzagesiego jest przywo!anie Nisaby. 

5 H. Hilprecht, " e Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series A: Cuneiform 
Texts, vol. I, part II, Philadelphia 1896, pl. 38-42. Sposób wydania bardzo utrudnia interpretacjS 
materialnej formy inskrypcji iOznaczenia oQ ary. 

6 Drobiazgowa analiza jSzyka iOkompozycji tekstu prowadzi do wniosku, ?e by! on pomyTlany 
jako ca!oTU literacka. U?ywane formy gramatyczne wystSpujR regularnie iOkonsekwentnie. GrS 
relacjami przestrzennymi „Uruk – k a l a m  –  k u r ”, „daleko – blisko” nale?y traktowaU jako 
wa?ny element organizujRcy tekst, por. C. Wilcke „Ortographie, Grammatik und literarische 
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Nowych informacji na temat Lugalzagesiego dostarcza pozyskany na rynku 
antykwarycznym tekst zOokresu jego dzia!alnoTci jako ensiego Ummy7. Pochodzenie 
tekstu nie jest znane, ponadto pojawi! siS wOobiegu naukowym bardzo niedawno 
iOpublikacje sprzed 1997 roku nie mogR uwzglSdniaU nawet jego istnienia8. 

Pozycja Lugalzagesiego wOhistoriograQ i opiera siS, obok klasycznej inskrypcji 
zONippur, na s!ynnej relacji Urukaginy oOzniszczeniu TwiRty" dokonanym podczas 
wojny na terytorium Lagasz oraz inskrypcjach Sargona Wielkiego odnoszRcych 
siS do wojny zOmiastami sumeryjskimi na po!udniu Mezopotamii9. Jednak po-
tencjalnie kluczowym Xród!em mogR okazaU siS odpowiednio zinterpretowane 
tabliczki administracyjne zwiRzane zOpanowaniem Lugalzagesiego, pochodzRce 
zOZabala, Girsu iONippur10. 

W. DATOWANIE PANOWANIA LUGALZAGESIEGO 

Wszelkie daty bezwzglSdne podawane wOzwiRzku zOLugalzagesim majR zna-
czenie wy!Rcznie orientacyjne iOsR oparte na niepewnej chronologii 3. tysiRclecia11 

Form Beobachtungen zu der Vaseninschrift Lugalzaggesis (SARI 152-156)”, w: Lingering 
over Words (Festschrif – W. L. Moran), red. T. Abusch, Atlanta 1990, 501.

7 Relacjonuje ona dzia!alnoTU fundacyjnR Lugalzagesiego wO zwiRzku zO sanktuariami bóstw 
Dumuzi, Lisi, Nisaby oraz sanktuarium okreTlonego jako e . 7*  wOKi’an. (RIMEO 1, 375: 
„almost certainly aOsmall town in the neighborhood of GiZa and Ki’an”). 

8 Zakupiony przez Muzeum wOJerozolimie na aukcji Christie’s wO1997 roku, pierwsza oQ cjalna 
publikacja dopiero wORIMEO1 zO2008 roku.

9 Sargon podaje wOnich listS pokonanych miast: Uruk, Ur, (D. Frayne, Royal Inscriptions of 
Mesopotamia – Sargonic and Gutian Periods (2334–2113 B.C.) (RIME 2), Toronto 1993, 
RIMEO 2.1.1.1-6) Lagasz, UmmS, (RIMEO 2.1.1.1-3) Eninmar (e2-nin-mar „Tempel der 
Ninmara” miejsce nazywane Guaba wOXród!ach zOLagasz, J. Bauer, R. Englung, M. Krebernik, 
Mesopotamien Späturuk-Zeit und Frühdynastiche Zeit (OBO 160/1), Freibourg 1998, 495). 
WO inskrypcjach RIMEO2.1.1.1-2 Lugalzagesi wymieniony jest zO imienia, wORIMEO2.1.1.3 
– jako król Uruk. W!aTciwie ca!y korpus pochodzi ze starobabilo"skich kopii, wOwiSkszoTci 
zOdwóch du?ych tabliczek zbierajRcych inskrypcje zONippur: CBS 13972, Ni 3200. Na ogó! 
nie wysuwa siS zastrze?e" co do jakoTci iOwiarygodnoTci kopii.

10 M. Powell, „Texts from the Time of Lugalzagesi. Problems and Perspectives in Y eir Inter-
pretation”, HUCA 49 (1978); L. Sassmanhausen, „Administrative Documents as aOSource of 
Historiography”, w: Historiography in the Cuneiform World, red. T. Abusch, P.-A. Beaulieu, 
J.OHuehnergard, P. Machinist, P. Steinkeller (RAI 45), Bethesda 2001, 451.

11 Chronologia bezwzglSdna zwiRzana jest tradycyjnie zO obserwacjami Wenus na tabliczce 
zO okresu Ammisaduqi, dodatkowe informacje zwiRzane sR zO  zaUmieniem s!o"ca zanoto-
wanym wOTekstach zOMari oraz danymi dendrochronologicznymi zOAszszur. Ostatnie dane 
wskazywa!yby raczej na tzw. chronologiS niskR. Niezale?nie od tego nie da siS uzyskaU za-
dowalajRcej dok!adnoTci wOodniesieniu do Okresu Archaicznego, poniewa? prowizorycznie 
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oraz Sumeryjskiej li#cie królów (SLK)12. Daty tak uzyskane wskazujR na najbardziej 
prawdopodobne, wOocenie autorów opracowa", rozwiRzania. Na etapie uk!adania 
bezpoTredniej chronologii zdarze" ich stosowanie nie ma jednak uzasadnienia.

\. CHRONOLOGIA ZEWN]TRZNA 

HistoriS wczesnodynastycznR zOtrudem mo?na rekonstruowaU dla poszcze-
gólnych miast. Relacje chronologiczne miSdzy nimi sR jeszcze trudniejsze do 
uchwycenia. Najbardziej wyraXnym tego przyk!adem jest w!aTnie Sumeryjska 
lista królów, której sens chronologiczny raczej wprowadza zamSt, ni? porzRdkuje 
informacje13. Panowanie Lugalzagesiego nak!ada siS na historiS kilku miast, dajRc 
okazjS do konfrontacji innych znanych Xróde!. Niestety, dostSpny materia! jest 
bardzo fragmentaryczny iOnie ma gwarancji, ?e nowo publikowane teksty nie 
wprowadzR do nich zupe!nie nowych postaci, zmieniajRc za!o?enia, które badacze 
zmuszeni sR teraz przyjmowaU.

Panowanie Lugalzagesiego jest punktem !RczRcym historiS co najmniej trzech 
du?ych jednostek politycznych po!udniowej Babilonii: Uruk, Ummy iOLagasz. 
LokalnR potSgR – Uruk – rzRdzili przed nim Lugalkiginedudu, Lugalkisalsi, 
UrzageO (?) iO  Enszakuszanna, niewiele mo?na jednak powiedzieU oO relacjach 
miSdzy nimi (zOwyjRtkiem dwóch pierwszych, ojca iOsyna). WOUmmie panowa!a 
dynastia Enanakale. Ostatnim znanym jej przedstawicielem by! Giszakidu, poXniej 
(nie wiadomo wOwyniku jakich zmian) panowa! najwyraXniej niezwiRzany zOnimi 

zrekonstruowana sekwencja w!adców siSga w!aTciwie tylko do Ur III. Podsumowanie dyskusji 
RIMEO1.4-5. 

12 D. Frayne rezygnuje zOListy iOwOkomentarzu dotyczRcym chronologii okresu odnosi siS tylko do 
tekstów gospodarczych (Frayne, Royal Inscriptions of Mesopotamia, 13: „Y e SKL, which in theory 
ought to give us aOchronology of the period, is virtually useless for this purpose”). Nie przeszkadza 
mu to jednak wOjej u?ywaniu, np. pozostawi! miejsce dla wszystkich w!adców Uruk zOSLK, co 
wydaje siS niekonsekwentne, na dodatek zastosowane wOodniesieniu do jednego tylko miasta.

13 Tekst ciRgle stanowi ramS dla chronologii 3. tysiRclecia oraz historii politycznej Okresu Wczesno-
dynastycznego iOjako taki jest drobiazgowo analizowany pod kRtem wiarygodnoTci iOu?ytecznoTci, 
por. P. Steinkeller, „An Ur III Manuscript of the Sumerian King List”, w: Literatur, Politik 
und Recht in Mesopotamien. Festschrift für Claus Wilcke, red. W. Sallaberger, A. Zgoll, K. Volk, 
Wiesbaden 2003, 267-292; J. Cooper, „Paradigm and Propaganda. Dynasty of Akkade in the 21st 

century”, w: Akkad. " e First World Empire, red. M. Liverani, Padova 1993, 19; C. Wilcke, „Ge-
nealogical and Geographical Y ought in the Sumerian King List”, w:Odumu-e2-dub-ba-a. Studies 
in Honour of Ake W. Sjöberg, red. H. Behrens, D. Loding, M.ORoth, Philadelphia1989, 557-571.
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Bubu, ojciec Lugalzagesiego14, iOsam Lugalzagesi. HistoriS Ummy mo?na TledziU 
wOodniesieniu do dziejów Lagasz, od Enannatuma I, Entemeny do panujRcych 
wOpóXniejszym okresie Enannatuma II, Enentarzi iOLugalandy. Trzem ostatnim 
tradycyjnie przypisuje siS !Rcznie nie wiScej ni? 20 lat panowania15, Urukagina zaT, 
zgodnie zOw!asnymi inskrypcjami, powinien byU wspó!czesny Lugalzagesiemu16. 
Potwierdzona przez inskrypcje wspó!czesnoTU Lugalkiginedudu iOEnmeteny jest 
kolejnym elementem !RczRcym rekonstrukcje historii Uruk wzglSdem Lagasz 
iOUmmy. Teksty Lugalzagesiego mogR dostarczyU dodatkowych informacji. 

^. LUGALZAGESI AOW6ADCY LAGASZP_ 

[ycie Lugalzagesiego mog!o teoretycznie przypadaU na panowanie Entemeny, 
Enannatuma II, Enentarzi, Lugalandy iOUrukaginy wOLagasz, jednak rachunki 

14 Nie ma zgody co do odczytania imienia ojca Lugalzagesiego zapisywanego znakami 0`.0` 
(Cooper, Sumarian and Akkadian Royal Inscriptions, 94: U’u; RIMEO1.435: U-U; Bauer [iOin.], 
Mesopotamien Späturuk-Zeit und Frühdynastiche Zeit, 493: U2.U2 „oder bu11-bu11, wa3-wa3, wux-wux”); P. Steinkeller podsumowuje tS kwestiS wO„Y e Question of Lugalzagesi’s Origins”, 
w: Festschrift Burkhardt Kienast zu seinem 70. Geburtstag dargebracht, red. G. Selz (AOAT 
274), Münster 2003, 621, przyp. 3, przyjmujRc formS „Bubu”. WRtpliwoTci wynikajR zObraku 
zadowalajRcego wyjaTnienia sensu czy etymologii imienia; tradycyjna interpretacja traktuje 
ten zapis jako wariant imienia b u 3- b u 3  – wOtym przypadku interpretowanego jako b u 1 1-
b u 1 1 ; przeciwko niej Twiadczy zapis 0`-0`-*, ko"cowe -aOnie pozwala go odczytaU jako Bubu. 
Wed!ug D. Edzarda, „Sumerer und Semiter in der frühen Geschichte Mesopotamiens”, w: 
Aspects du contact suméro-akkadien (RAI 9), Geneva 1960, 250, imiS mog!oby byU semickie.

15 Zupe!nie inny rachunek wOP. Garelli, J.-M. Durand, H. Gonnet, C. Breniquet, Le Proche-
Orient asiatique. Des origines aux invasions des peuples de la mer, Paris 1997, 236: „D’Entemena 
à Lugal-zagesi on compte 5 rois representant vresemblablement 4 générations. Entemena est 
contemporain de Lugal-kinishe-Dudu d’Uruk, et 4 générations séparent égalment ce dernier 
de Lugal-zagesi. Elles peuvent totaliser 80 ans, don’t 37 seulment sont attestés par des textes 
datés”. Trudno jednak tych w!adców Lagasz zaliczyU do 4 nastSpujRcych generacji, aOtym bardziej 
przypisywaU im TredniR 20 lat panowania. WiSksza czSTU zachowanych dat rocznych pochodzi 
zOpanowania Entemeny, pozosta!e dajR siS rozdzieliU na krótkie panowania trzech jego nastSpców. 

16 J. Cooper Reconstructing History from Ancient Inscriptions: " e Lagash – Umma Border Con$ ict 
(SANE 2/1), Malibu 1983, 33: „for 18 years from the accession of Enannatum II to the accession 
of Urukagina”. Liczba ta opiera siS na datowaniu tekstów gospodarczych. Pierwszy pozostawi! 
niewiele Tladów wOtekstach gospodarczych iOoQ cjalnych, jednak na 5 rok jest datowany jeden 
zOlistów urzSdniczych (Frayne uwa?a, ?e liczba jest zani?ona – RIMEO1, s.13). Dysponujemy 
tekstami gospodarczymi poTwiadczajRcymi 6 lat dla Enentarzi (w!aTciwie 5 – wOpierszym mie-
siRcu zastRpiony przez LugalanadS – Bauer [iOin.], Mesopotamien Späturuk-Zeit Fruehdynastische 
Zeit, 475) iO7 dla Lugalandy (wOtrakcie 7 roku zastRpiony przez UrukaginS), por. RIMEO1.246.

17 Wed!ug Cooper, Reconstructing History, 31: Enmetena walczy! zOw!adcR Ummy oOimieniu Il. 
NastSpnie osiRgnR! hegemoniS nad czSTciR Sumeru, a? po Uruk, gdzie zosta! zatrzymany przez 
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dotyczRce okresu rzRdów poszczególnych cz!onków dynastii trudno uznaU za 
pewne. Nie sposób ustaliU dok!adnych relacji rocznych, kiedy nie sR znane ani 
d!ugoTci panowania poszczególnych w!adców, ani rok, którego dotyczR Xród!a. 
WyglRda na to, ?e wO rywalizujRcej zOLagasz Ummie równie? okresy panowania 
poszczególnych w!adców nie by!y wiele d!u?sze, choU informacje oOnich sR bar-
dziej skRpe ni? wOwypadku Lagasz. Entemena notuje przejScie w!adzy przez króla 
oO imieniu Il18. RzRdy tego w!adcy Ummy oraz prawdopodobnie póXniejszych – 
Giszakidu iOBubu – powinny obejmowaU razem pozosta!R czSTU ?ycia Entementy 
iO kilkanaTcie lat, które przypadajR razem na jego nastSpców. Nie jest jednak 
wykluczone, ?e wOtej sekwencji brakuje elementów, zw!aszcza po stronie Ummy. 
Nie wiemy nic np. oOokolicznoTciach, wOjakich zako"czy!a panowanie wOUmmie 
dynastia Enanakale czy oOprzebiegu panowania Bubu. Wspó!czesnoTU syna Bubu 
iOUrukaginy jest prawie pewna, pozostaje jednak pytanie, czy Urukagina przejR! 
w!adzS wOUmmie wczeTniej od niego czy wOpodobnym czasie. Kona ikt zOLagasz 
jest jedynym wydarzeniem wiRzanym zOLugalzagesim, które mo?na odtworzyU 
zOzadowalajRcR dok!adnoTciR19. 

b. LUGALZAGESI MI]DZY SARGONEM IOENSZAKUSZANNc 

Problem u!o?enia relacji czasowych miSdzy Sargonem Akadyjskim aOLugal-
zagesim zosta!by rozwiRzany przez ustalenie, jak d!ugo panowali oni równoczeTnie. 
Równoleg!oTU rzRdów nie pozostawia wRtpliwoTci, aOpraktyka podawania dat bez-
wzglSdnych (opartych na Sumeryjskiej li#cie królów), wed!ug których po 25 latach 
w!adzy Lugalzagesiego nastRpi!o 56 lat panowania Sargona, jest zwyk!ym nieporo-
zumieniem. 6Rczy siS to zOkwestiR pozycji Enszakuszanny na liTcie w!adców Uruk, 
jest on bowiem zwiRzany zOSargonem przez dokumenty gospodarcze zONippur. Ze-
stawienia tych dwóch królów wOczasie próbuje dokonaU Aage Westenholz, rozwa?ajRc 
argumenty zwiRzane zOSumeryjsk% list% królów, tekstami Enszakuszanny iOd!ugoTciR 

Lugalkiginedudu; 33-34: przez 18 lat od wstRpienia na tron Enannatuma II do Urukaginy, 
nale?y przyjRU dominacjS Uruk nad wiSkszoTciR Sumeru, która zosta!a zapoczRtkowana przez 
Lugalkiginedudu iOtrwa!a pod rzRdami Lugalkisalsi (przyp. do posRgu Lugalkisalsi wOGirsu 
wspomnianego przez GudeS).

18 RIMEO1.9.5.1, iii:28-37. 
19 Ustalenia dotyczRce wojny zOLagasz idR za ustaleniami M. Lambert, „La guerre entre Uruka-

gina et Lugalzaggesi”, RSO 41 (1966), 29-67 oraz Bauer [i in.], Mesopotamien Späturuk-Zeit 
Fruehdynastische Zeit, s. 489-494.
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?ycia córki Sargona, Enheduanny20. Wysuwa on propozycjS, majRcR – jak sam twierdzi 
– charakter „guess in the dark”, ?e Sargon podbi! Po!udnie oko!o 30. roku ?ycia, 
po 10 latach samodzielnej w!adzy wOAkadzie, iO?e panowa! póXniej oko!o 25 lat21.

Sargon ustali! swojR pozycjS wOpó!nocnej Babilonii przed wojnR zOSumerem22. 
NastSpstwo wydarze" nie jest jednak jasne równie? wOtym przypadku. Przyjmuje 
siS za najbardziej prawdopodobne, ?e wojna zOLugalzagesim by!a punktem prze!o-
mowym, po którym nastRpi!y dalsze kampanie poza granicami Mezopotamii. Nie 
wykluczono jednak mo?liwoTci, ?e Sargon prowadzi! dzia!ania na pó!nocy przed 
wojnR zOUruk. WOko"cu inskrypcje dotyczRce kampanii na po!udniu wspominajR 
oOMari iOElamie (E2.1.1.1, 2) jak oO sprawie przesz!ej23. Przy wczesnej datacji 
nale?a!oby uznaU, ?e Sargon podbi! po!udniowe miasta iOnie napotkawszy prob-
lemów zO tej strony, zaanga?owa! siS wOdalsze kampanie24. Ka?da zO interpretacji 
przesuwajRca wojnS zOpo!udniowR BabiloniR na okres po wyprawach do Mari 
zak!ada, ?e Lugalzagesi iOSargon w!aTciwie byli sobie wspó!czeTni25. 

ProblematycznoTU tej sekwencji wydarze" by!a kilkakrotnie wskazywana wOli-
teraturze przedmiotu. K!opot stwarza m.in. kwesta to?samoTci Urukaginy, w!adcy 
Lagasz iOprzeciwnika Lugalzagesiego, oraz osoby oOtym imieniu wystSpujRcej na 
steli Manisztuszu26. NastSpnie, na co zwróci! ju? uwagS M. Powell, proponujRc 

20 Enheduanna zosta!a osadzona na urzSdzie kap!anki Nanny wOUr przez Sargona. Poemat 
Ninme!arra, którego autorstwo siS jej przypisuje, zawiera aluzje do Wielkiej Rebelii przeciw 
Naramsinowi (m.in. do postaci Lugal-ane, który zOkolei pojawia siS obok Iphur-Kisz wOtekTcie 
RIMEO2.1.4.7). Okres sprawowania przez niR urzSdu powinien wiSc obejmowaU panowanie 
Rimusza iOManisztuszu oraz trudne do wyliczenia lata panowania Sargona iONaramsina. A.OWest-
enholz („Old Akkadian Period”, w: A. Westenholz, W. Saallaberger Mesopotamien. Akkade-Zeit 
und Ur III-Zeit (OBO 160/3), Freiburg 1999, 35) szacuje ten okres na ok. 50 lat. Argument 
ten jest nieco problematyczny, ze wzglSdu na du?R niepewnoTU co do autorstwa Enheduanny.

21 Westenholz, „Old Akkadian Period”, 35.
22 Podobnie Westenholz: „It does appear that Sargon on the eve of his war with Lugalzagesi 

was in the secure possession of Northern Babylonia”, tam?e, 36.
23 Inskrypcje dotyczRce Elamu zawierajR ograniczonR tytulaturS (l u g a l  k i Z , s a g - g i Z - r a  n i m k i 

bez tytu!u kap!ana p a - ZeZ boga Anu czy e n s i  Enlila). ChoU zOdrugiej strony nie wiadomo, kiedy 
iOprzez kogo inksrypcje przeznaczone dla Nippur by!y uk!adane, bo mo?e wszystkie wOpodobnym 
okresie (por. P. Micha!owski, „Memory and Deed: the Historiography of the Political Expansion 
of the Akkad State”, w: Akkad. " e First World Empire, red. M.OLiverani, Padova 1993, 69-90).

24 I. Diakonod , „Early Despotism in Mesopotamia”, w: Early Antiquity, red. I. Diakonod , Chi-
cago 1991, 85 – oryginalny pomys! na rzecz póXnego datowania walki Sargona zOpo!udniem: 
„Apparently, Sargon started by expanding his authority over Upper Mesopotamia, possibly 
reaching all the way to the Mediterranean. He then od ered Lugalzagesi aOfamily alliance. When 
Lugalzagesi refused. Sargon resorted to military action and quickly defeated his adversary”.

25  ZOtakR wersjR nie zgadza siS Sumeryjska legenda Sargona, która pokazuje Lugalzagesiego jako 
panujRcego przed dojTciem Sargona do w!adzy, wspó!czesnego jego poprzednikowi. 

26  M. Powell, „Y e Sin of Lugalzagesi”, WZKM 86 (1996), 310; podsumowanie dyskusji oOUru-
kaginie; dodatkowym argumentem jest imiS Engilsa, ojca Urukaginy, zOObelisku Manisztuszu, 
które pojawia siS równie? wOtekstach zOarchiwum Ba’u.
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oryginalnR rekonstrukcjS ko"ca panowania Lugalzagesiego27, prawdopodobne jest 
uto?samienie Meskigala, ensiego Adab znanego zOtekstów Lugalzagesiego, zOosobR 
wymienionR wOtekTcie Rimusza28. Imiona Urukagina oraz Meskigala powtarzajR 
siS wOpodobnych okolicznoTciach29. Kontrowersyjna propozycja Powella rozwiR-
zywa!aby problem datowania wOtekstach gospodarczych zOZabala, paleograQ cznie 
podobnych do tych datowanych na 7. iO8. rok panowania Lugalzagesiego, wOktórych 
wystSpujR nieprzypisane ?adnemu w!adcy lata 29. iO 30. Warta rozwa?enia jest 
wówczas sugestia, ?e sR to teksty datowane panowaniem Sargona30.

KolejnoTU w!adców wOUruk musi byU rozpatrywana zOuwzglSdnieniem zwiRzku 
miSdzy EnszakuszannR aOSargonem. Ten sam urzSdnik oOrzadkim imieniu Urrani, 
wystSpuje na tabliczkach gospodarczych datowanych wyraXnie na ich panowa-
nie31. W!aTciwie te? nie ma (poza Sumeryjsk% list% królów) powodu, by przyjRU 
twierdzenie przeciwne32. Margines zaproponowany przez Aage Westenholza 
wydaje siS przesadzony: 40 lat to w!aTciwie najd!u?szy okres, kiedy jedna osoba 
mog!aby sprawowaU jeden urzRd33. WOtej sytuacji rzRdy Enszakuszanny powinny 
przypadaU pomiSdzy panowaniem Lugalkisalsi aOLugalzagesiego. Przyjmowanie 
na tej podstawie wniosku, ?e Lugalzagesi panowa! „kilka generacji póXniej” ni? 
Enszakuszanna, jest trudne do utrzymania34. 

27  Tam?e, 309: Lugalzagesi rzRdzi równolegle do Sargona iOzostaje pokonany pod koniec panowania 
króla zOAkadu przez m!odego Rimusza. Rekonstrukcja ta mo?e budziU zastrze?enia szczegó!owe, 
nie jest jednak wykluczona. Pokazuje to, jak bardzo chronologia Lugalzagesiego jest niepewna. 

28  Udzia! Rimusza jest tu wRtkiem pobocznym, tak wiSc nowa lektura Sumeryjskiej listy królów 
nie wp!ywa na sens tego rozwiRzania (RIMEO1.247: „Powell’s conclusion has been consid-
erably bolstered by the publication by Steinkeller of an apparent Ur III manuscript of the 
Sumerian King List in which the name of the king ManiZtuZu appears immediately after 
that of Sargon”).

29  Powell, „Sin of Lugalzagesi”, 311.
30  Nie powinny one nale?eU do ?adnego zOostatnich w!adców Ummy – chronologia w!adców 

Lagasz nie zostawia ani dla Bubu, ani dla Giszakidu miejsca na trzydziestoletnie panowanie. 
Dopuszcza takR mo?liwoTU D. Frayne (RIMEO1, 13): „Y e lower numbered dates could come 
from the time of Lugal-zage-si (…), and the higher dates from the reign of Sargon, assuming 
that Sargon conquered Zabala around 29th year of his reign”. ZOdrugiej strony, nieopublikowane 
jeszcze teksty zOUmmy zOpodobnym datowaniem prawdopodobnie sugerujR konkurencyjne 
rozwiRzanie tej sprawy (informacja przekazana osobiTcie przez Salvatore Monaco, pracujRcego 
obecnie nad ich t!umaczeniem).

31  Por. T. Maeda, „King of Kish”, Orient. Reports of the Society for Near Eastern Studies in Japan 
17 (1981), 1-17.

32  A. Westenholz, Literary and Lexical Texts and the Earliest Administrative Documents from 
Nippur (OSP 1), Malibu 1975, 5.

33  Por. Maeda, „King of Kish”, 6: „However, if we compare the length of aOperson’s service in 
aOprofession in Ur III period, 40 years seems to be too long for one person to be engaged 
in the same profession”.

34  L. Sassmannhausen „Sumerians and »Akkadians« in the Akkadian Period”, w: Ethnicity in 
Ancient Mesopotamia. Papers Read at the 48th Rencontre Assyriologique Internationale, Leiden, 
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Nie jest to jedyny element !aczRcy EnszakuszannS iOSargona. Jedna zOdat 
rocznych zONippur podaje rok, wOktórym Enszakuszanna pokona! Akad35. Zwy-
kle interpretuje siS go jako potwierdzenie faktu, ?e miasto mia!o du?e znaczenie 
polityczne iOpowa?ne zwiRzki zOKisz przed Sargonem36. Kona ikt zako"czy! siS 
wprawdzie pora?kR Akadu, jednak pokonane miasto zajmowa!o wOnim miejsce 
obok Kisz. Taki wzrost jego znaczenia jest pewny dopiero za Sargona. Co wiS-
cej, Ignace Gelb potwierdza!, ?e graQ a zOczasów Enszakuszanny przypomina tS 
zOtekstów datowanych na czasy króla Akadu37.

Czy wOtej sytuacji nale?y uznaU EnszakuszannS za bezpoTredniego poprzednika 
Lugalzagesiego? Wydaje siS to bardzo prawdopodobne. Jest to hipoteza prawie 
niemo?liwa do potwierdzenia przy obecnym stanie Xróde!, mimo ?e nadaje ona 
rekonstrukcjom póXnego Okresu Wczesnodynastycznego pewnej spójnoTci. Roz-
dzielanie panowania Enszakuszanny, Lugalzagesiego iOSargona opiera siS przede 
wszystkim na kolejnoTci wOSumeryjskiej li#cie królów iObraku innych informacji. 
Wprawdzie szacunki pozostawiajR margines rzSdu kilku czy kilkunastu lat, co 
nie wyklucza innych w!adców pomiSdzy nimi, nie by!o chyba jednak czasu na 
zasadnicze zmiany sytuacji politycznej czy d!ugie panowanie. DosyU bogate wOwy-
darzenia rzRdy Enszakuszanny iOtak stanowi!yby dla Lugalzagesiego bezpoTredni 
punkt odniesienia. Mo?liwe wiSc nie tylko, ?e kariera ensiego Ummy rozwija!a siS 
równolegle do rosnRcej si!y Sargona, ale ?e przejR! on zarówno tytu!, jak iOkona ikt 
zOAkadem po poprzedniku wOUruk38. Jeszcze dalej idzie J. Bauer, twierdzRc nie 
tylko, ?e ci dwaj w!adcy byli sobie wspó!czeTni, ale sugerujRc bezpoTredni zwiRzek 
rodziny Lugalzagesiego zOEnszakuszannR iOwp!yw tego ostatniego na osadzenie 

1-4 July 2002, red. W.H. van Soldt we wspó!pracy zOR. Kalvelagen i D. Katz, Leiden 2005, 
336; istnieje wprawdzie inna mo?liwoTU – zaproponowane 40 lat to doTU czasu, aby po Tmierci 
Enszakuszanny w!adzS zdoby! Lugalkiginedudu itp. Jest to jednak nieprawdopodobne ze 
wzglSdu na kilka danych, m.in. graQ S tekstów oraz fakt, ?e Lugalzagesi podejmuje tytu! 
Enszakuszanny.

35  Rok a g - [ g ] a ? - d e 3 !k i "  /05 ef2*#  b i 2- ! s i 3- g a "  wg Westenholz, Literary and Lexical 
Texts, 115; wczeTniej jedynR podstawR datowania Enszakuszanny by!a Sumeryjska lista królów.

36  Vród!a starobabilo"skie przekazujR tradycjS, wed!ug której Akad zosta! za!o?ony przez Sargona. 
Westenholz twierdzi, ?e na poczRtek istnienia miasta przed okresem akadyjskim wskazywa!aby 
pisownia imienia jego bóstwa opieku"czego, boga Ilaba – 9-5g-#-a-ba4. Znak 7-(*5 u?ywany 
wOwartoTci ba4 by! powszechny wOOkresie Fara, ale póXniej ta wartoTU wystSpuje wyjRtkowo 
(Old Akkadian Period, 31, przyp. 66).

37  Za: T. Maeda, „Royal Inscriptions of Lugalzagesi and Sargon”, Orient. Reports of the Society 
for Near Eastern Studies in Japan 40 (2005), 21.

38  Warto zwróciU uwagS na to, ?e dedykacja Lugalzagesiego jest najbardziej rozbudowanym 
przyk!adem formy (wielokrotne inskrypcje królewskie na kamiennych naczyniach), jakR 
pos!uguje siS równie? Enszakuszanna; tak?e korpus tekstów zONippur (Westenholz, Literary 
and Lexical Texts) sugeruje, ?e Lugalzagesi, Sargon iOEnszakuszanna nale?R do tej samej epoki.
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Bubu wOUmmie39. Jest to tylko przypuszczenie, dotykajRce innego kluczowego 
problemu tej epoki – podstawy praw Lugalzagesiego do w!adzy wOUmmie iOUruk. 

h. CHRONOLOGIA WEWN]TRZNA PANOWANIA

WOinterpretacji problemów zOchronologiR poszczególnych miast pomog!oby 
ustalenie sekwencji zdarze" wO trakcie panowania samego Lugalzagesiego, wO tej 
chwili dalekie jest to jednak od jednoznacznoTci. Ramy dla panowania Lugal-
zagesiego wyznacza 25 (34) lat40 przypisanych mu wOSumeryjskiej li#cie królów. 
Wyra?anie pewnoTci, ?e odzwierciedla to d!ugoTU panowania, jest jednak aktem 
raczej wiary ni? wiedzy. Nie ma innych danych, ale liczba ta mo?e równie dobrze 
przekazywaU nieznanR iOodpowiadajRcR prawdzie tradycjS, jak równie? wynikaU 
zOkompilacji Xróde!, które sR nam czSTciowo dostSpne. Panowanie Lugalzagesiego 
mo?na jednak uchwyciU dok!adnie wOkilku momentach dobrze poTwiadczonych 
przez Xród!a. Jednak ich relacja wzglSdem siebie nie jest oczywista iOw!aTciwie 
tylko poczRtek iOkoniec mo?na wskazaU jednoznacznie. Rozmieszczenie na niej 
pozosta!ych wydarze" wymaga zajScia stanowiska odnoTnie do przedstawionych 
kwestii spornych, zOktórych kilka tylko przedstawiono poni?ej. 

_. PRZEJ]CIE W6ADZY PO OJCU BUBU IORZcDY WOUMMIE

WyjTciowy stan urzSdów Lugalzagesiego mo?na wywnioskowaU na podstawie 
tytulatury ojca, dwukrotnie wymienionego wOinskrypcjach syna41. Nie rozwiRzuje 
to jednak problemu, skRd rodzina wziS!a siS wOUmmie iOjak d!ugo Bubu sprawowa! 
urzRd ensiego. Zmiana mog!a nastRpiU wOokresie panowania Lugalandy wOLagasz, 
nie mo?na jednak jednoznacznie okreTliU momentu przekazania w!adzy, zw!aszcza 

39  Bauer [iO in.], Mesopotamien Späturuk-Zeit und Frühdynastiche Zeit, 493: „Es wäre denkbar, 
dass dieser U2.U2 von EnZagkuZna in Umma eingesetzt worden ist”.

40  Zdecydowana wiSkszoTU redakcji Sumeryjskiej listy królów zgodnie wymienia Lugalzagesiego 
jako jedynego króla trzeciej dynastii zOUruk panujRcego przez 25 lat. Jedna kopia pomija 
Lugalzagesiego iOnie wymienia wcale III dynastii zOUruk. Jedna wersja zONippur podaje 34 lata 
panowania (za Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (www.etcsl.ox.ac.uk, 12.05.2010).

41  RIMEO1.12.7.1 oraz RIMEO1.14.20.1.
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?e nie ma pewnoTci, czy Bubu by! bezpoTrednim nastSpcR Giszakidu wOUmmie. 
Jako niezale?ny w!adca Lugalzagesi mia! czas na dzia!alnoTU fundacyjnR, choU 
raczej na niewielkR skalS. Mo?na ponadto uchwyciU rok 7. iO8. pe!nienia funkcji 
ensiego42. Prowokuje to do postawienia istotnej dla chronologii kwestii – mo?liwoTci 
jednoczesnego pe!nienia roli ensiego iOlugala wOdwóch miastach – sprowadzajRcej 
siS do pytania, czy teksty okreTlajRce Lugalzagesiego jako e n s i  albo l u g a l  (lub 
l u 2  u n u g k i- g a  „cz!owieka zOUruk”) wykluczajR siS chronologicznie43. Relacja 
semantyczna tytu!ów jest obiektem sta!ej dyskusji wOhistoriograQ i Okresu Wczes-
nodynastycznego iO jako taka nie pozwala na rozstrzygniScie44.

i. KONFLIKT ZOLAGASZ

Bogata dokumentacja, g!ównie teksty gospodarcze, pozwala na rekonstrukcjS 
wojny zOLagasz niemal?e miesiRc po miesiRcu45. Daje to potencjalnie wglRd wO7–8 
lat panowania Lugalzagesiego – jeTli przyjmiemy, ?e by! on „cz!owiekiem zOUruk”, 
który wojnS rozpoczR! iOzako"czy!. WOjednym zOdokumentów wystSpuje „cz!owiek 
zOUruk” wymieniony zOimienia Lugal-/*#46. Przy tak szczegó!owych danych klu-

42  Nic nie wskazuje na to, by by! to ca!kowity okres jego panowania zako"czony przejSciem 
w!adzy przez Sargona, por. RIMEO1.13 „Y e lower numbered dates could come from the 
reign of Lugal-zage-si who, according to our understanding was able to hold Zabala for 
about 7 years.”

43  G. Hackman, Sumerian and Akkadian Administrative Texts, from Predynastic Times to the End 
of the Akkad Dynasty (BIN 8), New Heaven 1958, teksty 26 iO82.

44  Ró?nica miSdzy tytu!ami e n s i  iOl u g a l  stanowi jeden zOklasycznych problemów historiograQ i 
Okresu Wczesnodynastycznego. PrzekonujRca jest propozycja Steinkellera, który widzi wOnich 
dwa praktycznie równorzSdne tytu!y, podreTlajRce jednak inny aspekt w!adzy – religijny (w!adca 
przedstawicielem boga, który pozostaje formalnie l u g a l ), wOprzypadku e n s i e g o , iOTwieckie 
przywództwo l u g a l a , zob. P. Steinkeller, „On Rulers, Priests and Sacred Marriage: Tracing 
the Evolution of Early Sumerian Kingship”, w: Priests and O&  cials in the Ancient Near East: 
Papers of the second Colloquium on the Ancient Near East – the City, and Its Life, red. K.'Watanabe, 
Heidelberg 1999, 112; D. Edzard proponuje rozwiRzanie problemu braku imion w!asnych 
zOelementem e n s i  („Problemes de la royauté dans la periode présargonique”, w: Le Palais 
et la Royauté (Archéologie et Civilisation, red. P. Garelli, Paris 1974, 147), podkreTlajRc rolS 
tradycji dynastycznej miasta, - e n  by! zwiRzany zOUruk, wOLagasz by!a sk!onnoTU do tytu!u 
e n s i , gdzie by! to odpowiednik l u g a l a . WO jSzyku potocznym dalej jednak funkcjonowa! 
l u g a l , co widaU wOonomastyce – imiona zOl u g a l  sR wOLagasz bardzo popularne.

45  5 fromu! miesiScznych zwiRzanych zOwojnR, Lambert, „La guerre entre Urukagina et Lugal-
zaggesi”, 30-33.

46  Nik 1O135, w: G. Selz, Die Altsumerischen Verwaltungstexte aus Lagash, Teil I: Die Altsumerischen 
Wirtschaftsurkunden der Eremitage zu Leningrad (FAOS 15/1), Stuttgart 1989, 352-353.
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czowR kwestiR chronologicznR jest równie? przyjScie bRdX odrzucenie uto?samienia 
go zOLugalzagesim. Odrzucenie potencjalnie odwraca interpretacjS tego okresu 
iOtraktowane jest zOrezerwR jako s!abo uzasadnione. Lugal-/*# to postaU zupe!nie 
nieznana zOinnych Xróde!, jednak jeTli wO8. roku Urukaginy by! wOUruk król inny ni? 
Lugalzagesi, mia!oby to zasadnicze konsekwencje dla chronologii jego panowania47. 
PrzyjScie tradycyjnej interpretacji skutkuje oczywiTcie mniejszR liczbS spekulacji, np. 
na temat powodu zaanga?owania siS Uruk wOwojnS zOLagasz, jednak sama mo?li-
woTU przeprowadzenia tak zasadniczej zmiany ilustruje stopie" naszej niewiedzy.

j. PRZEJ]CIE W6ADZY WOURUK 

Dedykacja naczy" zOinskrypcjR wONippur iOewentualna zwiRzana zOniR ceremonia 
przypada!a zapewne na czas po ustabilizowaniu kontroli nad Uruk. WskazujR na 
to tytu!y oraz zawartoTU inskrypcji. Rok, wOktórym Lugalzagesi otrzymuje w!adzS 
królewskR (n [ a m - l u g a l ]  Zu - b a - t i , je?eli rzeczywiTcie taka rekonstrukcja jest 
prawid!owa), powinien przypadaU po faktycznym przejSciu w!adzy wOUruk, jako ?e, 
jakkolwiek interpretowaU jego treTci (n a m - l u g a l  u n u g k i   - g a ? , n a m - l u g a l 
k a l a m - m a ? ), jego podstawR by!a w!adza wOUruk. Je?eli ten rok nastRpi! bez-
poTrednio po przejSciu w!adzy, mog!a istnieU wczeTniejsza relacja miSdzy Nippur 
aOUruk, która pozwoli!aby nowemu w!adcy szybko zdobyU poparcie kap!anów Enlila. 
Przynajmniej postaU dat rocznych Enszakuszanny na niR jeszcze nie wskazuje. 
Musia! to byU wOka?dym razie rok nastSpujRcy po wydarzeniu na tyle wyrazistym 
dla administracji wONippur, ?e mog!a na jego podstawie datowaU dokumenty. 

Pk. KONIEC PANOWANIA

Najpewniejszym epizodem panowania Lugalzagesiego jest jego zako"czenie, 
dok!adnie opisane wOinskrypcjach Sargona. Pytanie tylko, czy kolejnoTU relacji od-

47  Bauer [iO in.], Mesopotamien Späturuk-Zeit und Frühdynastiche Zeit, 493; na pewno nie jest 
to trybut, jak sugerowa! przy tej okazji G.J. Selz, „Enlil und Nippur nach präsargonischen 
Quellen”, w: Nippur at the Centennial, red. E.M. de Jong, Philadelphia 1992, 208: „Urukagina 
(…) war Uruk tributpa ichtig”. Chodzi tutaj oOma!R iloTU, przeznaczonR do indywidualnego 
u?ytku.
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zwierciedla wagS czy nastSpstwo wydarze" iOczy wOogóle mo?na na jej podstawie 
dok!adnie okreTlaU przebieg wojny. Najwa?niejszym jej elementem by!o pokonanie 
Ur iOUruk. Oprócz tego wystSpujR wOtekstach Sargona Eninmar-Lagasz iOUmma48. 
Lugalzagesi zosta! schwytany wOtrakcie walki – to podkreTlajR wszystkie teksty go 
wymieniajRce. Jednym zOnajbardziej malowniczych motywów zwiRzanych zOtR wojnR 
jest pozostawienie wOjarzmie49 Lugalzagesiego uObramy Enlila50. Informacja ta pojawia 
siS wOdwóch inskrypcjach51. Nie ma chyba powodu, by podawaU wOwRtpliwoTU tS czSTU 
historii. By!oby to zresztR zachowanie zgodne zOówczesnym sposobem traktowania 
je"ców52. Inskrypcje opisujRce tS sytuacjS pochodzR zONippur, trudno wiSc przypusz-
czaU, aby nie zgadza!y siS wprost zOtym, czego mieszka"cy miasta byli Twiadkami. 

PODSUMOWANIE 

WiSkszoTU problemów wskazanych powy?ej jest trudna do rozstrzygniScia 
przy obecnym stanie zachowania Xróde!. WOprzypadku chronologii wewnStrznej 
panowania, wydarzenia mo?na u!o?yU wO kilka spójnych, choU diametralnie siS 
od siebie ró?niRcych sekwencji. RozstrzygniScie problemu na rzecz jednej zOnich 
mia!oby zapewne powa?ne konsekwencje dla chronologii czasu przejTciowego 
miSdzy okresem wczesnodynastycznym iO akadyjskim. WO tej chwili natomiast 
wydaje siS uzasadnione skrócenie tradycyjnej chronologii ko"ca okresu wczes-
nodynastyczego, opartej na Sumeryjskiej li#cie królów (aO raczej zasugerowanej jej 

48  Zmienna kolejnoTU. RIMEO2.1.1.1-3.
49  OOkonstrukcji tego urzRdzenia mo?na powiedzieU tyle, ?e by!o zOdrewna, aO termin odnosi 

siS do ró?nego rodzaju urzRdze" zwiRzanych zOzasuwaniem, ryglowaniem; CAD (2, 408-411 
akk. !igaru „1. part of aOlock (probably the bolt or bar); 2. neck stocks (from OAkk on; Sum 
lw.; wr. syll. and GIl.SI.GAR)”; podobna frazeologia np. Samsuiluna (YOS 9 35 iii IO19) 
g i Zs i - g a r  g u 2[ d u - a - t a ]  n a m - m i - n i - i n - t u m 2; akk. ina giZ(-.g*# ura!!umma.

50  Sposób potraktowania Lugalzagesiego nasuwa skojarzenie zO treTciR proTby Urukaginy – 
dn i s a b a - k e 4  /  n a m - d a g - b i  /  g u 2- n a  h e 2- i l 2- i l 2 ; por. H. Hirsch, „Die »Sünde« 
Lugalzagesis”, w: Festschrift für Wilhelm Eilers, red. G. Wiessner, Wiesbaden 1967, 104: 
„tatsächlich seine Sünde »auf seinem Nacken getragen habe«”.

51  RIMEO2.1.1.1; tekst uszkodzony, ale !atwy wOrekonstrukcji: sum.: l u g a [ l - z a 3- g e - s i ]  /
[ l u g a l  /  u n u k i- g a - d a  /  g i ] Z t u k u [ l  /  e - ]  d [ a -  s i g 3]  /  ! e " -  g a - d a b 5  /  g i Zs i -
g a r - t a  /  k a 2- de n - l i l 2- l a 2- Ze 3  ! e " - d e 6 ; akad.: lugal-za3-ge-si /! <0g*<" / [05]0ki / 
in REC 169 / m0.90n.*'/ in (-g.g*#-rim3 / a-na 2*2 / den-lil2 / u-ru-u!2; t!um. D. Frayne’a: 
„captured Lugal-zage-si, king of Uruk in battle and led him od  to the gate of the god Enlil 
in the neck stock” oraz RIMEO2.1.1.2 wOpodobnej formie.

52  A. Westenholz dodaje jeszcze, ?e król Uruk by! zapewne, zgodnie zOtym, co wiadomo oOtrak-
towaniu je"cow, pokazany nagi („Old Akkadian Period”, 36).
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wizjR historii). Vród!a dotyczRce epoki Lugalzagesiego pozwalajR traktowaU go 
jako bezpoTredniego nastSpcS Enszakuszanny, w!adcS wspó!czesnego Sargonowi, 
iOsugerujR odmienny kierunek interpretacji wczesnodynastycznej sekwencji w!adców. 

Niewykluczone, ?e czSTU zOomawianych problemów mo?e zostaU rozwiRza-
na dziSki informacjom pochodzRcym zOnowych tekstów. Nadzieja ta ma wO tym 
konkretnym przypadku powa?ne podstawy. TrwajR obecnie prace nad publikacjR 
wielu tekstów sumeryjskich, wykluczonych dotychczas zO obiegu naukowego ze 
wzglSdu na niepewne pochodzenie. MiSdzy innymi przygotowywana jest do pub-
likacji du?a grupa tabliczek zOwczesnodynastycznej Ummy, które mogR wOpowa?ny 
sposób zmieniU istniejRcR sekwencjS w!adców53. Zanim teksty siS uka?R, trudno 
powiedzieU, jak daleko idRce bSdR to zmiany. Mo?liwe jednak, ?e porzRdkujRc 
chronologiS panowania Lugalzagesiego, oka?R siS one kluczowe dla historii ca!ego 
Sumeru przed podbojem Sargona. 

THE CHRONOLOGY OF LUGALZAGESI’S REGIN.
SOME PROBLEMS OF HISTORY OF BABYLONIA 

IN THE LATE EARLY DYNASTIC PERIOD

Summar y
Lugalzagesi, king of Uruk and ruler of Umma, is one of the best known Q gures in the 
Early Dynastic history, famous for his ultimate defeat by the Sargon of Akkade. Sources 
related to Lugalzagesi allow to reconstruct relatively detailed account of his reign, but 
some major chronological questions remain unsolved. Y e paper explores the possible 
explanations of the sources and their consequences for the relative chronology of the 
entire southern Babylonia at the end of Early Dynastic period, as the reign of Lugalza-
gesi was closely related to major of political entities in the region – Uruk, Umma and 
LagaZ. It appears that some chronological sequences should probably shortened in the 
light of available evidence, however, it is hardly possible to choose between alternative 
options without new texts. 

53 Vród!em tej informacji jest referat wyg!oszony podczas Rencontre Asyriologique Internationale 
wOBarcelonie (26.07.2010 r.) przez Salvatore Monaco, który przygotowuje wydanie tekstów 
wOramach serii Cornell University Studies in Assyriology and Sumerology.
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Tradycja biblijna zapisana wOKsiSdze Jozuego podaje, ?e pokolenie Lewiego nie 
otrzyma!o dziedzictwa przy podziale gruntów uprawnych Kanaanu, lecz uzyska!o 
szereg miast rozrzuconych po obu stronach Jordanu1. WOsumie przydzielono mu 
szeTU tzw. miast ucieczki iOdodatkowo czterdzieTci dwie miejscowoTci zOokolicz-
nymi pastwiskami, ale ?adne zOwymienionych miast nie le?a!o wOhistorycznym 
centrum dawnego Izraela lub Judy. Albrecht Alt zwróci! na to uwagS wO 1951 
roku2, aOwOnastSpnym roku stwierdzi!, ?e po!udniowe miasta lewickie wyglRdajR 

1 Joz 21,1-42 iO 1 Krn 6,39-66 zOdrobnymi wariantami. Teksty te dotRd czSsto poddawano 
analizie, nie tylko wOkomentarzach do tych ksiRg biblijnych, ale tak?e wOspecjalnych artyku-
!ach oOcharakterze historycznym. Do wa?niejszych nale?R zapewne: W.F. Albright, „Y e List 
of Levitic Cities”, w: Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York 1945, 49-73; B. Mazar, „Y e 
Cities of the Priests and the Levites”, w: Congress Volume Oxford 1959 (VTSup 7), Leiden 
1960, 193-205, ponownie wydane w: B. Mazar, Biblical Israel. State and People, red. Sh. Ahp ituv, 
Jerusalem 1992, 134-145; M. Haran, „Studies in the Account of the Levitical Cities I. Pre-
liminary Considerations”, JBL 89 (1961), 45-54; „II. Utopia and Historical Reality”, JBL 90 
(1961), 156-165 (por. Tarbiz 27 (1957-58), 421-439 [po hebrajsku]); Z. Zevit, „Converging 
Lines of Evidence Bearing on the Date of P”, ZAW 94 (1982), 481-511 (zob. s. 485-493); 
G. Schmitt, „Levitenstädte”, ZDPV 111 (1995), 28-48; Z. Kallai, „Y e System of Levitic 
Cities and Cities of Refuge: AOHistorical-Geographical Study in Biblical Historiography”, 
w: Z. Kallai, Biblical Historiography and Historical Geography. Collection of Studies (Beiträge 
zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums 44), Frankfurt a/M 1998, 
23-62 (por. Zion 45 [1980], 13-34 [po hebrajsku]). 

2 A. Alt, „Bemerkungen zu einigen judäischen Ortslisten des Alten Testaments”, Beiträge zur 
biblischen Landes- und Altertumskunde 68 (1951), 193-210 (zob. s. 198-200), przedrukowane 
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na placówki królestwa Judy, niejako uzupe!niajRce system pogranicznych fortec 
zO2OKrn 11,6-103. PomijajRc kwestiS chronologii, trzon tej interpretacji potwierdzi! 
topograQ czny przeglRd stanowisk czterech miast lewickich na tradycyjnie pojStym 
terytorium plemienia Rubena, na wschód od Morza Martwego4. Stanowiska owych 
czterech miast tworzy!y bowiem !a"cuch warowni na pograniczu pustynnych te-
renów, skRd mo?na by!o spodziewaU siS napaTci plemion koczowniczych. Badanie 
to chcia!bym obecnie poszerzyU do szeTciu miast lewickich po!o?onych na wschód 
od Jordanu. Dwa znajdowa!y siS na terenie Baszanu ( Joz 21,27), wOdzisiejszej 
Syrii, aOdwa inne – wOdawnym Gileadzie ( Joz 21,38), na terytorium obecnego 
Królestwa Jordanii. Dwa dalsze miasta lewickie wOZajordanii, mianowicie Heszbon 
iOJazer ( Joz 21,39), po!o?one by!y na po!udniowy zachód iOna zachód od Ammanu.

Najpierw zwrócimy jednak uwagS na znaczenie samego wyrazu „lewi”, który 
poczRtkowo nie by! imieniem w!asnym. Nazwa „lewi” wywodzi siS od rdzenia lwj, 
„krR?yU”, „okrR?yU”, skRd np. hebrajski wyraz liwj), „wieniec”. Rdze" poTwiadczony 
jest tak?e wOjSzykach aramejskim (lwj), arabskim (law)), etiopskim (lawaja), aka-
dyjskim (lawû), egipskim (rwj), berberyjskim (lwa). Wed!ug nowszego poglRdu, 
powo!ujRcego siS na wyraz lw! zOinskrypcji minejskich, „lewi” by!by oznaczeniem 
duchownego lub niewolnika na s!u?bie TwiRtyni5. Hipotezie tej brak jednak do-
statecznej podstawy, gdy? pnie lwj iO lw’ ró?niR siS trzeciR spó!g!oskR rdzennR6, 
aOwspomniane inskrypcje minejskie sR znacznie póXniejsze (ok. IV–II wiek p.n.e.) 
od najstarszych wzmianek biblijnych Lewiego. 

Rzeczownik l*wî mo?e byU mSskim imieniem w!asnym, ale wywodzi siS 
zapewne zOnazwy funkcji sprawowanej np. wOnadgranicznych miastach warownych 
przez stra?nika lub wartownika „krR?Rcego” po murach obronnych iOprzy bramie 
miejskiej. S!owem, l*wî by!by „czujkR”. Po arabsku np. law) ‘al) l-mad+natin znaczy 

w: A. Alt, Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, II, München 19592, 289-305 (zob. 
s. 294-296).

3 A. Alt, „Festungen und Levitenorte im Lande Juda”, w: Alt, Kleine Schriften II, 306-315.
4 E. Lipi"ski, On the Skirts of Canaan in the Iron Age. Historical and Topographical Researches 

(OLA 153), Leuven 2006, 326-333. 
5 InterpretacjS tS podda! gruntownej analizie R. de Vaux, „‘Lévites’ minéens et lévites israélites”, 

w: Lex Tua Veritas. Festschrift für Hubert Junker, red. H. Gross, F. Mussner, Trier 1961, 265-273. 
Analiza ta nie doprowadzi!a jednak do przekonujRcych rezultatów. Artyku! przedrukowano 
w: R. de Vaux, Bible et Orient (Cogitatio Q dei 24), Paris 1967, 277-285. 

6 Pó!nocnominejski wyraz lw ! zdaje siS znaczyU „zastaw”, „rSkojmia”; by!by on spokrewniony 
zOhebrajskim lwh II, „zaciRgnRU po?yczkS”. Oba s!owa mogR wywodziU siS zO tego samego 
rdzenia protosemickiego (b // w), co po!udniowoetiopskie leba, libä, neba, n+wä, „z!odziej”, 
tj. osoba przetrzymujRca, wzglSdnie przyw!aszczajRca sobie cudze mienie, czyli „zastawnik”. 
Wyraz l*wî nie wystSpuje wOonomastyce hebrajskiej zOjakimkolwiek elementem teoforycznym. 
Nie nale?y zatem go wyjaTniaU wO Twietle amoryckich imion La-wi-la-Il, La-wi-la-dAdad, 
La-wi-la-dDa-gan, 3w3-Hddj, które zapewne znaczR „Zastawiony uOBoga” itd. 
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„czuwa! nad miastem”, co mo?na by porównaU zOgreckim #$%&'()*++,, „czuwaU 
woko!o”7. Powo!ani tak?e do ochrony porzRdku iO bezpiecze"stwa publicznego, 
lewici byli zorganizowani wOsposób wojskowy8 iOzdarza!o siS, ?e sprawowali swR 
funkcjS wO sposób nader krwawy, na co wskazujR jeszcze opowiadania wORdz 
34,25-29 iOWj 32,26-28. WO szerszym zastosowaniu s!owo l*wî mog!o odnosiU 
siS do ochrony podró?nych, stRd aramejski czasownik lawwê zOdrugR spó!g!oskR 
podwojonR, znaczRcy „eskortowaU”, iOhebrajski rzeczownik lew)j), „eskorta”, „Twita”9. 
U?ycie wojskowej terminologii wOodniesieniu do lewitów mo?na zauwa?yU jesz-
cze wO tekstach „kap!a"skich” PiScioksiSgu: !mr, „strzec”, mi!meret, „stra?”, s,)b)’, 
„wojsko”, #ar, „dowodca”, h, ereb, „miecz”. Miasta lewickie by!yby zatem „miastami 
garnizonowymi”, strzegRcymi granic pa"stwa, czyli „miastami pogranicza”. 

Ich za!ogi nale?y jednak odró?niU od „stra?ników obchodzRcych miasto” 
iO „stra?ników murów” zOPieTni nad PieTniami (Pnp 3,3; 5,7), która wywodzi 
siS zapewne zOdramatu inscenizowanego na dworze królewskim10. Aczkolwiek 
nowoaramejski Targum do Pnp 3,3 zwie ich „Lewitami”11, ci ostatni stanowili 
poczRtkowo specyQ czne jednostki wojskowe, wOktórych mogli znajdowaU siS te? 
nie-Izraelici. Owych stra?ników wOs!u?bie królewskiej, wywodzRcych siS zOro?nych 
klanów, pojSto jako oddzielne plemiS, którego eponimem zosta! Lewi, w!Rczony 
do grona dwunastu synów Jakuba. Po upadku monarchii izraelskiej iO judzkiej 
lewici stali siS stra?nikami bram miejskich12 iO sanktuarium13 oraz TwiRtynnymi 

7 Czasownik wystSpuje uOJózefa Flawiusza, Wojna -ydowska V, 10, 1, §423.
8 CzSTciowo wojskowych, na pó! Twieckich poczRtków stanu lewickiego – porównywalnego do 

zakonów rycerskich – dopatrywali siS ze znacznymi ró?nicami: W. Baudissin, Die Geschichte 
des alttestamentlichen Priestertums, Leipzig 1889, 30-31, 186-187; A. Menes, Die vorexilischen 
Gesetze Israels (BZAW 50), Giessen 1928, 1-19; A. Neher, L’essence du prophétisme, Paris 1955, 
166-175; A.H.J. Gunneweg, Leviten und Priester (FRLANT 89), Göttingen 1965; G.OSchmitt, 
„Der Ursprung des Levitismus”, ZAW 94 (1982), 575-599, aOzw!aszcza L. Steinberger, Die 
Bedeutungswechsel des Wortes Levit. Entwicklung aus einer Milizformation zu einer Priesterklasse, 
Berlin 1936, iOJ.R. Spencer, „PQD, the Levites, and Numbers 1-4”, ZAW 110 (1998), 535-
546. 

9 To znaczenie rdzenia odnosili ju? do nazwy lewitów: Baudissin, Die Geschichte des alttesta-
mentlichen Priestertums, 73-74; Steinberger, Die Bedeutungswechsel des Wortes Levit.

10 Ju? Orygenes uwa?a! PieT" nad PieTniami za dramat przeznaczony do realizacji scenicznej: 
W.A. Baehrens (wyd.), Origenes: Werke VIII (Die griechischen christlichen Schriftsteller der 
ersten Jahrhunderte 33), Berlin 1925, Kommentar zum Hohelied, 61; por. s. 89. Codex Sinai-
ticus iOCodex Alexandrinus zaznaczajR zaT na marginesie kolejne dramatis personae, - .(/'-, 
wzglSdnie 0 .(/'&01, aOCodex Sinaiticus wyjaTnia nawet, do kogo zwracajR siS bohaterowie 
dramatu.

11 Cytowany przez M. Baraniaka, Motyw miasta w'Pie#ni nad Pie#niami i' jego targumiczna 
interpretacja, s. 197-221 wOniniejszym tomie. 

12 Ów stra?nik jest wtedy okreTlony jako „lewita, który stoi wObramach waszych” (Pwt 12,12.18; 
14,27.29; 16,11.14).

13 SR oni wtedy okreTleni jako „odXwierni”: 1 Krn 9,17-27; 26,1-18; por. Ezd 2,42; Neh 11,19.
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pomocnikami, podporzRdkowanymi kap!anom. Wedle tekstów pochodzRcych 
zOepoki perskiej sam Moj?esz przeznaczy!by ich do tej pos!ugi przy TwiRtyni14. 
PrzejTciowe warunki ich bytowania nie by!y !atwe, skoro KsiSga Powtórzonego 
Prawa wymienia ich razem zOwdowami, sierotami iOimigrantami15. 

ZwróUmy teraz uwagS na zajorda"skie miasta lewickie, czyli garnizonowe, 
le?Rce na terytorium Baszanu. By!y one tylko po czSTci zamieszka!e przez Izraelitów, 
jak oOtym Twiadczy sama ich nazwa iOtradycje mitologiczne zOnimi powiRzane.

Terytorium Baszanu odpowiada mniej wiScej obszarowi dzisiejszego Golanu, 
zwanego po arabsku D?olan. CzSTU tradycji biblijnej Baszan przypisuje po!owie 
pokolenia Manassesa ( Joz 17,1.5; 22,7), ale wyodrSbnia na tym terenie dwa miasta 
lewitów: Golan, od którego pochodzi dzisiejsza nazwa regionu, iOAsztarot (1 Krn 
6,56; por. Joz 21,27), staro?ytne TwiSte miasto, stolica legendarnego króla Oga 
( Joz 20,8; 21,27; Pwt 1,4). 

Budowle megalityczne Baszanu pobudza!y wyobraXniS iOwOpodaniach lu-
dowych !Rczono je zO rodem prehistorycznych gigantów. ZO tych legend, jak 
siS wydaje, pochodzR biblijne opowieTci oORefaitach, pradawnych olbrzymach 
zamieszkujRcych Kanaan przed przybyciem Izraelitów. Ostatnim mia! byU król 
Og zOBaszanu, rezydujRcy wOAsztarot iOEdrei, aO nazwy te wiRza!y siS TciTle 
zO tradycjR mitologicznR iOkultowR. Powszechnie identyQ kuje siS Asztarot zOTell 
‘Asztara, 22 km na pó!nocny zachód od Edrei, dzisiejszego Der‘q, iO 16 km na 
wschód od obecnej linii demarkacyjnej miSdzy Izraelem aO SyriR na terenie 
Golanu. 

14 Wj 32; Lb 3,6-13; 18,1-8. Brak g!Sbszej perspektywy historycznej charakteryzuje now-
sze prace egzegetyczne, ograniczajRce siS do roli lewitów wO okresie perskim: D. Werman, 
„Levi and Levites in the Second Temple Period”, Dead Sea Discoveries 4 (1997), 211-225; 
T.OWilli, „Leviten, Priester und Kult in vorhellenistischer Zeit. Die Chronistische Optik in 
ihrem geschichtlichen Kontekst”, w: Gemeinde ohne Tempel / Community without Temple, red. 
B.OEgo, A. Lange, P. Pilhofer, K. Ehlers (WUNT 118), Tübingen 1999, 75-98; J. Schaper, 
Priester und Leviten im achämenidischen Juda. Studien zur Kult- und Sozialgeschichte Israels in 
persischer Zeit (FAT 31), Tübingen 2000; I. Cardellini, I' „Leviti”, l ’Esilio e il Tempio. Nu-
ovi elementi per una rielaborazione storica, Roma 2002. WO Tlad za Wellhausenem, Schaper 
uwa?a wszak?e, ?e Pwt 18,6-8 odzwierciedla sytuacjS przed niewolR babilo"skR. PodobnR 
opiniS wyra?ajR: R. Abba, „Priests and Levites in Deuteronomy”, VT 27 (1977), 257-267; 
R. Nurmela, " e Levites. " eir Emergence as a'Second-Class Priesthood, Atlanta 1998. Zob. 
tak?e U. Dahmen, Leviten und Priester im Deuteronomium. Literarkritische und redaktionsge-
schichtliche Studien (Bonner Biblische Beiträge 110), Bonn 1996, zO recenzjR R. Otto, „Die 
postdeuteronomistische Levitisierung des Deuteronomiums”, ZABR 5 (1999), 277-284. 
Zasadniczym zagadnieniem historycznym jest jednak poczRtkowa rola lewitów. Dzia!alnoTU 
lewitów, aOnawet istnienie miast lewickich wOokresie sSdziów zak!adajR: H. Schulz, Leviten 
im vorstaatlichen Israel und im Mittleren Osten, München 1987, oraz N. Allan, „Y e Religious 
and Political SigniQ cance of the Early Settlement of Levites in Judah”, Irish Biblical Studies 
10 (1988), 166-177. 

15 Pwt 12,12.18; 14,27.29; 16,11.14; 26,11-13.
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Zaordania

Tell ‘Asztara kryje wOsobie ruiny wa?nego miasta – wciR? widaU otaczajRcy je 
mur – zamieszkanego przez ca!y okres brRzu iO?elaza. Nazwa Asztarot wystSpuje 
wO egipskich tekstach „egzekracyjnych” (tzn. z!orzeczRcych) zO czasów rredniego 
Pa"stwa zOXIX–XVIII wieku, wO spisie miast kanaanejskich Totmesa III oraz 
wOmiSdzynarodowej korespondencji zOXIV wieku p.n.e., zachowanej wOarchiwach 
królewskich wOEl-Amarna. WOVIII wieku region najechali Asyryjczycy iO jed-
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na zOp!askorzeXb pa!acu wOKalah zO czasów Tiglatpilesara III (744–727 p.n.e.) 
przedstawia ufortyQ kowane miasto Asztarot oraz ?o!nierzy asyryjskich, którzy 
deportujR ludnoTU iOwyganiajR byd!o16. Pozosta!oTci fortyQ kacji zachowa!y siS 
wOTell ‘Asztara. WOlatach 1966 iO1967 Ali Abu Assaf prowadzi! tu wykopaliska17, 
przerwane przez wojnS szeTciodniowR iOniewznowione zOpowodu bliskoTci linii 
demarkacyjnej miSdzy SyriR aOIzraelem. Stanowisko to jest bardzo obiecujRce ze 
wzglSdu na przesz!oTU historycznR iO religijnR, potwierdzonR przez liczne Xród!a 
pisane, powsta!e na przestrzeni dwóch tysiRcleci.

Biblia czSsto wymienia Asztarot iOEdrei razem, przedstawiajRc je jako re-
zydencje „Oga, króla Baszanu, jednego zOostatnich Refaitów” (Pwt 1,4; 3,1.10; 
Joz 12,4; 13,12.31). Takie po!Rczenie odnajdujemy wOXIV lub XIII wieku p.n.e. 
wO jednym zO tekstów ugaryckich, gdzie oba miasta wystSpujR równie? wOzwiRz-
ku zORefaim, tym razem nie jako by!ymi mieszka"cami Kanaanu, lecz jako 
cieniami ubóstwionych zmar!ych przodków, szczególnie zO amoryckich rodów 
królewskich18. 

Teksty biblijne wymieniajRce Oga, króla Baszanu, ostatniego zORefaitów, 
odnoszR siS do tradycji mitologicznej iOnajwyraXniej nie majR nic wspólnego 
zOprawdziwR historiR osadnictwa plemion izraelskich. Dotyczy to przede wszystkim 
domniemanego zwyciSstwa, jakie odniós! Moj?esz nad królem Ogiem wed!ug 
KsiSgi Liczb: „Król Baszanu wyruszy! przeciw nim zO ca!ym swoim wojskiem, 
chcRc stoczyU zOnimi bitwS pod Edrei. Lecz Pan rzek! do Moj?esza: »Nie bój siS 
go! Dam go bowiem wOtwoje rSce razem zOca!ym wojskiem iOkrajem ...«. Pobili go 
oraz jego synów iOca!y lud, tak ?e nikt nie ocala!, iOwziSli jego ziemie wOposiadanie” 
(Lb 21,33-35). Inny tekst precyzuje nastSpnie, ?e po!owie pokolenia Manassesa 
dano „wOBaszanie ca!e królestwo Oga, który panowa! wOAsztarot iOwOEdrei iOby! 
ostatnim potomkiem Refaitów” ( Joz 13,12).

Wed!ug tej?e ksiSgi biblijnej, jak wspomnieliTmy, dwa miasta Baszanu na-
le?a!y do lewitów: „Potomkom Gerszona iOich rodom, lewitom, dano od po!owy 
pokolenia Manassesa miasta ucieczki dla zabójców: Golan wOBaszanie zO jego 
pastwiskami iOBe‘esztera zOjego pastwiskami, dwa miasta” ( Joz 21,27). Be‘esztera 
pochodzi najwyraXniej od Bet-‘Asztarat, „rwiRtynia Asztarty”19. Jest to najstarszy 
znany przypadek u?ycia b* zamiast b*t wOsk!adniowym zwiRzku status constructus. 
Potwierdza to bardzo póXnR redakcjS Joz 21, rozdzia!u nale?Rcego do zesta-

16 ANEP, nr 366.
17 A. Abou Assaf, „Tell Aschtara in Südsyrien. Erste Kampagne 1966”, AAS 18 (1968), 103-106; 

ten?e, „Tell Aschtara in Südsyrien. Zweite Kampagne 1967”, AAS 19 (1969), 101-102.O
18 KTU 1.108, 1-7. 
19 B‘!tr’ wystSpuje tak?e wO1QGenAp 21, 28, gdzie b nie jest przyimkiem, ale skróconR formR 

rzeczownika bêt. 
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wu Joz 13-21, który zO innych wzglSdów datowaU mo?na na po!owS IV wieku 
p.n.e.20 WOka?dym razie, toponim ten przechowuje pe!nR nazwS miasta Asztarot 
wOBaszanie (por. 1 Krn 6,56). WORdz 14,5 wystSpuje ono pod z!o?onR nazwR 
„Asztarot pod Karnaim”21, tj. „Dwa rogi”. Miasto Karnaim po!o?one jest 4 km 
na pó!noc od Tell Asztara. Wed!ug 2 Mch 12,26 tutaj znajdowa!o siS sanktua-
rium syryjskiej bogini Atargatis, Atergateion, jak Be‘eszterS przezwano wO epoce 
hellenistycznej. By!a ona ostojR staro?ytnych tradycji kultowych. Inne miejsce 
TwiSte znajdowa!o siS zapewne wOsRsiednim Karnaim (Karnion), chyba ?e autor 
1 Mch 5,43-44 po prostu uto?sami! Atergateion zOmiastem Karnaim. Tradycja 
nie zachowa!a natomiast ?adnej pamiSci oO ewentualnym sanktuarium jahwi-
stycznym, obs!ugiwanym wO tych miastach przez lewitów, rzekomych kap!anów 
zOprowincji. 

Mo?na zastanawiaU siS wiSc, czy rzeczywiTcie Asztarot by!o kiedykolwiek 
miastem zamieszka!ym przez Izraelitów nienale?Rcych do garnizonu lewickiego. 
WOka?dym razie, tak jak iOopisywana wojna zOOgiem, królem Baszanu, przypisanie 
miasta synom Gerszona stanowi jedynie póXniejsze odzwierciedlenie pretensji do 
terytorium, które tylko za panowania Omriego iOAchaba, wzglSdnie JeroboamaOII, 
mog!o znaleXU siS wO rSkach Izraelitów. Podobnie jest zO innym miastem lewi-
ckim, Golan, lokalizowanym zazwyczaj wOSahp em al-D?olan – „Czer" Golanu” 
– wOpobli?u Asztarot, kilkanaTcie kilometrów na wschód od izraelsko-syryjskiej 
linii demarkacyjnej.

Na po!udnie od Baszanu rozciRga siS kraina Gilead. Wed!ug jednej ze star-
szych tradycji biblijnych osiedli!o siS tam plemiS Makira (Lb 32,39-42; Pwt 3,15; 
Joz 17,1). Najstarszy poemat biblijny, PieT" Debory iOBaraka, wymienia je jako 
pe!noprawny szczep izraelski (Sdz 5,14), ale odró?nia go od plemienia Gileada 
(Sdz 5,17), zOczego wynika, ?e chodzi oOdwie odrSbne grupy ludnoTci zamieszkujRce 
wOepoce sSdziów dwa ró?ne regiony. PóXniejsza tradycja stara siS pogodziU dane 
biblijne, czyniRc Gileada synem Makira, syna Manassesa (Lb 26,29-30; 27,1; 36,1; 
Joz 17,1-3). Zabieg ten mia! na celu po!Rczenie najstarszych tradycji zOideologiR 
dwunastu plemion oOnazwach ju? ostatecznie ustalonych, podczas gdy perypetie 
historii ods!aniajR sytuacjS bardziej skomplikowanR iOp!ynnR.

Wed!ug 1 Krl 4,13-14 Gilead tworzy! dwa zOdwunastu okrSgów królestwa 
Izraela, zOg!ównymi oTrodkami wOMachanaim na po!udniu iORamot-Gilead na 
pó!nocy. Oba miasta by!y „miastami lewickimi”, aORamot-Gilead by! tak?e tzw. 
miastem ucieczki. Wybór Ramot wOGileadzie na stolicS prowincji pó!nocnej 

20 E. Lipi"ski, „Y e Territory of Tyre and the Tribe of Asher”, wO: Phoenicia and the Bible, red. 
E. Lipi"ski (Studia Phoenicia XI; OLA 44), Leuven 1991, 153-166 (zob. s. 166). 

21 T!umaczenie to wyraXnie popiera 1QGenAp 21,28-29: B‘!tr’ d-Qrnjn.
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Twiadczy oO jego strategicznym iO politycznym znaczeniu. Twierdza ta strzeg!a 
regionu, oO który walczyli Aramejczycy iO Izraelici. Jej po!o?enie podlega nadal 
dyskusji. Przez d!ugi czas wskazywano na imponujRcy Hp ospn ‘Ad?lsn, 26 km na 
po!udniowy zachód od Edrei, broniRcy na pó!nocy wejTcia wOgóry Gileadu iOdro-
gi do Beisan (Bet-Szean). Ogromny tell, którego szczyt zajmuje powierzchniS 
275Om na 180 m, by! zamieszkany od trzeciego do pierwszego tysiRclecia p.n.e. 
Jednak wOroku 1962 na stanowisku Tell ar-Rumeit, 15 km na po!udnio-zachód 
od Edrei, odkryto fortecS zOepoki izraelskiej. Na pierwszy rzut oka toponim ten 
zdaje siS przechowywaU staro?ytnR nazwS miejscowoTci, zwanej uOJózefa Flawiusza 
Aramatha lub Aramathe22, aOhistoria stanowiska doskonale odpowiada dziejom 
biblijnego Ramot wOGileadzie23. Znaleziona tutaj ceramika pozwala datowaU za-
!o?enie twierdzy na pierwszR po!owS IX wieku p.n.e., aOwiSc na czasy panowania 
Omriego. Ceramika póXniejszych warstw jest wyraXnie aramejska iOodzwierciedla 
okupacjS regionu przez Damaszek. 

Gwa!towne zniszczenie, które wOVIII wieku p.n.e. po!o?y!o kres istnieniu 
fortecy, mia!o zapewne zwiRzek zOkrwawym najazdem Tiglatpilesara III wO733 
roku p.n.e. Stanowisko to, zasiedlone ponownie dopiero wO II wieku p.n.e., jest 
jednak bardzo ma!e, jego powierzchnia nie przekracza 0,12 ha, aOdzisiejsza jego 
nazwa jest arabskim zdrobnieniem toponimu Ramat / Ramta. Trudno wiSc 
przypuszczaU, by by!o ono g!ównym oTrodkiem pó!nocnego Gileadu. Wypada 
raczej przyjRU, ?e Tell ar-Rumeit by!o ma!R fortecR, podczas gdy stolica okrSgu 
znajdowa!a siS na miejscu dzisiejszego miasta ar-Ramta, 7 km na pó!noc24. By!o 
to miasto garnizonowe, skoro Ramot-Gilead zalicza siS do miast lewickich ( Joz 
21,38; 1 Krn 6,65) iOmiast ucieczki ( Joz 20,8; Pwt 4,43). 

Poza ar-Ramta iOTell ar-Rumeit jeszcze inne warownie wznosi!y siS na pó!-
nocnych kra"cach Gileadu. Ok. 30 km na pó!noco-zachód od ar-Ramta znajduje 
siS Gadara, która nie jest zaliczona wOBiblii do miast lewickich. ByU mo?e nie 
uchodzi!a ona za twierdzS pogranicznR, zaT autor Joz 21 systematycznie umieszcza 
tylko cztery miasta lewickie na domniemanym terytorium ka?dego plemienia. 
Nie wyklucza to oczywiTcie dawnej obecnoTci garnizonu izraelskiego wO fortecy, 
gdy nale?a!a ona do królestwa Izraela, przypuszczalnie za panowania Omriego 
iOAchaba lub Jeroboama II, wOpierwszej po!owie IX lub VIII wieku p.n.e. By!y 

22 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela VIII, 15, 3, §399; IX, 6, 1,§105.
23 J. Briend, „Ramot-Galaad”, DBSup IX, Paris 1979, kol. 1101-1104, 1113; N.L. Lapp, „Ru-

meith, Tell er”, NEAEHL IV, Jerusalem 1993, 1291-1293. Wyniki tych wykopalisk streTci! 
S. Haftórsson, A'Passing Power, Stockholm 2006, 202-204. Za dawnR lokalizacjR opowiada! 
siS M. Weippert, „Israélites, Araméens et Assyriens dans la Transjordanie septentrionale”, 
ZDPV 113 (1997), 19-38 (zob. s. 32-33).

24 Lipi"ski, On the Skirts of Canaan, 276-279.
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to bowiem okresy rozszerzenia granic Izraela wOZajordanii wedle tekstów mo-
abickich iObiblijnych25. 

Drugim miastem lewickim Gileadu, wspomnianym wOBiblii, by!o Machanaim, 
po!o?one na dzisiejszym stanowisku Tulsl ad-Dahab, nad Jabbokiem, 7 km na 
wschód od Deir ‘Alla26. By!o ono g!ównym miastem VII okrSgu królestwa Izraela 
(1OKrl 4,14) iOniewRtpliwie miejscem obronnym, jak oOtym TwiadczR obranie Isz-
baala na króla po Tmierci Saula w!aTnie wOMachanaim (2OSm 2,12.29), podczas 
gdy Dawid królowa! wOHebronie, aOnastSpnie ucieczka Dawida do Machanaim 
wOczasie buntu syna Absaloma27.

Machanaim nie jest zaliczone do „miast ucieczki”, ale najwidoczniej spra-
wowa!o tS funkcjS wO staro?ytnym Izraelu. OkreTlenie „miasto ucieczki” nale?y 
zapewne rozumieU wOszerokim tego s!owa znaczeniu, szerszym od przyjStej ogólnie 
interpretacji. Te warowne miasta dawa!y mo?liwoTU schronienia siS wOwypadku 
najazdu lub jakiejkolwiek nadchodzRcej groXby, nie ograniczajRc siS do azylu dla 
zabójców, którzy nieumyTlnie pozbawili kogoT ?ycia28.

Owe cztery miejscowoTci Baszanu iOGileadu by!y niewRtpliwie miastami 
garnizonowymi na pograniczu aramejskiego królestwa Damaszku, wzglSdnie 
pa"stwa Ammonitów, podobnie jak Heszbon iOJazer, miasta lewickie, oOktórych 
wspomnieliTmy powy?ej. Oba le?a!y na w!aTciwym terytorium plemienia Gad, 
wOpobli?u dzisiejszego Ammanu. Wed!ug Euzebiusza zOCezarei Jazer by! po!o-
?ony 10 mil rzymskich, czyli nieco mniej ni? 15 km, na zachód od FiladelQ i, tj. 
Ammanu, iO15 mil, tzn. 22 km, na pó!noc od Heszbonu29, niewRtpliwie stanowiska 
Tell Hp isbqn zO licznymi ruinami rzymsko-bizanty"skimi. PrecyzujRc jednak innR 
informacjS Euzebiusza, Tw. Hieronim podaje, ?e Jazer oddalony by! od Ammanu 
tylko oO8 mil rzymskich, czyli niespe!na 12 km30. Informacje przekazane przez 
Euzebiusza iOTw. Hieronima powinny s!u?yU za podstawS lokalizacji miejscowoTci 
Jazer tym bardziej, ?e odpowiadajR one danym biblijnym, m.in. Lb 21,24, gdzie 
Septuaginta wyraXnie zaznacza, ?e Jazer znajduje siS na granicy ammonickiej. 

25 Inskrypcja Meszy daje wyraXnie do zrozumienia, ?e w!adza Omriego iOAchaba rozciRga!a siS 
na ZajordaniS, aOteksty 2 Krl 14,25.28; Am 6,13; 1 Krn 5,17 wskazujR na poszerzenie granic 
Izraela na wschód od Jordanu za panowania Jeroboama II. Zob. Lipi"ski, On the Skirts of 
Canaan, 229-230, 249, 324-326. 

26 Lipi"ski, On the Skirts of Canaan, 280-283.
27 2 Sm 17,24.27; 19,32; 1 Krl 2,8.
28 Wj 21,12-14; Pwt 4,41-43; 19,1-13; Joz 20,1-9. Ta ostatnia interpretacja „miast ucieczki” 

odzwierciedla pojScie lewitów iOmiast lewickich wO póXnym okresie perskim: L. Schmidt, 
„Lewiten- und Asylstädte in Num. XXXV und Jos. XX; XXI 1-42”, VT 52 (2002), 103-121.

29 E. Klostermann (wyd.), Eusebius: Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen, Leipzig 1904 
(przedruk, Hildesheim 1966), 104:14-19.

30 Tam?e, 13:1-4; por. 12:1-4. Podane &’ na s. 104 powsta!o zapewne zOoryginalnego, dyktowanego 
-’, które wymawiano +.
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M. Noth wnioskowa! stRd, ?e miejscowoTci tej nale?y szukaU wO pobli?u 
Nq’sr, ok. 15 km na po!udnio-zachód od Ammanu31. Zbyt daleko na pó!noc 
le?y zapewne Chirbet D?azzir, sugerowany przez R. de Vaux32, ale proponowane 
od XIX wieku lokalizacje na sRsiadujRcych ze sobR stanowiskach Chirbet asp-Sp qr 
iOChirbet asp-Sp ur(a)33, odpowiednio 12 km iO 10 km od Ammanu, odpowiadajR 
zOgrubsza danym Euzebiusza iOTw. Hieronima. Oba miejsca po!o?one sR bowiem 
ok. 20 km na pó!noc od Heszbonu, drogR przez Nq’sr. Co wiScej, odmienne 
formy ’234% iO ’235% nazwy miejscowej, podane przez Euzebiusza34, sugerujR 
dawniejszR wymowS Ja‘z)r iOpóXniejszy zanik poczRtkowej zg!oski, skRd powsta! 
toponim asp-Sp qr, wzglSdnie asp-Sp ur. Stanowisko Chirbet asp-Sp qr Twiadczy niewRt-
pliwie oOantycznym zamieszkaniu miejsca, jak stwierdzi! ju? N. Glueck wO1937 
roku35. Proponowano jeszcze inne identyQ kacje, lecz Tell Abu ‘Anvze36 znajduje 
siS trochS za blisko Heszbonu (19 km) iO zOpewnoTciR za daleko od Ammanu 
(21 km), aOTell ‘Arvme, 4 km na pó!noco-zachód od Nq’sr37, le?y 14 km na 
po!udnio  -zachód od Ammanu, ale tylko 15 km od Tell Hp isbqn. WOka?dym razie, 
chodzi tu oO„miasto pogranicza”, które wymaga!o obecnoTci garnizonu.

Wykopaliska prowadzone wOlatach 1968–1976 na Tell Hp isbqn przez Andrews 
University wykaza!y, ?e stanowisko by!o zamieszkane wOXI–X wieku p.n.e., ale nie 
ods!oniSto zOtego okresu pozosta!oTci TwiadczRcych oOistnieniu jakiegoT znaczRcego 
miasta. Stanowi to problem dla konserwatywnej interpretacji poda" biblijnych do 
tego stopnia, ?e nawet podano wOwRtpliwoTU to?samoTU Tell Hp isbqn zObiblijnym 
Heszbonem38. ZOpunktu widzenia historycznego wystarczy stRd wnioskowaU, ?e 
Heszbon by! wOIX wieku p.n.e., za czasów Omriego iOAchaba, fortecR osadzonR 
przez garnizon izraelski, aOpóXniej sta! siS warownym miastem, oOktóre walczyli 
miSdzy sobR Ammonici iOMoabici. Jego znaczenia dowodzi odkryty wielki zbior-
nik wody zO ko"ca IX wieku p.n.e., który móg! zawieraU ok. 1O 200O 000 litrów 

31 M. Noth, „Gilead und Gad”, ZDPV 75 (1959), 14-73 (zob. s. 61-73).
32 Zob. de Vaux, Bible et Orient, 124-127.
33 U.J. Setzen, Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia Petraea 

und Unter-Ägypten, Berlin 1854-1859 (przedruk: Hildesheim 2004), t. I, 397-398, 406; t. II, 
318; t. IV, 216; Fr. Buhl, Geographie des alten Palästina (Grundriss der theologischen Wis-
senschaften II/4), Tübingen 1896, 263-264; G.B. Gray, Numbers (ICC), Edinburgh 1903, 
297-298. Na Chirbet asp-Sp ura wskazywa! te? G.M. Landes, „Y e Fountain at Jazer”, BASOR 
144 (1956), 30-37.

34 Klostermann, Eusebius, 12:1.3.
35 N. Glueck „Explorations in the Land of Ammon”, BASOR 68 (1937), 13-21 (zob. s. 17).
36 W. Schmidt, „Zwei Untersuchungen im w)di n)’.r”, ZDPV 77 (1961), 46-55 iOtabl. 4-5A. 
37 R. Rendtord , „Zur Lage von Jaser”, ZDPV 76 (1960), 124-135.
38 A. Lemaire, „Heshbon = Hesban?”, w: Avraham Biran Volume, red. E. Stern, Y .E. Levi 

(Eretz-Israel 23), Jerusalem 1992, 64-70.
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wody39, aOoOwalkach miSdzy sRsiadujRcymi Ammonitami iOMoabitami TwiadczR 
Lb 21,27-30 iOmoabicka inskrypcja zOVIII wieku p.n.e.40 

Trudno oprzeU siS wnioskowi, ?e „lewici” stanowili garnizon „miast pogra-
nicza” wOokresie, gdy miejscowoTci te nale?a!y do królestwa Izraela. Istnia!y te? 
inne fortece wOZajordanii, niezaliczone do miast lewickich. Prócz Gadary nale?y 
zOpewnoTciR wymieniU Ein Gew, stanowisko warownego miasta Afek zOX–VIII 
wieku p.n.e. nad Jeziorem Tyberiadzkim, uOstóp Qu‘alat al-Hp uspn, na której musia!a 
wznosiU siS forteca Susita, „Klacz”. Nie ods!oniSto jej dotRd, bo ma!y sonda? odkry! 
tam tylko nieco ceramiki zO III wieku p.n.e., zOczasów Ptolemeuszów. Zapewne 
wszczSli oni budowS hellenistycznego miasta Hippos, przemianowanego przez 
Seleucydów na AntiochiS wOII wieku p.n.e. By!o to „miasto ucieczki”, tzw. asylum, 
jak zaznaczajR monety zOepoki rzymskiej. S!owem, Zajordania stanowi niewRtpliwie 
teren bogaty wOzabytki, które stopniowo wy!oniR prace archeologiczne. 

LEVITICAL CITIES IN TRANSJORDAN

Summar y
Y e Levitical cities of Transjordan, viz. Golan, Ashtaroth, Ramoth-Gilead, and Maha-
naim, as well as Jazer and Heshbon, seem to have been garrison towns of the Kingdom 
of Israel at the border of the Aramaic kingdom of Damascus and near the capital city 
of the Ammonites. Y is view is conQ rmed by the role of the four Levitical cities on the 
“Reubenite” territory to the east of the Dead Sea, where they appear as military stations 
defending the border of the Omride kingdom from incursions of the desert people, and 
by the distribution of the Levitical cities between the fortresses of 2 Krn 11:6-10, where 
they seem to form aOdefence line on the border of the Kingdom of Judah. Y e Levites 
appear therefore as members of garrisons keeping watch over border towns, as conQ rmed 
by etymology. Y ere were other fortiQ ed places, like Gadara, which are not listed among 
the Levitical cities, possibly because they were no endangered sites at the frontier. Y e 
disappearance of the kingdoms of Israel and Judah obviously ina uenced the professional 
role of the Levitical families whose members Q rst became guardians of the Temple and 
later assumed also other functions in the Temple service.
39 L.T. Geraty, „Hp esbân (Hp eshbon)”, RB 84 (1977), 404-408 (zob. s. 404).
40 Lipi"ski, On the Skirts of Canaan, 303 zOprzyp. 49; J.A. Dearman, „Moab and Ammon: Some 

Observations on Y eir Relationship in Light of aONew Moabite Inscription”, w: Studies on Iron 
Age Moab and Neighbouring Areas in Honour of Michèle Daviau, red. P. Bie"kowski (Ancient 
Near Eastern Studies. Supplement 29), Leuven 2009, 97-116.
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URBANIZACJA FILISTEI IOSZEFELI 
AOPROCESY AKULTURACJI

Od d!u?szego czasu toczy siS intensywna dyskusja naukowa dotyczRca 
poczRtków pa"stwowoTci Hebrajczyków. WO jej wyniku zarysowa!y siS nie tylko 
ró?ne metodologie badawcze, ale iOró?ne TwiatopoglRdy samych badaczy. Spór ten, 
niestety, dotyczy nie tylko ustalenia faktów zOprzesz!oTci siSgajRcej wielu stuleci 
przed naszR erR, ale dotyka równie? wspó!czesnych problemów. CzSsto nie sR one 
wyra?one otwarcie, lecz zawierajR siS implicite wOstanowisku badaczy. NajwyraXniej 
widaU to wOpostawach naukowców izraelskich, najczSTciej archeologów, którzy 
swe poglRdy oOpoczRtkach pa"stwowoTci Izraela iO Judy !RczR ze wspó!czesnym 
syjonistycznym poglRdem na temat pa"stwa Izrael. 

Ta wstSpna uwaga wydaje siS konieczna, by pokazaU t!o iOkontekst wspó!-
czesnych bada" nad staro?ytnoTciR izraelskR oraz, niestety, jej uwik!ania we 
wspó!czesny dyskurs polityczny. PamiStajRc oO tym, postaram siS przedstawiU 
kilka spostrze?e" na ten temat, dR?Rc do omijania raf, jakie czyhajR na nas 
wszystkich (badaczy przesz!oTci) wO kontekTcie aktualnej sytuacji politycznej 
wOIzraelu/Palestynie.

Dr 6ukasz NIESIO6OWSKIwSPANÒ – Zak!ad Historii Staro?ytnej, Instytut Historycz-
ny Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania badawcze: historia iOreligia staro?ytnej 
Palestyny; e-mail: l.niesiolowski@uw.edu.pl.



32 6UKASZ NIESIO6OWSKIwSPANÒ

P. SZKIC SYTUACYJNY

Koniec Twiata kananejskiego iOpalesty"skie „wieki ciemne”, lub mo?e nale-
?a!oby powiedzieU: „okres przejTciowy”, sR przedmiotem intensywnego zaintere-
sowania badaczy. WidaU to miSdzy innymi wOnasilonych badaniach dotyczRcych 
Ludów Morza, które wOXII wieku p.n.e. osiedli!y siS wOKanaanie (lub, jeTli nie 
pozosta!y na trwa!e wOPalestynie, to przynajmniej pozostawi!y tam Tlad swojej 
obecnoTci). Drugim, wa?niejszym powodem, aby uznaU okres od XII do X/IX 
wieku p.n.e. za kluczowy dla dziejów Izraela, jest przypadajRca na ten czas 
etnogeneza Hebrajczyków. Pomimo ró?nic wTród badaczy usi!ujRcych rekon-
struowaU sam proces etnogenezy panuje zgoda wOuznaniu tego w!aTnie okresu 
za w!aTciwy, choU jak widaU powolny, proces formowania siS wspólnoty, którR 
nazywamy Hebrajczykami, aOktórR Biblia nazywa Izraelem. Nie chcS tu wchodziU 
wO szczegó!y dyskusji na temat czynników sk!adowych póXniejszej hebrajskiej 
wspólnoty (lub wspólnot), której (samo)identyQ kacja zasadzaU siS bSdzie na kul-
cie Jahwe. InteresowaU mnie tu bSdzie osadnictwo Q listy"skie, aOzw!aszcza jego 
charakterystyczne cechy oraz wp!yw, jakie mia!o na zachodzRce wówczas procesy 
akulturacji.

Upadek kananejskiego Twiata, którego elementy znamy dziSki korespon-
dencji amarne"skiej, mia! zapewne charakter niejednorodnego procesu. Niektóre 
oTrodki miejskie upad!y gwa!townie, inne jednak trwa!y d!u?ej, aOich upadek mia! 
charakter stopniowej degradacji cywilizacyjnej, wynikajRcej zOkryzysu wewnStrz-
nych form spo!ecznych, zerwania szlaków iO aktywnoTci handlowej, odciScie od 
Egiptu, jako najwy?szego suwerena, aOprzy tym dawcy porzRdku iOlegalizujRcego 
w!adzS lokalnych monarchów1. WOpowsta!ej pró?ni politycznej uformowa!y siS 
wspólnoty polityczne nowych przybyszów: Filistynów na po!udniu (od Gazy do 
Aszdod), Szerdana oraz Czekerów (Tjeker/Zeker) wOokolicach Dor. Przybysze ci 
poczRtkowo ograniczali swoje terytoria do wRskiego pasa wybrze?a. Najlepszym 
przyk!adem takiego osadnictwa jest stanowisko Tell Qasile, które za!o?ono na 
surowym korzeniu. Ta, zapewne Q listy"ska, osada nie mia!a swego kananejskiego 
poprzednika. Inaczej rzecz wyglRda zOmiastami typu Dor, Aszdod, Aszkelon czy 
Gaza, które to miasta sta!y siS silnymi centrami politycznymi potomków Ludów 

1 Proces owego uniezale?niania siS od Egiptu widaU dobrze, zestawiajRc wiernopodda"cze listy 
w!adców miast kananejskich do faraona, odnalezione wOTell el-Amarna (W. Moran, " e Amarna 
letters, Baltimore–London 1992; M. Liverani, Nie tylko Biblia. Historia staro-ytnego Izraela, 
Warszawa 2011, 19-44), iObutny ton Zakar-Baala, ksiScia Byblos, zaTwiadczony wOopowieTci 
oOpodró?y Wen-Amuna (ok. 1050) (T. Andrzejewski, Opowiadania egipskie, Warszawa 1958, 
199-212; por. Liverani, Nie tylko Biblia, 87-89).
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Morza, pomimo (lub mo?e dziSki) swej kanaanejskiej przesz!oTci2. Zapewne 
kolejnym etapem ekspansji by!o podporzRdkowanie sobie terytoriów le?Rcych na 
wschód od Filistei. Tak powsta!y s!awne Q listy"skie oTrodki wOGat iOEkronie. Ten 
sam proces zapewne pozwoli! podporzRdkowaU Filistynom silne miasta Szefeli, 
jak: Gezer, Bet-Szemesz, TimnS iOLakisz.

Polityczna ekspansja Filistynów, trwajRca nieprzerwanie niemal do ko"ca 
XOwieku p.n.e., pozwoli!a im na narzucenie zwierzchnictwa zarówno terenom mniej 
zurbanizowanym, tj. póXniejszej Judy, jak iOpó!nocy Palestyny, czego Tlad pozosta! 
wO tradycji biblijnej, lokujRcej militarne si!y Filistynów na terenie póXniejszego 
królestwa Izraela (np. wOBet Szean, co wynika zO1 Sm 31,8-10). Notabene, na 
uwagS zas!uguje fakt, ?e biblijni pisarze niekiedy uto?samiajR ze sobR Filistynów 
iOKananejczyków. Najbardziej jednoznacznych przyk!adów takiej identyQ kacji 
dwóch grup dostarcza KsiSga Sofoniasza:

Bo Gaza bSdzie opuszczona, aOAszkalon spustoszony, wObia!y dzie" wyrzucR obywa-
teli Aszdodu, Ekron zaT bSdzie do szczStu zburzony. Biada wam, mieszka"cy kraju 
nadmorskiego, narodzie Krete"czyków (~ytrk ywg ~yh lbx ybvy)! Przeciwko wam 
odzywa siS s!owo Pana. ZniszczS ciS, Kanaanie, kraju Filistynów, tak ?e bSdziesz 
bez mieszka"ców. IO stanie siS kraj nadmorski wygonami dla pasterzy iO sza!asami 
dla trzód. IO przypadnie kraj nadmorski resztce domu Judy, aby popasali wOnim, 
wieczorem zaT odpoczywali wOdomach Aszkalonu, gdy? Pan, ich Bóg, nawiedzi ich 
iOodmieni ich los (So 2,4-7)3.
oraz ksiSga Jozuego:
Od Szichoru, który p!ynie na wschód od Egiptu, a? do pó!nocnej granicy Ekro-
nu – uwa?ana za ziemiS kanaanejskR – jest piSciu ksiR?Rt Q listy"skich zOGazy, 
zOAszdodu, zOAszkalonu, zOGat, zOEkronu: nadto Awwijczycy na po!udniu: ca!a 
ziemia kanaanejska oraz Meara, która nale?y do Sydo"czyków, a? do Afek, a? do 
granicy Amorejczyków ( Joz 13,3-4).
Nie ulega wRtpliwoTci, ?e Filistyni nie mieli wOPalestynie ?adnego wystar-

czajRco silnego przeciwnika, który móg! zagroziU ich panowaniu. Kres ekspansji 
Q listy"skiej po!o?y!a dopiero wyprawa faraona Szeszonka (925)4. Dopiero znisz-
czenia spowodowane pacyQ kacjR egipskR zmusi!y Filistynów do wyrzeczenia siS 
terenów peryferyjnych, czyli najbardziej odleg!ych od morza. WO tak powsta!ej 
pustce znalaz!o siS miejsce dla nowych pa"stwowoTci. OkazjS tS wykorzysta 
Omri, tworzRc królestwo Izraela. KwestiR dyskusyjnR jest jednak los Judy. Dane 
archeologiczne, ale iO logika gry politycznych si!, wskazujR, ?e na powstanie, nie 
mówiRc ju? oO TwietnoTci, królestwa Judy przyjdzie czekaU jeszcze przynajmniej 
2 Por. I. Shai, „Understanding Philistine Migration: City Names and Y eir Implications”, 

BASOR 354 (2009), 15-27.
3 Cytaty biblijne za BibliR WarszawskR.
4 Por. K.A. Wilson, " e Campaign of Pharaoh Shoshenq I'into Palestine, Tübingen 2005.
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100 lat. Tereny póXniejszej Judy pozostanR bowiem d!ugo obszarem rywalizacji 
miast Q listy"skich iOsilnego wOIX wieku pa"stwa Omrydów.

W. SPECYFIKA MIAST FILISTYoSKICH 
JAKO CZYNNIK AKULTURACJI

DziSki pracom wykopaliskowym mo?emy okreTliU typ osadnictwa Q listy"-
skiego, aO zw!aszcza cechy Q listy"skich miast, we wczesnej fazie Epoki [elaza. 
Mo?emy równie? zastanawiaU siS, jakie elementy miejskiej cywilizacji Filistei 
majR swe poczRtki wO lokalnej tradycji kananejskiej, aO jakie traQ !y do Lewantu 
wraz zOprzybyszami zOZachodu5. Bez wchodzenia wO szczegó!y owej, skRdinRd 
fascynujRcej materii, chcia!em zajRU siS jedynie kwestiR osadnictwa typu Q listy"-
skiego iO jego wp!ywu na procesy akulturacyjne.

ZO omawianym tu zagadnieniem Tcis!y zwiRzek ma hipoteza niemieckie-
go geografa Waltera Christallera, który wO latach 30. XX wieku, na podstawie 
swoich bada" dotyczRcych urbanizacji po!udniowych Niemiec, sformu!owa! 
teoriS opisujRcR mechanizmy wp!ywajRce na rozmieszczenie oTrodków miej-
skich6. WO skrócie rzecz ujmujRc, mo?na powiedzieU, ?e zgodnie zO ustaleniami 
Christallera oTrodki miejskie lokowane sR wOpewnych odleg!oTciach od siebie, 
by kontrolowany przez nie obszar nie zazSbia! siS wzajemnie. WOzale?noTci od 
wielkoTci miasta (ergo si!y politycznej, ekonomicznej iOmilitarnej) mo?na wy-
znaczyU pewien otaczajRcy obszar, bSdRcy jego bezpoTrednim zapleczem, aO za-
tem ciR?Rcym i/lub obs!ugujRcym w!aTnie ten oTrodek. Teoria ta, zwana teoriR 
oTrodków centralnych, zosta!a ostatnio zaaplikowana do interesujRcych nas tu 
obszarów.

Yosef GarQ kel przedstawi! schemat urbanizacyjny Filistei, Szefeli oraz Judy, 
pos!ugujRc siS w!aTnie teoriR oTrodków centralnych7. WyznaczajRc wokó! najwiSk-
szych miast regionu: Gazy, Aszkelonu, Aszdod, Ekronu, Gat, Lakisz, Bet-Szemesz 

5 Por. A. Yasur-Landau, " e Philistines and Aegean Migration at the End of the Late Bronze Age, 
New York 2010.

6 W. Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland, eine Ökonomisch-geographische Untersu-
chung über die Gestozmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtlischen 
Funktionen, Jena 1933.

7 Y. GarQ nkel, „Y e Dynamic Settlement History of Philistine Ekron: AOCase Study of 
Central Place Y eory”, w: „Up to the Gates of Ekron”. Essays on the Archaeology and History of 
the Eastern Mediterranean in Honor of Seymour Gitin, red. S.W. Crawford, Jerusalem 2007, 
17-24.
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oraz Jerozolimy, Hebronu, Beer-Szeby iOArad szeTcioboczne obszary odpowiada-
jRce mniej wiScej okrSgom oOpromieniu ok. 10 km, stworzy! teoretyczny model, 
który pozwoli! na wyciRgniScie pewnych wniosków. Cel GarQ nkela ogranicza! 
siS niemal wy!Rcznie do stwierdzenia, ?e ma!a odleg!oTU pomiSdzy Ekronem 
iOGat (ok. 10 km) daje siS wyjaTniU – wO Twietle teorii oTrodków centralnych – 
jako przyczyna iO skutek zarazem procesu tworzenia siS centrów oO charakterze 
ekonomiczno-politycznym. AOzatem gdy Ekron prze?ywa! swojR TwietnoTU, Gat 
ulega!o kryzysowi, gdy zaT Gat rozrasta!o siS do olbrzymich rozmiarów ok. 50Oha, 
Ekron stawa! siS niespe!na 5-hektarowR osadR8. GarQ nkel przy tym, s!usznie moim 
zdaniem, oddala sugestiS Bunimovitza iOLedermana9, jakoby oOkryzysie Ekronu 
wOX wieku mia!o przesRdzaU pojawienie siS królestwa Judy. Najdobitniej przeczy 
tej tezie wielki wzrost Gat wOtym w!aTnie okresie10.

Podobne badanie, poTwiScone urbanizacji tych samych obszarów wOpóXnej 
Epoce BrRzu przedstawi! Michaël Jasmin11. Przeanalizowa! on sieU osadniczR 
wO regionie nadbrze?nym oraz na Szefeli, biorRc pod uwagS wielkoTU osad. Po-
wsta!y wOten sposób kategorie osad zale?ne od ich wielkoTci. NajwiSksze miasta 
(powy?ej 10 ha powierzchni) pe!ni!y role stolic iO g!ównych (na lokalnR skalS 
oczywiTcie) centrów polityczno-ekonomicznych (patrz mapa 1). Status ten do-
tyczy! Gazy, Aszkelonu, zapewne Jad y, Lakisz, Tell Esp Sp âfu oraz Gezer. Miasta 
oOpowierzchni od 1 do 3 ha mia!y pe!niU rolS mniejszych centrów zale?nych od 
g!ównych oTrodków. Charakterystyczne dla urbanizacji Szefeli póXnej Epoki BrRzu 
jest istnienie trzech oTrodków (Lakisz, Tell Esp Sp âfu, Gezer), zOktórych ka?demu 
podporzRdkowany by! obszar odpowiadajRcy okrSgom oOpromieniu ok.O10Okm. 
Mniejsze oTrodki (1–3 ha) ulokowane sR wOodleg!oTci od 6,5 do 10 km od cen-
trum polityczno-ekonomicznego. Jasmin przedstawi! model sieci osadniczej oparty 
na teorii oTrodków centralnych12. Na jego podstawie zaprezentowa! hipotezS 
dotyczRcR stref wp!ywów oTrodków politycznych wOobszarze nadbrze?nym oraz 
Szefeli póXnej Epoki BrRzu (patrz mapaO2)13. 

8 Szczegó!owe dane na temat tych dwóch miast w: A.M. Maeir, J. Uziel, „AOTale of Two Tells: 
AOComparative Perspective on Tel Miqne-Ekron and Tell Esp Spâfu/Gath in Light of Recent 
Archaeological Research”, w: Crawford, „Up to the Gates of Ekron”, 29-42.

9 S. Bunimovitz, Z. Lederman, „Y e Iron Age FortiQ cations of Tel Beth-Shemesh: AO1990-
2000 Perspective”, IEJ 51 (2001), 121-147, zw!. 146.

10 GarQ nkel, „Y e Dynamic Settlement History of Philistine Ekron”, 20.
11 M. Jasmin, „Y e Political Organization of the City-States in Southern Palestine in the Late 

Bronze Age IIB (13th Century BC)”, w: „I'Will Speak the Riddle of Ancient Times”. Archaeologi-
cal and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth Birthday, 
vol. 1, red. A. Maeir, P. de Miroschedji, Winona Lake 2006, 161-191.

12 Jasmin, „Y e Political Organization of the City-States in Southern Palestine”, 168-170, Q g.O5.
13 Analogiczne rozumowanie, choU na mniejszR skalS, przedstawi! Avi Ofer, omawiajRc 

strukturS osadniczR Judy wOEpoce [elaza: A. Ofer, „»All the Hill Country of Judah«: From 
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Mapa 1.  Zasi!g oddzia"ywania o#rodków miejskich w$po"udniowo-zachodniej Palestynie pó%nej 
Epoki Br&zu, wg M. Jasmin. Miasta powy'ej 10 ha powierzchni stanowi& tu o#rodki od-
dzia"uj&ce w$promieniu 10 km, a$o#rodki o$powierzchni od 1 do 5 ha tworz& sie( zale'nych 
centrów oddzia"uj&cych w$promieniu 3 km. Za: M. Jasmin, „) e Political Organization of 
the City-States in Southern Palestine in the Late Bronze Age IIB (13th Century BC)”, 
w: „I!Will Speak the Riddle of Ancient Times”. Archaeological and Historical Studies in Honor 
of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth Birthday, t. 1, red. A. Maeir, P.$de$Miro-
schedji, Winona Lake 2006, 169.
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Mapa 2.  Mapa stref wp"ywów w$po"udniowo-zachodniej Palestynie, pó%nej Epoki Br&zu, re-
konstruowana na podstawie teorii o#rodków centralnych; za: M. Jasmin, „) e Political 
Organization of the City-States in Southern Palestine in the Late Bronze Age IIB (13th 
Century BC)”, w: „I!Will Speak the Riddle of Ancient Times”. Archaeological and Historical 
Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth Birthday, t. 1, red. A.$Maeir, 
P. de Miroschedji, Winona Lake 2006, 171.
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Typowa struktura urbanistyczna zOcentralnym oTrodkiem miejskim, osadami 
zale?nymi oraz kilkoma zale?nymi oTrodkami satelickimi najpe!niej rozwinS!a 
siS wOpó!nocnej Szefeli. Inaczej wyglRda!a owa struktura na terenach nadmor-
skich, gdzie wielkie oTrodki miejskie znacznie dominowa!y, nie by!y otoczone 
ma!ymi osadami ani tym bardziej centrami satelickimi14. Bez wRtpienia najbar-
dziej wyjRtkowy by! region Gazy, gdzie oTrodek centralny, Gaza, oOpowierzchni 
ok. 20 ha, bezpoTrednio sRsiadowa! zO osadami oO znacznych rozmiarach: Tell 
Jemmeh (5 ha), Deir el-Balah (4 ha), Tell el-Far‘ah (po!udniowe) (6,5 ha). 
SpecyQ kS tS Jasmin t!umaczy silnR obecnoTciR egipskR do prze!omu XIII iOXII 
wieku p.n.e.15

Obszar, który najbardziej mnie tu interesuje, obejmuje jednak tereny za-
mieszka!e od poczRtku Epoki [elaza przez Filistynów. PodobnR do wy?ej wspo-
mnianych analiz struktury urbanistycznej Filistei przedstawi! niedawno Alon 
Shavit16. Wed!ug niego osadnictwo Q listy"skie od poczRtku Epoki [elaza do ko"ca 
VIII wieku p.n.e. charakteryzowa!o siS scentralizowanym uk!adem osadnictwa: 
aOzatem wiodRca rola du?ego oTrodka miejskiego przy zupe!nym braku ma!ych 
osad (wsi iOmiasteczek) wO bezpoTrednim sRsiedztwie miasta17. Shavit wyjaTnia 
owR specyQ kS wp!ywami egejskimi, sRdzRc, ?e przybysze ze Twiata myke"skiego 
przenieTli na tereny Palestyny równie? typowe dla siebie wzorce osadnictwa 
iOurbanizacji18. Wbrew twierdzeniu Shavita, jak ju? widzieliTmy, podobna struk-
tura urbanistyczna charakteryzowa!a obszary nadmorskie ju? wO póXnej Epoce 
BrRzu19.

aOSettlement Fringe to aOProsperous Monarchy”, w: From Nomadism to Monarchy. Archaeo-
logical and Historical Aspects of Early Israel, red. I. Finkelstein, N. Na’aman, Jerusalem 1994, 
98-109.

14 Jasmin, „Y e Political Organization of the City-States in Southern Palestine”, 175-176. 
15 Tam?e, 176.
16 A. Shavit, „Settlement Patterns of Philistine City-States”, w: Bene Israel. Studies in the Archae-

ology of Israel and the Levant during the Bronze and Iron Ages in Honour of Israel Finkelstein, 
red. A. Fantalkin, A. Yasur-Landau, Leiden 2008, 135-164.

17 Shavit, „Settlement Patterns of Philistine City-States”, 138-153.
18 Tam?e, 154-160. Podobnie: Yasur-Landau, " e Philistines and Aegean Migration, 282-334. Por. 

L. Stager, „Y e Impact of the Sea Peoples in Canaan (1185-1050 BCE)”, w: " e Archaeology 
of Society in the Holy Land, red. T. Levy, London–Washington 1998, 332-348, zw!. 344-348.

19 Na temat kontynuacji kananejskiego typu osadniczego zOpóXnej Epoki BrRzu przez Filistynów, 
por. I. Singer, „Egyptians, Canaanites, and Philistines in the Period of the Emergence of 
Israel”, w: Finkelstein, Na’aman, From Nomadism to Monarchy, 282-338. A. Mazar (Archaeology 
of the Land of the Bible. 10 000-586 B.C.E., New York 1992, 355) twierdzi: „Y roughout Iron 
Age IO the Canaanite culture continued to survive in the coastal plain and in the northern 
valleys of the country. In Philistia, Canaanites probably lived under Philistine control, 
and the Philistines absorbed many of the Canaanite cultural traits” (wyró?nienie moje 
– 6.N-S.).
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\. STRUKTURA URBANISTYCZNA AOAKULTURACJA

Pomimo mojego wielkiego szacunku do archeologii jako nauki oraz do jej 
przedstawicieli nie sposób oprzeU siS wra?eniu, ?e przedstawiane przez archeologów 
obrazy urbanizacji zatrzymujR siS niejako wOpó! kroku. Poza opisem rzeczywistoTci 
brak jej interpretacji iOwniosków zOniej p!ynRcych.

Po pierwsze, wbrew poglRdom czSTci wspomnianych wy?ej archeologów, 
struktura urbanistyczna jest wynikiem bardziej z!o?onych czynników. Dok!ad-
ne studium relacji pomiSdzy wielkoTciR oTrodka centralnego aO kontrolowanym 
przez nie terytorium winno uwzglSdniaU wiScej danych. Odmiennie mogR wy-
glRdaU funkcje polityczne (iOco za tym idzie: zasiSg ich oddzia!ywania), religijne 
czy ekonomiczne. Wa?nym czynnikiem majRcym wp!yw na zasiSg kontroli 
miasta jest si!a militarna jego mieszka"ców, ukszta!towanie terenu, ale równie? 
dostSp do wody pitnej oraz wykorzystanie morza jako przestrzeni iO Trodka 
ekspansji. Nie bez znaczenia jest te? liczba ludnoTci zamieszkujRca obszary 
pozamiejskie oraz typ jej kultury (inaczej rzecz wyglRda zO rolnikami, inaczej 
– zOkoczownikami20).

Po drugie, mamy prawo sRdziU, ?e typ osadnictwa iO charakter urbanizacji 
Filistei wOdu?ym stopniu zale?a! od kananejskich pierwowzorów. Liczne wp!ywy 
egejskie (lub precyzyjniej mówiRc: pochodzRce ze Twiata myke"skiego), stanowiRce 
oOspecyQ ce kultury Filistynów, nie tyle zrewolucjonizowa!y tradycyjnR strukturS 
osadniczR, ile raczej dobrze wpisa!y siS wOlokalnR tradycjS. Pomimo oczywistych 
ró?nic pomiSdzy Twiatem egejskim aOLewantem mo?na przecie? dostrzec liczne 
podobie"stwa kultury pa!acowej Myke"czyków do cywilizacji miejskiej Palestyny.

Po trzecie, warto tu zwróciU uwagS na wa?nR analogiS zO realiami ko"ca 
Epoki BrRzu iOpoczRtku Epoki [elaza wO Italii. Na terenach Etrurii, wOmiejsce 
rozproszonych osad typu rodzinnego, wOXI-X wieku p.n.e. „dosz!o do koncentracji 
ludnoTci wOosadach po!o?onych na obronnych zOnatury wzgórzach iOp!askowy-
?ach oO stromych zboczach, oOpowierzchni Trednio 5–10 hektarów, oddalonych 
od siebie oOoko!o 5–10 km”21. Oko!o 900 roku p.n.e. mamy jednak do czynienia 
zO radykalnR, lecz planowR iOprzeprowadzonR pokojowo, zmianR owej struktury 
osadniczej. WiSkszoTU osad zosta!a porzucona, aOca!a ludnoTU przenios!a siS do 

20 Por. Y. Y areani-Sussely, „Desert Outsiders: Extramural Neighborhoods in the Iron Age 
Negev”, w: Fantalkin, Yasur-Landau, Bene Israel. Studies in the Archaeology of Israel and the 
Levant, 197-212; Z. Herzog, „Y e Beer-Sheba Valley: From Nomadism to Monarchy”, w: 
Finkelstein, Na’aman, From Nomadism to Monarchy, 122-149.

21 A. Zió!kowski, Historia Rzymu, Pozna" 2004, 20.
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nielicznych, lecz tym razem ogromnych centrów osadniczych (80–240 ha)22. Tak 
powsta!e silne oTrodki miejskie, bSdRce wynikiem tzw. rewolucji villanowa"skiej, 
sta!y siS przyczó!kami kultury Etrusków, centrami produkcji ?elaza, aOjednoczeTnie 
silnR zaporR przed ekspansjR Greków.

Dla naszych rozwa?a" najistotniejsza wydaje siS hipoteza wpisujRca kwestiS 
pochodzenia Etrusków wOtyp osadnictwa villanowa"skiego. Wiele wskazuje bowiem 
na to, ?e „rewolucja villanowa"ska” by!a dzie!em nielicznej grupy przybyszów ze 
Wschodu, którzy przyjSli ca!oTU villanowa"skiej kultury materialnej, narzucajRc 
jednak lokalnej ludnoTci swój jSzyk. Poza tym wprowadzili umiejStnoTU obróbki 
?elaza oraz uprawS winoroTli23. OOkulturowej otwartoTci Etrusków owych wielkich 
centrów villanowa"skich Twiadczy choUby fakt przyjScia przez nich alfabetu od 
greckich sRsiadów, przy zachowaniu ciRg!oTci kultury materialnej24.

W!aTnie ten model wzajemnego oddzia!ywania wewnRtrz du?ych oTrodków 
miejskich jest przedmiotem moich konkluzji. Filistyni preferowali scentralizo-
wany system urbanistyczny, osiedlajRc siS wOdu?ych oTrodkach miejskich. Taka 
struktura osadnicza by!a zarówno odziedziczona po pa!acowych spo!ecze"stwach 
myke"skich, jak iO typowa dla obszarów nadbrze?nych Palestyny póXnej Epoki 
BrRzu. Nieliczne osady typu wiejskiego bez wRtpienia zdominowane by!y przez 
ludnoTU kananejskR. rwiadczy oO tym zarówno ewidentna kontynuacja wO sferze 
kultury materialnej, jak iOmniejsza obecnoTU (ni? wOmiastach) nowoTci kulturo-
wych. Miasta zamieszkiwali nie tylko nowi „panowie” – przybysze zOZachodu oraz 
ich potomkowie, ale iOwcale liczna grupa ludnoTci autochtonicznej. Zachowanie 
starych nazw miast25 oraz kontynuacja wielu aspektów kultury materialnej26 
TwiadczR wyraXnie oOobecnoTci, obok przybyszów, lokalnej elity kananejskiej, która 
nie mogRc oprzeU siS najazdowi Filistynów, musia!a siS im poddaU. Nie znamy 
oczywiTcie dok!adnych mechanizmów, jakie kierowa!y wyborami autochtonicznej 
ludnoTci wobec Filistynów. Mo?emy siS ich jedynie domyTlaU.

Po okresie Tcis!ego zachowywania wzorów egejskich przez Filistynów 
wOXIIOwieku p.n.e., wOwieku XI, wraz zOekspansjR terytorialnR, zaczSto modyQ kowaU 
tradycjS, dopuszczajRc coraz liczniejsze wzorce kananejskie. Zjawisko to najlepiej 
widoczne jest wOprzypadku przedmiotów u?ytku domowego, które majR tendencjS do 
konserwatywnego zachowywania formy27. Proces dopuszczania wzorców lokalnych 

22 Zió!kowski, Historia Rzymu, 20.
23 Tam?e, 24-27.
24 Tam?e, 20-22.
25 Shai, „Understanding Philistine Migration: City Names and Y eir Implications”.
26 Yasur-Landau, " e Philistines and Aegean Migration, 216-281.
27 A. Yasur-Landau, „Behavioral Patterns in Transition: Eleventh-century bce Innovation in 

Domestic Textile Production”, w: Exploring the Longue Durée. Essays in Honor of Lawrance 
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widoczny by! wOznacznie mniejszej skali wOprzedmiotach TwiadczRcych oOstatusie 
ich u?ytkowników, zw!aszcza zastawy sto!owej iOnaczy" do wina28. Oznacza to, ?e 
przybysze byli wOstanie narzuciU lokalnej ludnoTci swoje wzory kulturowe, iOto oni, 
tworzRc elitS nowego mieszanego, spo!ecze"stwa, kreowali wzorce. AspirujRc do 
przynale?noTci do elitarnego grona, nale?a!o przyjRU wzorce przybyszów, aOzatem 
ulec „Q listynizacji”. Zjawisko to nie dotyczy!o ni?szych warstw spo!ecze"stwa, 
które kierowa!o siS nie tyle presti?em, ile zwyk!ym pragmatyzmem. Tu !atwiej 
by!o zaakceptowaU rozwiRzania stosowane lokalnie, nawet jeTli by!y odmienne 
od wzorców sprowadzonych ze Twiata myke"skiego. Proces ten zapewne nasila! 
siS tam, gdzie za produkcjS iOstosowanie przedmiotów gospodarstwa domowego 
odpowiedzialne by!y kobiety29. Jak siS wydaje, wOmieszanej wspólnocie z!o?onej 
zOprzybyszów iOludnoTci lokalnej du?R rolS odgrywaU muszR kobiety, jako prze-
kazicielki tradycji, aO tych – jeTli uznaU wagS zbrojnych podbojów Q listy"skich, 
aOzatem dominacji mS?czyzn – zapewne by!o wiScej po stronie ludnoTci auto-
chtonicznej.

RozwiniSta urbanizacja, przy znikomym znaczeniu osad typu wiejskiego, 
które zOnatury rzeczy by!y oTrodkami izolowanymi iO konserwujRcymi lokalnR 
kulturS, sprzyja!y wzajemnej wymianie kulturowej. Im bardziej zurbanizowana 
by!a spo!ecznoTU, tym bardziej jej mieszka"cy podatni byli na wp!ywy innych 
grup zamieszkujRcych miasto. Proces ten oczywiTcie dzia!a! wOobu kierunkach, 
od Filistynów do Kananejczyków iOodwrotnie. ZOtego faktu wyprowadziU mo?na 
wniosek, ?e im bli?ej Morza rródziemnego, aOzatem im silniej reprezentowany 
by! model osadniczy: du?e miasto centralne oraz brak osad wiejskich iOmiasteczek 
Tredniej wielkoTci, tym !atwiej dochodziU mog!o do wymiany kulturowej pomiSdzy 
przybyszami ze Twiata myke"skiego iOautochtonami (zarówno Kananejczykami, 
Egipcjanami, Arabami, jak iOIzraelitami).

ZwróciU tu jednak trzeba uwagS na pewne wa?ne ró?nice wO stosunku do 
modelu obserwowanego wO Italii. Tam ludnoTU przyby!a – czyli Etruskowie – 
narzuci!a swój jSzyk, upowszechni!a nowoTU technologicznR, jakR by!a obróbka 
?elaza, oraz wprowadzi!a uprawS winoroTli, przejmujRc niemal wOpe!ni lokalnR 
tradycjS kultury materialnej. Prawdziwa kultura etruska powstanie jednak dopiero 
wskutek wymieszania wzorców italskich, proto-etruskich (czyli tych pochodzRcych 
ze Twiata myke"skiego) oraz greckich.

E. Stager, red. J.D. Schloen, Winona Lake 2009, 507-515, zw!. 507-508; Yasur-Landau, " e 
Philistines and Aegean Migration, 227-234, 238-240, aOszczególnie 267-270.

28 Por. Yasur-Landau, " e Philistines and Aegean Migration, 262-264.
29 Tam?e, 313-314.
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Filistyni równie? byli promotorami produkcji ?elaza (por. 1 Sm 13,20)30. 
Stworzyli – wOobrSbie kultury materialnej – nowe, bardzo trwa!e wzorce dotyczRce 
elity. Pomimo braku wystarczajRcej bazy Xród!owej wiele wskazuje jednak na to, 
?e nie byli wOstanie narzuciU autochtonom swojego jSzyka. Co mia!o wp!yw na 
te odmiennoTci?

Elita kananejska reprezentowa!a wysoki poziom kulturowy, odziedziczony 
zarówno po lokalnej cywilizacji miast, jak iOpochodzRcy ze wzorów egipskich31. 
Po drugie, elita ta pos!ugiwa!a siS pismem, co mog!o byU kluczowym argumentem 
dla przyjScia przez Filistynów lokalnego jSzyka. DziSki narzSdziu temu komuni-
kacja stawa!a siS !atwiejsza w!aTnie wOjSzyku autochtonów32. Wszystko wskazuje 
na to, ?e pierwsze Tlady alfabetyzacji wOEtrurii zwiRzane sR dopiero zOprzyjSciem 
alfabetu od Greków33, zatem sytuacja ta fundamentalnie ró?ni!a oba porówny-
wane wypadki. WOTwiecie miejskim Filistyni szybko stworzyli wspólnotS bSdRcR 
efektem z!Rczenia siS zOelitR kananejskR.

Zapewne istnia!y sfery, wOktórych kultura Filistynów by!a bardziej odporna 
na akulturacjS. Do takiego obszaru nale?a!a zapewne religia lub jej elementy, 
mimo ?e bóstwa Q listy"skie znane sR nam – zO jednym wyjRtkiem34 – wy!Rcznie 
pod semickimi imionami. Zapewne elementy elitarnej kultury mSskiej, zwiRzanej 
zOkonsumpcjR wina, której przejawem by!o wielkie zapotrzebowanie na ozdobnR 
ceramikS stanowiRcR zastawy sto!owe, doTU d!ugo opiera!y siS „semityzacji”. Mo?-
liwe, ?e elementem w!asnej tradycji Filistynów mog!a byU sfera ?ycia politycznego, 

30 J.D. Muhly, „How Iron Technology Changed the Ancient World-And Gave the Philistines 
aOMilitary Esge”, BAR 8/6 (1982), 40-54. Na temat poczRtku obróbki ?elaza wOPalestynie 
patrz: P.J. King, L.E. Stager, Life in Biblical Israel, Louisville–London 2001, 167-169.

31 Y. Godat, „Continuity and Change in the Late Bronze to Iron Age Transition in Israel’s 
Coastal Plain: AOLong Term Perspective”, w: Fantalkin, Yasur-Landau, Bene Israel. Studies 
in the Archaeology of Israel and the Levant, 55-73.

32 Na temat rozwoju pisma alfabetycznego por. 6. Niesio!owski-Spanò, „Early alphabetic Scripts 
and the Origin of Greek Letters”, w: Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in 
Memory of Professor Les/aw Morawiecki, red. P. Berdowski, B. Blahaczek, Rzeszów 2007, 47-63.

33 Zió!kowski, Historia Rzymu, 20-22.
34 Mowa oOepitecie Potnia zaTwiadczonym wOfundacyjnej inskrypcji TwiRtyni wOEkronie, zOVII w. 

p.n.e., patrz: S. Gitin, T. Dothan, J. Naveh. „AORoyal Dedicatory Inscription from Ekron”, IEJ 
48 (1997), 1-18. T!umaczenie angielskie wOCOS 2.42. Epitet bogini wzbudza pewne trudnoTci 
wO lekcji, stRd rozmaite próby jego interpretacji. Wszystkie jednak wyjaTnienia wskazujR na 
zwiRzek ze Twiatem egejskim. E. Lipi"ski (On the Skirts of Canaan in the Iron Age. Historical 
and Topographical Researches (OLA 153), Leuven 2006, 89-90) optuje za interpretacjR: ptgyh 
= „Pelagia”; A. Demsky („Y e Name of the Goddess of Ekron: AONew Reading”, JANES 
25 (1997), 1-5) preferuje lekcje: pt"n#y.h = „Potnia”; C. Schäfer-Lichtenberger („Y e God-
dess of Ekron and the Religious-Culyural Background of the Philistines”, IEJ 50 (2000), 
82-91) sk!ania siS ku wersji: ptgyh = „Pytho-Gayah”. Por. te? R.G. Lehmann, „Studien zur 
Formgeschichte der ‘Eqron-Inschrift des ’KYl und den phönizischen Dedikationstexten aus 
Byblos”, UF 31 (1999), 255-306.
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ale niesemicki termin *seren to zbyt s!aba przes!anka, by formu!owaU ogólniejsze 
twierdzenia. Tradycja monarchiczna, której przejawem mog!o byU konserwatywne 
zachowywanie imion monarchów, to równie? nik!a poszlaka35. Technologiczna 
przewaga Filistynów zwiRzana zOprodukcjR ?elaza oraz doTwiadczenia skutecznoTci, 
sk!oni!a ich zapewne do kultywowania w!asnych wzorców zachowa" militarnych. 
Trudno sobie bowiem wyobraziU odejTcie od skuteczniejszej, aOprzy tym ta"szej, 
technologii zbrojeniowej (uzbrojenie ?elazne), na rzecz tradycji drogiej iOmniej 
efektywnej (bro" zObrRzu).

Wymieszanie Filistynów zOKananejczykami by!o zatem zjawiskiem bSdRcym 
efektem ?ycia miejskiego. To urbanizacja sprzyja!a szybkiej iOefektywnej akulturacji 
przybyszów. Proces ten, przedstawiony powy?ej g!ównie na materiale archeolo-
gicznym, jest te? zjawiskiem widocznym wO literaturze. Uwa?ny czytelnik Biblii 
dostrze?e przecie?, ?e Filistyni raz pojawiajR siS pod w!asnym imieniem, innym 
razem, jak wOwypadku Sysery36 czy Anakitów, okreTlani sR jako Kananejczycy.

URBANIZATION OF PHILISTIA AND SHEPHELAH, 
AND THE PROCESS OF ACCULTURATION

Summar y

Y e aim of the article is to analyse the settlement pattern of the Philistines in early Iron Age. 
Y e Philistine settlement-model, with the domination of large cities, and the net of small dwel-
lings around, was paralleled to the Christaller’s ‘Central Place Y eory’. Y is type of settlement 
was compared to the late Bronze Age city-states system in Palestine and early Iron Age Etruria. 
Y e above-mentioned analysis allows seeing cities as the main place of cultural exchange between 
Philistine and Canaanite cultures.

35 Znani nam w!adcy miast Q listy"skich noszR zarówno imiona semickie, jak iO– zaskakujRco 
d!ugo – niesemickie, np. Akisz.

36 Anatolijskie pochodzenie imienia Sysera, wO konsekwencji !RczRc je zOFilistynami, podaje 
Lipi"ski, On the Skirts of Canaan in the Iron Age, 62.
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CZY WOSTARO[YTNYM IZRAELU ISTNIA6A 
PROSTYTUCJA SAKRALNA?

QEDE(0H WOSTARYM TESTAMENCIE

Istnienie zjawiska prostytucji sakralnej do lat 80. ubieg!ego wieku uchodzi!o 
– przynajmniej wTród biblistów – za rzecz oczywistR. Przy czym, mówiRc oOprosty-
tucji sakralnej, miano najczSTciej na uwadze syntezS J.G. Frazera z!o?onR zOkilku 
elementów: prostytuowania siS osób spoTród personelu TwiRtynnego (g!ównie 
kobiet), hieros gamos, tj. TwiStych ma!?e"stw (przede wszystkim pomiSdzy bóstwem 
aOcz!owiekiem, czasami pomiSdzy bóstwami), kultu p!odnoTci, tj. majRcego s!u?yU 
wzmocnieniu p!odnoTci ziemi, zwierzRt iOludzi, opartego na magii naTladowczej, 
powiRzanego nieraz zO rytami inicjacyjnymi1. ZasadniczR podstawR tej syntezy 
by! mit oOZeusie iOHerze, podanie zODziejów Herodota (I, 199), opisujRce coT 

1 James G. Frazer (Z/ota ga/%1) by! notabene oburzony domniemanR swobodR seksualnR staro?yt-
nego Wschodu; Ch. Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament? Die Qedeschen der Hebräischen 
Bibel und das Motiv der Hurerei (OBO 221), Freiburg–Göttingen 2006, 29-35. S.L. Budin, " e 
Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, Cambridge 2008, zw!. 284-286.289-290, pokazuje, 
?e by!a ona wynikiem d!ugiej tradycji interpretacji siSgajRcej czasów chrzeTcija"skich (do 
czego przyczyni!y siS przek!ady LXX iOVlg; oOXIX–XX-wiecznym rozwoju „mitu” oOsakralnej 
prostytucji – 291-333). OO chrzeTcija"skim obrazie religii staro?ytnego Bliskiego Wschodu 
równie? H.-J. Stipp, „Die QedeZen im Alten Testament”, w: Die Erzväter in der biblischen 
Tradition. Festschrift für Matthias Köckert (BZAW 400), red. A.C. Hagedorn, H.OPfeid er, Ber-
lin–New York 2009, 211. OOsk!adowych wyobra?eniach oOprostytucji sakralnej te? P. Gerlitz, 
„Prostitution I”, w: TRE XXVII, 527; J. Renger, „Heilige Hochzeit”, w: RLA VI, 251-252.

Dr hab. Jakub SLAWIK – Katedra Wiedzy Starotestamentowej iOJSzyka Hebrajskiego, 
ChrzeTcija"ska Akademia Teologiczna wOWarszawie, zainteresowania badawcze: egzegeza 
Starego Testamentu; jakubsla@wp.eu.
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wOrodzaju babilo"skiego rytua!u inicjacyjnego, oraz biblijna (zawarta wOksiSgach 
proto- iOdeuterokanonicznych) krytyka kultów przedizraelskich iO babilo"skich, 
pos!ugujRca siS metaforR nierzRdu. Jak widaU, ta b!yskotliwa synteza !Rczy ze sobR 
bardzo ró?ne impulsy, co musi budziU pewnR nieufnoTU.

Wieloznaczny jest sam termin prostytucji sakralnej, który mo?e oznaczaU 
zarówno prostytuowanie siS na obszarze TwiRtyni czy miejsca TwiStego, oddawa-
nie siS prostytucji przez personel TwiRtynny, jak iO uzyskiwanie przez TwiRtyniS 
dochodów zOprostytucji, przy czym poszczególne elementy bywajR ze sobR doTU 
dowolnie !Rczone iOnie zawsze uwzglSdnia siS jej zarobkowy charakter. Trudno 
wiSc uniknRU zamieszania terminologicznego, dlatego te? stosowanie tego wyra-
?enia wymaga za ka?dym razem dookreTlenia, co tak naprawdS ma siS na uwadze.

Jak siS zdaje, krytyczne g!osy wobec teorii oOrozpowszechnionej prostytucji 
sakralnej podniesione zosta!y wpierw przez asyriologów (ju? wOpublikacjach zOlat 40. 
zesz!ego wieku2), którzy zauwa?yli, ?e wspomniane podanie Herodota nie znajduje 
w!aTciwie ?adnego potwierdzenia wOznanych Xród!ach mezopotamskich3, aOtak?e 
?e uznanie qadi!tu, której ma odpowiadaU starotestamentowa hv'deq., za prostytutkS 
TwiRtynnR nie jest zbyt przekonujRcR interpretacjR. KierujRc uwagS na interesujRcy 
nas obszar Syro-Palestyny, ocena istnienia takiego zjawiska zale?y od interpretacji: 
1) Xróde! mezopotamskich, 2) ugaryckiego s!owa qd!(t) (wOpowiRzaniu zOikonograQ R) 
iO3) kilku fragmentów Starego Testamentu. Niniejszy artyku! poTwiScony jest przede 
wszystkim tekstom starotestamentowym istotnym dla dyskusji oOprostytucji sakralnej.

Wa?nym Twiadectwem istnienia wOBabilonii prostytucji sakralnej mia!oby 
byU podanie Herodota, Dzieje I, 199, które wOprzek!adzie S. Hammera4 brzmi 
nastSpujRco:

Najbrzydszy zwyczaj uOBabilo"czyków jest nastSpujRcy: Ka?da niewiasta musi wOtym 
kraju raz wO?yciu usiRTU wOTwiRtyni Afrodyty iOoddaU siS jakiemuT cudzoziemcowi5. 
Wiele niewiast, które uwa?ajR, ?e nie przystoi im pospolitowaU siS zOinnymi, ponie-
wa? dumne sR ze swego bogactwa, przyje?d?a do TwiRtyni zaprzSgiem wOkrytych 
powozach; tam siS ustawiajR, aOtowarzyszy im liczna s!u?ba. Przewa?nie jednak tak 
robiR: wOTwiStym gaju6 Afrodyty siadajR, majRc na g!owie wieniec zOpowrozu, aOjest 
ich wiele; bo gdy jedne odejdR, przybywajR inne. We wszystkich kierunkach dróg 
ciRgnR siS miSdzy niewiastami równe jak sznur przejTcia; przechodzR nimi cudzo-
ziemcy iOdokonujR wyboru. Je?eli niewiasta raz tam usiRdzie, nie mo?e wprzód wróciU 

2 Zob. Renger, „Heilige Hochzeit”, 253-254.
3 Problem historycznoTci informacji Herodota by! ju? podnoszony wOXIX w., np. wOprzedmowie 

Antoniego Bronikowskiego do jego przek!adu Dziejów zO 1862 r. (http://www.pbi.edu.pl/
book_reader.php?p=55084&s=1, 12.09.2011).

4 DostSpne na http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=4703&s=1 (12.09.2011).
5 62.7% 8$9.01 – raczej cudzoziemiec ni? obcy (nieznany) mS?czyzna (Budin, " e Myth of Sacred 

Prostitution in Antiquity, 58, przyp.1).
6 WOtekTcie greckim: :. ;$/<.$& =>%0?9;$1.
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do domu, a? jakiT cudzoziemiec rzuci jej na !ono srebrnR monetS iOpoza TwiRtyniR 
cieleTnie zOniR siS po!Rczy. RzucajRc pieniRdz, ma tylko tyle powiedzieU: „Wzywam 
przeciw tobie boginiS MylittS”. MylittR zaT nazywajR Asyryjczycy AfrodytS. War-
toTU srebrnej monety mo?e byU byle jaka: ona nie Tmie jej nigdy odrzuciU; to siS 
jej nie godzi, bo owa srebrna moneta staje siS TwiSta. Idzie za pierwszym, który 
rzuci pieniRdz, iOnikim nie gardzi. Po oddaniu siS iOspe!nieniu TwiStego obowiRzku 
wobec bogini wraca do domu, iOod tej chwili, choUbyT jej nie wiem ile dawa!, nie 
posiSdziesz jej. Te wiSc niewiasty, które wyposa?one sR wOpiSkne oblicze iOwzrost, 
rych!o wracajR do domu; ale brzydkie wTród nich pozostajR tu przez d!ugi czas, 
nie mogRc zwyczajowi zadoTUuczyniU; niektóre czekajR nawet trzy iO cztery lata. 
WO pewnych miejscowoTciach Cypru panuje podobny zwyczaj. Te wiSc zwyczaje 
istniejR uOBabilo"czyków.
Nie jest to bezpoTrednie, pierwotne Xród!o, lecz wtórne7. Herodot opisuje 

praktykS !RczRcR TwiRtyniS iOwspó!?ycie seksualne, ale trudno jednoznacznie roz-
strzygnRU, czy nale?y wOniej widzieU akt prostytucji sakralnej (Herodot pos!u?y! 
siS bowiem s!owem @(.5, zamiast #A%B<.01 pojawiajRcego siS np. wOopisie targu 
zO kobietami wO I, 196)8, czy te? ryt inicjacyjny (raz w' -yciu). Nawet ci, którzy 
rozsRdnie uznajR, ?e Herodot nie wyssa! wszystkiego zO palca, przyznajR, ?e 
wOnajlepszym wypadku mylnie zinterpretowa! babilo"ski rytua! iO to wO sposób 
tendencyjny, chcRc pokazaU, jak zgubny mo?e on mieU wp!yw ( J. Cooper próbuje 
odnaleXU wO przekazach iO rytua!ach babilo"skich elementy, które mog!yby byU 
podstawR przekazu Herodota)9. J. Assante uwa?a opis Herodota za groteskowy: 
oczekujRce wO TwiRtyni nawet 3–4 lata t!umy kobiet, które muszR przyjRU nawet 
najgorszR ofertS-zap!atS, tracRc dziewictwo. Co wiScej, poprzedza go opis targu 
kobiet, gdzie licytuje siS zakup ?ony10. S.L. Budin przedstawia literackR strukturS 

7 Zob. rozwa?ania Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 60-67, aOwOszczególnoTci 
dotyczRce interesujRcego nas miejsca: 66-67.

8 Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 73.
9 WOprzypuszczalnej roli kezertu (ta"ce iOmuzykowanie, które byU mo?e pociRga!y za sobR akty 

seksualne) czy wO uroczystoTciach przypominajRcych karnawa! („Prostitution”, w: RLA'XI, 
18n; inaczej, tj. bez konotacji seksualnych, rolS kezertu rozumie m.in. Budin, " e Myth of 
Sacred Prostitution in Antiquity, 30). Ch. Schäfer-Lichtenberger, „JHWH, Hosea und die 
drei Frauen im Hoseabuch”, Ev"  55 (1995), 132 przypuszcza zOkolei, ?e pomy!ka Herodota 
wynika!a zOobecnoTci licznych kap!anek, które pomylono ze spotykanymi wOokolicy TwiRtyni 
prostytutkami (czemu przys!u?y!o siS negatywne nastawienie do jakoby moralnie zepsutego 
Wschodu); zaT wg K. Van Der Toorn, „Female Prostitution in Payment of Vows in Ancient 
Israel”, JBL 108/2 (1989), 204 uOpodstaw podania Herodota leg!a praktyka kobiet, które nie 
mogRc spe!niU, op!aciU Tlubowania, ucieka!y siS do jednorazowej prostytucji.

10 J. Assante, „Bad Girls und Kinky Boys. Y e Modern Prostituting of Ishtar, Her Clergy and 
Her Cults”, w: Tempelprostitution im Altertum.'Fakten und Fiktionen (Oikumene 6), red. 
T.S. Scheer, BerlinO 2009, 24-26; choU Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 
79-82 pokazuje przeciwstawnR ocenS Herodota zwyczajów opisanych wOI, 196 (pozytywnie 
postrzegany targ kobiet) iOI, 199 (jednoznacznie negatywnie oceniona praktyka wO TwiRtyni 
Militty/Afrodyty).
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iOretoryczne zamierzenia Herodota, uOktórego wOopisach obcych nomoi wa?nR rolS 
odgrywajR nadu?ycia seksualne iOnieprawe pochodzenie czy etniczna nieczystoTU11, 
demonstrujRce ku przestrodze jego odbiorców, ?e niegdyT wielkie miasta upad!y 
pokonane przez wrogów (I, 5)12. Historyczna wiarygodnoTU tego podania Hero-
dota jest wOnajlepszym wypadku minimalna. Przy tej okazji warto wspomnieU, ?e 
podobna wzmianka Strabona zOGeogra2 i 16 (1,20) nie jest niezale?nym Xród!em, 
oparta jest na podaniu Herodota13. 

P. KILKA UWAG OO VRÓD6ACH MEZOPOTAMSKICH 
IOUGARYCKICH WO rWIETLE NOWSZYCH BADAo

Nie brakuje badaczy, którzy podkreTlajR, ?e ?adne teksty mezopotamskie nie 
zmuszajR do przyjScia, by personel TwiRtynny zwiRzany zOkultem Inanny/Isztar mia! 
pe!niU jakieT funkcje seksualne14. Równie? jedyny tekst, który mo?na interpretowaU 
wOkategoriach TwiStego ma!?e"stwa – Hymn ku czci Innany15, ma legitymowaU 
w!adzS Dumuzi (Iddin-Dagan) jako opiekuna kultu Isztar, aOprzypuszczenie, ?e 

11  " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 68-84 (80: Chapter 1.199 re$ ects standard Greek 
male perceptions and paranoia about the Female).

12 " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 88.
13 Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 17 iOBudin, " e Myth of Sacred Prostitution in 

Antiquity, 153-154; tam te? (Stark, 17 iOBudin, 155-209) oO innych przekazach Strabona 
relewantnych dla pytania oOprostytucjS sakralnR wO staro?ytnoTci, aOdotyczRcych kolejnych 
obszarów geograQ cznych (zob. te? S. Budin, „Strabo’s Hierodules: Corinth, Comana, and 
Eryx”, w: Tempelprostitution im Altertum.'Fakten und Fiktionen, red. T.S. Scheer, 198-220). 
Podobnie ma siS rzecz zOpóXniejszym dzie!em Peri tes Syries theou (II w. n.e.) przypisywanym 
(nies!usznie) Lukianowi zOSamosat, opisujRcym prostytucjS sakralnR wOByblos (Budin, " e 
Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 94-103, zw!. 101-103). Równie? Gerlitz, „Prostitu-
tionOI”, 529 zauwa?a, ?e nie ma dowodu na to, by hierodule wOGrecji oddawa!y siS prostytucji 
sakralnej. 

14 Kwestia jest oczywiTcie niezwykle sporna (zob. Renger, „Heilige Hochzeit”, 251-259), aOdyskusje 
dotyczR wielu kobiet (czasami iOmS?czyzn) wymienianych wOzwiRzku zOkultem Isztar – do 
tego przede wszystkim Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 82-87, Assante, „Bad 
Girls und Kinky Boys”, 23-54; Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 18-33; zob. 
te? Schäfer-Lichtenberger, „JHWH, Hosea und die drei Frauen im Hoseabuch”, 128-132. 
ZastanawiajRce jest ponadto okreTlenie syn qadi!tu lub syn kezertu (Budin, 29), co sugeruje 
niezale?noTU okreTlanych tymi s!owami kobiet od mS?czyzny, tym bardziej ?e przypuszczenie, 
i? mia!oby chodziU oObSkartów zdaje siS wRtpliwe (Budin, 32). Do tekstów zOKisz iOSippar 
(Hadad) iOMari (Annunitu) zob. J.G. Westenholz, „Tamar, Qedesa, Qadistu, and Sacred 
Prostitution in Mesopotamia”, HTR 82/3 (1989), 253. 

15 TUAT II, 659-673 (Ein Lied zum Ritus der Heiligen Hochzeit der Göttin Inanna mit König 
Iddindag)n von Isin).
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wOramach tego rytua!u król wspó!?y! zOkap!ankR jako reprezentantkR Isztar, nie jest 
niczym innym jak domniemaniem16. Wprawdzie religie Mezopotamii nie by!y wolne 
od elementów erotycznych, na co wskazujR erotyczne metafory iO liryka mi!osna, 
to teza oO rytualnym uprawianiu seksu nie jest jeszcze tym samym uzasadniona.

S!owo qd!(t), zOogólnosemickim rdzeniem qd!, wOikonograQ i egipskiej zOEpoki 
PóXnego BrRzu jest najpewniej imieniem bogini, która jak siS powszechnie uwa?a, 
by!a pochodzenia kananejskiego (zaliczana do rozpowszechnionych od Egiptu 
po MezopotamiS przedstawie" okreTlanych jako typ qud!u lub naga kobieta czy 
trafniej naga bogini)17. Mimo to pozostaje sprawR spornR, jak nale?y rozumieU iko-
nograQ S zOwyraXnie erotycznymi elementami zOEpoki PóXnego BrRzu, aOzw!aszcza 
zOEpoki [elaza. ChoU wOEpoce [elaza zasadniczo zanikajR antropomorQ czne 
obrazy bóstw18, to na obszarze Palestyny odkryto liczne pochodzRce zOVIII–VIIOw. 
p.n.e. terakotowe Q gurki czy odciski nagiej bogini. O. Keel uwa?a, ?e pe!ni!y one 
funkcje amuletów wzorowanych na wizerunku Asztarty ze rwiRtyni Jerozolim-
skiej, aOprezentowa!y bóstwo opieku"cze19. Cokolwiek mo?na by sRdziU oO tych 
przedstawieniach, to trudno by!oby je uznaU za dowody istnienia takiej czy innej 
formy prostytucji sakralnej.

WO tekstach ugaryckich qd!m pojawiajR siS na listach obok kap!anów oraz 
rzemieTlników iO kupców powiRzanych ze TwiRtyniami. ChoU wOKTU 1.112 
wOprzepisach dotyczRcych oQ ar sR wzmiankowani jako opiewajRcy s!owo (obja-
wienia) pochodzRce od „Mocnych” (tj. s!o"ca iOksiS?yca)20, to zOtak szczRtkowych 
informacji nie da siS wnioskowaU oOich seksualnej s!u?bie wOTwiRtyni21.

16 Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 20. WO tym kontekTcie zasadne jest 
te? pytanie oO sens jednego sformu!owania zOSamopochwalnego hymnu Szulgi (ANET, 585): 
Szulgi, wybrany dla sromu Inanny ja jestem. Mo?na jednak wRtpiU, czy zdanie to mo?e wska-
zywaU na faktyczne wspó!?ycie króla zO kap!ankR Inanny. Podwa?ano równie? sensownoTU 
stosowania kategorii prostytucja do (domniemanego) wspó!?ycia pomiSdzy królem aO ka-
p!ankR Isztar ze wzglSdu na jej niezarobkowy charakter – Schäfer-Lichtenberger, „JHWH, 
Hosea und die drei Frauen im Hoseabuch”, 127; Budin, " e Myth of Sacred Prostitution 
in Antiquity, 17.

17 PojawiajRcej siS obok Asztarty iOAnat; szczegó!y wOI. Cornelius, " e Many Faces of the Goddess 
(OBO 204), Fribourg–Göttingen 2004, 45-48 oraz U. Winter, Frau und Göttin. Exegetische 
und ikonographische Studien zum weiblichen Gottesbild im Alten Israel und in dessen Umwelt 
(OBO 53), Freiburg–Göttingen 1983, 110-199, 284-296 (Abb. 266-306).

18 O. Keel, Göttinnen, Götter und Gottessymbole. Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans 
und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen (QD 134), Freiburg–Ba-
sel–Wien 1992, 110-122.

19 „Erotik als Amulett gegen den allgegenwärtigen Tod. Die Lebensmetaphorik des Hohenlieds 
im Spiegel israelitischer Siegelkunst”, JB"  19 (2004), 49-52.

20 Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 71-72; przek!ad niemiecki wOTUAT II, 316.
21 W. Kornfeld, H. Ringgren, „vdq”, w: TWAT VI, 1183, co dotyczy tak?e innych okreTle" 

osobowych zwiRzanych zOkultem (Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 46-47).
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W. STARY TESTAMENT

1) ZOtekstów deuterokanonicznych (czy apokryQ cznych) na uwagS zas!ugujR 
dwa miejsca. WOLi#cie Jeremiasza, do!Rczonym jako Bar 6 (III w. p.n.e.?)22, prze-
strzegajRcym przed pokusami babilo"skiego kultu, który jest niczym innym jak 
tylko oszustwem, wOw. 42-43 czytamy: 

Kobiety opasane sznurami siedz% przy drogach, pal% otr3by (w' o2 erze?). Gdy 
która# z'nich zosta/a zaci%gni3ta przez kogo# z'przechodz%cych, #pi%c z'nim (C0&/-BD), 
to z'bliskiej (s%siadki) szydzi, -e nie zosta/a doceniona tak jak ona ani -e sznur jej 
nie zosta/ rozerwany.

Wiersze te przypominajR opis Herodota (Dzieje I, 199), nawet jeTli sR nie-
zale?ne jSzykowo23. Wprost nie mówiR oOrytuale kultowym24, aOkobiety siedzR :. 
;AE1 F?0E1, choU czasownik B(/&G, mo?e zak!adaU ryt oQ arniczy. Przede wszyst-
kim jednak kontekst narzuca zwiRzek postSpowania kobiet zOczczeniem bo?ków, 
chocia? nie musi chodziU oO jakiT konkretny rytua! (lecz oO religijnie naznaczony 
promiskuityzm?25). WOrzeczywistoTci sens tych zda" jest niejasny, mo?e opisywaU 
etyczny wymiar ba!wochwalstwa, dla którego Dzieje Herodota mog!y byU tylko 
pewnR inspiracjR, tym bardziej ?e sprzeniewierzanie przez kap!anów Trodków 
TwiRtynnych na uciechy zOprostytutkami (w. 9[-10a])26 czy udzia! kobiet, tak?e 
nieczystych, wO kulcie oQ arniczym (w. 27-29) pokazujR, ?e kobiety wyznaczajR 
granicS pomiSdzy w!asnym iOodrzucanymi kultami. Ponadto List Jeremiasza bazuje 
na Jeremiaszowym iODeuteroizjaszowym szyderstwie zOba!wochwalców oraz na 

22 Do Listu Jeremiasza zob. I. Meyer wOEinleitung in das Alte Testament, red. E. Zenger, G.OBitter, 
E. Dassmann, H.-J. Klauck, H. Vorgrimler, Stuttgart-Berlin-Köln 42001, 439-440.

23 Podobie"stwo takie dostrzegajR równie? autorzy, którzy nie majR wRtpliwoTci co do tego, ?e 
fragment dotyczy prostytucji sakralnej, np. O.-H. Steck, R.G. Kratz, I. Kottsieper, Das Buch 
Baruch – Der Brief des Jeremia – Zusätze zu Ester und Daniel (ATDA 5), Göttingen 1998, 
102 (rytua! prowadzRcy do uwolnienia od jakieT klRtwy czy Tlubu).

24 ZwiRzkowi tych wierszy zOkultem zaprzecza Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 
105, która uwa?a, ?e nawet jeTli Herodot nie by! Xród!em krytyki Listu, to mia! zasadniczy 
wp!yw na jego interpretacjS (110-111).

25 Por. Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 284 (ale niereligijny).
26 Ten wiersz równie? bywa! interpretowany wO kategoriach prostytucji TwiRtynnej, gdy? 

wOwyra?eniu :#H ;0I ;<@0(1 dostrzegano jakieT pomieszczenie na obszarze TwiRtyni, ku 
czemu tekst nie daje ?adnych podstaw – mówi oO nadu?yciach iO prywacie kap!a"stwa 
babilo"skiego, iO to s!u?Rcych najbardziej poTlednim celom (Stark, „Kultprostitution” im 
Alten Testament?, 19n iOM.-T. Wacker, „»Kultprostitution« im Alten Israel? Forschungs-
mythen, Spuren, Y esen”, w: Tempelprostitution im Altertum, red. T.S. Scheer, 66; inaczej 
Kratz, 93).
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Psalmach27. Mo?na wiSc wRtpiU wO to, ?e List jest niezale?nym iOwiarygodnym 
Xród!em historycznym28.

2 Mch 6, opisujRc straszliwe zbezczeszczenie TwiRtyni za panowania Antio-
chaOIV Epifanesa, podaje (w. 4):

Tak, #wi%tynia rozrzutno#ci% i'biesiadami przez pogan by/a wype/niona, obchodz%-
cych si3 swobodnie z'heterami ($%&' ()*+,-.) i'na #wi3tych dziedzi4cach z'kobietami 
wspó/-yj%cych, a'nawet niew/a#ciwe rzeczy do wn3trza #wi%tyni wnosz%cych.

Pomieszanie tego, co nieczyste, zO tym, co czyste, którego skrajnie oburza-
jRcym przyk!adem jest wspó!?ycie seksualne zOkobietami, wO tym zOheterami, na 
obszarze TwiRtynnym, s!u?y podkreTleniu niegodziwoTci pogan. Wprawdzie mamy 
tutaj do czynienia ze wspó!?yciem na dziedzi"cach TwiRtynnych, ale nic na to 
wskazuje, by mia!o ono jakikolwiek wymiar rytualno-kultowy czy zarobkowy. 
Skandal wspó!?ycia wOTwiRtyni s!u?y krytyce zepsucia poga"stwa, aOnie opisowi 
praktyk religijnych29. 

2) Teksty starotestamentowe (protokanoniczne), które odegra!y zasadniczR 
rolS dla ukszta!towania siS przeTwiadczenia oOistnieniu wOotoczeniu staro?ytnego 
Izraela iOJudy prostytucji sakralnej, to 3 fragmenty, które zestawiajR ze sobR rze-
czowniki hv'deq. iOhn"Az: Oz 4,14; Pwt 23,18-19 iORdz 38(,21-22). 

Osobowe okreTlenie vdeq' (fem. hv'deq.) pojawia siS nieco czSTciej wOBiblii 
Hebrajskiej, poza trzema wy?ej wymienionymi miejscami spotykamy jedynie for-
my masc. wOkolektywnym sing. iOwOpl., przy czym zarówno sing., jak iOpl. mogR 
odnosiU siS do mS?czyzn iO kobiet (1 Krl 14,24; 15,12; 22,47; 2 Krl 23,7 oraz 
HiO36,14)30. ZO1–2 Krl dowiadujemy siS, ?e wOJudzie funkcjonowali ~yvideq. (1 Krl 
14,24; sing. bez determinacji), którzy byli powiRzani zOobcymi kultami (w. 23n), 
ale zostali usuniSci podczas reformy kultowej Asy (1 Krl 15,12; pl. zOdetermina-
cjR). AOci, którzy mimo to pozostali wOJudzie, zostali wytSpieni przez Jehoszafata 
(1 Krl 22,47; sing. zOdeterminacjR). ZO2 Krl 23,7 wynika, ?e ~yvideq. nie tylko dzia!ali 
wOJudzie, ale nawet wOrwiRtyni Jerozolimskiej, gdy? pomieszczenia (~yTiB'), których 
– jeTli opis ma byU linearnie spójny – kiedyT u?ywali, znajdowa!y siS wOrwiRtyni 
JHWH. Przed reformR zarzRdzonR przez Jozjasza zajmowane by!y przez kobiety. 
Reszta tego wiersza jest niestety niejasna. JeTli przyjmiemy, ?e wOTM stoi part. 

27 Zob. Einleitung in das Alte Testament, red. E. Zenger [i in.], 440; Budin, " e Myth of Sacred 
Prostitution in Antiquity, 106-108, szukajRc tak?e dalszych staro?ytnych bliskowschodnich 
Xróde! dla autora Listu Jeremiasza (108-110).

28 Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 20; Wacker, „»Kultprostitution« im Alten Israel?”, 
67.

29 Zob. Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 21-22 iOWacker, „»Kultprostitution« im 
Alten Israel?”, 68.

30 HAL; przy czym determinacja rzeczownika (w!aTciwie przymiotnika) lub jej brak wydaje siS 
dla naszego omówienia bez znaczenia.
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czasownika gra (= tka5)31, to jego dope!nieniem nie mogR byU domy, pomieszczenia 
(~yTiB'). Mo?na by za G dokonaU niewielkiej jego korekty, zmieniajRc wokalizacjS 
na ~yTiB; iOwyprowadzajRc znaczenie tego wyrazu od arab. batt32 czy battun33: wiersz 
mówi!by oO tkaczkach czy szwaczkach szat. Nie rozwiRzuje to jeszcze wszystkich 
trudnoTci. Wprawdzie tradycyjnie hr'vea](l') rozumiane jest jako okreTlenie posRgu 
bóstwa (by!yby to szaty przeznaczone dla tego posRgu)34, to s!owo hr'vea] oznacza 
raczej miejsce #wi3te, na co wskazujR paralele ugaryckie, akadyjskie iO fenickie35. 
Musia!oby chodziU oO jakieT tkaniny przeznaczone dla miejsca TwiStego – mo?e 
coT wO rodzaju baldachimu36 – znajdujRcego siS wO TwiRtyni jerozolimskiej (2 Krl 
23,6, który zdaje siS sugerowaU jakieT jego specjalne wyposa?enie), aOmajRcego (czy 
uzyska!o zOczasem) niejahwistycznR konotacjS. E. Lipi"ski zaproponowa!, by wOtek-
Tcie widzieU formS obocznR czasownika rga (= wynajmowa537; zamienna kolejnoTU 
spó!g!osek), co oznacza!oby, ?e kobiety wynajmowa!y pomieszczenia na potrzeby 
aszery, czyli miejsca TwiStego38. Tak czy inaczej, wiersz ten nie pozwala bezpoTred-
nio !RczyU ~yvideq. zOpóXniejszR dzia!alnoTciR wOich pomieszczeniach. Mo?na wiSc 
wnioskowaU zarówno zOu?ycia rdzenia vdq39, jak iOwspomnianych fragmentów, ?e 
pe!nili oni/one jakieT funkcje kultowe iOto nie tylko na wy?ynach (tAmB'), ale równie? 
wOrwiRtyni Jerozolimskiej. Mogli stanowiU personel TwiRtynny (ni?szej rangi; por. 

31 HAL, HAHAT   18.
32 Tak HAL.
33 Tak BHS.
34 Powszechne wOniemal wszystkich s!ownikach iOleksykonach (BDB, HAL, TWAT I, HAHAT) 

oraz komentarzach, np. E. Würthwein, Die Bücher der Könige: 1. Kön.17 – 2. Kön. 25 (ATD 
11,2), Göttingen 1984, 453 iO 457 (który podejrzewa, ?e jest to eufemizm dla wspó!?ycia 
seksualnego wOramach prostytucji sakralnej); J.B. 6ach, Ksi3gi 1–2 Królów: Wst3p – przek/ad 
z'orygina/u – komentarz – ekskursy (PrST, t. IV/2), Pozna" 2007, 558; te? Stark, „Kultprosti-
tution” im Alten Testament?, 116.

35 E. Lipi"ski, „Religia aO jSzykoznawstwo”, w: Zachowa5 to-samo#5. Staro-ytny Izrael w'obliczu 
obcych religii i' kultur (Rozprawy iOStudia Biblijne 31), red. P. Muchowski, M. Münnich, 
6.ONiesio!owski-Spanò, Warszawa 2008, 27-28. Ug. ’t̄r = miejsce #wi3te, co odpowiada ak. a!ru 
iOfen. ’!r ( J.C. de Moor, „hr'vea]”, TWAT I, 473-474, chocia? zasadniczo interpretuje hebrajskie 
s!owo jako okreTlenie bogini).

36 Jedna zOsugestii Winter, Frau und Göttin, 558, przyp. 419, który notabene uwa?a, ?e hr'vea] jest 
rzeczownikiem oznaczajRcym miejsce TwiSte, którego nie nale?y oddzielaU od bogini Aszery. 
Istnienie takiej bogini majR poTwiadczaU teksty z Ras-Szamra (551-560).

37 HAL, rozró?niajRc dwa czasowniki rga, podaje, ?e wOStarym Testamencie pojawiajR siS jedynie 
derywaty interesujRcego nas rdzenia, podczas gdy HAHAT zak!ada, ?e mamy do czynienia 
zO jednym rdzeniem, majRcym wO formach czasownikowych nieco odmienne znaczenie ni? 
wOprzypadku derywatu/ów.

38 Propozycja przekazana ustnie wO trakcie VI Sympozjum po#wi3conego staro-ytnemu Izraelowi/
Palestynie „6ycie religijne” wOLublinie, wOdniach 27-29.09.2011 r. Zdaniem prof. E. Lipi"skiego 
mog!yby to byU pomieszczenia przeznaczone na schadzki zOprostytutkami.

39 Zob. H.-P. Müller, „vdq”, w: THAT II, 589-609; W. Kornfeld, H. Ringgren, „vdq”, 1197-
1204.
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Lewici)40, ale na podstawie tych tekstów nic bli?szego nie da siS oOnich powiedzieU. WczeTniej 
czy póXniej zostali usuniSci jako element nie do pogodzenia zOjahwizmem (hb'[eAT), przy-
nale?Rcy do (obcych) kultów zwiRzanych zOwy?ynami, aszerami, macewami, dSbami itp.

Dla sporu oOistnienie prostytucji sakralnej praktycznie ?adnego znaczenia nie 
ma Hi 36,14 zOuwagi na to, ?e ten trudny tekst mo?e byU uszkodzony41, aO jego 
interpretacja jest co najmniej niepewna: los niegodziwca jest podobny do Tmierci 
wOm!odoTci (r[;NOB;), do której paralelnie (chiazm) stoi ~yvideQ.(B;)42. Trudno by!oby 
zOtakiej wzmianki próbowaU czegokolwiek dowodziU43.

Pozosta!e trzy perykopy biblijne, wOktórych pojawia siS termin vdeq'/hv'deq., 
wyró?niajR siS pod dwoma wzglSdami: pos!ugujR siS formR fem. (wOPwt 23,18 
wystSpuje ona obok masc.) iOzdajR siS uto?samiaU hv'deq. iOhn"Az. Rdze" hnz odnosi 
siS do wspó!?ycia seksualnego, które wykracza poza przyjSte normy, tj. poza ramy 
ma!?e"stwa. Rzeczownik hn"Az oznacza cudzo/o-nic3, gdy okreTlano nim kobietS 
zamS?nR, lub prostytutk344. Polskie przek!ady chStnie siSgajR po s!owo nierz%dnica. 
Te trzy teksty do niedawna uchodzi!y za koronne, obok Herodota, dowody na 
istnienie wOotoczeniu Izraela prostytucji sakralnej.

Oz 4,11-14 jest fragmentem wiSkszej, z!o?onej iO literacko niejednolitej 

(w. 11-14 sR pierwotne) jednostki tekstowej obejmujRcej w. 4-1945, skierowanej 
najpierw przeciwko kap!anom (w. 4b: ‘z' tob% spór mój,’ kap/anie!46; w. 6bA: a' ja 
odrzuc3 ciebie jako kap/ana mojego). 

40 Por. Westenholz, „Tamar, Qedesa, Qadistu, and Sacred Prostitution in Mesopotamia”, 250; 
Stipp, „Die QedeZen im Alten Testament”, 214.

41 D.J.A. Clines, Job 21-37 (WBC 18A), Nashville 2000, 814-815; zob. te? B. Strza!kowska, 
Mowy Elihu (Hi 32-37) oraz ich reinterpretacja w'Biblii Greckiej (Rozprawy iOStudia Biblijne 
35), Warszawa 2009, 487-488, która jednak t!umaczy s!owo nieosobowo jako eufemiczne 
okreTlenia plugastwa; czy Stipp, „Die QedeZen im Alten Testament”, 230-231. 

42 H. Strass, Hiob: 2. Teilband 19,1-42,17 (BK XVI/2), Neukirchen–Vluyn 2000, 309-310 sRdzi, 
?e mowa jest oOefebach.

43 S!usznie Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 114. Stipp, „Die QedeZen im Alten 
Testament”, 231 uwa?a, ?e wiersz !Rczy mniej lub bardziej metaforycznie los bezbo?nych 
zO~yvideq., którzy sR przyk!adem ?a!osnej egzystencji iObyU mo?e przedwczesnej Tmierci.

44 Zob. J. Kühlewein, „hnz”, w: THAT I, 518-520. Wprawdzie H. Schulte, „Beobachtungen 
zum Begrid  des Zônâ im Alten Testament”, ZAW 104 (1992), 255-262 usi!uje dowieTU, ?e 
rzeczownik ten mia! pierwotnie, tj. wOczasach przedkrólewskich, oznaczaU samodzielnie ?yjRcR 
kobietS, która dla przyjemnoTci oddala!a siS zOmS?czyznami, to takie ujScie stoi wOsprzecznoTci 
zOfaktycznym jego u?yciem wOStarym Testamencie iOrazi zbyt wspó!czesnym podejTciem, nie 
mówiRc ju? oOmo?liwoTciach wypowiadania siS oOrozumieniu terminów znanych ze Starego 
Testamentu wOokresie przedkrólewskim.

45 Do tego H.W. Wold , Dodekapropheton 1: Hosea (BK XIV/1), Neukirchen Kreis Moers 1961, 
90-92; J. Jeremias, Der Prophet Hosea (ATD 24/1), Göttingen 1983, 64-64,68-69.

46 TM dos!ownie: lud twój jak oskar-aj%cy kap/ana (zob. W. Rudolph, Hosea [KAT XIII 1], 
Gütersloh 1966, 96), co jest tutaj lekcjR bezsensownR (t!umacze G iOV najwyraXniej próbowali 
siS uporaU zOTM). Powszechnie korygowany na !heko ybiyrI ^M.[iw> (BHS; Wold , Dodekaprop-
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11. 47I'wino, i'moszcz odbieraj% rozum ‘ludowi memu’48.
12. Drzewo swoje zapytuje
 i'kij og/asza mu,
 tak, (bo) duch cudzo/o-enia zwodzi (‘ich’)49

 i'prostytuuj% si3 [odwracaj%c si3] od Boga ich.
13. Na wierzcho/kach gór sk/adaj% o2 ary biesiadne
 i'na wzgórzach sk/adaj% o2 ary dymne,
 pod d3bem, styrakowcem i'terebintem,
 bo przyjemny (dobry) cie4 jego (ich)50,
 dlatego prostytuuj% si3 córki wasze
 i'synowe wasze cudzo/o-%.
14. Nie ukarz3 córek waszych za to, -e si3 prostytuuj%,
 ani na synowych waszych za to, -e cudzo/o-%,
 bo oni z'prostytuuj%cymi (tAnZOh;) oddalaj% si3
 i'z'po#wi3conymi (tAvdeQ.h;) sk/adaj% o2 ary biesiadne,
 a'lud, który niczego nie rozumie, upada.
CentralnR myTl dla omawianego fragmentu zawiera w. 12b51: kap!ani 

(3. os. pl. – por. w. 13, ewentualnie kap!ani wraz zO ludem) dajR siS zwieTU przez 

heton 1, 88; Jeremias, Der Prophet Hosea, 63, przyp. 2; przy czym przedimek jest zbSdny, jeTli 
!heKo potraktowaU jako vokativus). ZbSdne spó!g!oski mk mogR byU pozosta!oTciR po suf. (por. 
Jeremias, ale pl. k!óci!by siS zOsing.) lub pozosta!oTciR po glosie rm,Ko (= kap/an obcych bogów, 
bo-ków; zob. 10,5; por. Wold ).

47 Poniewa? tekst poprzedzajRcego wiersza jest niejasny, gdy? czasownik rmv pozbawiony jest 
dope!nienia (teoretycznie mog!oby nim byU imiS JHWH zOnotR acc.; tak Rudolph, Hosea, 98, 
ale ju? szyk zdania by!by zaskakujRcy), najlepiej na podstawie G iOS, które zdajR siS w!RczaU 
do w. 10 dwa wyrazy !yIy:w> tWnz> (Wold , Dodekapropheton 1, 89, który tak jak BHS, proponuje 
przeniesienie do w. 10 obu tych wyrazów, powsta!ych jednak zO!ynIWnz>), przesunRU przynajmniej 
tWnz> do w. 10 (tak Jeremias, Der Prophet Hosea, 63, przyp. 6). Czasownik sing. wOw. 11 stojRcy 
po dwóch podmiotach mo?na wyjaTniU jako czSTciej spotykane odstSpstwo od ogólnej regu!y 
kongruencji (zob. Wilhelm Gesenius’ Hebräische Grammatik völlig umgearbeitet von E. Kautzsch, 
Hildesheim–Zürich–New York 1991, §145h-l).

48 Prawdopodobnie wyraz ten b!Sdnie znalaz! siS wOw. 12, na co wskazuje G (BHS; Wold , 
Dodekapropheton 1, 89; Jeremias, Der Prophet Hosea, 63, przyp. 6), choU rzeczowo korekta nie 
jest konieczna (Rudolph, Hosea, 106, uwa?a w. 11 – razem zOtWnz> – za ogólne stwierdzenie, 
które wOw. 12 odniesione zosta!o do Izraela; Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 
169).

49 WOTM nie ma suf., zaT niektóre Mss oraz T, S iOV poTwiadczajR suf., ale przynajmniej 
wOprzypadku Vrs mo?e to byU kwestia stylistyczna, tak ?e korekta (BHS: prb.; HAL; Rudolph, 
Hosea, 106) jest zasadniczo zbSdna (Wold , Dodekapropheton 1, 87,89).

50 Suf. fem. mo?e odnosiU siS do wszystkich trzech drzew.
51 Rdze" hnz pojawia siS ju? wO problematycznym co do pierwotnoTci w. 10 (zob. Jeremias, 

Der Prophet Hosea, 68), którego interpretacja jest bardzo trudna, bo jako karS dla kap!anów 
(3. os. pl.) przewiduje g!odowanie pomimo jedzenia iO– paralelnie – nierozprzestrzenienie siS 
pomimo oddawania siS nierzRdowi (hi.). Czy?by nierzRd mia! s!u?yU posiadaniu potomstwa? 
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si!S (x;Wr)52, która kryje siS wOnierzRdzie (~ynIWnz>), co prowadzi ich do cudzo!o?nego 
odwrócenia siS od (tx;T;mi) Boga. WOprzypadku tych s!ów nie ma wRtpliwoTci, ?e 
chodzi oOmetaforyczne u?ycie czasownika hnz iOrzeczownika ~yniWnz>, które oznaczajR 
odejTcie od jedynego Boga Izraela, przedstawianego przez Ozeasza jako ma!?onek 
Izraela (9,1). Kap!ani oddajRcy siS ba!wochwalczym, tj. niejahwistycznym prak-
tykom, odwracajR siS od Boga. Nie kierujR siS ju? poznaniem Boga, Jego wolR 
(por. 4,4-6.7b), lecz zwracajR siS do innych bóstw. Ozeasz opisuje wiSc odejTcie 
od rozumnego sposobu ?ycia do grzesznego czy zwodniczego ba!wochwalstwa, 
którego konsekwencje muszR byU tragiczne53.

Wiersze te wymieniajR kilka praktyk kultowych, które sR nie do pogodze-
nia ze zwiRzkiem zO JHWH. W. 12a mówi oO zapytywaniu oOwyroczniS drzew 
iOprzedmiotów wykonanych zOdrewna (kij to drewniany posRg bóstwa, pal kul-
towy Asztarty czy mo?e drewniana macewa lub inny przedmiot; por. Sdz 9,37; 
Oz 3,4; Ez 21,26; Ha 2,18)54, przy czym sing. sugeruje, ?e podmiotem jest lud 
(zOw. 11), zapewne pod kierownictwem kap!anów czy za ich poTrednictwem, 
zapytujRcy oOwyrocznie. W. 13a iO ostatnia czSTU w. 14a krytykujR sk!adanie na 
wzgórzach oQ ar biesiadnych (czas. xbz) iOkadzidlanych czy dymnych (czas. rjq 
piel, który nie odnosi siS tylko do jakiegoT jednego rodzaju oQ ary, lecz do ka?dej 
oQ ary, podczas której czSTU daru oQ arnego jest spalana iO uchodzi zOdymem)55 
wOpobli?u zacienionych przez drzewa miejsc (tekst wymienia trzy rodzaje drzew), 
które nieraz pojawiajR siS wOpowiRzaniu zOniew!aTciwymi praktykami kultowymi 
(zob. ogólnie sformu!owane Pwt 12,2; 1 Krl 14,23; Jr 2,20). 3. os. pl. iOcharakter 
czynnoTci wskazujR na aktywnoTU kap!anów.

W. 13b – rozpoczynajRcy siS !Ke-l[;, pokazujRcym, ?e przedstawia siS skutek 
wczeTniej opisanych czynnoTci – skierowany zosta! do wy, czyli ojców iOteTciów 
kobiet, oOktórych jest mowa. Córki iOsynowe56 oddajR siS niezgodnemu zOprawem 

AOmo?e nierzRd trzeba rozumieU metaforycznie – pomimo udzia!u wO obcych kultach nie 
bSdzie siS im powodzi!o? Istnieje te? mo?liwoTU ujScia tego sformu!owania wOkategoriach 
kultu p!odnoTci, który okazuje siS nieskuteczny (Wold , Dodekapropheton 1, 101), ale wtedy 
pozostaje niejasne, dlaczego kara ma spaTU na kap!anów, aOnie na ca!y lud, skoro kult taki 
mia! na celu wzmocnienie p!odnoTci (ziemi, zwierzRt i) ludu, aOprzyniós!by skutek odwrotny 
do zamierzonego.

52 Si!a kierujRca cz!owiekiem od wewnRtrz (wola) lub zO zewnRtrz, wO tym drugim przypadku 
najczSTciej majRca patologiczny wp!yw na ludzkR psychikS (R. Albertz, C. Westermann, „x;Wr”, 
w: THAT II, 738-742).

53 Tak te? Jeremias, Der Prophet Hosea, 69. 
54 Por. Jeremias, Der Prophet Hosea, 69; Wold , Dodekapropheton 1, 104; Rudolph, Hosea, 111.
55 Wold , Dodekapropheton 1, 107; Rudolph, Hosea, 111, zaznaczajRc, ?e impf. wskazuje na typowe 

dzia!ania; Jeremias, Der Prophet Hosea, 70.
56 hL'K; to panna m!oda lub synowa, która jako zarSczona, podporzRdkowana by!a ju? teTciowi 

(Wold , Dodekapropheton 1, 107 iOJeremias, Der Prophet Hosea, 70).
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wspó!?yciu seksualnemu. OO ile córki dopuszczajR siS wspó!?ycia przedma!?e"-
skiego (hnz), to synowe – cudzo!óstwa (@an piel). Jak bezprawne wspó!?ycie 
córek iO synowych ma siS do opisywanych przed chwilR wystSpków kultowych 
iOmetaforycznego u?ycia rdzenia hnz wOw. 12b? Na przeszkodzie metaforyczne-
mu rozumieniu nie stoi @an piel (metaforycznie u?yto tego czasownika wOqal 
wO Jr 3,9, aOwOpiel wOOzO3,1; 7,4 czy Prz 30,20; Ez 16,32)57. Poniewa? kap!ani 
wciRgajR wOodstSpczy kult lud, reprezentowany przede wszystkim przez ojców, 
którzy stali na czele rodzin, to trudno siS dziwiU, ?e m!odsze pokolenie równie? 
uczestniczy wOnieprawych rytua!ach religijnych. Taka interpretacja dobrze wspó!gra 
zOpoczRtkowym !Ke-l[;.

WOw. 14 prorok grozi karR nie córkom iO synowym, co znów pasuje do 
metaforycznej interpretacji58, lecz tym, którzy sR odpowiedzialni za nieprawoTU: 
oni, którzy nie sR to?sami zOm!odymi kobietami ani zOich ojcami. WOkontekTcie 
mo?e chodziU jedynie oOkap!anów, którzy zostali wOw. 13a przedstawieni sR jako 
sk!adajRcy oQ ary. Oni udajR siS na bok zOprostytuujRcymi siS (part. fem. qal) iOoni 
sk!adajR oQ ary razem zOtAvdeQ.h;. Wraz zO kap!anami upada nierozumny lud – 
w.O14b, który wraz zOw. 11 tworzy klamrS otaczajRcR ten fragment (nawiRzuje te? 
do w.O6 iO9: centralny motyw kompozycji to brak poznania, rozeznania kap!anów 
iOludu).

Kluczowe znaczenie dla pytania oOprostytucjS sakralnR ma ostatni paralelizm 
zOw. 14a, na podstawie którego uto?samiano kobiety, zOktórymi prostytuujR siS 
kap!ani, zOtAvdeq., uczestniczRcymi wO sk!adaniu oQ ar biesiadnych (jako ni?szy 
personel TwiRtynny?). WO tym fragmencie przez nierz%d rozumie siS odejTcie od 
JHWH, czego wyrazem sR obce praktyki kultowe. Tylko wtedy paralelizm mo?e 
byU synonimiczny, gdy pierwsze zdanie traktuje siS jako metaforyczne, aOdrugie – 
dos!owne. Ukazane praktyki kultowe zOoQ arnictwem na wy?ynach na p!aszczyXnie 
metaforycznej oznaczajR cudzo!o?nR niewiernoTU Bogu JHWH (w.O12b)59. ZaT 
pos!u?enie siS formR fem. tAvdeQ.(h;) mo?e byU uwarunkowane zarówno paraleli-
zmem, jak iOu?ytR metaforR.

ReasumujRc, Oz 4,14 nie daje ?adnych podstaw ku temu, by wOhv'deq. wi-
dzieU prostytutkS kultowR, ani ku temu, by wOobcych kultowi JHWH rytua!ach 
doszukiwaU siS dzia!a" oOcharakterze seksualnym. By!oby to mo?liwe tylko wtedy, 

57 HAL.
58 Co zauwa?a równie? D. Stuart, Hosea and Jonah (WBC 31), Dallas 1987 (komentarz do tego 

wiersza – wersja elektroniczna bez numerów stron), nawet jeTli nie ma wRtpliwoTci, ?e w. 14 
mówi oOprostytucji sakralnej. 

59 Zob. te? Schäfer-Lichtenberger, „JHWH, Hosea und die drei Frauen im Hoseabuch”, 134-
135.
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gdyby za!o?yU, ?e Ozeasz pos!u?y! siS metaforR cudzo!óstwa/nierzRdu, dlatego ?e 
nierzRd by! sk!adowR kultów uznanych za niejahwistyczne.

Pwt 23,18-19 to fragment znajdujRcy siS wTród ró?nych regulacji, zarówno 
oOcharakterze kultowym, jak iOspo!ecznym (etycznym). BezpoTrednio poprzedzajRce 
w. 16-17 sR pozbawionym sankcji zakazem wydawania zbieg!ego niewolnika jego 
panu iOuciskania go (majR ramowR konstrukcjS, zaczynajRc siS iOko"czRc zakazem). 
ZOkolei w. 20-21 zakazujR pobierania odsetek od brata, czyli wspó!ziomka, wOprze-
ciwie"stwie do obcego. Równie? ten zakaz nie posiada sankcji karnej, aOzamyka 
go warunkowa obietnica. Przepisy te zosta!y sformu!owanie wO2. os. sing. masc.

18. Nie b3dzie po#wi3conej (hv'deq.) po#ród córek Izraela (=Izraelitek)
 ani nie b3dzie po#wi3conego (vdeq') po#ród synów Izraela (=Izraelitów).
19. Nie przyniesiesz uzysku prostytutki ani zap/aty [za] psa
 do #wi%tyni JHWH, Boga twego z'powodu jakiegokolwiek #lubu,
 bo obrzydliwo#ci% [dla] JHWH, Boga twego s% z'pewno#ci% oni oboje.
Zakazy zOtych dwóch wierszy wiR?e fakt, ?e nie !RczR siS one zObezpoTrednio 

poprzedzajRcymi iOnastSpujRcymi prawami (dopiero wOw. 22-24 powraca kwe-
stia spe!nienia Tlubowania), oraz rozró?nienie genderowe. Jednak formalnie sR 
one zbudowane odmiennie. W. 19 przypomina otaczajRce bezsankcyjne zakazy 
wO2. os. sing. masc. iOposiada uzasadnienie zOkluczowym pojSciem hw"hy> tb;[]AT. 
Natomiast w. 18 to pozbawiony sankcji zakaz wO3. os. sing., czyli niewskazujRcy 
bezpoTrednio na adresata. Przynale?noTU do siebie zakazów zOw. 18-19 nie jest 
wiSc wcale oczywista60.

Pierwszy zO zakazów (w. 18) zabrania Izraelitom iO Izraelitkom bycia vdeq' 
i'hv'deq., którzy byli zwiRzani zOniejahwistycznymi rytua!ami wOIzraelu (Oz 4,14) 
iOJudzie (1–2 Krl). Drugi (w. 19) zakazuje pos!ugiwania siS wOcelu spe!nienia czy 
sp!acenia Tlubu pieniSdzmi pochodzRcymi zOuprawiania nierzRdu czy sprzeda?y psa, 
aOtym samym przynoszenia ich do TwiRtyni JHWH (choU Pwt nie wymienia jej 
zOnazwy iOosadzona jest na stepach moabskich, okreTlenie to musi odnosiU siS do 
rwiRtyni Jerozolimskiej). WOprzypadku zap!aty za nierzRd mo?e chodziU oOjedno-
razowe cudzo!óstwo zamS?nej kobiety, która chcia!aby wOten sposób wywiRzaU siS 
ze Tlubowania, lub oOprostytucjS, zOktórej dochody nie mogR traQ aU do TwiRtyni61. 

60 Por. te? Schäfer-Lichtenberger, „JHWH, Hosea und die drei Frauen im Hoseabuch”, 137. 
Natomiast nie widzS podstaw ku temu, by zwiRzek pomiSdzy tymi wierszami wyjaTniaU 
literackokrytycznie, tj. twierdzRc, ?e w.O19 jest póXniejszym dodatkiem, jak chcia!yby Stark, 
„Kultprostitution” im Alten Testament?, 152-153 czy Wacker, „»Kultprostitution« im Alten 
Israel?”, 74.

61 Zob. Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 155 iOWacker, „»Kultprostitution« im Alten 
Israel?”, 72. Na problem sp!acania Tlubowania jako przyczyny cudzo!óstwa na staro?ytnym 
Bliskim Wschodzie zwraca uwagS K. Van Der Toorn, „Female Prostitution in Payment 
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Móg!by byU wiSc skierowany przeciwko zasilaniu TwiRtyni zOpozaTwiRtynnej pro-
stytucji (por. Mi 1,7), aOnawet – jeTli wziRU pod uwagS Oz 4,14 zOmetaforycznym 
rozumieniem nierzRdu – zOobcej dzia!alnoTci kultowej62. Interpretacja drugiego 
Xród!a przychodów jest niestety jeszcze mniej pewna. Wyra?enie bl,K, ryxim. 
mo?e – biorRc pod uwagS jedynie gramatykS (st. cstr.) – oznaczaU zap!atS za psa, 
czyli kwotS zakupu p!aconR za psa, jak iOzap!atS nale?nR psu (za us!ugi psa). Ale 
rzeczownik ryxim. jedynie sporadycznie bywa u?ywany wO sensie wynagrodzenia, 
iO to wOwyjRtkowych kontekstach63. Mimo to tradycyjnie widziano wO tym sfor-
mu!owaniu pogardliwe okreTlenie mSskiej, homoseksualnej prostytutki kultowej64. 
Nie ulega wRtpliwoTci, ?e wO czasach biblijnych cz!owieka mo?na by!o nazwaU 
psem. Przyrównanie siebie do psa oznacza!o nie tylko uni?enie siS przed panem 
(2 Sm 9,8), ale mog!o wskazywaU te? na wiernoTU s!ugi (2 Krl 8,13)65. Najprostsza 
iOnajbardziej oczywista wydaje siS interpretacja, ?e do TwiRtyni nie mogR traQ aU 
pieniRdze uzyskane ze sprzeda?y psa. Ale co leg!o uOpodstaw takiego zakazu? Psy 
jedzRce padlinS mog!y uchodziU za nieczyste (por. 1 Krl 14,11;16,4)66, ale listy 
zwierzRt nieczystych nie wymieniajR psa. WO takim razie mo?e psem nazwano 
niewolnika (por. zakaz zOw. 16n)67 albo s!ugS TwiRtynnego (bez wzglSdu na to, czy 
kojarzono go zOprostytucjR sakralnR), co mog!aby potwierdzaU inskrypcja zOKition 
(Cypr, VIII w. p.n.e.) wymieniajRca klbm obok mSskich iO?e"skich s!ug, fryzjerów, 

of Vows in Ancient Israel”, 193-205 (choU odmiennie interpretuje omawiane wiersze; 
200-201).

62 Najpewniej dzia!alnoTU Ozeasza czasowo poprzedza Pwt, aOnawet jego najstarsze fragmenty 
okreTlane mianem Pradeuteronomium (W.H. Schmidt, Wprowadzenie do Starego Testamentu, 
Bielsko-Bia!a 1997, 108-109). 

63 Wg HAL jedynie wtedy, gdy wOpostaci ryxim.B. u?yty zosta! metaforycznie wOJr 15,13 iODn 
11,39, aOwg E.A. Goodfriend, „Could keleb in Deuteronomy 23,19 Actually Refer to aOCa-
nine?”, w: Pomegranates and Golden Bells. Studies in Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, 
Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom, red. D.P. Wright, D.N. Freedman, A. Hurvitz, 
Winona Lake 1995, 393 – wOmojej ocenie nies!usznie – wOIz 45,12 iOMi 3,11. Tak?e zda-
niem Schäfer-Lichtenberger, „JHWH, Hosea und die drei Frauen im Hoseabuch”, 136-137 
mo?liwy jest tutaj tylko gen. objectivus.

64 WOopracowaniach nie zawsze wprost pada s!owo homoseksualna, np. E. König, Das Deuterono-
mium (KAT III), Leipzig 1917, 162; G. von Rad, Das fünfte Buch Mose (ATD 8), Göttingen 
21968, 106; M. Rose, 5. Mose. Teilband 1: 5. Mose 12-25. Einführung und Gesetze (ZBK 5), 
Zürich 1994, 317-319; G. Braulik, Deuteronomium II: 16,18-34,12 (NEB.AT Lfg.28), Würz-
burg 1992, 173n. TakR interpretacjS za mo?liwR uwa?a te? Stipp, „Die QedeZen im Alten 
Testament”, 220. Do tego zob. Wacker, „»Kultprostitution« im Alten Israel?”, 72. 

65 Goodfriend, „Could keleb in Deuteronomy 23,19 Actually Refer to aOCanine?”, 383. WO2OSm 
16,9 nazwanie kogoT martwym psem jest obelgR (por. Stipp, „Die QedeZen im Alten Testa-
ment”, 220), ale nie jest pewne, czy dok!adnie taki sam sens ma u?ycie okreTlenia pies bez 
przymiotnika.

66 Tak np. Schäfer-Lichtenberger, „JHWH, Hosea und die drei Frauen im Hoseabuch”, 137.
67 Stipp, „Die QedeZen im Alten Testament”, 220 zauwa?a jednak, ?e wOStarym Testamencie niewol-

nika nigdy nie nazywano psem, aOtakie okreTlanie cz!owieka zdaje siS nale?eU do jSzyka dworskiego.
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murarzy, pracujRcych dla TwiRtyni?68 Niewykluczone, ?e psy by!y po prostu koja-
rzone zOobcymi kultami, na co zdaje siS wskazywaU cmentarzysko wOAszkelonie, 
gdzie pogrzebano ok. 700 psów, ale jedynie wOkrótkim okresie wOV w. p.n.e. Psy 
mog!y byU wiRzane zObóstwami niosRcymi uzdrowienie69. Odrzucenie op!acania 
Tlubowania pieniSdzmi uzyskanymi za psa wynika!o wiSc przypuszczalnie zOjego 
roli rytualnej, iOto bez wzglSdu na to, czy chodzi!o oOsame psy, czy te? – co jest 
jednak mniej prawdopodobne (ze wzglSdu na ryxim.) – ludzi okreTlanych takim 
mianem. Co ciekawe, 1 Krl 22,38 wymienia ko!o siebie prostytutki kRpiRce siS 
wOwodzie zOkrwiR Izebel iOpsy li?Rce jej krew. 

Tradycyjna interpretacja hv'deq. wOPwt 23,18n jako prostytutki sakralnej, 
aOvdeq' jako mSskiej, nie tylko nie jest oczywista, ale iOnie najbardziej prawdopo-
dobna. W. 19 wyklucza korzystanie wOkulcie JHWH ze Trodków uzyskiwanych 
zOprostytucji, byU mo?e nawet rozumianej przenoTnie (wynik krytyki Ozeasza, za 
którego metaforykR podR?yli Jeremiasz iOEzechiel), iOzap!aty za psa, kojarzRcego 
siS zOniejahwistycznym rytua!em. W. 18-19 poza rozró?nieniem genderowym !R-
czy!aby nie jedna forma aktywnoTU, tj. prostytucja, ale wykluczenie wielu praktyk 
powiRzanych zOobcymi rytua!ami, które okaza!y siS nie do pogodzenia zOkultem 
JHWH.

WORdz 38 znajdujemy niezwyk!R historiS Tamar, przynale?RcR do historii 
Judy iO umieszczonR wOnoweli oO JózeQ e (Rdz 37-50)70. Opowiadanie osadzone 
jest wOgenealogicznych ramach (w. 1-5.[6-11] iO27-30). Juda udaje siS na obszar 
Szefeli71, bierze za ?onS KananejkS, zOktórR ma 3 synów. Dla najstarszego, Era, 
wybiera ?onS Tamar. Er jednak zostaje uTmiercony przez JHWH (w. 7), aOna 
podstawie prawa lewiratu (~by piel) Tamar zostaje oddana Onanowi, drugiemu 

68 Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 157; Goodfriend, „Could keleb in Deuteronomy 
23,19 Actually Refer to aOCanine?”, 389. Mo?na by przywo!aU ponadto odleg!e czasowo iOnie 
do ko"ca jasne wyra?enie zO listów zOEl-Amarna klbt )ilm, mogRce sugerowaU zwiRzek psów 
zOkultem Ela (Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 157).

69 Szczegó!y wOL.E. Stager, „Why Were Hundreds of Dogs Buried at Ashkelon?”, BAR 17 
(1991/3), 381-397, omówione przez autora na http://www.bib-arch.org/e-features/dogs-buried-
at-ashkelon.asp (1.09.2011). Ju? po zako"czeniu niniejszego artyku!u dotar!em do informacji 
oOdalszych cmentarzach zOpochówkami psów: H. Sander, J. Kamlah, „Tell el-Burak: AONew 
Moddle Bronze Age Site from Libanon”, NEA 73/2-3 (2010), 130-141 (cmentarz psów 
zOIVOw. p.n.e.) iOJ. Elayi, „An Unexpected Archaeological Treasure: Y e Phoenician Quarters 
in Beirut City Center”, NEA 73/2-3 (2010), 156-168 (wOpobli?u TwiRtyni Asztarty). Wydaje 
siS wiSc, ?e pochówki psów by!y bardziej rozpowszechnione.

70 OOzwiRzkach opowiadania zORdz 38 zOnowelR oOJózeQ e L. Ruppert, Genesis. Ein kritischer und 
theologischer Kommentar: 4. Teilband Gen 37,1-50,26 (FzB 118), Würzburg 2008, 138-139; 
P.OWeimar, Die doppelte " amar. " omas Manns Novelle als Kommentar der " amarerzählung 
des Genesisbuches (BY S 99), Neukirchen–Vluyn 2008, 30-39.

71 Ruppert, Genesis 4, 141 iOin.
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synowi (w. 8)72, który jednak nie chce sp!odziU dziecka swemu bratu, za co równie? 
JHWH go uTmierca (w. 10)73. Juda, obawiajRc siS oO?ycie ostatniego swojego syna, 
Szeli, iOobciR?ajRc Tamar odpowiedzialnoTciR za TmierU Era iOOnana, odsy!a jR ze 
swego domu, obiecujRc jej wOprzysz!oTci SzelS (gdy ten doroTnie; w. 11). Poniewa? 
nie zamierza spe!niU obietnicy, Tamar ucieka siS do podstSpu. Gdy Juda wraca ze 
strzy?y swoich owiec, przebiera siS, zrzucajRc wdowie szaty, zakrywa twarz iOsia-
da przy drodze (zOTimny), którR przechodziU ma Juda, wOpobli?u miejscowoTci 
nazwanej wO tekTcie Enajjim (w. 13-14)74. Juda sRdzi, ?e jest prostytutkR (hn"Az; 
w.O15)75 iOpo ustaleniu zap!aty (w. 16-18a) wspó!?yje zOniR (w. 18b). Pozostawia 
jej wOzastawie za przysz!R zap!atS osobiste insygnia (pieczSU, sznur iOlaskS). Jego 
przyjaciel Chira Adullamita, tj. Kananejczyk, udaje siS zOmisjR uregulowania 
zap!aty iOodebrania zastawu Judy. Nie mogRc odnaleXU domniemanej prostytutki, 
rozpytuje mieszka"ców miasta oOhv'deq. (w. 21n), oOktórej jednak nikt nic nie wie. 

20.  I'pos/a/ Juda ko1l%tko76 za po#rednictwem przyjaciela swego, Adullamity, aby 
odebra/ zastaw od tej kobiety, ale nie znalaz/ jej.

72 OO instytucji lewiratu iO problemach zO dok!adnym ustaleniem jej istoty przede wszystkim 
E.OKutsch, „~by”, w: TWAT III, 393-400; H.-J. Boecker, Die Josefsgeschichte. Mit einem An-
hang über der Tamar und die Stammenssprüche, Neukirchen–Vluyn 2003, 99-100; H.J. Boek-
ker, „Überlegungen zur »Geschichte Tamars« (Gen 38)”, w: „Ihr Völker alle, klatscht in die 
Hände!”. Festschrift für Erhard S. Gerstenberger zum 65. Geburtstag (Exegese in unserer Zeit 
3), red. R. Kessler, K. Ulrich, M. Schwantes, G. Stansell, Münster 1997, 63-65; H. Seebass, 
Genesis III: Josephgeschichte (37,1-5,26), Neukirchen–Vluyn 2000, 35-36; Ruppert, Genesis 
4, 144; I. Fischer, „Rezeption von Recht und Ethik zugunsten von Frauen: Zu Intention 
und sozialgeschichtlicher Verortung des Rutbuches”, w: " eologie des Alten Testaments aus 
der Perspektive von Frauen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 1), red. M. Oeming, Münster 
i.OWestf.–Hamburg–LondonO2003, 120-122.

73 WOopowiadaniu zORdz 38 Bóg JHWH ingeruje tylko 2 razy, uTmiercajRc synów Judy.
74 Enajjim uto?samiane jest przewa?nie zOEnamem zOJoz 15,34 (wOpobli?u Timny), np. C.OWe-

stermann, Genesis: 3. Teilband Gen 37-50 (BK I/3), Neukirchen–Vluyn 32004, 47; Seebass, 
Genesis III, 36, choU moim zdaniem warto rozwa?yU mo?liwoTU, ?e nie tyle chodzi oOnazwS 
w!asnR, ile oOpodkreTlenie, ?e oczy wO tej historii (w. 14n) – podobnie jak wOnoweli Józefa 
(Rdz 37,31-33; 34,11-19) – mogR zwodziU cz!owieka zOpowodu podmieniania szat, podczas 
gdy Tamar zda!a sobie ju? sprawS (har) ze swej sytuacji (w. 14). ZOkolei I.OFischer, Gender-
faire Exegese. Gesammelte Beiträge zur Re$ exion des Genderbias und seiner Auswirkungen in 
der Übersetzung und Auslegung von biblischen Texten (Exegese in unserer Zeit 14), Münster 
i. Westf. 2004, 132 iOY .L. Brodie, Genesis As Dialogue. A'Literary, Historical, and " eological 
Commentary, Oxford 2001, 363 uwa?ajR, ?e Enajjim trzeba rozumieU jako bli1niacze 1ród/o, 
co mia!oby sugerowaU narodzenie siS bliXniRt (por. w. 27-30).

75 Uznaje jR za prostytutkS najprawdopodobniej nie zOpowodu zas!ony na twarzy, lecz dziSki 
temu, ?e siedzia!a przy drodze – I. Fischer, Gottesstreiterinnen. Biblische Erzählungen über die 
Anfänge Israels, Stuttgart–Berlin–KölnO22000, 152; Westermann, Genesis 3, 47; Seebass, Genesis 
III, 37; Boecker, Die Josefsgeschichte, 103; J. Ebach, Genesis 37-50 (HY K.AT), Freiburg 2008, 
135.

76 Zwyczajowa cena (Sdz 15,1); Seebass, Genesis III, 37; Ruppert, Genesis 4, 148; Boecker, Die 
Josefsgeschichte, 103.
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21. Nawet rozpytywa/ ludzi z'miejsca jej77, mówi%c:
  Gdzie po#wi3cona (hv'deq.), ta78 z'Enajjim przy tej drodze?
 I'odpowiedzieli:
  Nie by/o tutaj po#wi3conej (hv'deq.).
22. Gdy wróci/ do Judy, rzek/:
  Nie znalaz/em jej!
   I'równie- ludzie [z] tego miejsca powiedzieli: „Nie by/o tutaj po#wi3-

conej (hv'deq.)”.
Po trzech miesiRcach okazuje siS, ?e Tamar jest wOciR?y. Juda od razu wydaje 

na niR wyrok Tmierci za cudzo!óstwo (hnz; w. 24)79. Gdy jednak Tamar ujawnia ojca, 
pokazujRc insygnia Judy (zastaw), Juda musi uznaU, ?e Tamar wOprzeciwie"stwie do 
niego80 jest niewinna (w. 25-26). Ko"cowe wiersze (w. 27-30) opowiadajR oOper-
turbacjach przy narodzeniu siS bliXniRt Persesa iOZeracha81, synów Judy iOTamar.

Opowiadanie zdaje siS legitymizowaU uto?samienie hv'deq. zOprostytutkR (hn"Az 
zOw. 15), aOnawet zOprostytutkR sakralnR, jako ?e wyraz ten wskazuje na personel 
TwiRtynny. Podstawowym problemem jest jednak to, ?e opowiadanie oOTamar/
prostytutce/poTwiSconej jest ca!kowicie oderwane od kultu czy TwiRtyni82. Tamar 
pojawia siS jako zwyk!a prostytutka czy zostaje pomylona ze „TwieckR” prostytutkR83. 

77 Wprawdzie Sam, G, S iOTP majR tutaj takR samR lekcjS jak wOw. 22 – ~AqM'h; (tak korygujR 
tekst BHS; G. von Rad, Das erste Buch Mose: Genesis [ATD 2-4], Göttingen 111981, 291; 
Westermann, Genesis 3, 42; Ruppert, Genesis 4, 132, przyp. k), to Twiadectwa te raczej wyg!a-
dzajR tekst, tak ?e pierwsze"stwo trzeba przyznaU TM (tak te? Seebass, Genesis III, 32-33; 
P.OWeimar, „»Und er nannte seinen Namen Perez« [Gen 38,29]. Erwägungen zu Komposition 
und literarischer Gestalt von Gen 38 [Teil 2]”, BZ 52 [2008], 7, przyp. 75; Stark, „Kultpro-
stitution” im Alten Testament?, 190-191).

78 WOSam zaimek zosta! ujSty jako zaimek wskazujRcy, podczas gdy wOTM hv'deq. to przypusz-
czalnie c. pendens (choU wg Wilhelm Gesenius’ Hebräische Grammatik, §126y przedimek mo?e 
zostaU pominiSty, gdy determinacja wynika ju? zOsamego znaczenia).

79 Przez spalenie, przez co kara wydaje siS szczególnie sroga. WOStarym Testamencie kara taka 
przewidziana by!a wOwyjRtkowych sytuacjach (wOKp! 20,14; 21,9 za wspó!?ycie zOmatkR 
iOjej córkR oraz za nierzRd córki kap!ana wOdomu ojca); zob. przede wszystkim Boecker, Die 
Josefsgeschichte, 104; Seebass, Genesis III, 38-39.

80 Do takiego ujScia s!ów Judy (zamiast: okaza/a si3 sprawiedliwsza od mnie; por. przek!ad Biblii 
TysiRclecia) HAL iOkomentarze.

81 Por. zOhistoriR Rebeki oraz jej bliXniRt Ezawa iOJakuba (25,21-26, przy czym 25,24b=30,27b); 
zw!. Westermann, Genesis 3, 50; Ruppert, Genesis 4, 137 iOEbach, Genesis 37-50, 152-153.

82 Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 192. 
83 Gerlitz, „Prostitution I”, 528 nawet nie przywo!uje tego tekstu wO dyskusji oO prostytucji 

sakralnej. Do tego dochodzi jeszcze jedna trudnoTU, gdy? zgodnie Prawem #rednioasyryjskim 
§40 prostytutce nie wolno by!o zakrywaU twarzy, zaT qadi!tu, której odpowiednikiem ma byU 
hebrajskie hv'deq., mia!a zakrywaU g!owS, jedynie jeTli by!a zamS?na, podobnie jak inne kobiety. 
Zasadne jest zatem pytanie, na ile zasady obowiRzujRce wOIzraelu odpowiada!y tego rodzaju 
regulacjom asyryjskim.
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Dlaczego zatem Chira, szukajRc Tamar, rozpytuje siS oOhv'deq.? Na to pytanie 
nie znaleziono zadowalajRcej odpowiedzi. NajczSTciej przypuszczano, ?e okreTlenie 
hv'deq. mia!o byU wO ustach mieszka"ca Kanaanu zrozumia!ym wO kananejskim 
Trodowisku eufemicznym okreTleniem prostytutki poprzez wskazanie na niR jako 
funkcjonariuszkS kultowR czy mo?e obcym s!owem, którego hebrajskim odpo-
wiednikiem mia!a byU hn"Az84. ZOkolei J.G. Westenholz uwa?a, ?e hv'deq. !Rczy!o 
zOprostytutkR przebywanie na zewnRtrz, na ulicy, powo!ujRc siS na mit oOEnlil 
iOSud, wOktórym Sud zosta!a zO tego w!aTnie powodu wziSta za prostytutkS (li-
nia 16)85. Jednak dla potwierdzenia takiej interpretacji konieczne by!oby jakieT 
poTwiadczenie tego, ?e tAvdeq. mia!y przebywaU na zewnRtrz czy byU spotykane 
przy drogach86 (np. jako niepodporzRdkowane ?adnemu mS?czyXnie kobiety87).

WOrozwiRzaniu problemu niewiele mo?e pomóc przypuszczenie oOpóXnym 
powstaniu opowiadania zORdz 3888 lub tylko jego Trodkowej czSTci (w. 6-26), 
która mia!yby byU wstawiona do wczeTniejszego, genealogicznego przekazu89. 

84 Tak Boecker, „Überlegungen zur »Geschichte Tamars« (Gen 38)”, 57, wspierajRc siS za!o?e-
niem, ?e wOKanaanie prostytucja mia!a t!o kultowe.

85 „Tamar, Qedesa, Qadistu, and Sacred Prostitution in Mesopotamia”, 251. Tekst iOprzek!ad 
mitu mo?na znaleXU wOM. Civil, „Enlil and Ninlin: Y e Marriage of Sud”, JAOS 103/1 (1983), 
43-66. Jeszcze innR propozycjS przedstawi! Y.L. Arbeitman, „Tamar’s Name or Is It? (Gen 
38)”, ZAW 112 (2000), 341-355, wywodzRc imiS Tamar od hetyckiego s!owa dla personelu 
TwiRtynnego dammara (wspierajRc siS odpowiednikiem luwijskimi, huryckim, myke"skim 
linearnym B, zOktórego hetyckie s!owo mia!o zostaU zapo?yczone, wOsensie urz3dnik; wOho-
meryckiej grece ?G/A%; oznacza!o legalnR ?onS), sRdzi, ?e wO imieniu Tamar pobrzmiewa 
znaczenie kap/anka bóstwa (Afrodyty?), co wspó!gra!oby zOnazwaniem jej hv'deq. (s!owo, które 
jego zdaniem oznacza prostytutkS kultowR). Czy jednak tak daleko idRce poszukiwania ety-
mologiczne mogR stanowiU pewniejszR bazS dla rozumienia tego fragmentu, tym bardziej ?e 
s!owo to wObiblijnym hebrajskim oznacza palmS daktylowR, majRcR erotycznR konotacjS (Pnp 
7,8-10) iOsugerujRcR, ?e Tamar by!a piSknR iOpociRgajRcR kobietR (por. 1 Sm 13; zob. Ebach, 
Genesis 37-50, 125). Dalsze mo?liwoTci wiRzania Tamar = palmy daktylowej z analizowanym 
opowiadaniem, tj. zOw. 8-10, nasuwajR rozpowszechnione przedstawienia bogi" wOpostaci 
palmy lub obok palmy, m.in. egipskie reliefy przedstawiajRce prawdopodobnie Hator wOpostaci 
palmy daktylowej, karmiRcej zmar!ych – O. Keel, Pie#4 nad Pie#niami. Biblijna pie#4 o'mi/o#ci, 
Pozna" 1997, 251-258).

86 Nie dowodzi tego równie? pochodzRcy zOko"ca 2. tys. p.n.e. ana itti!u (Uwiczenia prawne) 
VII, 3, 7-10 (przek!ad wOBudin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 25).

87 Przypuszczenie Wacker, „»Kultprostitution« im Alten Israel?”, 80.
88 Tak H. Schweizer, „Josefgeschichte: Grammatik-Interpretation-Datierung-Wirkungsgeschichte”, 

BN 107/108 (2001), 120-145; Y . Krüger, „Genesis 38 – ein »Lehrstück« alttestamentlicher 
Ethik”, w: Konsequente Traditionsgeschichte. Festschrift für Klaus Baltzer zum 65. Geburtstag 
(OBO 126), red. R. Bartelmus‚ Y . Krüger, H. Utzschneider, Freiburg–Göttingen 1993, 224-
226; Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 197.

89 Westermann, Genesis 3, 43; por. te? Seebass, Genesis III, 33. Nie jest to jedyna propozycja 
rekonstrukcji procesu powstania tego opowiadania, ale pozosta!e nie majR bezpoTredniego 
wp!ywu na pytanie rozwa?ane wO niniejszym artykule; np. Ruppert, Genesis 4, 136-137; 
E.OSalm, Juda und Tamar. Eine exegetische Studie zu Gen 38, WürzburgO1996, 193; P. Wei-
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Zdecydowanie niewystarczajRcym dowodem by!oby u?ycie tutaj s!owa hv'deq. 
wO jakoby niezwyk!ym, Twieckim sensie, który wynika!by zO krytyki prorockiej, 
prowadzRcej zOczasem do uto?samienia hv'deq. zOhn"Az90. Jeden rzeczownik, któ-
rego dok!adny sens jest bardzo sporny, nie mo?e uzasadniaU hipotezy oOpóXnym 
powstaniu opowiadania. Nie ma te? wystarczajRcego powodu, by opowiadanie 
nie mia!o przynale?eU do najstarszej warstwy czy Xród!a obecnego wO noweli 
oO JózeQ e (tradycyjnie do J)91, lecz do póXniejszych Xróde! czy warstw zwiRza-
nych zOD czy zale?nych od niego92. Wprawdzie wystSpuje tutaj (w. 10) jedno 
(!) typowe dla jSzyka deuteronomiczno-deuteronomistycznego wyra?enie czyni5 
z/o w'oczach JHWH (Pwt 4,25; 9,18 itd.), to przedmiotem opowiadania nie jest 
wa?na dla tradycji deuteronomiczno-deuteronomistycznej kwestia ma!?e"stw 
mieszanych iOnie dyskutuje siS zOdeuteronomiczno-deuteronomistycznym zaka-
zem ich zawierania (Pwt 7,3n; Joz 23,12; zob. te? 1 Krl 11,1-8; 16,31; 2 Krl 
8,27), gdy? przynale?noTU etniczna Tamar (wO przeciwie"stwie do przyjaciela 
Chiry czy ?ony Judy, córki Kananjeczyka Szuy – w. 1n) nie zosta!a jedno-
znacznie okreTlona93. JeTli autor wykorzysta! wczeTniejszy przekaz genealo-
giczny, co wydaje siS mo?liwe, to ma!o prawdopodobne jest wtórne dodanie 
Trodkowych wierszy, bez których notatka genealogiczna by!aby niepe!na (brak 
imienia matki Peresa iOZerach; nie wiadomo, jak to siS sta!o, ?e byli oni synami 
Judy) – jest to wiSc zagadnienie nie zOzakresu krytyki literackiej, lecz Überlie-
ferungsgeschichte. Zestawienie hv'deq. zOhn"Az opiera siS raczej na pozatekstowej 
rzeczywistoTci94.

AOzatem jest wprawdzie mo?liwe, ?e opowiadanie zak!ada to?samoTU hv'deq. 
zOhn"Az, ale brak jakiegokolwiek kontekstu kultowego sprawia, ?e wO?aden sposób 
nie poTwiadcza ono przekonania, jakoby hv'deq. mia!a byU prostytutkR sakralnR. 
Raczej pod jakimT wzglSdem wyglRd czy zachowanie prostytutki przypomina!o 

mar, „Gen 38 – Eine Einschaltung in die Josefsgeschichte. Teil 1”, BN(.NF) 138 (2008), 
5-16 iOP.OWeimar, „Gen 38 – Eine Einschaltung in die Josefsgeschichte. Teil 2”, BN(.NF) 
140 (2009), 5-30.

90 Jak chcia!aby Stark, „Kultprostitution” im Alten Testament?, 194-197.
91 Zob. Schmidt, Wprowadzenie do Starego Testamentu, 66-67.
92 Tak H.-Ch. Schmitt, „Die Josephgeschichte und das deuteronomistische Geschichtswerk. 

Genesis 38 und 48-50”, w: Deuteronomy and deuteronomic literature. Festschrift C.H.W. Brekel-
mans (BEY L 133), red. M. Vervenne, J. Lust, LeuvenO1997, 391-405.

93 Lub zosta!a Twiadomie pominiSta, jak przypuszczajR Salm, Juda und Tamar. Eine exegetische 
Studie zu Gen 38, 121 iOSchmitt, „Die Josephgeschichte und das deuteronomistische Ge-
schichtswerk”, 401.

94 Wacker, „»Kultprostitution« im Alten Israel?”, 79. Jeszcze mniej przekonujRca jest próba 
„retorycznego” czy „symbolicznego” wyjaTnienia tego fenomenu: retoryczne przeciwstawienie 
pozornej prostytutki TwiStej czy sprawiedliwej kobiecie (tak Budin, " e Myth of Sacred Pro-
stitution in Antiquity, 40-42).
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hv'deq., nawet jeTli nie ma szansy na dok!adniejsze okreTlenie, na czym to podo-
bie"stwo mia!oby polegaU. 

WNIOSKI 

Stary Testament nie daje podstaw ku temu, by hv'deq. deQ niowaU jako 
prostytutkS sakralnR. Wprawdzie Rdz 38 zdaje siS zak!adaU uto?samienie hv'deq. 
zOprostytutkR, to jednak wOopowiadaniu tym brakuje powiRzania jej zOkultem czy 
TwiRtyniR. Interpretacja Pwt 23,19 iO jego zwiRzek zOw. 18 sR bardzo niepewne, 
natomiast Oz 4,14 trzeba rozumieU metaforycznie. Zwraca uwagS, ?e akurat 
wO tych 3 tekstach termin vdeq'/hv'deq. zosta! zró?nicowany genderowo, co do-
datkowo zmusza do ostro?noTci wO formu!owaniu tezy oOprostytucji sakralnej95. 
Vród!a zOszeroko rozumianego otoczenia kulturowo-religijnego biblijnego Izraela 
równie? nasuwajR powa?ne zastrze?enia wobec hipotezy prostytucji sakralnej. ChoU 
elementy seksualne by!y obecne wO religiach staro?ytnego Bliskiego Wschodu 
(ograniczajRc siS do metafor jSzykowych?), aOnawet wOStarym Testamencie (Pnp), 
nie pozwalajRc jednoznacznie wykluczyU aktów seksualnych wO jakimT zwiRzku 
zOkultem, to zOpewnoTciR synteza wOpostaci zaproponowanej przez Frazera jest 
nie do utrzymania. Nawet jeTli wOogóle dochodzi!o do aktów p!ciowych wOramach 
rytua!u, to wRtpliwe, byTmy mieli do czynienia zOpowszechnR praktykR.

Poniewa? nie mo?na ju? zak!adaU, ?e zjawisko prostytucji sakralnej (iOkultu 
p!odnoTci) rzeczywiTcie istnia!o, egzegeta zawsze musi zadaU sobie pytanie, czy 
odwo!anie siS do niego (iOwO jakim kszta!cie) jest jedynym sensownym modelem 
dla interpretacji okreTlonych tekstów, iOzobowiRzany jest poszukiwaU innych wyjaT-
nie", które byU mo?e lepiej przystajR do badanych tekstów. Nie mo?na ju? d!u?ej 
zak!adaU iOwczytywaU do tekstów Biblii Hebrajskiej wyraXnej opozycji pomiSdzy 
„religiR Starego Testamentu” aO przekonaniami religijnymi ludów oTciennych, 
które mia!yby siS cechowaU kultem p!odnoTci iOzwiRzanymi zOnimi magicznymi 
praktykami oOcharakterze seksualnym.

95 Fakt, ?e postacie kobiecie sR wciR? niejako odruchowo gorzej oceniane ni? mS?czyXni, 
uTwiadamiajR takie interpretacje, jak: F.H. Tigay, Deuteronomy (Y e JPS Torah Commentary), 
Philadelphia-Jerusalem 1996, 215-216, który nie ma wRtpliwoTci, ?e hv'deq. to prostytutka, 
podczas gdy znaczenie vdeq' pozostaje niepewne; D.L. Christensen, Deuteronomy 21,10-34,12 
(WBC 6B), Nashville 2002, 549-550, dla którego hv'deq. to TwiSta (aOnie #wi%tynna czy kul-
towa) prostytutka, aOvdeq' to poga"ski kap!an. Krytycznie oO takim zró?nicowaniu znaczenia 
równie? Budin, " e Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, 33-34.



65CZY WOSTARO[YTNYM IZRAELU ISTNIA6A PROSTYTUCJA SAKRALNA? 

COULD A SACRED PROSTITUTION BE FOUND IN ANCIENT ISRAEL? 
QEDE(0H IN THE OLD TESTAMENT

Summar y
Y e author asks aOquestion, if there was aOsacred prostitution in Israel in biblical times. 
Y is question is related to the word qede!)h in the Old Testament. Y ere is no unambiguous 
extra-biblical evidence for any kind of the temple-prostitution in Mesopotamia and Syro-
Palestine: Herodotos, Histories I.199 is aOpolemical text; sumerian und akkadian texts cannot 
prove, that any cult functionaries were involved in sexual acts as aOpart of their ministry 
(it applies also to aOsacred marriage ceremony); the same is to state about ugaritic qd!(t); 
terracotta naked women were probably amulets, which show aOprotective deity, and they 
cannot serve as an evidence for aOfertility cult. Two deuterocanonical (apocryphal) books 
mention sexual intercourses in connection with aO idolatrous cult or Jerusalem’s temple, 
but Letter of Jeremiah 42-43 is not an independent source and 2 Maccabees 6(,4) shows 
aOscandal of the inseparability of clean and unclean in the time of the pollution of the 
temple in Jerusalem. In both texts women are used to characterize gentile’s impiousness. 
Y e word vdeq'/hv'deq. means in the Old Testament probably aOsubordinate cult functionary, 
who was involved in rituals, which were regarded later as non-yahvistic. Y e only three 
Old Testament texts, in which fem. hv'deq. (gender indicated) is used, put together hv'deq. and 
aOprostitute: Hos. 4,(11-)14 apply the word prostitute (verbal und nominal) metaphori-
cally for the disloyalty to JHWH; Deut. 23,18-19 is unclear and it is improbable, that 
both verses (18 and 19) tale about the same class of people; Gen. 38(,21-22) seems to 
identify hv'deq. with the prostitute (Tamar), but in no cultic or temple context. No one of 
the Old Testament texts can prove, that hv'deq. was aOtemple-prostitute. AOsacred prostitu-
tion in biblical time’s Israel and in Israel’s environment turns out to be very questionable 
and cannot serve as an explanation’s key of the Old Testament texts right od  the bat.
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HEBRAJSKI SZEOL NA TLE WYOBRA[Eo 
ESCHATOLOGICZNYCH... ScSIEDNICH KULTUR

Na pytanie: „czym jest Szeol?” zwykliTmy odpowiadaU niemal automatycznie: 
„starotestamentalne okreTlenie zaTwiatów/podziemia1” (niem. Jenseits/Unterwelt; 
ang. Afterlife/Underworld). Przekonanie takie utwierdzi!o tak?e, klasyczne ju?, 
opracowanie tego tematu autorstwa N.J. Trompa2. PoTwiScone by!o ono omówieniu 
wyobra?e" na temat Szeolu znajdujRcych siS wOBiblii Hebrajskiej. Tymczasem inne, 
tak wczeTniejsze, jak iOpóXniejsze opracowania tego zagadnienia, pozwalajR sRdziU, 
?e mamy do czynienia wOtym wypadku zarówno zObardzo oryginalnym pojSciem, 
jak iOkoncepcjR, którR ono reprezentuje. Dlatego te? zbyt uproszczone zestawienie 
syntetyzujRce, nieuwzglSdniajRce kontekstów, wOjakich wystSpuje wymienione s!owo, 
zuba?a perspektywS badawczR iOzniekszta!ca tym samym prawid!owe rozumienie 

1 OkreTlenie „podziemie” odzwierciedla koncepcjS trójdzielnego staro?ytnego obrazu Twiata 
por. P. Parusel, „rwiat Podziemny”, w: Leksykon religii, red. H. Waldenfels, Warszawa 1997, 
466-468 (zw!. 466). PojScie „zaTwiaty” okreTla najczSTciej rzeczywistoTU, którR osiRga siS po 
Tmierci. Nale?y mieU tu tak?e na uwadze póXniejszy, bardziej szczegó!owy podzia! na raj 
iOpiek!o por. H. Sonnemaus, „Przysz!oTU/Tamten rwiat”, w: Leksykon religii, 373-374.

2 Primitive Conception of Death and the Nether Word in the Old Testament (BibOr 21), Roma 
1969. Publikacja ukaza!a siS dwa lata po obronie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem 
wybitnego lingwisty M.J. Dahooda, która mia!a miejsce wO1967Or. wORzymie (Papieski Instytut 
Biblijny). KrytykS zastosowanej tam metodologii jako pierwszy przedstawi! L.L. Grabbe, 
Comparative Philology and the Text of Job: A'Study in Methodology, Missoula 1977. Szerszy 
przeglRd literatury poTwiSconej zagadnieniu Tmierci oferujS wOswojej ksiR?ce: „Sprawisz, abym 
o-y/!” (Ps 71,20b). 7ród/a nadziei na zmartwychwstanie w'Starym Testamencie, Szczecin 2004.

Ks. dr hab. Janusz LEMAoSKI, prof. US – Wydzia! Teologiczny Uniwerytetu Szczeci"skiego; 
zainteresowania badawcze: PiScioksiRg, eschatologia Starego Testamentu; lemanski@
koszalin.opoka.org.pl.
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tego, co autorzy biblijni rozumiejR poprzez hebrajskie s!owo !e!ôl (u?ywane tu 
najczSTciej wOuproszczonej pisowni „Szeol”)3. WOniniejszym artykule podejmiemy 
próbS zaprezentowania oryginalnoTci samego pojScia, jak iOrzeczywistoTci, którR 
ono opisuje. Wymaga to jednak najpierw zapoznania siS zOwyobra?eniami sRsiadów 
staro?ytnych Izraelitów na temat miejsca przebywania post mortem. 

P. rWIAT „ZMAR6YCH” WOLITERATURZE LUDÓW OrCIENNYCH

Uwagi wymagajR przede wszystkim wyobra?enia ludów, zOktórych kulturR – 
bezpoTrednio lub poTrednio – zetknSli siS starotestamentalni Izraelici: Egipcjanie, 
mieszka"cy Mezopotamii iOKanaanu, Hetyci, Persowie iOGrecy. Ograniczenia 
artyku!u pozwalajR jedynie na pobie?ne zapoznanie siS zOtymi wyobra?eniami.

P.P. EGIPCJANIE

Posiadali oni jednR zOnajbardziej (obok Persów) optymistycznych eschatologii 
staro?ytnoTci. ZaTwiaty (egipskie dat/duat)4 wOwyobra?eniach Egipcjan nie sR bo-
wiem „Twiatem zmar!ych” wOTcis!ym tego s!owa znaczeniu, gdy? tak naprawdS ci, 
którzy tam siS znajdujR, nie sR martwi. Co wiScej, Egipcjanie pojmowali rzeczywi-
stoTU post mortem jako intensyQ kacjS ?ycia5. Jakkolwiek do wOpe!ni optymistycznej 
eschatologii ozyria"skiej6 dochodzono stopniowo, demokratyzujRc ekskluzywnR, bo 
ograniczonR poczRtkowo g!ównie do w!adców, eschatologiS solarnR (kult Re), to 
mimo wszystko wyobra?enia, które temu towarzyszy!y, zawsze by!y pozytywne7. 
rmierU dla Egipcjan by!a tak wa?na, ?e anga?owali znacznR czSTU czasu iOenergii 
wOdoczesnoTci na przygotowanie siS do niej. ZmumiQ kowane cia!o uznawane by!o 

3 Ph.S. Johnston, Shades of Sheol. Death and Afterlife in the Old Testament, Downers Grove 2002, 
s. 69.

4 W. Bator, „DAT, Duat, Szetit”, w: Leksykon za#wiatów i'krain mitycznych, red. M. Sacha-Piek!o, 
Kraków 1999, 92-93.

5 A.A. Fischer, Tod und Jenseits im Alten Orient und Alten Testament, Neukirchen 2005, s. 31.
6 Na ten temat por. J. Lipi"ska, M. Marciniak, Mitologia staro-ytnego Egiptu, Warszawa 2006, 

s. 42-88.
7 Dobre omówienie tych zagadnie" proponujR: J.H. Taylor, Death and the Afterlife in Ancien 

Egipt, London 2001; J. Assmann, Tod und Jenseits im alten Ägypten, München 2001. WOjSzyku 
polskim A. Niwi"ski, Mity i'symbole staro-ytnego Egiptu, Warszawa 22001; S. Ikram, 8mier5 
i'pogrzeb w'staro-ytnym Egipcie, Warszawa 2004.
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nawet za trwalsze ni? to, które cz!owiek posiada! za ?ycia8. IstotS ludzkR tworzy!y: 
ren – imiS; szuit – cie", ka – sobowtór lub ?yciowa si!a cz!owieka; ba – osobowoTU 
bliska naszemu pojSciu duszy; iOach – duch nale?Rcy do sfery boskiej. Egipcjanie 
posiadali jednak jeszcze bardziej z!o?one pojScie czSTci sk!adowych cz!owieka. 
Wszystkie one „uczestniczy!y wOtrzech ró?nych sferach panteistycznej rzeczywistoTci. 
WOka?dej zOnich cz!owiek dysponowa! elementami koncepcyjnymi („duszami”), 
poTredniczRcymi („energiami”) iOwykonawczymi („cia!ami”). EschatologiS intere-
sujR najbardziej elementy koncepcyjne – intelektualna iOuduchowiona dusza ach, 
osobista iOuczuciowa dusza ba iOmechaniczna, zwiRzana zOnadzorowaniem funkcji 
Q zjologicznych, dusza ka9. OO ile ach – najbardziej skomplikowana iOezoteryczna 
czSTU koncepcyjna – powraca!o po Tmierci do Twiata boskiego iOtam pozostawa!o, 
oO tyle, ka, które tak?e nie umiera!o wraz zOcia!em, nale?a!o do tego Twiata, po-
trzebowa!o po?ywienia, aOgrób by! dla tego elementu koncepcyjnego jego domem. 
Najbli?sze naszemu rozumieniu duszy by!o jednak ba. Przedstawiano je wOformie 
ptaka, czasem zOludzkimi rSkami. To ono wOpóXniejszej ozyria"skiej eschatologii10 
by!o poddawane osRdowi przez Ozyrysa, który wa?y! serce zmar!ego wedle miary 
symbolizowanej przez piórko po!o?one po drugiej stronie. Reprezentowa!o ono 
egipskR koncepcje maat – boskiego porzRdku11, którego zachowanie by!o istotne 
dla Q zycznego iOkulturowego trwania ca!ego Egiptu. WOrozumieniu mieszka"ców 
kraju nad Nilem Egipt stanowi! centrum Twiata12. 

Dok!adna iOjednorodna geograQ a zaTwiatów egipskich jest trudna do ustalenia, 
gdy? istnieje kilka jej wariantów13. ZnajomoTU topograQ i Twiata „zmar!ych” oraz 
sposobów na ustrze?enie siS od niebezpiecze"stw, które tam czekajR, gwarantowa!y 
bowiem ró?ne staro?ytne teksty grobowe. Umieszczano je poczRtkowo na Tcianach 
sarkofagów iOgrobowców, aOzOczasem spisywano wOformie papirusowych zwojów. 
Te pierwsze noszR nazwS Ksi3gi Dnia (i'Nocy)14, aOdrugie Ksi3ga Umar/ych15. Naj-
bardziej znane jest wyobra?enie zaTwiatów zOostatniego tekstu, zw!aszcza s!ynna 
spowiedX negatywna (rozdzia! 125), wO której zmar!y – wymieniajRc zO imienia 

8 Ikram, 8mier5, 24. Bogiem opiekujRcym siS mumiQ kacjR by! Anubis; por. has!o „Anubis”, w: 
G. Rachet, S/ownik cywilizacji egipskiej, Katowice 1994, 41-42.

9 W. Bator, Religia staro-ytnego Egiptu, Kraków 2004, 319. Szerzej wszystkie te elementy autor 
omawia we wczeTniejszej swojej ksiR?ce: My#l staro-ytnego Egiptu, Kraków 1993.

10 Niwi"ski, Mity, 196-219.
11 P.S. Johnson, „Death in Egypt and Israel: AOY eological Rea ection”, w: " e Old Testament 

in Its World, red. R.P. Gordon, J.C. Moor, Leiden–Boston 2005, 95.
12 Ikram, 8mier5, 23.
13 Bator, „DAT, Duat, Szetit”, 93.
14 Sk!adajR siS na niR: Ksi3ga Amduat, Ksi3ga Bram, Ksi3ga Jaski4 i'Ksi3ga Ziemi. Omówienie ich 

zawartoTci w: Niwi"ski, Mity, 114-180.
15 Na ten temat P. Laskowski, „Literatura imperium”, w: Tajemnice papirusów, red. J. Lipi"ska, 

Wroc!aw–Warszawa–Kraków 2005, 188-190.
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wszystkie 42 bóstwa (sSdziów) podziemnego Twiata – poprzez zaprzeczenie 
negowa! zarazem rzeczy naganne, których nie czyni!16. JeTli egzamin wypad! 
pozytywnie, „zmar!y” udawa! siS na Pola Trzcin ( Jaru), egipski odpowiednik raju, 
aO jeTli nie, by! unicestwiany przez krokodylog!owR Ammit17 lub cierpia! mSki 
wO„dolnej czSTci” zaTwiatów.

Zmarli wOzaTwiatach musieli sobie radziU wO taki sam sposób, jak za ?ycia 
doczesnego. WOpocie czo!a zdobywali wiSc po?ywienie, oO ile nie byli w!adcami 
zOlicznR rzeszR s!u?by lub nie zadbali wczeTniej oOzabranie Q gurek uszebti, repre-
zentujRcych postaci majRce zastRpiU zmar!ego wOtych przyziemnych czynnoTciach. 

CechR charakterystycznR eschatologii egipskiej jest niebywale Tcis!y zwiRzek 
Twiata doczesnego iOzaTwiatów. Jak zmarli potrzebowali od ?ywych zabezpieczenia 
swego cia!a iO jego potrzeb, tak ?ywi liczyli na pomoc zmar!ych wO swoich co-
dziennych problemach18. Dowodem tych zwiRzków sR pisane od czasów Starego 
Pa"stwa liczne listy do zmar!ych zOproTbami oO zaradzenie k!opotom, wO jakich 
znaleXli siS ich ?ywi bliscy19.

Takie dominujRce pozytywne nastawienie wobec Tmieci ma jednak tak?e 
swoje wyjRtki. WO eschatologii solarnej (kult Re) Starego Pa"stwa nie wszyscy 
dostawali siS do „nieba” wraz zO faraonem. StRd zwyk!y lud zanosi! swe proTby 
oOwziScie do nieba do boga Geb, panujRcego nad nim na ziemi. Inny przyk!ad, 
jeszcze bardziej negatywny, pochodzi zOOkresu rredniego20 iONowego Pa"stwa21. 
S!ynne „pieTni harQ arza”22, bo oOnich mowa, zas!ugujR wOpe!ni na miano heretyckich, 
gdy? od ?ycia po Tmierci wolR zdecydowanie ?ycie doczesne, zgodnie zO zasadR 
carpe diem.

OO ile „dla religijnego Egipcjanina odpowiednie przygotowanie do Tmierci 
iOtego, co po niej nastRpi, by!o g!ównym zadaniem ?ycia doczesnego”23, oOtyle jego 
trosce oO przysz!e ?ycie wO zaTwiatach towarzyszy!y nieustanne (od Pierwszego 
Okresu PrzejTciowego) grabie?e grobowców, czemu przeciwdzia!aU mia!y liczne 

16 Por. Lipi"ska &OMarciniak, Mitologia, 86-88.
17 Ikram, 8mier5, 37 + ilustracja barwna nr 5.
18 Johnson, „Death in Egypt”, 95-97. „Y e dead were both weak, needing regular sustenance, 

and powerful, able to ina uence ad airs on earth. And the living met their physical needs and 
supplicated their benevolent ina uence” (s. 97).

19 Klasyczne opracowanie w: A.H. Gardiner, K. Seth, Egyptian Letters to the Dead: Mainly from 
the Old and Middle Kingdoms, London 1928. Nowsze: E. Wente, Letters from Ancient Egypt, 
Atlanta 1990; L. Gestermann, „Ägyptische Briefe. Briefe in das Jenseits”, w: TUAT2 III, 
289-306.

20 ANET 467.
21 ANET 33-34; T. Andrzejewski, Pie#ni rozweselaj%ce serce, Warszawa 1985, 74-84.
22 Has!o: „PieT" harQ arza”, w: Rachet, S/ownik, 266-267.
23 Niwi"ski, Mity, 110.
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zaklScia iOz!orzeczenia skierowane przeciwko potencjalnym sprawcom24. Zbesz-
czeszczanie grobu oznacza!o pozbawienie zmar!ego mo?liwoTci kontynuowania 
?ycia wOzaTwiatach.

Gdzie le?a!y egipskie zaTwiaty? OdpowiedX na to pytanie nie jest !atwa. 
WO kosmogonii egipskiej wa?ne miejsce zajmowa!a bogini Nut, przedstawiana 
zazwyczaj wOpozycji rozciRgniStego nad ziemiR cia!a, zOrSkami iOnogami opartymi 
na obu kra"cach wyobra?alnego Twiata25. ZOnajstarszych eschatologicznych ksiRg 
egipskich, czyli wspomnianej ju? Ksi3gi Dnia (i'Nocy), mo?na wysnuU wnioski, ?e 
staro?ytni mieszka"cy kraju nad Nilem wyobra?ali sobie, i? bogini ta po!yka!a 
wieczorem iOrodzi!a oOporanku ?yciodajne s!o"ce. OOtych nocnych losach s!o"ca 
opowiada w!aTnie Ksi3ga Nocy. Poniewa? zachód s!o"ca wyobra?ano sobie jako 
jego zejTcie do krainy Tmierci, mo?na by przypuszczaU, ?e kraina ta znajduje 
siS we wnStrzu wspomnianej bogini. Jednak wyobra?enia Egipcjan nie by!y tu 
jednorodne. Na podstawie wielu innych staro?ytnych tekstów mo?na sRdziU, ?e 
owej krainy poszukiwali oni równie? gdzieT na kra"cach pó!nocnego nieba albo 
tam, gdzie niebo styka siS zOziemiR. Teksty Piramid opisujR wSdrówkS zmar!ego 
w!adcy jako wspinanie siS po drabinie ku gwiazdom lub ulatujRcego ku nim jak 
ptak. Pozwala to sRdziU, ?e zaTwiaty egipskie by!y wOgórze, aOnie jak zwykle pod 
ziemiR. Jednak iO tu koncepcje sR bardziej z!o?one. Nut otacza niejako ziemiS, 
aO „schodzenie” s!o"ca uO schy!ku dnia wO dó! pozwala!o lokalizowaU tS krainS 
zarówno wOniebie, jak iOpod ziemiR26. 

Jak s!usznie zauwa?a A. Niwi"ski27, wyobra?enia Egipcjan wynika!y zOob-
serwacji. Pierwsze wiRza!y siS zOwylewami Nilu iOodradzaniem siS Twiata roTlin 
zOtego, co pozosta!o (mit ozyria"ski), oraz zOdoTwiadczenia wynikajRcego zOcyklu 
wschodów iOzachodów s!o"ca (eschatologia solarna).

P.W. MEZOPOTAMIA

PoglRdy mieszka"ców Krainy Dwóch Rzek ró?niR siS od wyobra?e" Egipcjan 
iO reprezentujR radykalnie inne wyobra?enia oO Twiecie zmar!ych iOpoTmiertnych 
losach tych, co odeszli. Mo?na bez wahania powiedzieU, ?e oO ile nad Nilem 
panowa! wO tej kwestii skrajny optymizm, oO tyle wOdorzeczu Tygrysu iOEufratu 
dominowa! skrajny pesymizm. Na staro?ytnym Bliskim Wschodzie panowa!a 

24 J. Baines, P. Lacovara, „Burial and the Dead in Ancient Egypt Society: Respect, Formalism, 
Neglect”, Journal of Social Archaeology 2(2002), 5-25.

25 Por. has!o „Nut”, w: Rachet, S/ownik, 243; Niwi"ski, Mity, 75, rys. 17.
26 Opieramy siS tu na: Niwi"ski, Mity, 76-80.
27 Tam?e, 111.
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koncepcja na temat „zaTwiatów” okreTlana mianem symbolic inversion in Death28, 
czyli wyobra?ano go sobie dok!adnie jako odwrócenie tego, co cz!owiek doTwiad-
cza! za ?ycia29. Mezopotamia jest przyk!adem najbardziej skrajnej wersji tych 
wyobra?e". Znany tak?e wOinnych, starszych wersjach mit oOZej#ciu bogini Isztar 
do #wiata poziemnego30, sytuuje zaTwiaty nie tylko pod ziemiR, jako domenS bogini 
Ereszkigal iO jej ma!?onka Nergala31, ale dodatkowo prezentuje je jako wielkie 
miasto otoczone licznymi murami iOposiadajRce siedem bram, silnie strze?onych 
przez istoty nale?Rce do tamtego Twiata32, okreTlanego przez Sumerów mianem 
k u r 33. WOwizji zaTwiatów, którR przypisuje siS zO kolei pewnemu asyryjskiemu 
królewiczowi (650 rok przed Chr.)34, oprócz odXwiernych, uO bram stojR tak?e 
demoniczne istoty zOrSkami ludzi, nogami ptaków iOg!owami lwów. Los mitycz-
nej bogini Isztar (sum. Inanna) reprezentuje niejako los ka?dego, kto zdR?a do 
krainy Tmierci. Przy wejTciu odbiera siS wszystko, co zmar!y posiada! za ?ycia. 
WOtym nieprzyjemnym miejscu zmarli zamiast chleba ?ywiR siS mu!em, zamiast 
piwa pijR mStnR wodS, aO ca!e miasto pokryte jest kurzem iObrudem oraz tonie 
wOciemnoTciach. Epos oO Tmierci króla Urnammu zOUr podaje, ?e „gorzkie by!o 
po?ywienie iO s!ona by!a woda wO rwiecie Podziemnym”35. WO akadyjskim micie 
oOZej#ciu Isztar do #wiata podziemnego czytamy natomiast: „wOdomu, wOktórym ci, 
co wstRpili, pozbawieni sR Twiat!a, gdzie po?ywieniem ich py!, aOstrawR glina, gdzie 
Twiat!a nie widzR, wOciemnoTciach mieszkajR, przyodziani sR jak ptaki, ubraniem 
(ich) pióra, gdzie na drzwiach iOzasuwach zalega py!”36. Lepszy los wOzaTwiatach 
mo?e spotkaU tylko tych, oOktórych troszczR siS ich ?ywi krewni, dbajRc oOpotrzeb-
ne pokarmy iOnapoje dla swoich bliskich. Obrazowa wOopisie tej zale?noTci jest 

28 Omawia jR szczegó!owo P.A. Kruger, „Symbolic Inversion in Death: Some Examples from 
Old Testament and the Ancient Near Eastern World”, Verbum et Ecclesia 26/2 (2005), 398-
411.

29 Kruger, „Symbolic Inversion”, 401 wymienia tu cztery zasadnicze punkty: 1) zaTwiaty sR 
„poni?ej” wOstosunku do Twiata ?ywych „powy?ej”; 2) dominuje wOnich „ciemnoTU” zamiast 
„Twiat!a”; 3) jakoTU normalnego ?ycia zredukowana jest tu do wszystkich form s!aboTci; 
4)O„normalne” istoty stajR siS „odwrócone” wOtej sferze.

30 „ZejTcie Isztar”, t!um. O. Drewnowska-Rymarz, w: Mity akadyjskie, Warszawa 2000, 86-91.
31 „Nergal iOEreszkigal”, t!um. K. Gawlikowska, w: Mity akadyjskie, 111-120. Poza parR Nergal 

iOEreszkigal wO zaTwiatach pojawia siS tak?e wezyr (czasem syn Ereszkigal) Namtar oraz 
boskie istoty, s!u?Rce w!adajRcej zaTwiatami parze, zwane Annunaki.

32 W. Horowitz, Mesopotamian Cosmic Geography, Winona Lake 1998.
33 S. Cinal, „Kur”, w: Leksykon za#wiatów, 151-152.
34 W. van Soden, „Die Unterweltvision eines assyrischen Kronprinzen” (1936), w: ten?e, Aus 

Sprache, Geschichte und Religion Babyloniens. Gesammelte Aufsätze (Series Minor Istituto Uni-
versitario Orientale 32), Neapol 1989, 50-51.

35 „rmierU Urnammu”, t!um. K. Szarzy"ska, w: Eposy sumeryjskie, Warszawa 2003, 119.
36 „ZejTcie Isztar”, t!um. Drewnowska-Rymarz, 87. Podobny opis znaleXU mo?na na tabliczce 

VII Eposu oOGilgameszu. Por. Epos o'Gilgameszu, t!um. K. 6yczkowska, Warszawa 2002, 34.
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ostatnia, dwunasta tabliczka s!ynnego Eposu oOGilgameszu, gdzie tytu!owy bohater 
spotyka ducha swego zmar!ego przyjaciela Enkidu37. Opowiada on mu oOró?nych 
losach zmar!ych, ukazujRc je jako ca!kowicie zale?ne od liczby pozostawionych po 
sobie dzieci iOtroski, jakR one otaczajR zmar!ego przodka. Znamienne sR tu losy 
niepochowanych iOpozostawionych bez opieki zmar!ych: „Tego, którego cia!o le?y 
wO stepie, widzia!eT? – Widzia!em go, jego duch zmar!y nie Tpi wO Twiecie pod-
ziemnym. Tego, którego duch zmar!y nie ma opiekuna, widzia!eT? – Widzia!em 
go, resztki zOgarnka iOokruchy chleba rzucone na ulicS on je”38.

Kraina zmar!ych okreTlana jest jako „ziemia bez powrotu” lub „dom, zOktó-
rego siS ju? nie wraca”39. Radykalizm tego podzia!u Twiata ?ywych iO zmar!ych 
wyra?a przekonanie, ?e nawet bogowie nie majR takiej mo?liwoTci: „Kiedy bo-
gowie przygotowali ucztS, wys!ali pos!a"ca do swej siostry Ereszkigal. »My nie 
mo?emy zejTU do ciebie, aO ty nie mo?esz przyjTU do nas. PrzyTlij kogoT, kto by 
wziR! twojR porcjS!«”40. 

rwiatem zmar!ych rzRdzi, wed!ug mezopotamskich wyobra?e", wszechogar-
niajRca cisza !i!!u dannu. Dlatego Gilgamesz instruuje Enkidu: „nie nak!adaj butów 
na swoje stopy, nie wywo!uj (nimi) ha!asu wOTwiecie podziemnym”41. Towarzyszy 
jej wszelki brak radoTci iOuciech znanych wO Twiecie ?ywych42. Stary sumeryjski 
mit Zej#cie Innany do #wiata podziemnego tak oto opisuje los demonów g a l l a , 
które majR pilnowaU wychodzRcR zO zaTwiatów boginiS: „One… (by!y istotami), 
które nie zna!y po?ywienia, nie zna!y wody, nie spo?ywa!y (oQ ar) zO usypanej 
mRki, nie pi!y libacyjnej wody, nie wyciRga!y rSki po datek (ani) po podarek, 
nie nape!nia!y rozkoszR !ona swej ma!?onki, nie ca!owa!y dziecka…”43. Podobny 
wRtek znajdujemy wOGilgameszu, kiedy tytu!owy bohater op!akuje swe ulubione 
instrumenty pukku iOmekkû. Wpad!y one do Twiata podziemnego. Gilgamesz 
poucza swego przyjaciela Enkidu, wybierajRcego siS wO zaTwiaty, aby stroni! od 
uciech tego Twiata, gdy? bSdRc ju? wOkrainie zmar!ych, nie zostanie dziSki temu 
rozpoznany po zapachu, stroju iOczymkolwiek, co wiR?e siS zO radoTciami Twiata 
?ywych (Gilgamesz XII, kol. 1)44.

37 Epos o'Gilgameszu, 63-64.
38 Tam?e, 64.
39 „ZejTcie Isztar”, 86.
40 „Nergal iOEreszkigal”, 111.
41 Epos o'Gilgameszu, 60.
42 D. Katz, " e Image of the Netherworld in the Sumerian Sources, Bethesda 2003, 267; por. te? 

T.OPodella, Sôm – Fasten: Kollektive Trauer um den verborgenen Gott im Alten Testament (AOAT 
224), Neukirchen-Vluyn 1989, 79-81.

43 „ZejTcie Innany do Twiata podziemnego”, t!um. K. Szarzy"ska, w: Mity sumeryjskie, Warszawa 
2000, 95.

44 Epos o'Gilgameszu, 60-61.
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P.\. KANNAN

Zakres pojScia „Kanaan” zwykle ogranicza siS do linii brzegowej Morza 
rródziemnego dzisiejszego Libanu iOIzraela. By byU jednak bardziej precyzyjnym, 
trzeba by go rozszerzyU na staro?ytnR (iOdzisiejszR) SyriS. OO ile wOwierzeniach 
przedizraelskich mieszka"ców ziem podzielonych dzisiaj pomiSdzy Izrael iOAu-
tonomiS Palesty"skR wiemy g!ównie dziSki odkryciom archeologicznym45, oOtyle 
Xród!a pisane zawdziSczamy ich mieszkajRcym bardziej na pó!noc sRsiadom. 
Sposób myTlenia oO zaTwiatach iO samej Tmierci mieszka"ców Ugarit, bo wO tym 
mieTcie odkryto najwiScej tekstów, przedstawia g!ównie s!ynny Cykl o'Baalu, 
sporzRdzony na szeTciu tabliczkach przez Ilimalku, arcykap!ana iOsekretarza króla 
NiqmadduO II (1380–1346 lub 1350–1315). Dwie ostatnie tabliczki, oznaczane 
wOklasycznym wydaniu tych tekstów jako KTU2 1.5 oraz 1.646, opowiadajR oOwalce 
boga burzy Baala zObogiem Tmierci Motem. Mieszka"cy Ugarit mieli zbli?one 
wyobra?enie oOTwiecie bóstw do póXniejszych, homeryckich opisów. Bóstwa, jak 
ludzie, targane by!y namiStnoTciami iOwzajemnymi waTniami. Mit oOBaalu iOMocie 
wO rzeczywistoTci nie jest poTwiScony wyjaTnianiu tego, co dzieje siS po Tmierci. 
Próbuje on wyjaTniU raczej doTwiadczenia zwiRzane zO cyklicznoTciR natury, jej 
nieustannym umieraniem iOpowracaniem do ?ycia oraz zmiennoTciR pór roku. 
Obaj przeciwnicy sR sobie równi iO?aden nie jest wOstanie deQ nitywnie pokonaU 
drugiego. Walka trwa a? do interwencji bogini s!o"ca – Szapasz, która ogranicza 
bóstwo Tmierci wOjego dzia!aniach, grR?Rc mu odebraniem przez Ela – g!ównego 
boga panteonu – w!adzy nad zaTwiatami. WOpewnym wiSc sensie TmierU jest tu 
okie!znana iOzajmuje swoje w!aTciwe wyt!umaczenie wOporzRdku natury, co wiS-
cej jest jego integralnR czSTciR. Mit ten jest TciTle zwiRzany ze specyQ kR klimatu 
iOziemi, na której le?a!o Ugarit47. WOistocie rzeczy trudno jest wiSc uznaU go za 
reprezentatywny dla ca!ego Kanaanu. 

Bogini s!o"ca Szapasz prezentowana jest wOmicie jako odpowiednik greckiego 
psychopompe – przewodnika dusz (KTU2 1.6.VI:46-49), gdy? mieszka"cy Ugarit, 
podobnie jak Egipcjanie, wyobra?ali sobie, ?e wOnocy schodzi!a ona do Twiata 
zmar!ych. Tyle ?e zmarli nie powracali do ?ycia wraz zOpowracajRcR na niebosk!on 
boginiR s!o"ca. PozostajRc jednak wOzaTwiatach, odgrywali nadal, zresztR jak wOca-
!ym syryjsko-kananejskim kontekTcie, wa?nR rolS wO Twiecie ?ywych. T!umaczy 

45 Omawiam je wOswojej monograQ i „Sprawisz, abym o-y/!”, 25-29.
46 M. Dietrich, O. Loretz, J. Sanmartín, Cuneiform Alphabetic Text from Ugarit, Ras Ibn Hani and 

Other Places (KTU: second, enlarged editio), (Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas 
und Mesopotamiens 8), Münster 1995.

47 M.S. Smith, „Interpreting Baal Cycle”, UF 8 (1986), 313-339; Fischer, Tod und Jenseits, 102-
105.
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to rozpowszechniony na tych terenach kult zmar!ych48. Ten fenomen swoistej 
koabitacji ?ywych iO zmar!ych, wyra?any czSsto wprost pochówkiem przodków 
pod pod!ogR rodzinnego domu lub na uprawnym polu nale?Rcym do rodu49, mia! 
zapewne funkcje protekcyjnR. Grób, który by! miejscem zetkniScia obu Twiatów, 
stanowi! zapewne zarazem bramS iOprzedsionek Twiata zmar!ych50. „ZejTcie wOdó!” 
stanowi jedyny sposób dotarcia do Twiata zmar!ych (KTU2 1.6 I:6-9). Teksty 
mitologiczne opisujR ten region jako krainS po!o?onR poza dwiema górami (tlm) 
wytyczajRcymi jej granice iOwejTcie (KTU2 1.4.VIII:1-14)”51. WOTrodku kraina ta 
przypomina wielkie miasto, wype!nione jednak, wOodró?nieniu od mieszka"ców 
Mezopotamii, nie sieciR ulic, ale b!otem52. Co jest jednak ciekawe, nie spotykamy tu 
wOzasadzie (wyjRtek to byU mo?e KTU2 1.4.VII:54-56, gdzie mowa jest oO„synach 
ciemnoTci” towarzyszRcych Motowi) idei ciemnoTci zakrywajRcej krainS umar!ych53.

Wyobra?enia oOlosach post mortem, znane zOtzw. Listy królów (KTU2 1.113)54 
czy rytua!u zwiRzanego zOkultem zmar!ych przodków rodziny królewskiej (KTU2 

1.161), !RczR siS równie? ze specyQ kR politycznR samego miasta-pa"stwa, aOpo-
nadto ograniczajR siS jedynie do w!adców. Zatem tak?e iO tu nie mamy ?adnej 
pewnoTci, czy chodzi tylko oO ideologiS królewskR zainteresowanR ukazaniem 
jak najlepszego losu po Tmierci w!adców Ugarit czy oOpowszechne wyobra?enie 
oOTwiecie zmar!ych. WOka?dym razie imiona najstarszych przodków królewskiego 
rodu pojawiajR siS wO tych tekstach zO formantem il – „boski”. Mo?e byU to Tlad 
stopniowego ubóstwiania zmar!ych przodków. To, czy nale?y te wyobra?enia 
rozszerzyU na wszystkich zmar!ych, tak?e tych spoza królewskiego rodu, jest ju? 
kwestiR spornR. 

PewnoTci nie ma tak?e, jak pojRU pojawiajRce siS wO przywo!ywanym ju? 
rytualnym tekTcie KTU2 1.161:1-12.20-22 okreTlenie rapi!um. Wed!ug tego 
tekstu zmarli przodkowie rodziny królewskiej (rapi!um) spSdzajR wiSkszR czSTU 
czasu na przeja?d?kach rydwanami iOucztowaniu. Wspó!czesna dyskusja nad tym 
zagadnieniem pozwala wyodrSbniU cztery dominujRce opinie na temat znaczenia 
wspomnianego okreTlenia55: 1) (ubóstwione) duchy zmar!ych; 2) specjalne zgroma-

48 Y .J. Lewis, Cults of the Dead in Ancient Israel and Ugarit (HSM 39), Atlanta 1989.
49 R.S. Hallote, Death, Burial, and Afterlife in the Biblical Word, Chicago 2001, 30-45.
50 Fischer, Tod und Jenseits, 1107: „das Grab ist sowohl ein Zugang zur Unterwelt als auch Teil 

derselben”.
51 Lema"ski, „Sprawisz, abym o-y/!”, 31.
52 S.U. Gulde, „Unterweltsvorstellungen in Ugarit”, w: Das biblische Weltbild und seine altorien-

talische Kontexte, red. B. Janowski, B. Ego, Tübingen 2001, 393-429.
53 Gulde, „Unterweltsvorstellungen”, 423.
54 ZwiRzana jest ona zOimieniem ostatniego króla Ugarit Ammurapiego.
55 Jej podsumowanie znaleXU mo?na m.in. w: W.T. Pitard, „Y e Rpum Texts”, w: Handbook of 

Ugaritic Studies, red. W.G.E. Watson, N. Watt, Leiden 1999, 259-269 (zw!. 264); P.J. Wil-
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dzenie bóstw wzywanych, aby strzeg!y króla iOmiasta Ugarit; 3) ?ywi cz!onkowie 
elity; 4) coT wiScej ni? podane powy?ej kombinacje. Brak wiSc zgody wOtej kwestii. 
Nie mo?na wykluczyU, ?e proponowany etymologiczny zwiRzek tego okreTlenia 
zOrdzeniem rp! – „leczyU” nale?y t!umaczyU wOsensie „wybawca” iO!RczyU zOich rolR 
protekcyjnR wobec ?ywych. 

Na tle omówionych dotRd wyobra?e" egipskich iOmezopotamskich wierzenia 
mieszka"ców Ugarit wydajR siS sytuowaU gdzieT po Trodku. ZOjednej strony ?ycie 
po Tmierci nie jest postrzegane a? tak optymistycznie jak wOEgipcie, aOzOdrugiej 
– brak mu tak g!Sboko posuniStego pesymizmu, jaki cechowa! mieszka"ców 
Mezopotamii. CechR charakterystycznR jest tu natomiast Tcis!a symbioza ?ywych 
zO ich zmar!ymi przodkami iOwzajemna pomoc: ?ywi dbali oOpotrzeby zmar!ych, 
aOzmarli troszczyli siS oO?ywych.

P.^. HETYCI

Omówienie poglRdów tej nacji jest doTU trudne zOpowodu braku wiSkszej 
liczby tekstów poTwiSconych temu zagadnieniu56. StRd zwykle pomija siS te poglRdy. 
Warto jednak zwróciU na nie uwagS nawet wOtak szczRtkowej formie, wOjakiej do 
nas dotar!y wyobra?enia oOzaTwiatach uOstaro?ytnych Hetytów, choUby zOtej racji, 
?e ich imperium styka!o siS zO cywilizacjR Achajów. WOmiarS powiSkszania siS 
zakresu naszej wiedzy coraz wyraXniejsze sR Tlady ogromnego wp!ywu poglRdów 
mieszka"ców staro?ytnej Anatolii, zw!aszcza na póXniejszy rozwój myTli greckiej 
wOtym zakresie. 

Dzie" Tmierci okreTlali oni mianem „dnia losu” lub „dnia matki”57. OO ile 
cia!o cz!owiek zawdziScza! swej matce, oO tyle duszS (istanza/na) – bogu. Dla-
tego te? cia!o ulega!o rozk!adowi, zaT dusza pozostawa!a nieTmiertelna iO to do 
niej odnoszR siS hetyckie wyobra?enia oO zaTwiatach. Cia!a zmar!ych grzebano 
lub, czSTciej jeszcze, kremowano58. Dusza pojmowana by!a przez Hetytów doTU 
materialnie, jako rodzaj p!ynnej substancji, stRd czSsto mówi siS oOniej, u?ywajRc 

liams, „Are the Biblical Rephaim and the Ugaritic RPUM Healers?”, w: " e Old Testament 
in Its World, red. R.P.OGordon, J.C. de Moor, Leiden 2005, 267.

56 V. Haas, „Die Unterwelts- und Jenseitsvorstellungen im hethitischen Klein Asien”, Orientalia 
45 (1975), 197-212; V. Haas, „Death and Afterlife in Hittite Y ought”, w: CANE III, 2021-
2030.

57 Nazwa wynika zOkoncepcji, i? wOdniu Tmierci to matka prowadzi zmar!ego za rSkS wOzaTwiaty 
por. H. Ringgren, Le religioni dell ’Oriente antico, Brescia 1991, 217.

58 M. Popko, „rwiat podziemny wOwyobra?eniach Hetytów”, Przegl%d Orientalistyczny 4 (1972), 
335-343; M. Popko, Religie staro-ytnej Anatolii, Warszawa 1980, 176-177; M. Popko, Wierzenia 
ludów staro-ytnej Azji Mniejszej, Warszawa 1989, 130-131.
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takich pojSU, jak: kapaU, wyciekaU, wylewaU. Jej symbolem zawsze by!y przedmioty 
ze z!ota, srebra lub o!owiu, niemajRce jednak ?adnych okreTlonych kszta!tów. OOile 
serce uwa?ano za Xród!o emocji, oO tyle dusza by!a dla mieszka"ców staro?ytnej 
Anatolii Xród!em myTli. 

OOsamym miejscu przebywania duszy zmar!ych osób teksty hetyckie, którymi 
dysponujemy do dziT, mówiR niewiele. Dla Hetytów, podobnie jak dla mieszka"ców 
Mezopotamii oraz Kanaanu, Twiat zmar!ych znajdowa! siS „na dole”59. Spo?ywane 
tam pokarmy nie nale?a!y do najlepszych, aO?ycie wype!nione by!o plagami iOtru-
dem60. CzSsto wiSc, mówiRc oOodejTciu duszy, wspomina siS oO „czarnej ziemi”. 
Królewskie rytua!y pogrzebowe61 zOXIII wieku przed Chr., aOwiSc ze schy!kowego 
okresu istnienia imperium Hetytów, wymieniajR jednak tak?e „!RkS” (wellu) jako 
miejsce przeznaczenia dla zmar!ego w!adcy. Mo?liwe, ?e !Rka ta zarezerwowana 
by!a jedynie dla ludzi wybitnych. Takie wyobra?enia mog!y tak?e byU pierwowzo-
rem tajemniczych homeryckich Elysion Pedion – Pól Elizejskich. Hetyci opisywali 
jR jako miejsce pe!ne pasRcych siS stad iO trzód. Liczba posiadanego byd!a by!a 
symbolem statusu spo!ecznego. Wspomniany rytua! pogrzebowy wymaga! wiSc 
tak?e spalenia zwierzRt, co – jak mo?na przypuszczaU – oznacza!o symboliczne 
ich przeniesienia wOzaTwiaty razem ze zmar!ym62. 

ChoU Hetyci wierzyli, podobnie jak mieszka"cy Mezopotamii, ?e nie ma 
powrotu zOzaTwiatów, to oczekiwali, wOpodobnym stopniu jak mieszka"cy Kanaanu, 
pomocy od zmar!ych. Ich deiQ kacja iOzwiRzane zOtym sk!adanie oQ ar63, mia!y nie 
tylko zapewniU ?yczliwR koegzystencjS, ale tak?e zapobiec temu, aby zmarli stali 
siS „duchami szkodzRcymi”. Istnia! nawet specjalny rytua! (mantalii), którego 
celem by!o niweczenie wszelkich antagonizmów pomiSdzy ?ywymi iOzmar!ymi64.

ZaTwiaty zasiedlone by!y nie tylko przez duchy zmar!ych, ale tak?e przez 
ró?ne chtoniczne bóstwa nazywane „pradawnymi”65. WiSkszoTU zOnich pojawi!a 
siS pod wp!ywem wierze" huryckich, ale niektóre majR swoje korzenie wOMe-
zopotamii, jak choUby w!adczyni podziemia – Lelwani66. Zachowa!y siS rytua!y 
przyzywania tych bóstw67, wOktórych wa?nR rolS odgrywa!a krew uznawana za 

59 Haas, „Death”, 2021.
60 V. Haas, Geschichte der hethitischen Religion, Leiden 1994, 129: „das Dikkiche der Plage und 

Mühe”.
61 H. Otto, Hethitische Totenrituale, Berlin 1958; L. Christmann-Frank, „Le rituel des funéraires 

royales hittites”, RHA 29 (1971), 61-111.
62 Popko, Religie, 178-179; Popko, Wierzenia, 131-132; Ringgren, Le religioni, 217.
63 Popko, Wierzenia, 133.
64 Popko, Wierzenia, 132; J. Ebach, „Hethitische Religion”, w: TRE XV, 293. 
65 M. Popko, Magia i'wró-biarstwo u'Hetytów, Warszawa 1982, 36-37.
66 G. Torii, Lelwani: il culto di una dea ittita (Quaderni di Vicino Oriente 2), Roma 1999.
67 Popko, Magia, 110-111.
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?yciodajnR iObyU mo?e zO tego powodu sRdzono, ?e stanowi!a preferowany napój 
bóstw chtonicznych68.

Warto wreszcie odnieTU siS do klasycznego hetyckiego mitu oOZaginionym 
bogu Telipinu69, wOktórym wzburzenie iOgniew prezentowane sR jako samoistne 
byty. ByU mo?e kojarzono je zO tym, co póXniej zwyk!o nazywaU siS demonami. 
WOka?dym razie gniew zarówno g!ównego bohatera Telipinu, jak iOzaanga?owanej 
wO jego poszukiwanie bogini-matki Hannahanna zostaje zes!any do podziemia, 
które ma siedem bram iOsiedem rygli, co jako ?ywo przypomina mezopotamskie 
wyobra?enia oOzaTwiatach. Natomiast znajdujRce siS tam naczynie palhi, wOktórym 
bezpiecznie zostaje zamkniSte wzburzenie bogini iOposzukiwanego bóstwa burzy, 
przypomina póXniejszy grecki mit oOpuszce Pandory70.

P.b. PERSOWIE

OOwierzeniach mieszka"ców staro?ytnego Elamu iOPersji, poza danymi 
archeologicznymi, wiemy niezbyt du?o, gdy? nie zachowa!o siS wiele tekstów 
zwiRzanych zOzoroastrianizmem, religiR dominujRcR na tych terenach71. ZOtego, co 
pozosta!o, wy!ania siS jednak doTU optymistyczny obraz ?ycia po Tmierci. Sposób 
myTlenia zwiRzany zOreligiR zoroastria"skR cechuje przede wszystkim dualizm na 
wszystkich poziomach: kosmologicznym, ontologicznym iOetycznym72. rmierU nie 
jest tu elementem nale?Rcym do w!aTciwego porzRdku wszechTwiata, lecz wynikiem 
z!ego wyboru iO jako taka nie jest, aOprzynajmniej nie powinna byU, ostatecznym 
przeznaczeniem cz!owieka. Sposób patrzenia na porzRdek rzeczy jest wOzoroa-
strianizmie „etyczny”. Cz!owiek, jako czSTU ogólnego dzie!a stworzenia, „powinien” 
anga?owaU siS wOprzywracanie naturalnego stanu dobra, reprezentowanego przez 
stwórcS nazywanego Ahura Mazda. Cz!owiek zOnatury rzeczy przeznaczony jest 
do nieTmiertelnoTci, aO jej utrata mo?e byU jedynie wynikiem opowiedzenia siS 
po stronie z!a. ZOjednej strony zoroastrianie uwa?ali, ?e istnieje wOka?dym cz!o-
wieku jego frawaszi – rodzaj niebia"skiego idea!u (jak uOPlatona!), aO zOdrugiej 

68 D.J. McCarthy, „Further Notes on the Symbolism of Blood and SacriQ ce”, JBL 92 (1973), 
205.

69 Por. Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament, red. W. Beyerlin (ATD Ergän-
zungsreihe 1), Göttingen 1985, 181-186; por. te? ANET 126-128.

70 Na ten temat szerzej Popko, Magia, 105-107.
71 Na ten temat por. Lema"ski, „Sprawisz, abym o-y/”, 58-59; B. Sk!adanek, Historia Persji, t. I, 

Warszawa 2004, 53-57; G. Lanczkowski, „Iranische Religion”, w: TRE XVI, 247-258 (zw!. 
250).

72 M. Boyce, Zoroastrians: " eir Religions Beliefs and Practices, London 1979; polski prze!ad: 
Zaratusztrianie. Wiara i'-ycie, 6ódX 1988.
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– bardziej zindywidualizowane uruuana – bli?sze wspó!czesnemu pojSciu duszy, 
reprezentujRce ka?dego indywidualnego cz!owieka73. To w!aTnie uruuana udaje 
siS po Tmierci cia!a wOpodró? wO zaTwiaty. Po drodze, na trzeci dzie", spotyka 
na granicznym moTcie 9invat Pereki74 swoje odbicie-sumienie (da*n)), które – 
wO zale?noTci od etycznego lub nieetycznego ?ycia – mo?e mieU postaU piSknej 
dziewczyny wprowadzajRcej duszS do raju lub starej jSdzy strRcajRcej jR do czegoT 
wOrodzaju piek!a (Widewdat 19,30; Jasna 31,20; Jaszta 5; 17,16)75. Zoroastrianie 
wierzyli wOpreegzystencjS dusz76 iO traktowali jR jako rodzaj daru, który podczas 
swego ?ycia cz!owiek – jeTli nie chcia!, aby po Tmierci spotka!a go kara – musia! 
zachowaU wOstanie czystoTci, w!aTciwej za!o?eniom ca!ego porzRdku stworzenia 
(Jasna 31,20; 46,11; 48,4; 49,11; 51,13).

Miejsce, do którego udawali siS grzesznicy, nazywane jest „domem k!amstwa”. 
To rodzaj piek!a iOsiedziba z!ego ducha (Jasna 46,11; 49,11; 51,14). Tu znajdujR siS 
dawne bóstwa uznane za demony oraz grzesznicy77. Sposób „bycia” wOpiekle nie jest 
precyzyjnie opisany (por. Jasna 31,20). Nazywa siS je jednak „domem najgorszego 
celu” (Jasna 32,13), aOoOprzeznaczonych tam grzesznikach mówi siS: „…nale?y (ich) 
wyrzuciU ze TwiStej ziemi iOwrzuciU wOciemnoTci, wOnajgorsze bytowanie, aby zgni!y” 
(Jaszta 19,4; Wendidad 5,7; 3,35). StrRcenie sugeruje ponadto, ?e piek!o znajdowa!o 
siS gdzieT wOdole. Miejscem przeznaczenia „dobrych dusz” by! natomiast dom 
Ahura Mazdy lub Vohu Manah (Jasna 32,13). Najwy?sza czSTU nieba, zarezerwowana 
dla wielkich królów, proroków iOsprawiedliwych, nazywana jest tak?e Garodmana. 
SzczSTliwcy przebywali tam wOTwietle Ahura Mazdy78. WOmiarS szczegó!owy opis 
tego „domu” zawarty jest wO Jasztach (9,9-10; 15,16-17; 17,29-30; 19,32-33)79. 
Wynika zOniego, ?e jest to miejsce, wOktórym przede wszystkim nie odczuwa siS 
cierpienia, dolegliwoTci zwiRzanych zOwiekiem, nierównoTci spo!ecznych, czyli tego 
wszystkiego, co wiR?e siS zOograniczeniami cia!a. Dla zoroastrian jednak cia!o, choU 
traktowane zawsze jako wysoce „nieczyste” iO zO tego powodu pozostawiane bez 
pochówku a? do ca!kowitego rozk!adu, nie by!o czymT gorszym ni? dusza. ZOnieco 

73 S.A. Nigosian, Zoroastrian Faith: Tradition and Modern Research, Montreal–Kingston 1993, 
83.

74 W. Wnuk-Lisowska, „Czinwat Pereki (Przebycie miejsca dzielRcego)”, w: Leksykon za#wiatów, 
87-88. 

75 M. Eliade, Historia wierze4 i'idei religijnych, t. II, Warszawa 1994, 210. Szczegó!owo omawia 
to zagadnienie W. Sundermann, „Die Jungfrau der Guten Taten”, w: Recurrent Patterns In 
Iranian Religions from Mazdaizm to Su2 sm. Proceedings of the Round Table Held in Bamberg 
(30th September–4th October 1991), red. Ph. Gignoux, Paris 1992, 159-165.

76 Eliade, Historia wierze4, 230; Lema"ski, „Sprawisz, abym o-y/”, 62.
77 S. Cinal, „Geredka”, w: Leksykon za#wiatów, 110.
78 Por. te? E. Wnuk-Lisowska, „Garodmana”, w: Leksykon za#wiatów, 109.
79 Zob. omówienie tych wyobra?e": M. Hutter, Religionen in der Umwelt des Alten Testaments, 

Bd. I (Studienbücher Y eologie 4.1), Stuttgart–Berlin–Köln 1996, 220-222.
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póXniejszych tekstów zwiRzanych zO zoroastrianizmem wynika, ?e ostatecznym 
przeznaczeniem ka?dego jest zmartwychwstanie wOnowo uformowanym ciele oraz 
przemiana ca!ego Twiata poprzez przyjTcie zbawiciela nazywanego Saoszjanta80.

P.h. GRECY

Dualistyczne poglRdy Platona iOdematerializacja oraz idealizacja greckiego 
rozumienia psyche, t!umaczonego zwykle jako „dusza”, stanowiR dominujRce rozu-
mienie greckich poglRdów na problematykS post mortem. Lektura Homerowej Iliady 
iOOdysei pozwala jednak sRdziU, ?e przed Platonem Grecy mieli nieco odmienne 
wyobra?enia wO tej materii. Równie? iO samemu pojSciu „duszy” nadawali zgo!a 
inne znaczenie, ni? wielki Q lozof. RelacjonujRc TmierU Patroklesa, Homer pisze: 

Domawia!, gdy TmierU blada zamknS!a mu wargi, 
Posz!a dusza iO?a!osne rozwodzRca skargi, 
[e jR twarde wyroki rzuciU przymusi!y
mi!e dla niej siedlisko m!odoTci iOsi!y (Iliada XVI, 544-547)81.
Ju? choUby zOtego cytatu widaU, ?e dusza (psyche) nie opuszcza swego doczes-

nego siedliska (czyli cia!a) nazbyt chStnie iOdaleko tu Homerowi do traktowania 
go jako „wiSzienia dla duszy”. „M!odoTU iOsi!y” przypominajR raczej to, co Grecy 
zwykli nazywaU thymos – ?yciowR si!R lub energiR, którR traci siS wOmomencie 
Tmierci. Dusza (psyche) jest zaT tym elementem, który trwa mimo Tmierci Q zycz-
nej. Homeryckie dusze zmar!ych reprezentujR ca!R osobS, takR jakR by!a ona za 
?ycia82. Chodzi wiSc oO „cielesno-podobnego ducha” zmar!ego Patroklesa, jego 
ulotne (niem. hauchwesen) odbicie (niem. Abbild)83. WOistocie rzeczy psyche, u?y-
wane dotRd wOzwiRzku zO?ywymi ludXmi, sta!o siS tym samym, co eid:lon (mara, 
odbicie) zmar!ego przebywajRcego wOHadesie84.

IstotR staro?ytnego greckiego rytua!u pogrzebowego, przynajmniej wed!ug 
Homera, by!o spalenie zw!ok zmar!ego. Bez tego „dusza” nie mog!a zejTU zOtego 
Twiata do podziemia, wOktórym przebywali zmarli. WOpewnym sensie znajdowa!a 

80 Lema"ski, „Sprawisz, abym o-y/”, 63-64.
81 Cytaty iOnumeracjS wierszy podajemy za: Homer, Iliada, t!um. F.K. Dmochowski, Wroc!aw 

2004.
82 Klasyczne dzie!o na ten temat to wznowione wspó!czeTnie opracowanie W.F. Otto, Die Manen 

oder Von den Urformen des Totenglaubens, Darmstadt 1983, 44-54.
83 Fischer, Tod und Jenseits, 73.
84 W. Jaeger, Teologia wczesnych 2 lozofów greckich, Kraków 2007, 135. Grecy rozumieli przez 

eid:lon to, co odzwierciedla kszta!t, stan cia!a danego cz!owieka wOmomencie jego Tmierci. 
Pozwala!o ono nawet rozpoznaU wiek zmar!ego; por. E. Rohde, Psyche. Kult duszy i'wiara 
w'nie#miertelno#5 u'staro-ytnych Greków, KSty 2006, 42. 
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siS pomiSdzy Twiatami85. OOwadze tej praktyki pogrzebowej Twiadczy skarga Pa-
troklesa, który nie zosta! pochowany (Iliada XXIII, 23-79), oraz zabiegi Achillesa 
wO odpowiedzi na tS proTbS (Iliada XXIII, 87-170). Po spaleniu zw!ok dusza 
mog!a liczyU na pomoc tzw. psychopompos – przewodnika dusz. Przydomkiem tym 
obdarzano zwykle Hermesa (Odyseja XXIV, 1)86. 

Jak Homer wyobra?a! sobie Twiat zmar!ych? Najbardziej obszernR relacjS na 
ten temat stanowi s!ynna nékyia, zawarta wOrozdziale XI Odysei87. Zanim bohaterski 
Odyseusz odwa?y siS zajrzeU wOotch!a" zmar!ych – „dó! wOziemi” (Odyseja XI,25) 
iO„grozy siedlisko” (Odyseja XI, 97) – sk!ada mieszka"com tej krainy libacyjne dary, 
które przyciRgajR rozmaite duchy zmar!ych – eid:la (Odyseja XI, 26-37). Bez tej 
oQ ary spotkanie dwóch Twiatów wydaje siS bezowocne:

Pozwól tylko tym marom nie?yjRcych osób
Krwi liznRU, aOka?da powie, co ma na dnie;
Lecz gdy wzbronisz, zamilknie iOwOg!Sbiach przepadnie (Odyseja XI, 150-152; por. 
XI,99).

Kraina umar!ych tonie wOciemnoTciach, aOjej mieszka"cy opisani sR jako „cienie” 
(Odyseja XI, 234) iOci

Którzy wOmgle iOciemnicy brodzR ustawicznej…
zawsze te? lud ten nSdzny wOgrubej nocy brodzi (Odyseja XI, 15.19).

Kiedy Odyseusz próbuje 
MarS matki nieboszczki pochwyciU wOramiona…
TrzykroU umk!a mi zOrSku iOznik!a jak marne
Senne widmo… (Odyseja XI, 210.212-213a), 

gdy? 
…takim jest cz!ek ka?dy, gdy ?ycia dokona (Odyseja XI, 224). 

Odyseusz spotyka tu póXniej ca!R rzeszS nie?yjRcych znanych postaci. Naj-
bardziej intrygujRce sR jednak wiersze 591-614, wOktórych Homer opisuje losy 
postaci zOgreckiej mitologii: Tityosa (Odyseja XI, 591-597), Tantala (Odyseja XI, 
598-603) iOSyzyfa (Odyseja XI, 609-614). Badacze czasem okreTlajR tS czSTU ksiSgi 
XI mianem „oglRdu piek!a”. Jednak nale?y pamiStaU, ?e nieko"czRce siS cierpienie, 
jakiego doznajR wspomniani bohaterowie, nie jest im dane dopiero po Tmierci, 
lecz stanowi prostR kontynuacjS tego, czego doTwiadczali ju? za swego ?ycia88. 

85 Rohde, Psyche, 22-23.
86 Rohde, Psyche, 13.
87 Cytaty iOnumeracjS wierszy podajemy za: Homer, Odyseja, t!um. L. Siemie"ski, Wroc!aw 

2004.
88 Fischer, Tod und Jenseits, 79.
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Podobnie zresztR opisani sR wszyscy inni mieszka"cy podziemia: Minos, mityczny 
król zOKnossos na Krecie, sprawuje sRdy nad duszami zmar!ych, aOOrion poluje.

Greckie Podziemie nie by!o tylko miejscem dla zmar!ych. Przebywali wOnim 
tak?e bogowie, zw!aszcza znany zOIliady „Zeus w!adajRcy Podziemiem”, nazywany 
ju? przez Hezjoda (" eogonia, 767) „chtonicznym Zeusem”. S!owo „Zeus” (Dzeus) 
zachowa!o tu swój ogólny iOpodstawowy sens: „bóg”89. Samo okreTlenie „Hades” 
by!o pierwotnie równie? imieniem bóstwa w!adajRcego Twiatem podziemnym90, 
zO którym oprócz strachu, wiRzano równie? nadzieje na dobre plony. Podobne 
oczekiwania by!y wobec bogini ziemi Gai, Ge. Jak zauwa?a Rohde: „Wydaje siS 
jednak, ?e postaU bogini nie do ko"ca uleg!a transformacji iOnadal zachowa!a pewien 
rodzaj tytanicznej nieokreTlonoTci, charakterystycznej dla bóstw pochodzRcych 
zOnajbardziej zamierzch!ych czasów, nigdy nie zyskujRc trwalszej iO pe!niejszej 
wyrazistoTci”91. ZOczasem wO Twiecie podziemnym by!o coraz wiScej postaci, jak 
podziemna Demeter czy Persefona, ?ona Hadesa, nazywanego póXniej tak?e 
imieniem Pluton, aOgranice tych wyobra?e" wyznacza!a jedynie ludzka fantazja.

Od czasów Hezjoda (" eogonia, 311.769-770) znany by! zO imienia tak?e 
straszliwy trójg!owy Cerber – bestia iOstra?nik Twiata podziemnego, potem pojawi! 
siS tak?e ponury starzec Charon przewo?Rcy za op!atR zmar!ych do Hadesu, ale 
nikogo wOodwrotnR stronS. Pojawi!a siS te? idea rzeki oddzielajRcej Twiat zmar-
!ych od Twiata ?ywych. Te szczegó!y ubogaca!y liczne misteria majRce wyzwoliU 
Greków od strachu przed czekajRcym ich losem. Istotne jest jednak to, ?e Hades 
stopniowo stawa! siS coraz bardziej podzielony na przestrze" dla dobrych (Eli-
zjum) iOdla grzeszników (Tartar)92.

OOile wyobra?enia Homera mogR stanowiU tak?e wyraz poetyckiej swobody, 
oOtyle wyobraXnia Platona poddana jest Tcis!ym Q lozoQ cznym regu!om dedukcji. 
UO podstaw przemyTle" wielkiego Q lozofa le?a!y jednak wczeTniejsze misteria 
orQ ckie iOich nauka oOwSdrówce dusz93. Swój Q lozoQ czny dyskurs zawar! Platon 
przede wszystkim wOdialogu Fedon94. Jest to zapis rozmowy zOSokratesem tu? 
przed jego TmierciR, która mia!a byU karR za odrzucenie kultu Ateny iOz!y przyk!ad 
dawany m!odzie?y (wyrok wykonano wOmarcu 395 roku przed Chr.). WOobliczu 

89 Rohde, Psyche, 118.
90 M. Pietrzykowski, Mitologia staro-ytnej Grecji, Warszawa 1978, 57-66; has!o „Hades”, w: 

J.OSchmidt, S/ownik mitologii greckiej i'rzymskiej, Katowice 2006, 125-126.
91 Rohde, Psyche, 119.
92 Por. K. Banek, „Hades”, w: Leksykon za#wiatów, 116-117; K. Banek, „Tartar”, w: Leksykon 

za#wiatów, 225-226; K. Banek, „Elizjum”, w: Leksykon za#wiatów, 105. 
93 Na ten temat dobrR syntezS proponuje G. Reale, Historia 2 lozo2 i staro-ytnej, t. I, Lublin 2005, 

49-50.447-465; por. te? orQ ckie wyobra?enia oOHadesie w: Jaeger, Teologia, 109-132; Rohde, 
Psyche, 165-166.

94 Platon, Dialogi, t. I, t!um. W. Witwicki, KSty 1999, 627-714.
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Tmierci Q lozof g!osi tu orQ ckie poglRdy, wedle których cia!o jest wiSzieniem duszy 
(Fedon, 62A-B; 82E) iO TmierU nie tylko rozdziela oba elementy, ale iOwyzwala 
samR duszS (Fedon, 64C). Nie pojmuje on jednak tego momentu pesymistycznie. 
Skoro rzeczywistoTU mo?na poznaU tylko czystR myTlR, to wyzwolenie siS zOwiSzów 
cia!a powinno byU wrScz czymT po?Rdanym (Fedon, 66E-67A). Dusza (psyche) nie 
umiera jak cia!o. Jako niematerialna przynale?y do wy?szego Twiata idei (noetón), 
których obecna rzeczywistoTU (horatón) jest zaledwie niedoskona!ym odbiciem 
(Fedon, 71C-72C). Dla Greków jednak „nieTmiertelny” by!o to?same zO „boski”. 
Rohde95 dowodzi na tej podstawie, ?e idea nieTmiertelnej duszy wywodzi siS 
zOmisteriów dionizyjskich na czeTU boga Dionizosa, odbywajRcych siS co dwa 
lata. WO orgiastycznym ta"cu dusze uczestników wpada!y wO trans iO !Rczy!y siS 
zObogiem, pozwalajRc mu niejako nape!niU siS jego obecnoTciR.

Takie poglRdy na temat duszy nie oznaczajR, ?e Platon odrzuca! ideS Twiata 
podziemnego. OOHadesie wypowiada siS wOObronie Sokratesa96, 40E-41A. Jak mo?na 
wnioskowaU, przyjmuje wOtej kwestii poglRdy znane zOdzie! Homeryckich. SamR 
mo?liwoTU dialogu ze zmar!ymi, jak Odyseusz czy Syzyf, komentuje nastSpujRcymi 
s!owami: „Przynajmniej za takie rzeczy tam na TmierU nie skazujR. To pewne. 
WiSc oni sR tam szczSTliwsi od nas tutaj, aOoprócz tego sR jeszcze nieTmiertelni, 
je?eli prawdR jest to, co ludzie mówiR”. Uzupe!niajRc ten komentarz, t!umacz 
pisze (przypis 32): „[ycie jest tak ciS?kie, ?e jeTli go za grobem nie ma wOogóle, 
to niewielka strata, aO jeTli tam jest ?ycie, jak orQ cy opisujR, to warto umrzeU. To 
szczSTcie poTmiertne bierze jednak Sokrates bardzo ostro?nie iO zO uTmiechem. 
Zgo!a nie jest go pewny. Pó!?artem oOnim mówi”.

Do idei ?ycia po Tmierci powraca nasz Q lozof wO swoim dziele Pa4stwo 
(Politeia)97. SzukajRc odpowiedzi na pytanie oO sens bycia sprawiedliwym, jako 
podstawie idealnego pa"stwa (miasta gr. polis), opowiada przy okazji oOpewnym 
?o!nierzu zOPamQ lii, który zginR! na wojnie, ale po dziesiSciu dniach, bSdRc ju? na 
stosie pogrzebowym, o?y! ponownie iOopowiedzia!, co go spotka!o wOtym czasie 
(Pa4stwo, 614-615B)98. Dla Platona tradycyjne orQ ckie miejsce spotkania dusz 
staje siS wOtej relacji miejscem sRdu. Jakkolwiek dusza zOracji swej nieTmiertelno-
Tci nie mo?e byU ukarana TmierciR, jak wOstaro?ytnym Egipcie, to jednak pobyt 
wszystkich dusz wO tym samym miejscu nie oznacza, ?e wszystkie istniejR tam 
wOten sam sposób. Po osRdzeniu pobo?ne idR przez specjalny otwór wOniebie do 
góry, zaT niepobo?ne schodzR na dó!, pod ziemiS. Pojawia siS zatem idea nie tylko 
rozdzielenia, ale równie? nagrody iOkary, aOtS czSTU Hadesu, która przeznaczona 
95 Psyche, 170-171.
96 Platon, Dialogi, t. I, 553-583.
97 Platon, Pa4stwo, t!um. W. Witwicki, KSty 1997, 13-338.
98 Platon, Pa4stwo, 331.
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jest dla ukaranych, Platon nazywa Tartarem (Pa4stwo, 616A). CzSTU badaczy 
uwa?a jednak, ?e przytoczone przed chwilR poglRdy Platona majR cel przede 
wszystkim pedagogiczny99.

W. WYOBRA[ENIA OO rWIECIE ZMAR6YCH 
WOSTARYM TESTAMENCIE

MówiRc oOStarym Testamencie, musimy mieU na uwadze prawie tysiRcletniR 
historiS literatury iO tradycji, które sk!adajR siS na pierwszR czSTU Biblii. ZO tym 
wiR?e siS nie tylko ewolucja poglRdów iOwyobra?e", ale iOradykalne zmiany wOtych 
poglRdach pojawiajRce siS pod wp!ywem wydarze" politycznych oraz nowych 
doTwiadcze" kulturowych. Poniewa? tematem naszych bada" sR zagadnienia do-
tyczRce Twiata zmar!ych, na pierwszy plan wysuwa siS pojScie Szeolu iOzwiRzane 
zOnim wyobra?enia oraz wizja antropologiczna staro?ytnych Izraelitów.

W.P. KONCEPCJA ANTROPOLOGICZNA IOKOSMOLOGICZNA

Trzeba najpierw zaznaczyU, ?e dla staro?ytnych Izraelitów cz!owiek, chocia? 
sk!ada! siS zOcia!a iOtzw. nep;e! (nĕ!)m)h; rûah, ), nie by! stworzeniem dychotomicz-
nym, ale stanowi! psychoQ zycznR jednoTU. ChoU wiSc czSsto nep;e! iOjego synonimy 
t!umaczy siS jako „dusza”, to idea tego hebrajskiego pojScia bli?sza jest znaczeniu 
„pierwiastek/istota ?ycia” ani?eli odrSbnej, istniejRcej niezale?nie od cia!a, substancji. 
Cia!o nie mog!o istnieU bez nep;e!, ale iOnep;e! nie mog!o istnieU bez cia!a100. To, 
co pozostawa!o po Tmierci, staro?ytni Izraelici okreTlali mianem m*t lub rep;)!îm. 
Pierwsze znaczy po prostu „zmarli” od rdzenia mwt – „umieraU”, aOdrugie, kiedy 
odnosi siS do zmar!ych, przypomina nieco greckie eid:lon, cie" kszta!tem iOinnymi 
cechami charakterystycznymi reprezentuje zmar!R osobS101.

rwiat wOwyobra?eniach ludów staro?ytnego Lewantu mia! prostR, trzykon-
dygnacyjnR strukturS: niebo – domena Boga (lub bogów) iO Jego dworu; ziemia, 

99 J. Dalfen, „Platons Jenseitsmythen. Eine neue »Mythologie«?”, w: Platon als Mythologe. Neue 
Interpretation zu den Mythen in Platons Dialogen, red. M. Janke, Ch. Schäfer, Darmstadt 2002, 
225-228.

100 Na ten temat szerzej por. J. Lema"ski, „Opis stworzenia jako conditio humana wORdz 2,7?”, 
8l%skie Studia Historyczno-Teologiczne 39 (2006), 5-24.

101 Na ten temat szerzej w: Lema"ski, „Sprawisz, abym o-y/”, 87-94.
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rzeczywistoTU pod niebem – domena ?ywych stworze" – iOpodziemie – przestrze" 
zarezerwowana dla zmar!ych iOchtonicznych bóstw. PoglRdy Izraelitów nie odbie-
ga!y zasadniczo od tych wyobra?e"102. 

WO stosunku do innych tekstów staro?ytnego Bliskiego Wschodu Biblia 
Hebrajska nie zna jednak innego Twiata, wOktórym toczy!oby siS ?ycie, ani si!y, 
bóstwa lub demona zamieszkujRcego ten Twiat, aO tym bardziej rzRdzRcego nim 
niezale?nie od Jahwe103.

WOStarym Testamencie zatem ?ycie toczy!o siS na ziemi, aOjego d!ugoTU zale-
?a!a od Jahwe, który jako Stwórca móg! je daU lub odebraU (Pwt 32,39; 1 SmO2,6). 
Cz!owiek ze swej natury jest „prochem zO ziemi” (Rdz 2,7). WO relacji autorów 
biblijnych dar ?ycia otrzymany od Stwórcy (Rdz 2,7; Koh 12,7) zosta! utracony 
poprzez grzech (symbol drzewa ?ycia por. Rdz 2,9; 3,22; z!amanie zakazu por. 
Rdz 2,16-17; 3,1-24 zw!. w. 22-24; Mdr 2,23-24). rmierU zatem zOjednej strony 
jest wpisana wOlos ludzkoTci iOpojmowano jR jako powrót do punktu wyjTcia (Rdz 
3,19), zOdrugiej jednak – moment ten móg! byU odsuniSty wOczasie, wOzale?noTci 
od postawy cz!owieka wobec Boga iO jego nakazów. Grzech wO zwiRzku zO tym 
ujawnia wOpewnym sensie tS TmiertelnR kondycjS cz!owieka iO jego zale?noTU od 
Boga104. Dlatego te? „d!ugie (iOszczSTliwe) ?ycie” to jeden zOnajwa?niejszych ele-
mentów b!ogos!awie"stwa oczekiwanego od Jahwe. Trzeba jednak zaznaczyU, ?e 
staro?ytni Izraelici ?ycie pojmowali inaczej ni? my wspó!czeTnie. Dla nich „?yU” 
oznacza!o: dzia!aU iOcieszyU siS owocami tego dzia!ania. Wszystko, co ogranicza!o 
lub zagra?a!o takim oczekiwaniom, rozumiane by!o jako os!abienie ?ycia, aOczasem 
wrScz czyni!o je bezsensownym (Hi 3; Koh 4,1-3; 6,1-6). Brak poczucia szczSTcia, 
spe!nienia czy bezpiecze"stwa oznacza! – innymi s!owy – wejTcie wOsferS Tmierci. 
WOkonsekwencji granica pomiSdzy ?yciem iOTmierciR wOmentalnoTci staro?ytnych 
Izraelitów nie by!a tak ostra, jak pojmujemy jR dzisiaj. Dla nich wOsytuacjach za-
gro?enia TmierU ju? wdziera!a siS wOsferS ?ycia, aOintensywnoTU jej oddzia!ywania 
zale?a!a od intensywnoTci poczucia zagro?enia iOniemocy.

B!Sdem by!oby jednak uwa?aU, ?e podziemie – przestrze" zarezerwowana dla 
„cieni” zmar!ych – pozostawa!a zawsze poza ca!kowitR kontrolR ze strony Jahwe. 
DominujRce jest wprawdzie przekonanie, ?e nie mo?na tam ju? wielbiU Boga, 
aOco za tym idzie: równie? On nie interesuje siS cieniami spoczywajRcymi wOtym 
miejscu (Ps 6,6; 88,5-13; Iz 38,18; Jon 2,5). Nigdzie te? wOStarym Testamencie 

102 L.I.J. Stadelmann, " e Hebrew Conception of the World (AnBib 39), Roma 1970.
103 T. Podella, „L’Aldilà nelle concezioni veterotestamenarie: Sheol”, w: Archeologia dell’inferno.L’Aldilà 

nel mondo antico-orientale e classico, red. P. Xella, Verona 1987, 163.
104 Ph.S. Johnston, „Life. Disease and Death”, w: Dictionary of the Old Testament. Pentateuch, red. 

T.D. Alexander, D.W. Baker, Downers Grave 2003, 534.
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nie ma mowy oOtym, ?e Jahwe stworzy! Szeol105. JednoczeTnie nie ulega wRtpli-
woTci, ?e Jego w!adza siSga tak?e g!Sbin Szeolu (Iz 7,11; 26,14; Hi 11,8; Pwt 
32,22; Am 9,2; Ps 139,8), który stoi przed nim otworem (Hi 26,5; Prz 15,11) 
iOjest przez Niego wOpe!ni kontrolowany (1 Sm 2,6)106. Podziemie wiSc, mimo i? 
zwykle pozostaje poza normalnR sferR wp!ywów Boga Izraela, nie jest jednoczeTnie 
wobec niego ca!kowicie autonomiczne. Tworzy jedynie „niepokojRcR, chaotycznR 
obecnoTU na marginesie doskona!ego kosmosu (porzRdku)”107, aO„umrzeU wOBiblii 
hebrajskiej oznacza przede wszystkim zostaU wyrwanym zOnaszego uporzRdkowa-
nego Twiata, aby wejTU do innego Twiata, chaotycznego, obcego wobec jurysdykcji 
Jahwe (por. Ps 88,6)”108.

Konsekwentnie zatem wOopisach Szeolu nie ma mowy na temat obecnoTci 
Boga. Wymieniane ju? teksty (np., Am 9,1-4; Ps 139,8-10; 1 Sm 2,6), które 
wspominajR, ?e miejsce to nie jest jednak ca!kowicie poza sferR Jego w!adzy, 
sR datowane doTU póXno. Pozwala to sRdziU, ?e rozciRgniScie w!adzy Jahwe na 
trzeci, najni?szy, poziom trójkondygnacyjnej rzeczywistoTci równie? pojawi!o siS 
doTU póXno wO TwiadomoTci staro?ytnych Izraelitów. Niewykluczone, ?e Jahwe, 
pojmowany poczRtkowo jako Bóg burzy, podobnie jak Baal, !Rczony by! wy!Rcznie 
zO?yciem, stRd sfera Tmierci nie tyle pozostawa!a poza jego kontrolR (por. 1 Krl 
17; 2 Krl 4), ile poza jego zainteresowaniem. Tradycja religijna Izraela wiRza!a 
?ycie zOpos!usze"stwem woli Bo?ej. By!o ono niezas!u?onym darem, który po-
przez grzech mo?na by!o utraciU. StRd troska oOto, aby nieustannie Boga wielbiU, 
pokazujRc Mu swoje oddanie iOprzywiRzanie, co jak wierzono, pozwoli cieszyU siS 
Jego b!ogos!awie"stwem, wOktórym jednym zOnajistotniejszych elementów by!o 
w!aTnie d!ugie iOszczSTliwe ?ycie. Brak takiej mo?liwoTci oznacza! wOkonsekwencji 
zerwanie wiSzi zOBogiem ?ywym. 

Wraz zOpowstaniem monarchii Jahwe sta! siS Bogiem narodowym (etap tzw. 
monolatrii Pwt 6,4109) iOnie zmieni!y tego nawet kolejne katastrofy, jak upadek 
Izraela (722 roku przed Chr.) iOJudy (587/6 roku przed Chr.). Co wiScej, wygna-

105 WOegzegezie rabinicznej pojawi! siS jednak poglRd, ?e Jahwe móg! stworzyU Szeol wOdru-
gim dniu stworzenia, gdy? jedynie wtedy nie pada standardowa ocena Jego dzie!a wyra?ona 
zwrotem „to by!o dobre”. Por. L.R. Bailey, Biblical Perspectives on Death, Philadelphia 1979, 
53.

106 Przekonanie to pojawia siS jednak doTU póXno wOwyobra?eniach autorów starotestamentalnych, 
jak przekonuje G. Eberhardt, JHWH und die Unterwelt. Spuren einer Kompetenzausweitung 
JHWHs im Alten Testament (FAT 2. Reihe 23), Tübingen 2007, zw!. podsumowanie s. 393-
399.

107 Ch. Peri, Il regno del nemico, Brescia 2003, 51.
108 Peri, Il regno, 51.
109 B. Lang, „Die Jahwe-allein-Bewegung: Neue Erwägungen über die Anfänge des biblischen 

Monotheismus”, w: Der eine Gott und die Götter. Polytheismus und Monotheismus in antiken 
Israel, red. M. Oeming, K. Schmidt, Zürich 2003, 97-110.
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nie babilo"skie pozwoli!o wypracowaU iOumocniU wOmyTleniu narodu wybranego 
ideS Jahwe jako uniwersalnego, jedynego iOwszechmogRcego Boga (Ps 147,5)110. 
Spotkanie zOmitologicznymi wyobra?eniami mieszka"ców Mezopotamii wyostrzy!o 
spojrzenie samych Izraelitów na temat w!adzy Jahwe nad Twiatem iOsi!ami cha-
osu (por. Rdz 1) iOwOkonsekwencji sprawi!o, ?e przesta!o ulegaU wRtpliwoTci, i? 
ma On w!adzS nad nale?Rcymi do tej rzeczywistoTci Szeolem iOTmierciR (por. Iz 
26,14; Hi 26,5; Ps 49).

W.W. ETYMOLOGIA S6OWA (E’ÔL

S!owo !e’ôl nie ma swojego odpowiednika wO?adnym zOpokrewnych jSzyków 
semickich. Nie dowiedziono tak?e wO przekonujRcy sposób jego etymologii111. 
PoczRtkowo sugerowano, ?e mo?e chodziU oOzapo?yczenie zO jSzyka akadyjskie-
go: !u’)lu (podziemie); !i-la-an = e-rebd(UTU)-!i, pozwalajRce po!RczyU biblijny 
Szeol zOzejTciem bóstwa s!o"ca (Szamasz wOMezopotamii; Szapasz wOUgarit) do 
podziemia; !a’)lu – „pytaU” (Szeol by!by wOtej koncepcji etymologicznej „miejscem 
podjScia decyzji”); !u’)ra (dom Tammuza); !uwala (bogini zaTwiatów); !illan (za-
chód s!o"ca). Wymienione propozycje mia!y jednak swoje s!abe strony, aOczasem 
wrScz wynika!y zOb!Sdnej interpretacji iOnieuzasadnionych skojarze"112.

 Szczególne zainteresowanie czSTci badaczy budzi!a113 iObudzi do dziT114 pro-
pozycja etymologiczna !RczRca hebrajski Szeol zOimieniem Ereszkigal, akadyjskiej 
bogini Twiata podziemnego. Jako jej alternatywne imiS wskazuje siS okreTlenie 
d!u-wa-la, pojawiajRce siS wO dwóch tekstach dotyczRcych rytua!u kispu. Oba 
akadyjskie teksty pochodzR zOEmar, datowane sR na drugR po!owS 2. tysiRclecia 
przed Chrystusem. InspirujR one niektórych badaczy do tego, aby postrzegaU Szeol 
jako hebrajski odpowiednik imienia tej bogini. Takim sugestiom sprzyja te? czSsta 
personiQ kacja Szeolu wOtekstach biblijnych (2 Sm 22,6 = Ps 18,6; Hi 24,19; Pnp 
8,6) oraz fakt, ?e samo s!owo wystSpuje zawsze bez rodzajnika. PersoniQ kacja jest 
jednak Q gurR retorycznR nader czSsto stosowanR wOjSzyku hebrajskim iOkontekst, 

110 Na temat tego procesu por. O. Kaiser, Der Gott des Alten Testaments. " eologie des Alten Te-
staments, t. I: Grundlegung, Göttingen 1993, 113-125.

111 PrzeglRd propozycji por. G. Gerleman, w: THAT II, 838; M. Görg, „»Scheol« – Israels 
Unterweltsbegrid  und seine Herkunft”, BN 17(1982), 26-33; K. Spronk, Beati2 c Afterlife in 
Ancient Israel and in the Ancient Near East (AOAT 219), Nuekirchen-Vluyn 1986, 66-67; Y .J. 
Lewis, „Dead, Abode of the”, w: ABD I, 102; L. Wächter, „!e’ôl  ”, w: TDOT XIV, 239-248; 
Johnston, Shades of Sheol, 77-79. 

112 Szczegó!owo opisuje to Lewis, „Dead, Abode of the”, 102.
113 W. Wood, „Y e Religion of Canaan”, JBL 35 (1916), 268.
114 Por. Hallote, Death, Burial, and Afterlife, 110-114.
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wOktórym pojawiajR siS tego typu wypowiedzi (poetycki iOmRdroTciowy), raczej 
nie pozwala na zbyt daleko idRce wnioski, sugerujRce pierwotne boskie konotacje 
Szeolu115. Ponadto sR jeszcze inne trudnoTci przy takiej hipotezie. Uto?samienie 
nazwy zOEmar zO popularnym imieniem Ereszkigal oznacza!oby, ?e mamy do 
czynienia zOma!o znanym (poza Emar wO ogóle) iO odleg!ym wO czasie alterna-
tywnym imieniem tej bogini. Jak zatem wyt!umaczyU drogS recepcji tej nazwy 
przez staro?ytnych Hebrajczyków, zatarcie jej boskich konotacji iOprzekszta!cenie 
wOnazwS krainy zmar!ych?116

WTród propozycji nie brak te? odniesie" do jSzyka sumeryjskiego: k i g a l /
Z iwal (podziemie); z u l / s u l / Zu l  (kraj bez powrotu). Mo?na wspomnieU tak?e 
arabskie sahâl (otch!a") lub – wychodzRc od egipskiego pojScia !ichor „staw Ho-
rusa” – wskazaU na mo?liwoTU zbitki jSzykowej egipskiego ! (morze) iOsemickiego 
’*l (!e’*l – „jezioro boga/El”), która da!a wO ko"cowym efekcie przemian s!owo 
!e’ôl117. Podobne brzmienie nie uzasadnia jednak wystarczajRco sugerowanej za-
le?noTci etymologicznej. 

Najbardziej ekstremalnR propozycjS, poTród badaczy szukajRcych egipskich 
konotacji s!owa „Szeol”, prezentuje jednak M. Görg118. Uczony ten, odwo!ujRc 
siS do jednej zO inskrypcji grobowych zO epoki Ramessydów wODeir el-Medina, 
sugeruje, i? znajdujRce siS tam s!owo !-j3lw, t!umaczone zwykle jako „jezioro 
sitowia”119, mo?na zrozumieU jako ! – „pole” + j3lw – „ilu” ! El (arabskie: Allah) 
– Bóg. Wed!ug niego semickie s!owo Bóg (El) pochodzi w!aTnie od egipskiego 
iOwspomniany leksem nagrobny nale?y rozumieU wO sensie „pole/kraina Boga”. 
WOinskrypcji egipskiej kraina ta ma jednak znaczenie pozytywne, opisuje rodzaj 
rajskiej rzeczywistoTci. WOBiblii Hebrajskiej Szeol, który mia!by pochodziU od 
tego s!owa (!-j3lw – egipski znak 3 odpowiada hebrajskiemu alef), postrzegany 
jest natomiast raczej negatywnie (por. Ps 49,15), oznacza miejsce oddalenia od 
Boga (Iz 38,18; Ps 88,11-13; 115,17; por. te? Ps 6,6; 30,10). Niemiecki egzegeta 
sugeruje jednak, ?e te negatywne konotacje pojawi!y siS nieco póXniej iOpierwotnie 
Szeol nie by! miejscem bez Boga (Ps 139,8; Am 9,2). Propozycja ta jest jednak 
wysoce spekulatywna iO brak jej przekonywajRcego uzasadnienia, zw!aszcza ?e 
wymienione przez niego teksty datowane sR dziT jako znacznie m!odsze.

115 Na ten temat obszerniej por. H.M. Barstad, „Sheol”, w: DDD, 768-770. Metaforyce iOper-
soniQ kacji Tmierci poTwiScona jest te? opublikowana niedawno monograQ a S.U. Gulde, Der 
Tod als Herrscher in Ugarit und Israel (FAT 2. Reihe 22), Tübingen 2007.

116 Por. Johnston, Shades of Sheol, 79; Lema"ski, „Sprawisz, abym o-y/”, 82.
117 W. Wifall, „Y e Sea of Reeds as Sheol”, ZAW 92(1980), 325-332.
118 Ein Haus im Totenreich. Jenseitsvorstellungen in Israel und Ägypten, Düsseldorf 1998, 143-148 

= M. Görg, „»Scheol«”, 26-33.
119 Tak t!umaczy! je E. Dévauds (1910), który jako pierwszy sugerowa! takR etymologiS Szeolu 

por. H. Wildberger, Jesaja. Kapitel 13-27 (BK X.2), Neukirchen-Vluyn 1978 (21989), 548.
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Rodzime hebrajskie korzenie analizowanego s!owa zaproponowa! natomiast 
L. Koehler120. Ten wybitny lingwista wskaza! na protohebrajskR formS !e’ô, do 
której – wed!ug niego – znacznie póXniej dodano emfatyczne iOwzmacniajRce sens 
s!owa Q nalne „l”. Punktem wyjTcia tak powsta!ej formy by! rdze" !’h, oznaczajRcy 
opuszczone/zniszczone miejsce. Analizowany rzeczownik nale?a!by wiSc do tej 
samej grupy co rzeczownik kerem – „winnica” + „l” = karmel – urodzajny teren. Szeol 
wO tej koncepcji etymologicznej mia!by wiSc znaczenie „nie-kraj/niezamieszka!a 
ziemia”. Jednak wielu egzegetów121 wyra?a tu swoje wRtpliwoTci, czy interesujRcy 
nas rzeczownik nale?y do tej samej grupy, co rzeczownik kerem.

Inna propozycja rodzimego zakorzeniania badanego leksemu wiR?e siS 
zOnajbardziej oczywistym skojarzeniem Szeolu zOrdzeniem czasownikowym !’l – 
„pytaU”122. WOtym wypadku Szeol mo?na by zrozumieU jako „miejsce zadawania 
pyta" (zmar!ym)”, jednak taka etymologia nie ma swego potwierdzenia wO?adnym 
zOmiejsc, wOktórych mówi siS oOSzeolu. Podobnie rzecz siS ma zOpropozycjR wypro-
wadzenia badanego okreTlenia ze s!owa !`l – „drR?yU”123. Inne sugerowane rodzime 
konotacje to rdzenie czasownikowe: !wl „byU rozleg!ym”, !l’ – „byU spokojnym”; 
!wl – „byU g!Sbokim”124. Szczególnie ta ostatnia propozycja125, odnoszRca s!owo 
„Szeol” do protosemickiego rzeczownika !uw)l oznaczajRcego „spódnicS”, „dolnR 
czSTU” lub po prostu „dno”, mog!aby wskazywaU, ?e wOnazwie „Szeol” zamkniSta 
jest idea dolnej czSTci trójkondygnacyjnego Twiata.

SpoTród hebrajskich etymologii na szczególnR uwagS zas!uguje tak?e propozycja 
L. Wächtera126. Badacz ten proponuje wyprowadziU analizowany rzeczownik od 
wczeTniejszego s!owa !e’)l, zOnaturalnym d!ugim „a” wOsylabie dominujRcej, która 
mog!a ulec przemianie wOd!ugie „o” jeszcze na etapie jSzyka protosemickiego, 
u?ywanego wOKanaanie127. WOhebrajskim, jak iO innych jSzykach semickich, ’al 
pojmowane mo?e byU jako negacja, która wczeTniej by!a rzeczownikiem oOznacze-
niu „nic”. Mo?na sobie wyobraziU wiSc ewolucjS s!owa polegajRcR na wyd!u?eniu 
samog!oski „a” iOdodanie „Z” wOroli archaicznego formantu, poTwiadczonego czasem 

120 L. Koehler, „Alttestamentliche Wortforschung”, TZ 2 (1946), 71-74; por. te? HAL 1274.
121 T. Podella, „Scheol”, w: Neues-Bibel Lexikon, Bd. III, red. M. Görg, B. Lang, Düsseldorf – 

Zürich 2001, 240; Johnston, Shades of Sheol, 78.
122 M. Jastrow, „Y e Name of Samuel and the Stem Z’l”, JBL, 82-105 (zw!. 89-92) !Rczy etymologiS 

zOpraktykR nekromancji (por. Pwt 18,11; 1 Krl 19,13; Szeol + tĕraf îm - wyobra?enie zmar!ych 
przodków; por. Ez 21,26).

123 Wächter, „!e’ôl  ”, 240.
124 Johnston, Shades of Sheol, 78 n. 47.
125 Stadelmann, " e Hebrew Conception, 165-166.
126 Wächter, „!e’ôl  ”, 241.
127 Podobny proces: !)l:m ! !)l)m ! !)l)mu (ugar. !lm; arab. salamun – „pokój”) por. R. Meyer, 

Hebräische Grammatik, Berlin–New York 1992, §23.1a.
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jeszcze wO póXniejszym jSzyku hebrajskim128. WychodzRc od takiej propozycji, 
Wächter sugeruje dwa mo?liwe znaczenia s!owa „Szeol”: 1) zak!adajRc, ?e formant 
„Z” stanowi element przyczynowo-sprawczy, mo?na rozumieU rzeczownik jako 
„sprowadziU kogoT do nicoTci/ zniszczyU/ unicestwiU”; 2) jeTli przyjRU, ?e chodzi 
oO zaimek wzglSdny, jak akadyjskie !u, wówczas mo?na interpretowaU badany 
rzeczownik wOsensie „nale?Rcy do nicoTci”, „miejsce nicoTci”. Wspomniany autor 
sk!ania siS do drugiej propozycji. Jednak nie brak badaczy, którzy podwa?ajR 
takR etymologiS, wskazujRc na fakt, ?e wOjSzyku hebrajskim ’al nigdy nie tworzy 
rzeczowników wOsensie „Nicht-sein/Nichtexistenz”129.

Jak widaU na podstawie przeprowadzonego przeglRdu propozycji etymo-
logicznych, hebrajski termin !e’ôl nie wydaje siS stanowiU obcego zapo?yczenia, 
lecz rodzimR iOoryginalnR nazwS, okreTlajRcR powszechnie znanR koncepcjS Twiata 
zmar!ych. Mamy wiSc do czynienia zOhebrajskR izoglosR130, której etymologia 
pozostaje nadal przedmiotem debaty. Czy jednak oryginalna nazwa nie oznacza 
tak?e innej, wOstosunku do wyobra?e" sRsiadów, koncepcji zaTwiatów?

W.\. RZECZOWNIK (E’ÔL IO JEGO KONTEKST LITERACKI

Wspomniane powy?ej trudnoTci zwiRzane zOetymologiR sprawiajR, ?e hebraj-
skie s!owo !e’ôl zwykle pozostawiane jest bez t!umaczenia. WOBiblii Hebrajskiej 
pojawia siS 66 razy (+Iz 7,11)131, zawsze bez rodzajnika (imiS w!asne) iOzOniejasnR 
przynale?noTciR rodzajowR (rodzaj ?e"ski: Ps 86,13; Iz 5,14; rodzaj mSski: Iz 14,9; 
Hi 26,6)132. Zawsze te? opisuje domenS Tmierci, choU niekoniecznie wO sensie 
przestrzennym, jako miejsce po!o?one g!Sboko pod ziemiR133.

Istotne dla jego zrozumienia jest uwzglSdnienie kontekstu, wO jakim siS 
pojawia134. Takiego rozró?nienia zabrak!o cytowanemu na poczRtku, klasyczne-
mu opracowaniu N.J. Trompa, przez co wyniki jego bada" nie oddajR niuansów 

128 Meyer, Hebräische Grammatik, §40.6.
129 Görg, Ein Haus im Totenreich, 143.
130 E.H. Merill, „!e’ôl  ”, w: New International Dictionary of Old Testament " eology and Exegesis, 

red. W.A. VanGameren, London 1997, 6.
131 OdnoTnie do Iz 7,11: !e’)l)h sR dwie tradycje interpretacyjne. Jedna czytajRca wyra?enie jako 

imperativus od !’l – „pytaU” iOdruga interpretujRca go jako rzeczownik „Szeol”. WiSkszoTU 
badaczy opowiada siS za drugR opcjR; por. B.S. Childs, Isaiah (OTL), Louisville–London 
2001, 61.

132 GKC § 145t.
133 Inaczej Johnston, Shades of Sheol, 70.
134 Por. T. Podella, „Grundüge alttestamentlicher Jenseitsvorstellungen: !e’ôl  ”, BN 43 (1988), 

70-89 (por. Podella, L’Aldilà); Johnston, Shades of Sheol, 71. Dane statystyczne podajemy za 
tym ostatnim.
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znaczeniowych analizowanego pojScia. Zatem badane tu s!owo !e’ôl pojawia siS 
wOnastSpujRcych kontekstach: 

1)  psalmicznym (21 razy): Ps (16 razy) 6,6; 9,18; 16,10; 18,6; 30,4;  31,18; 
49,15 (2 razy); 55,16; 86,13; 88,4; 89,49; 116,3; 139,8; 141,7; inne (5 razy): 1 
Sm 2,6; 2 Sm 22,6; Iz 38,10.18; Jon 2,3;

2)  re* eksyjnym (20 razy): Hi (8 razy) 7,9; 11,8; 14,13; 17,13.16; 21,13; 
24,19; 26,6; Prz (9 razy) 1,12; 5,5; 7,27; 9,18; 15,11.24; 23,14; 27,20; 30,16; inne 
(3 razy): Pwt 32,22; Koh 9,10; Pnp 8,6;

3)  profetycznym135 (17 razy): Iz 5,14; 7,11; 14,9.11.15; 28,15.18; 57,9; Ez 
31,15-17; 32,21.27; Oz 13,14 (2 razy); Am 9,2; Ha 2,5;

4)  narracyjnym (8 razy): Rdz 37,35; 42,38; 44,29.31; Lb 16,30.33; 1 Krl 2,6.9.

Powy?sza klasyQ kacja pozwala wyciRgnRU kilka istotnych wniosków136: 
1. ZnacznR wiSkszoTU tekstów, wOktórych pojawia siS badane s!owo, stano-

wi literatura psalmodyczna iOmRdroTciwo-rea eksyjna, aOwiSc taka, wOktórej autor 
jest osobiTcie, intelektualnie iO emocjonalnie zaanga?owany. CzSsto wiR?e siS to 
zOakceptacjR lub brakiem takiej akceptacji wobec w!asnego losu albo antycypacjR 
losu swoich wrogów. Rzadko natomiast kontekst wypowiedzi stanowi narracja 
lub mowa niezale?na (wyjRtek to Lb 16,33).

2. Nigdy nie ma mowy oOSzeolu wOkontekTcie Tmierci patriarchów, królów, 
proroków czy kap!anów.

3. Nigdy nie pojawia siS to pojScie wOmateriale legalistycznym, aOoOTmierci 
wOogóle mówi siS tam jedynie, zakazujRc nekromancji lub wOzwiRzku zOkarR Tmierci.

4. U?ycie pojScia !e’ôl nie ogranicza siS jedynie do literatury biblijnej zOjej 
najwczeTniejszej fazy rozwoju, ale pojawia siS tak?e wO znacznie póXniejszych 
tekstach137.

5. MajRc na uwadze liczne odniesienia Starego Testamentu do Tmierci 
(rdze" mwt u?yty jest oko!o 1000 razy) zaskakujRcy jest fakt, ?e s!owo !e’ôl iOjego 
synonimy, które bada Tromp, pojawiajR siS razem tylko oko!o stu razy. Zatem 
wbrew opinii Trompa138 zaTwiaty/podziemia nie stanowiR wOStarym Testamencie 
jednego zO centralnych tematów, aO jedynie zagadnienie peryferyjne. Bóg Izraela 

135 Bez Iz 38,10.18 iOJon 2,3 zaklasyQ kowane przez Johnstona jako psalmiczne.
136 Johnson, Shades of Sheol, 71-72. 
137 BiorRc pod uwagS fakt, ?e LXX zasadniczo t!umaczy !e’ôl pojSciem hades (60 razy; tylko 3 razy 

jako thanatos: 2 Sm 22,6; Prz 23,14; Iz 28,15; por. Wächter, „!e’ôl  ”, 241), nale?y uwzglSdniU 
tu tak?e u?ycie tego ostatniego wOMdr 1,14; 2,1; 16,13; 17,13; Syr 9,12; 14,12.16; 17,27; 
21,10; 28,21; 41,4; 48,5; 51,5; 2 Mch 6,23; por. A'Concordance to the Septuagint, red. E. Hatch, 
H.R. Redpath, Grand Rapids 1998.

138 N.J. Tromp, Primitive conceptions of death and the nether world in the Old Testament, Roma 
1969, 211-212.
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– jak s!usznie podkreTla Johnston139 – jest Bogiem ?ywym (Pwt 5,26; Joz 3,10; 
2 Krl 19,4; Jr 10,10; Mt 16,16; 26,63) iOdlatego jest te? Bogiem ?ywych, aOnie 
umar!ych (por. Mt 22,32; Mk 12,27; 6k 20,38).

W.^. RZECZYWISTOrx OPISYWANA PRZEZ S6OWO (E’ÔL

Szeol spe!nia wszystkie warunki wspomnianego ju? tzw. symbolic inversion 
in Death. Nie ma wRtpliwoTci, ?e znajduje siS on „pod ziemiR”. Aby siS do niego 
zbli?yU lub dostaU, trzeba „zejTU” (yrd u?yte 18 razy Lb 16,30; Jon 2,7; Ps 22,30) 
lub „zstRpiU” (nh, t Hi 17,16; 21,13), Natomiast, aby ze" powróciU, trzeba „wejTU 
(idRc do góry)” (’lh 1 Sm 2,6; 28,13; Ps 30,4; 71,20; Hi 7,9). CzSsto klasyQ kuje 
siS Szeol jako coT, co znajduje siS „poni?ej” (tah, tit Pwt 32,22; Ps 86,13; por. Ez 
31,14.16.18), jest g!Sbokie (`mq Hi 11,8; Prz 9,18; Iz 7,11) iOto?same zO„dziurR” 
(bôr Ps 88,7; Lm 3,53.55), ziemiR (’eres,  Ps 63,10; Ez 26,20; 31,14.16.18; 32,18.24), 
prochem (Hi 17,16; 21,26; Ps 7,6; por. Rdz 3,19), stanowi opozycjS wobec nieba 
(Hi 11,8; Ps 139,8; Iz 7,11; Am 9,2). Mieszka"cy Szeolu czasem okreTlani sR jako 
„ci, którzy zeszli do dziury” (Iz 38,18; Ez 26,20; Ps 28,1; Prz 1,2)140.

Hipoteza uto?samiajRca jednak Szeol zOgrobem141 nie spotka!a siS zOakceptacjR. 
Jakkolwiek zwiRzek grobu iOSzeolu nie zosta! do dziT precyzyjnie wyjaTniony, to 
jednak ograniczanie rozumienia tego ostatniego jedynie do niszy grobowej jest 
zbyt daleko idRcym uproszczeniem. Nie mo?na ignorowaU faktu, ?e nawet tam, 
gdzie opisy sugerujR takie uto?samienie, mówiRc oO robactwie czy zgniliXnie, to 
wspomina siS wOtym samym kontekTcie równie? oOmieszka"cach Szeolu (PsO88,6.10; 
Iz 14,9-10). Grób mo?e byU jednak przedsionkiem Twiata zmar!ych, pierwszym 
krokiem wO jego stronS142.

Szeol, podobnie jak wOwyobra?eniach ludów Mezopotamii, jest krajem 
bez powrotu (Hi 16,22), otoczony jest bramami (Iz 38,10; Ps 9,14; 107,18; Hi 
38,17; Mdr 16,13; Mt 16,18), ma swoje zawory ( Jon 2,7) iOwiSzy (Ps 18,6; 116,3; 
por. Hi 14,13.18-22), panuje wOnim ciemnoTU (h, !k Hi 10,21; 17,13; 18,18 Ps 

139 Johnson, Shades of Sheol, 72.
140 Podobnej terminologii u?ywa siS równie? wOtekstach zOUgarit por. KTU2 1.4.IV:8; VIII:8-9; 

1.5.II:4-5; zob. Gulde, Unterweltvorstellungen, 394.
141 A. Heidel, " e Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, Chicago 1946, 137-223; R.L. 

Harris, „Y e Meaning of the Word Sheol as Shown by Parallels in Poetic Texts”, Bulletin of 
the Evangelical " eological Society 4 (1961), 129-135; R.L. Harris, „Why Hebrew She’ol was 
translated »Grove«”, w: " e Making of a'Contemporary Translation, red. K.L. Barker, London 
1987, 75-92.

142 Idea J. Petersona: Szeol = Ur-grave nie ma potwierdzenia wOBiblii; por. Lewis, „Dead, Abode 
of ”, 103.
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88,13; Lm 3,6; Syr 22,11; g!Sboka ciemnoTU s, lmwt Hi 38,17; ciemne miejsce 
mh, !kym Ps O88,7; 143,3), milczenie iOca!kowity brak aktywnoTci (HiO14,10; Ps 
31,17-18; 94,17; 115,17; Iz 14,10; 47,5; Ez 32,21)143. NieaktywnoTU ta wynika 
zOnaturalnej niemocy. Zmarli wO istocie nie dysponujR mo?liwoTciR dzia!ania, sR 
tylko „cieniami” ?yjRcych niegdyT na ziemi. Konsekwentnie wiSc rzeczywistoTU 
post mortem pojmuje siS jako „odwrócenie” tej, której doTwiadcza siS za ?ycia. To 
przede wszystkim niezdolnoTU do wielbienia Boga sprawia, ?e Jahwe nie interesuje 
siS mieszka"cami Szeolu144. Czasem jedynie przybycie kogoT szczególnego (np. 
okrutnego tyrana) powoduje poruszenie mieszka"ców (cienie zmar!ych) tego 
miejsca (Iz 14,9; Ez 32,21). Tekst Iz 14, przywo!ywany tu ju? kilkakrotnie, opisuje 
upadek tyrana iOstanowi jeden zOnielicznych, jeTli nie jedyny, „szczegó!owy” opis 
geograQ i Szeolu wOStarym Testamencie145. Opis prezentuje tS krainS jako rodzaj 
dziury lub cysterny, wOktórej mieszkajR cienie zmar!ych146. Znajduje siS wOniej 
coT wO rodzaju miasta tonRcego wOciemnoTciach, którego mieszka"cy pozostajR 
bez ruchu, zastygli na swoich tronach. Budzi ich tylko przybycie owego tyrana. 
Poruszenie to ma jednak symboliczne znaczenie. PodkreTla fakt, ?e nawet tak 
wielki w!adca wynoszRcy wOswej pysze w!asny majestat na równi zObogiem, teraz 
ko"czy swój ?ywot wraz zO innymi Tmiertelnikami.

Prorok Ezechiel dodaje do tego opisu obraz podziemia podzielonego po-
miSdzy ró?ne narody, nieobrzezanych, gwa!towników, poleg!ych wObitwie (Ez 32). 
Trudno jednak na podstawie miejsca, wOktórym znajdujR siS niektóre grupy lub 
jednostki (Asyryjczycy – wOnajni?szej czSTci Ez 32,23; król Babilonii – wOg!Sbo-
kiej dziurze Iz 14,15), wnioskowaU oO tym, ?e spotyka ich gorszy los ni? innych 
mieszka"ców Szeolu147.

Nie ma natomiast wOBiblii Hebrajskiej mowy oO jakimT szczególnie z!ym 
jedzeniu, na które skazani byliby mieszka"cy krainy zmar!ych. Takie wyobra-
?enia mieli mieszka"cy Mezopotamii iOUgarit. Jedyne nawiRzanie do tej idei 
mo?e stanowiU wzmianka oOpiciu uryny czy jedzeniu odchodów zO2 Krl 18,27; 
Iz 36,12. Oba teksty nie dotyczR jednak Twiata zmar!ych iOnie ma pewnoTci, czy 
rzeczywiTcie stanowiR aluzjS do tych konkretnych wyobra?e"148.

143 Takie wyobra?enia wyra?ajR ideS Szeolu pojStego jako swoiste wiSzienie por. Johnson, Shades 
of Sheol, 76; Kruger, „Symbolic Inversion”, 404.

144 B. Janowski, „Die Toten loben JHWH nicht. Psalm 88 und das alttestamentliche Todesver-
ständnis”, w: Auferstehung-Resurrection, red. F. Avemaria, H. Lichtenberger (WUNT 135), 
Tübingen 2001, 20-28.

145 K. Schöpa in, „Ein Blick in die Unterwelt ( Jesaja 14)”, TZ 58 (2002), 299-314.
146 Wiele elementów opisu !Rczy siS zO jSzykiem iOwyobra?eniami znanymi zOMezopotamii 

iOUgarit; por. Fischer, Tod und Jenseits, 144.
147 Johnson, Shades of Sheol, 76-77.
148 Na ten temat Kruger, „Symbolic Inversion”, 402-403.
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Przytoczone powy?ej przyk!ady opisów Szeolu pozwalajR widzieU wOnim nie 
tylko miejsce przeznaczenia dla zmar!ych, ale tak?e kosmologiczne ekstremum, 
le?Rce wOopozycji do nieba. Takie rozumienie Szeolu nie wyczerpuje jednak zakresu 
rzeczywistoTci opisywanej tym pojSciem. Wspomniana ju? (por. par. 2.1) nieostra 
granica pomiSdzy ?yciem iO TmierciR, jak równie? specyQ czny jSzyk psalmiczno-
 -mRdroTciwy, stanowiRcy dominujRcy kontekst, wOktórym pojawiajR siS odniesienia 
do Szeolu (por. par. 2.3), pozwalajR rozszerzyU rozumienie hebrajskiego s!owa !e’ôl 
iOopisywanej nim rzeczywistoTci znacznie poza pojSty topograQ cznie punkt/miejsce 
znajdujRce siS poni?ej Twiata ?ywych. Klasyczna ju? dziT monograQ a Ch.OBartha149, 
zajmujRca siS m.in. rozumieniem Szeolu wOspecyQ cznym kontekTcie psalmicznym, 
zwraca uwagS na fakt, ?e oOpobycie wOSzeolu czSsto mówi osoba, która jeszcze 
?yje, co wiScej ma nadziejS na wyzwolenie zOwiSzów niemocy iOzagro?e", które 
konsekwentnie pojmowane sR tu jako przejawy (Vorform)150 Tmierci iOdominacja 
Szeolu. WOtych wypadkach Szeol nie tyle oznacza miejsce, ile stan lub samopo-
czucie, wOjakim znajduje siS orant. WOpodobny sposób wydaje siS traktowaU Szeol 
cierpiRcy Hiob, dla którego jego stan oznacza tymczasowe uwiSzienie wOSzeolu 
(Hi 14,13.18-22). WO tym wypadku zatem pojSciem Szeolu opisuje siS pewne 
specyQ czne doTwiadczenie egzystencjalne zwiRzane zO poczuciem oddalenia od 
Boga, któremu towarzyszy jednak?e niegasnRca nadzieja na ocalenie (ntsl), wy-
prowadzenie (yts’), wybawienie (y!`), wykupienie (pdh)151 zOwiSzów Szeolu lub 
po prostu zabranie (lqh, ) go stamtRd przez Jahwe.

Cierpienie, zgodnie zOklasycznR teoriR retrybucji152, pojmowano jako wyraz 
kary za grzechy. StRd znalezienie siS wO sytuacji opisywanej jako „przebywanie 
wOSzeolu” prawie zawsze !Rczy siS zOprzeznaczeniem grzesznika. Nieliczne wyjRtki, 
jak Jakub (Rdz 37,35); Ezechiasz (Iz 38,10); Hiob (Hi 17,13-16) czy anonimowy 
psalmista (Ps 88,4), !Rczone sR tak?e ze TwiadomoTciR kary lub doTwiadczeniem 
cierpienia, którego przyczyny próbuje siS dopiero odkryU. WOwiSkszoTci wypadków 
jednak Szeol przeznaczony jest dla z!oczy"ców (Iz 5,14; Ps 9,18; 31,18; 141,7; 
Hi 21,13), grzeszników (Hi 24,19), zadufanych wOsobie bogaczy, pok!adajRcych 
swe nadzieje wOtym, co posiadajR (Ps 49,14), szyderców (Iz 28,15.18) iOludzi nie-
moralnych (Prz 5,5; 7,27; 9,18). Takie jest równie? przeznaczenie buntowników 
wobec woli Bo?ej (Korach iO towarzysze: 1 Lb 16,30.33; Joab iOSzymei: 1 Krl 

149 Die Erretung vom Tode in den individuallen Klage- und Dankliedern des Alten Testaments, 
Zöllikon 1947 (31997).

150 G. Fohrer, „Das Geschick des Menschen nach dem Tod im Alten Testament”, Kerygma und 
Dogma 14 (1968), 250-251; Lema"ski, „Sprawisz, abym o-y/”, 269-270.

151 Görg, Ein Haus im Totenreich, 150-157.
152 Na ten temat M. Filipiak, „Problem retrybucji”, w: ten?e, Ksi3ga Koheleta (PrST, VIII/2), 

Pozna"–Warszawa 1980, 210-216; Lema"ski, „Sprawisz, abym o-y/”, 309-311.
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2,6.9) oraz wrogów narodu (król Babilonii: Iz 14,11.15; Egipcjanie: Ez 31,15-
17; inni: Ez 32,18-32)153. Chodzi zatem oOrodzaj anty-Elizjum154, rzeczywistoTU 
iOmiejsce, wOktórym nie powinni siS znaleXU sprawiedliwi iObogobojni Izraelici.

Dwa przypadki, kiedy autorzy biblijni wydajR siS mówiU oOprzeznaczeniu wszyst-
kich do Szeolu (Ps 89,48-49; Koh 9,7-10), tak?e nie muszR odbiegaU od wskazanej 
powy?ej regu!y. Pierwszy mo?e dotyczyU sytuacji, wOktórej modlRcy siS ma poczucie, 
?e Szeol jest przeznaczony dla grzesznika155, aOdrugi wyra?a jedynie sceptycyzm 
poznawczy, aOnie ca!kowity brak nadziei wO obliczu Tmierci, gdy? przemyTlenia 
Koheleta zOrozdzia!u 9 nie sR ostatnim s!owem tej ksiSgi (Koh 12; por. Ps 49)156. 

Jak wOzwiRzku zOtym rozumieU hebrajskie pojScie !e’ôl iOopisywanR przez nie 
rzeczywistoTU? NiewRtpliwie trzeba przyznaU racjS intuicji badawczej wspomi-
nanego powy?ej Ch. Bartha, który dowiód!, ?e dla psalmistów, mo?na tu dodaU 
tak?e mSdrców, Szeol nie stanowi jakiejT wRskiej iO ograniczonej przestrzennie 
rzeczywistoTci. OOile ?ycie iOTmierU do dwa przeciwstawne stany, które nieustan-
nie zachodzR na siebie, oOtyle Szeol, reprezentujRc drugi zOnich, opisuje sytuacjS 
iOsamopoczucie, wOjakim znajduje siS grzesznik. Nie jest to jednak rzeczywistoTU, 
która zniewala ?yjRcego od razu iObezpowrotnie. Ma ona bowiem ró?ne stopnie 
intensywnoTci iOna ró?nych etapach, we wspó!pracy zOBogiem, mo?e zostaU po-
konana157. Rozumienie przestrzenne – ostateczne miejsce pobytu grzeszników 
iOz!oczy"ców, stanowi ostatni etap tego procesu, kiedy wyczerpane zostajR wszystkie 
mo?liwoTci ocalenia. We wczeTniejszym stadium rozwoju eschatologii biblijnej 
moment Tmierci sprawiedliwego zawsze stanowi! newralgiczny punkt rea eksji. 
Jakkolwiek TmierU by!a naturalnym etapem wie"czRcym ?ycie cz!owieka (Rdz 
25,7-8: Abraham; Hi 42,16: Hiob) iOwynika!a zOu!omnoTci jego natury (Rdz 2,7; 
3,19; 3,22; 6,3), to zawsze aktualne by!o pytanie: czy wOsytuacji, kiedy wzajemna 
relacja pomiSdzy Bogiem iOcz!owiekiem jest prawid!owa, aOjego powodzenie jest 
owocem Bo?ego b!ogos!awie"stwa, to taki stan rzeczy musi byU przerwany przez 
TmierU? Starotestamentalne rozumienie Szeolu, jakkolwiek niewolne od wyobra?e" 
rozpowszechnionych wTród innych ludów [yznego Pó!ksiS?yca, poddane zOczasem 
tak?e konfrontacji zOwyobra?eniami przyniesionymi przez kulturS hellenistycznR 

153 Johnson, Shades of Sheol, 81.
154 OkreTlenie Görga, Ein Haus im Totenreich, 146-148.
155 Por. interpretacje w: Johnson, Shades of Sheol, 82-83: !)w’ – „z!o/fa!sz”, aOnie „pró?noTU/

marnoTU”.
156 TakR opiniS potwierdza tak?e H. Delkurt, „Der Mensch ist dem Vieh gleich, das vertilgt wird”. 

Tod und Hofnung Gegen den Tod in Ps 49 und bei Kohelet (BY S 50), Neukirchen 2005, zw!. 
s. 100-105 (Ertrag).

157 Doskona!R ilustracjR tego stopniowego procesu zniewalania przez TmierU iOSzeol (Hades) jest 
opis zOnajm!odszej ksiSgi Starego Testamentu – Mdr 17,1-18,4; por. L. Mazzinghi, Notte di 
paura e di luce. Esegesi di Sap 17,1-18,4 (AnBib 41), Roma 1995.
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(Kohelet; KsiSga MRdroTci; Syrach), wydaje siS stanowiU tu od poczRtku przyczó-
!ek nadziei na to, ?e los sprawiedliwego po Tmierci nie musi byU taki sam jak los 
grzesznika. JSzyk opisujRcy Szeol ma bowiem g!ównie wymiar poetycko-rea eksyjny 
i, jako taki, nie zawsze iOnie wszSdzie musi byU brany dos!ownie.

WNIOSKI

Zarówno analiza propozycji etymologicznych, jak iOporównanie wyobra?e" 
starotestamentalnych zOpoglRdami sRsiadów wOkwestii rzeczywistoTci post mortem 
wskazujR, ?e hebrajskie pojScie !e’ôl oraz rzeczywistoTU przez nie opisywana odznaczajR 
siS du?R oryginalnoTciR. Staro?ytni Izraelici wyobra?ali sobie niewRtpliwie Szeol jako 
podziemnR czSTU trójkondygnacyjnego wszechTwiata iOopisywali go czSsto jSzykiem 
poetycko-mRdroTciwym, pos!ugujRc siS przy tym wyobra?eniami znanymi zOpoglR-
dów innych ludów tego regionu. Jednak to w!aTnie kontekst starotestamentalnego 
zastosowania s!owa !e’ôl sprawia, ?e obrazowy jSzyk, jakiego siS wOnim u?ywa, nie 
mo?e byU zawsze brany dos!ownie. CzSsto stanowi on bowiem jedynie oOplastyce 
wypowiedzi, aOnie oOrzeczywistych wyobra?eniach. Szeol jest najpierw opisem stanu 
iOsamopoczucia kogoT, kto prze?ywa trudnoTci egzystencjalne. CierpiRcy ma te? 
TwiadomoTU w!asnej przemijalnoTci iOzale?noTci od Boga. Nie przestaje mu siS jednak 
zawierzaU iOufaU wOoswobodzenie oraz odsuniScie zagro?enia ze strony Tmierci, którR 
Szeol reprezentuje. JeTli ju? mowa jest oOSzeolu jako oOmiejscu, zawsze lokalizuje 
siS go pod ziemiR, ale przeznaczony jest on jedynie dla grzeszników, aOnie spra-
wiedliwych. WOpewnym wiSc sensie, mimo ?e na etapie Starego Testamentu wiara 
wOmo?liwoTU przezwyciS?enia Tmierci pojawia siS bardzo nieTmia!o iOstosunkowo 
póXno, to Szeol w!aTnie, ze wszystkimi swoimi starotestamentalnymi konotacja-
mi, jest pierwszym Twiadectwem nadziei, ?e TmierU – rozumiana jako oddalenie 
od Boga – nie musi byU ostatecznym przeznaczeniem sprawiedliwego Izraelity.

SHEOL y L’ALDILÀ EBRAICO OOUNA 
SPECIFICA SITUAZIONE ESISTENZIALE?

Summar y
La parola ebraica !e’ôl, come anche la realtà descritta da essa, risultano molto orginali alla 
luce degli altri concetti antichi al riguardo, difussi nel mondo di Mezzaluna fertile ed 
ittito-greco. Nel’Antico Testamento però il contesto, nel quale viene adoperata la paraola, 
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è di solito quello psalmodico e sapienziale. In esso le imaggini di !e’ôl, anche se spesso 
assomigliano aOquelle dei popoli limitroQ , allo stesso momento fanno parte solo di un 
linguaggio poetico oO sapienziale, non necessariamente da prendere letteralmente ed in 
un modo spaziale. Soprattutto chi parla di solito di !e’ôl non è ancora morto. Si sente 
abbraciato dalla realtà di !e’ôl aOcausa della sua situazione esistenziale che assomiglia la 
morte, ma allo stesso momento spera di essere salvato da Dio. Se si parla ormai di !e’ôl 
come di un luogo, allora lo si colloca sempre sotto la terra. Sempre però quell posto viene 
limitato solamente alla destinazione dei peccatori. Quindi anche se nel’Antico Testamento 
la fede nella possibilità di vincere la morte appare molto timidamente e in maggior parte 
dei casi molto tardi, il quadro biblico di !e’ôl, con tutte le sue connotazioni, sembra essere 
la prima scintilla della speranza cha la morte – concepita come una situazione dell’aldilà 
senza Dio – non è destinata per un giusto e fedele membro di Israele. 
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ZNACZENIE IOOBCHODY rWI]TA NAMIOTÓW... 
WOSTARO[YTNYM IZRAELU

WOstaro?ytnym Izraelu znane by!y trzy najwa?niejsze TwiSta oOcharakterze 
rolniczym iOpielgrzymkowym: PrzaTników, [niw iOZbiorów (Wj 23,14-17). StojR 
one uOpodstaw obchodzonych dzisiaj wOjudaizmie TwiRt: Paschy, Tygodni (Szawuot) 
oraz Namiotów (Sukkot). ChrzeTcijanie celebrujR PaschS jako wielkanocne misterium 
uobecniajRce mSkS, TmierU iOzmartwychwstanie Chrystusa oraz PiSUdziesiRtnicS 
(Szawuot) jako Zes!anie Ducha rwiStego. Jednak TwiSto Sukkot nie znalaz!o 
?adnego chrzeTcija"skiego odpowiednika. Jedynym tekstem nowotestamentalnym, 
wOktórym explicite jest wzmiankowane rwiSto Namiotów (gr. +C-.0#-@9A)1, jest 
Ewangelia Tw. Jana ( J 7,2). Jezus przybywa na nie do Jerozolimy wOsposób ukryty, 
wOobawie przed [ydami ( J 7,10). Wówczas naucza On wOTwiRtyni ( JO7,14) iOpro-
wadzi polemiczne dyskusje ze swoimi adwersarzami na temat swojej mesja"skiej 
to?samoTci iOpos!annictwa. rw. Jan przedstawia Jezusa jako rwiat!oTU iOVród!o 
prawdziwego ?ycia pos!anego do ca!ej ludzkoTci przez mi!ujRcego Ojca. WOostatnim 
dniu TwiSta Jezus uroczyTcie wypowiada obietnicS na temat wody ?ywej: „JeTli ktoT 
jest spragniony, aOwierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie iOpije! Jak rzek!o 
Pismo: Strumienie wody ?ywej pop!ynR zO jego wnStrza” ( J 7,37-38). Ukazanie 

1  WOStarym Testamencie nazwa ta jest u?ywana przez autorów LXX 9 razy na t!umaczenie 
rwiSta Namiotów (hebr.: tksh gh; hag ha-sukkot) – Pwt 16,16; 31,10; Za 14,16.18.19; Ezd 
5,50; 1 Mch 10,21; 2 Mch 1,9.18.

Ks. dr hab. Miros!aw S. WRÓBEL, prof. KUL – Katedra Literatury MiSdzytestamentalnej 
iONauk Pomocniczych Biblistyki, Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Paw!a II; zainteresowania badawcze: literatura qumra"ska, pisma ju-
daizmu rabinicznego, pisma Janowe; miwrobel@kul.pl.
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Jezusa iOJego istotnego nauczania oOsobie w!aTnie wtedy stanowi zaproszenie dla 
czytelników Ewangelii do g!Sbszego poznania znaczenia tego TwiSta wOhistorii 
staro?ytnego Izraela2. WOniniejszym artykule zostanR ukazane fazy rozwoju tego 
TwiSta, jego znaczenie iOsymbolika wOró?nych okresach historii Izraela oraz jego 
Wirkungsgeschichte wOtradycji rabinackiej iOchrzeTcija"skiej.

P. FAZY ROZWOJU rWI]TA NAMIOTÓW 
WO rWIETLE TRADYCJI BIBLIJNYCH

Genezy rwiSta Sukkot (zwanych równie? rwiStem Namiotów, Sza!asów 
lub Kuczek) nale?y szukaU wOkananejskim kulcie dziSkczynnym na zako"czenie 
?niw. Izraelici przejSli je, zachowujRc jego rolniczy charakter. WOBiblii Hebraj-
skiej mo?na znaleXU Tlady wskazujRce na powiRzanie tego TwiSta zOwczeTniejszym 
kultem wOKanaanie. WOKsiSdze SSdziów znajduje siS wzmianka, ?e lud Izra-
ela odwróci! siS od Pana, s!u?Rc bo?kom kananejskim iOobchodzRc ich TwiSta: 
„Mo?ni zOSychem, wyszed!szy na pole, zrywali winogrona iOt!oczyli je, urzRdzajRc 
zabawy. Weszli te? do TwiRtyni swoich bogów, gdzie jedli iOpili oraz z!orzeczyli 
Abimelekowi” (Sdz 9,27). Pewne odniesienia do tego TwiSta mo?na znaleXU 
wOepizodzie uprowadzenia przez Beniaminitów córek Szilo (Sdz 21,19-21) oraz 
wO opisie dorocznego pielgrzymowania do sanktuarium wOSzilo przez ElkanS 
iOAnnS (1 Sm 1,9.12-15). 

Najstarsze tradycje na temat rwiSta Namiotów wOIzraelu zawarte sR wOtekstach 
wzmiankujRcych pierwsze kalendarze TwiRteczne wOKsiSdze WyjTcia (Wj 23,14-

2  Zagadnienia zwiRzane ze rwiStem Namiotów wOStaro?ytnym Izraelu podejmowali m.in.: 
A.OAlt, „Zelte und Hütten”, Alttestamentliche Studien, Bonn 1950, 16-25; H.J. Kraus, Gottes-
dienst in Israel. Studien zur Geschichte des Laubhüttenfests, München 1954; G.W. Macrae, „Y e 
Meaning and Evolution of the Feast of Tabernacles”, CBQ 22 (1960), 251-276; D.J.A. Clines, 
„Y e Evidence for an Autumnal New Year in Preexilic Israel Reconsidered”, JBL 93 (1974), 
22-40; J.L. Rubenstein, " e History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Period, Atlanta 
1995; R. Vicent, La 2 esta judía de las Cabañas (Sukkot), Estella 1995; H. Ulfgard, " e Story 
of Sukkot: " e Setting, Shaping, and Sequel of the Biblical Feast of Tabernacles, Tübingen 1998; 
R.OMartin-Achard, G. Bienaimé, „Sukkot”, w: Supplément au Dictionnaire de la, Bible, t. XIII, 
red. J. Briend, M. Quesnel, Paris 1999, 40-77; L. Devillers, „Histoire et théologie de la fête des 
Tentes (Sukkot)”, RT 100 (2000), 269-303; M. Patella, „Seer’s Corner: Celebrating Succoth”, 
Bible Today 40 (2002), 302-307; L. Devillers, La fête de l ’envoyé, Paris 2002; M. Daise, „Y e 
Days of Sukkot of the Month of Kislev”, w: Enoch and Qumran Origins, red. G. Boccaccini, 
Grand Rapids 2005, 119-128; G. Del Olmo Lete, „Sukkot: de Ugarit al Talmud”, Miscelánea de 
Estudios 53 (2004), 249-269; Nowy leksykon judaistyczny, red. J.H. Schoeps, Warszawa 2007, 787.
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17; 34,18-23). Jest ono tam po!Rczone zOdwoma innymi TwiStami (PrzaTników 
iOTygodni) oraz nosi nazwS rwiSto Zbiorów (@ysah gh). Nazwa ta TciTle wiR?e siS 
zOrolniczym charakterem tego TwiSta iOnawiRzuje do dziSkczynienia Bogu za zbiory 
winogron iOplony zOpól. WOtekstach tych, choU nie ma ustalonej Tcis!ej daty tego 
TwiSta, to jednak podkreTla siS fakt, ?e jego obchody przypadajR na koniec roku.

Trzy uroczyste TwiSta bSdziesz dla Mnie obchodzi! wO ka?dym roku. ObchodzRc 
rwiSto PrzaTników, bSdziesz jad!, jak ci to nakaza!em, przez siedem dni chleb zOnie-
kwaszonej mRki, wOoznaczonym dniu miesiRca Abib, gdy? wOtym miesiRcu wyszed!eT 
zOEgiptu… IOrwiSto [niw pierwszych twoich zbiorów zO tego, co posia!eT na roli, 
oraz +wi!to Zbiorów (@ysah gh) na ko"cu roku, gdy zbierzesz zOpola twój plon. 
Trzy razy wO roku zjawiU siS winien ka?dy twój mS?czyzna przed Panem, Bogiem 
swoim” (Wj 23,14-17).
Zachowaj rwiSto PrzaTników; przez siedem dni bSdziesz jad! chleby przaTne, jak 
to ci poleci!em… BSdziesz obchodzi! rwiSto Tygodni, pierwocin, ?niwa pszenicy 
iO+wi!to Zbiorów (@ysah gh) przy ko"cu roku. Trzy razy wOroku uka?R siS wszyscy 
twoi mS?czyXni przed obliczem Pana, Boga Izraela (Wj 34,18-23).

WOpóXniejszej tradycji deuteronomicznej rwiSto Zbiorów zostaje nazwane 
rwiStem Namiotów (hebr. tksh gh; hag hassukkot – dos!.: „sza!asów”) wOnawiR-
zaniu do budowy iOzamieszkania podczas tego TwiSta wOnamiotach utworzonych 
zOga!Szi. Nazwa ta zdaje siS nawiRzywaU do staro?ytnej praktyki rolniczej budowania 
namiotów wOwinnicach lub na polach wOokresie zbioru plonów. WO tym tekTcie 
Sukkot jest okreTlane jako „TwiSto dla Pana”. WO tradycji deuteronomistycznej 
zostaje okreTlony TciTle czas trwania tego TwiSta (7 dni) iOcharakter jego obchodu 
(powszechnoTU, radoTU, dziSkczynienie za plony iOnawiedzenie sanktuarium):

BSdziesz obchodzi! +wi!to Namiotów (tksh gh) przez siedem dni po zebraniu 
plonów zO twego klepiska iO t!oczni. WO to TwiSto bSdziesz siS radowa! ty, syn twój 
iOcórka, s!uga twój iOniewolnica, aO tak?e lewita, obcy, sierota iOwdowa, którzy ?yjR 
wOtwoich murach. Przez siedem dni bSdziesz TwiStowaU ku czci Pana, Boga swego, 
wOmiejscu, które sobie obierze Pan, za to, ?e ci b!ogos!awi Pan, Bóg twój, we wszyst-
kich twoich zbiorach, wOka?dej pracy twych rRk, iOabyT by! pe!en radoTci. Trzy razy 
do roku uka?e siS ka?dy mS?czyzna przed Panem, Bogiem twoim, wOmiejscu, które 
sobie obierze: na rwiSto PrzaTników, na rwiSto Tygodni iOna +wi!to Namiotów 
(tksh gh). Nie uka?e siS przed obliczem Pana zOpró?nymi rSkami (Pwt 16,13-16).

Najbardziej szczegó!owe przepisy dotyczRce rwiSta Namiotów podaje tradycja 
kap!a"ska. Jest ono przez niR nazywane „TwiStem Pana”. Tradycja ta uTciTla tak?e 
datS TwiSta (piStnasty dzie" siódmego miesiRca przez siedem dni plus ósmy dzie" 
uroczyTcie wie"czRcy TwiSto), k!adRc du?y nacisk na radosne iOuroczyste TwiSto-
wanie oraz na powstrzymanie siS pierwszego iOostatniego dnia od wszelkiej pracy. 
Ka?dego dnia powinny byU sk!adane oQ ary, które zostajR precyzyjnie okreTlone 
wOLb 29,12-38. Tradycja kap!a"ska TciTle wiR?e zamieszkanie wOnamiotach podczas 
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tego TwiSta zOwSdrówkR Izraelitów przez pustyniS ku Ziemi Obiecanej, kiedy to 
naród wybrany po ocaleniu zOniewoli egipskiej zamieszkiwa! wOnamiotach. WOten 
sposób pierwotny rytua! tego TwiSta zostaje po!Rczony zOwa?nym wydarzeniem 
zOhistorii ludu wybranego3.

Po czym Pan powiedzia! do Moj?esza: „Powiedz Izraelitom: PiStnastego dnia tego 
siódmego miesiRca jest +wi!to Namiotów (tksh gh) przez siedem dni dla Pana. 
Pierwszego dnia jest zwo!anie TwiSte: nie bSdziecie wykonywaU ?adnej pracy. Przez 
siedem dni bSdziecie sk!adaU oQ ary spalane dla Pana. Ósmego dnia bSdzie dla was 
zwo!anie TwiSte iOz!o?ycie oQ arS spalanR dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. 
Nie bSdziecie wykonywaU wO tym dniu ?adnej pracy… Tak wiSc piStnastego dnia 
siódmego miesiRca, kiedy zbierzecie plony ziemi, bSdziecie obchodziU #wi!to Pana 
(hwhy gh) przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia 
tak?e uroczysty szabat. WeXcie sobie pierwszego dnia owoce piSknych drzew, liTcie 
palmowe, ga!Rzki gSstych drzew iOwierzb nadrzecznych. BSdziecie siS weseliU przed 
Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. BSdziecie obchodziU to TwiSto dla Pana 
co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokole". WOsiódmym 
miesiRcu bSdziecie je obchodziU. Przez siedem dni bSdziecie mieszkaU wOsza!asach. 
Wszyscy tubylcy Izraela bSdR mieszkali wOsza!asach, aby pokolenia wasze wiedzia!y, 
?e kaza!em Izraelitom mieszkaU wO sza!asach, kiedy wyprowadzi!em ich zO ziemi 
egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kp! 23,33-36.39-43)
Teksty Starego Testamentu !RczR obchody tego TwiSta ze rwiRtyniR Jerozo-

limskR. PoTwiScenie TwiRtyni wybudowanej przez Salomona ma miejsce podczas 
rwiSta Namiotów (1 Krl 8,1-3.62-66). WOOkresie Powygnaniowym obchody 
rwiSta Namiotów zostajR ukazane jako wype!nienie prawa iOugruntowanie to?-
samoTci nowej wspólnoty jednoczRcej siS wokó! Tory iO odbudowanej rwiRtyni 
Jerozolimskiej4.

AOJozue, syn Josadaka, iObracia jego kap!ani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, iObracia jego 
przystRpili do zbudowania o!tarza Boga izraelskiego, aby na nim z!o?yU ca!opalenia, 
jak przepisano wOPrawie Moj?esza, mS?a Bo?ego. IOna dawnym fundamencie wznieTli 
o!tarz, podczas gdy niebezpiecze"stwo grozi!o im ze strony narodów pogranicznych, 
iOz!o?yli na nim ca!opalenia dla Pana, ca!opalenia poranne iOwieczorne. Potem ob-
chodzili +wi!to Namiotów (tksh gh) wed!ug przepisu iOz!o?yli oQ ary codzienne 
wOliczbie wyznaczonej, zgodnie zOwymaganR nale?noTciR codziennR (Ezd 3,2-4).
NastSpnego dnia naczelnicy rodów ca!ego ludu, kap!ani iOlewici zebrali siS uOpisarza 
Ezdrasza, aby zg!SbiU s!owa Prawa. IOwOPrawie, które Pan nada! przez Moj?esza, 
znaleXli przepis, by Izraelici podczas TwiSta wOsiódmym miesiRcu mieszkali wOsza-
!asach. Gdy to us!yszeli, og!osili we wszystkich miastach swoich iOwO Jerozolimie: 
„IdXcie wOgóry iOprzynieTcie ga!Szie oliwne, ga!Szie sosnowe, ga!Szie mirtowe, ga!Szie 

3 Zob. G. MacRae, „Y e Meaning and Evolution of the Feast of Tabernacles”, CBQ 22 (1960), 
256-258.

4 H. Cazelles, „La Fete des Tentes en Israel”, Bible et vie chrietienne 65 (1965), 40-42; J.L. 
Rubenstein, " e History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Period, Atlanta 1995, 
48-50.
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palmowe iOga!Szie innych drzew liTciastych, aby zgodnie zOprzepisem uczyniU sza!a-
sy”. IOwyszed! lud, przynieTli to iOuczynili sobie sza!asy: niejeden na dachu swoim, 
inni na podwórzach swoich, tak?e iOna dziedzi"cach domu Bo?ego, na placu Bramy 
Wodnej iOna placu Bramy Efraimskiej. Tak wiSc ca!a spo!ecznoTU, to jest ci, którzy 
wrócili zOniewoli, uczyni!a sza!asy, iOoni mieszkali wOsza!asach – choU nie uczynili 
tak Izraelici od dni Jozuego, syna Nuna, a? do owego dnia; iOpanowa!a bardzo wiel-
ka radoTU. IOczytano zOksiSgi Prawa Bo?ego dzie" wOdzie", od dnia pierwszego a? 
do dnia ostatniego. Przez siedem dni obchodzono TwiSto, aOdnia ósmego zgodnie 
zOprzepisem odby!o siS zgromadzenie uroczyste (Ne 8,13-18).
WOwizjach prorockich rwiSto Namiotów przybiera znaczenie mesja"skie. 

Widoczne jest to wO eschatologicznej wizji Zachariasza, który zapowiada piel-
grzymowanie wszystkich narodów do rwiRtyni Jerozolimskiej na ko"cu czasów, 
aby obchodziU rwiSto Namiotów. WOwizji tej mocno podkreTlana jest symbolika 
Twiat!a iOwody. WO tych czasach – jak pisze prorok – bSdzie wieczny dzie" (bez 
nocy), aO„zOJerozolimy wyp!ynR strumienie wód, po!owa zOnich pop!ynie do morza 
wschodniego, aOpo!owa do morza zachodniego” (ZaO14,8). Prorok podkreTla, ?e 
narody, które nie przybSdR na TwiSto, poniosR karS suszy iO spadnR na nie inne 
nieszczSTcia. 

Wszyscy ci, którzy ocalejR spoTród wszystkich ludów, biorRcych udzia! wOwyprawie 
na JerozolimS, rokrocznie pielgrzymowaU bSdR, by oddaU pok!on Królowi – Panu 
ZastSpów – iOobchodziU +wi!to Namiotów (tksh gh). AOte zO ludów ziemi, które 
nie pospieszR do Jerozolimy oddaU pok!on Królowi – Panu ZastSpów – bSdR po-
zbawione deszczu. AO jeTli lud Egiptu tam siS nie wybierze iO tam siS nie poka?e, 
spadnR na niego nieszczSTcia, jakimi Pan doTwiadczy narody, które nie przyjdR na 
obchód +wi!ta Namiotów (tksh gh). Taka wiSc kara spotka Egipt iOwszystkie 
narody, które nie pójdR na obchód +wi!ta Namiotów (tksh gh) (Za 14,16-19).

W. rWI]TO NAMIOTÓW WOTRADYCJACH POZABIBLIJNYCH

rwiadectwa pozabiblijne wskazujR, ?e [ydzi Okresu Hellenistycznego 
iORzymskiego powszechnie przestrzegali rwiSta Namiotów5. Plutarch opisuje je 
jako najwiSksze iOnajbardziej uroczyste TwiSto ?ydowskie. WiR?e zOnim budowS 
sza!asów oraz procesjS wOkierunku TwiRtyni. Odnajduje on pewne podobie"stwa 
obrzSdów tego TwiSta zO kultem Dionizosa6. Józef Flawiusz wO Staro-ytno#ciach 
-ydowskich pisze oOrwiScie Namiotów jako TwiScie narodowym iO rozpowszech-

5 Plutarch, Józef Flawiusz, Filon zOAleksandrii, Ksi3ga Jubileuszów, pisma zOQumran.
6 Plutarch, Quaestiones convivales IV 6,2.
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nionym wTród [ydów od dawnych czasów7. Wed!ug niego jest to „najTwiStsza 
iOnajwiSksza uroczystoTU uOHebrajczyków”8. Zdaniem Flawiusza budowa sza!asów 
zwiRzana by!a zOporR deszczowR iOzimnem. PoTwiadcza, ?e wOczasie tego TwiSta 
publicznie czytano TorS. Opisuje równie? wydarzenie, do którego dosz!o wOpod-
czas jednego ze TwiRt Namiotów: otó? Aleksander Janneusz znienawidzony przez 
faryzeuszy iOnaród zosta! obrzucony cytrynami, które TwiStujRcy nieTli wOrSkach9. 
Filon zOAleksandrii zaT, opisujRc rwiSto Namiotów, podkreTla jego dziSkczynny 
charakter na zako"czenie zbiorów. Zauwa?a on, ?e jest to ostatnie TwiSto wOroku, 
dlatego te? ostatni, uroczysty dzie" tego TwiSta nazywa on „ko"cowym, Q nalnym” 
(gr. $J0?&0.). Nie pisze nic na temat budowy sza!asów iOu?yciu ga!Szi drzew. Dla 
Filona rwiSto Namiotów zwiRzane jest zOodpoczynkiem iO zOochronR wiernych 
przez Boga10. KsiSga Jubileuszów wzmiankuje Abrahama, który zO radoTciR ob-
chodzi rwiSto Namiotów, budujRc sza!asy iOobchodzRc o!tarz wOprocesji11. Teksty 
qumra"skie rzadko odnoszR siS do rwiSta Namiotów. Wzmianki oOniektórych 
praktykach zwiRzanych zOtym TwiStem znajdujemy wOrSkopisie 4Q502 (ryt libacji, 
budowanie sza!asów). Zwój rwiRtynny (11Q19) wzmiankuje nazwS tego TwiSta 
(XI 13) iOzawiera opis budowy sza!asów na tarasach (XLII 13.17). WO tekstach 
qumra"skich mo?na tak?e znaleXU odniesienia do tekstów biblijnych, które opisujR 
rwiSto Namiotów (wO 4Q366 odniesienie do oQ ar sk!adanych podczas rwiSta 
Namiotów: Lb 29,32-39; iOdo radoTci: Pwt 16,13-14).

\. WIRKUNGSGESCHICHTE OBRZ]DÓW rWI]TA NAMIOTÓW 
WOTRADYCJI RABINICZNEJ IOCHRZErCIJAoSKIEJ

BadajRc teksty rabiniczne, mo?na zobaczyU rozwój obrzSdów zwiRzanych zOob-
chodami rwiSta Namiotów12. Mimo ?e wOokresie formowania siS Miszny, Tosefty 
iOTalmudu nie istnia!a ju? rwiRtynia Jerozolimska, to jednak teksty wielokrotnie 
nawiRzujR do obrzSdów iO TwiRt zOniR zwiRzanych. Teksty Miszny wzmiankujR 
procesjS odbywanR ka?dego dnia TwiSta (oprócz szabatu) do miejscowoTci Motsa, 

7 Józef Flawiusz, Ant. III 247.
8 Józef Flawiusz, Ant. VIII 100.
9 Józef Flawiusz, Ant. III 10; VIII 4.
10 Filon zOAleksandrii, De legibus specialibus II, 204-213.
11 Jub. 16,21-31.
12 Zob. P. Lenhardt, „Quelgues aspects de la fête des Soukkot s’après la literature rabbinique”, 

Rencontre Chretien et Juifs 59 (1979), 189-196.
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po!o?onej na zachód od Jerozolimy, wO celu szukania ga!Szi drzew u?ywanych 
podczas obrzSdów tego TwiSta13. WOokresie przed zburzeniem TwiRtyni, podczas 
rwiSta Namiotów odbywa!a siS procesja zOsadzawki Siloe. WOtrakcie Tpiewano Ps 
118, który wys!awia! Boga, wieTci! radoTU iOszczSTcie dla pielgrzymów udajRcych 
siS do TwiRtyni:

Oto dzie", który Pan uczyni!: radujmy siS ze" iOweselmy!
OOPanie, wybaw! OOPanie, daj pomyTlnoTU!
B!ogos!awiony, który przybywa wOimiS Pa"skie! B!ogos!awimy wam zOdomu Pa"skiego.
Pan jest Bogiem: niech nas oTwieci! rcieTnijcie szeregi, zO ga!Sziami wO rSkach, a? 
do rogów o!tarza.
JesteT moim Bogiem, chcS Ci dziSkowaU: Bo?e mój, chcS Ciebie wywy?szaU.
Wys!awiajcie Pana, bo dobry; bo !aska Jego na wieki (Ps 118, 24-29).

Najwy?szy kap!an czerpa! wodS, która nastSpnie wOobrzSdzie libacji by!a wy-
lewana na o!tarzu TwiRtyni wOcelu ub!agania Boga oOdeszcz iOb!ogos!awie"stwo14. 
Kap!ani obchodzili o!tarz, aOwO tym czasie wierni potrzRsali ga!Rzkami (obrzSd 
lulaw), wypowiadajRc refren Ps 118: „Jego !aska na wieki”15. Ruchy wykonywane 
wOcztery strony Twiata oraz wOgórS iOwOdó! wyra?a!y wdziScznoTU iOczeTU dla Boga 
jako dawcy wszelkich plonów. Tannaici obrzSd ten rozbudowali, precyzujRc na 
podstawie tekstu Kp! 23,40 cztery roTliny ozdabiajRce namiot. Nale?a!y do nich: 
owoc cytrusowy (etrog), ga!Rzka palmowa (lulaw), ga!Rzka mirtu (hadas) iOwitka 
wierzby (arawa). Rabini rozbudowali tak?e modlitwS oOdeszcz, wOktórej mocno 
podkreTlano element sRdu Bo?ego. Miszna wzmiankuje tak?e libacjS zOwina16. 
Podczas rwiSta Namiotów praktykowano obrzSd Simhat Bet Ha-Szoewah („ra-
doTU miejsca czerpania wody”)17 opierajRcy siS na wezwaniu proroka Izajasza: 
„Wy zaT zOweselem czerpaU bSdziecie wodS ze zdrojów zbawienia” (Iz 12,3). Po 
libacji nastSpowa!y radosne ta"ce iOTpiewy na placu TwiRtynnym. Podczas trwania 
TwiSta, podstawowe czynnoTci ?yciowe, takie jak jedzenie iOspanie, odbywa!y siS 
wOnamiotach budowanych na dachach, balkonach lub wOpobli?u domów. Teksty 
rabiniczne interpretujR termin sukka jako ob!ok chwa!y Bo?ej, Szekina JHWH 
(obecnoTU JHWH), która chroni lud przed niebezpiecze"stwem iOjest zapowiedziR 
mesja"skiej szczSTliwoTci. 

Tradycja chrzeTcija"ska wOniewielkim stopniu podejmuje wOswoich pismach 
tematykS zwiRzanR ze rwiStem Namiotów. Jak wczeTniej wspomniano, jedynym 
tekstem, który explicite wzmiankuje oOrwiScie Namiotów, jest Ewangelia Janowa 

13 Miszna, Sukka IV 5.
14 Miszna, Sukka IV 9.
15 Miszna, Sukka III 9; IV 5.
16 Miszna, Sukka IV 9.10.
17 Miszna, Sukka V 1-3.
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( J 7,2). Badania literackie pozwalajR na wyodrSbnienie wO czwartej Ewangelii 
ca!ego bloku tekstu, który mo?na nazwaU „sekcjR JanowR rwiSta Namiotów” 
( JO 7,1-10,21)18. WO opisie tym znajdujemy uroczyste zawo!anie Jezusa, które 
wypowiedzia! wO ostatni dzie" TwiSta ( J 7,37-39), ukazujRce, ?e to wONim jest 
Xród!o wody ?ywej zdolne zaspokoiU pragnienia wszystkich ludzi. WO bliskim 
kontekTcie jest tak?e wzmiankowana sadzawka Siloe ( J 9,7.11), która jak ju? 
powiedzieliTmy, odgrywa!a wa?nR rolS wOobrzSdach podczas rwiSta Namiotów. 
UOTwiStego Jana obraz namiotu zostaje tak?e przywo!any wOPrologu Ewangelii: 
„S!owo sta!o siS cia!em iOzamieszka!o wTród nas” (KAH F )L@01 +M%J :@<.$;0 CAH 
:+C7.,+$. :. N/E.; dos!: „rozbi!o namiot wTród nas”) ( J 1,14). Mo?e TwiadczyU 
to oO zamierzonym zwiRzku pomiSdzy TwiStem Sukkot aO tajemnicR Wcielenia. 
PrzyjTcie Jezusa do ludzi – wed!ug Ewangelisty – jest pe!nR realizacjR nadziei 
iOradoTci zwiRzanej ze TwiStem Sukkot. 

Pewne teksty Nowego Testamentu mogR zawieraU elementy, które sR le-
piej zrozumia!e wO kontekTcie rwiSta Namiotów. WO scenach przedstawiajRcych 
Przemienienie Pa"skie (Mt 17,1-8; Mk 9,2-8; 6k 9,28-36) Piotr proponuje, by 
zbudowaU namioty (gr. +C-.7) dla Jezusa, Moj?esza iOEliasza: „Panie, dobrze, ?e 
tu jesteTmy; jeTli chcesz, postawiS tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Moj?esza iO jeden dla Eliasza” (Mt 17,4). WO scenie uroczystego wjazdu Jezusa 
do Jerozolimy ( J 12,12-13; paralelne Mt 21,1-9; Mk 11,1-10; 6k 19,28-38) lud 
wita Jezusa, ko!yszRc ga!Rzkami palmowymi iOwo!ajRc s!owami Ps 118,25n, któ-
ry by! recytowany podczas Sukkot: „Hosanna! B!ogos!awiony, który przychodzi 
wOimiS Pa"skie”. WOkontekTcie tej sceny wystSpuje wzmianka oOGrekach, którzy 
przybyli do Jerozolimy, aby oddaU czeTU Bogu. Mo?e byU to aluzja do tekstu pro-
roka Zachariasza, który mówi oOobchodzeniu rwiSta Namiotów przez wszystkie 
ludy iOnarody. WOwielkiej wizji Apokalipsy (Ap 7,9-17), gdzie ukazany jest es-
chatologiczny tryumf wybranych wOniebie, podejmuje siS motywy palm, wyjTcia 
zOEgiptu, opieki Boga nad swoim ludem iOdar wody ?ywej. Wybrani wys!awiajR 
Boga s!owami Ps 118, który jest odmawiany podczas rwiSta Namiotów. Znakiem 
Bo?ej opieki jest namiot rozciRgniSty nad Jego ludem. 

Potem ujrza!em: aOoto wielki t!um, którego nie móg! nikt policzyU, zOka?dego narodu 
iOwszystkich pokole", ludów iO jSzyków, stojRcy przed tronem iOprzed Barankiem. 
Odziani sR wObia!e szaty, aOwO rSku ich palmy ... IO g!osem donoTnym tak wo!ajR: 
„Zbawienie uOBoga naszego, ZasiadajRcego na tronie iOuOBaranka”. ... AOZasiada-
jRcy na tronie rozciRgnie namiot nad nimi. Nie bSdR ju? !aknRU ani nie bSdR ju? 
pragnRU, iOnie porazi ich s!o"ce ani ?aden upa!, bo paTU ich bSdzie Baranek, który 
jest poTrodku tronu, iOpoprowadzi ich do Xróde! wód ?ycia: iOka?dR !zS otrze Bóg 
zOich oczu (Ap 7,9-17).

18 Devillers, La fête de l ’envoyé, 56-57.
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PodsumowujRc, mo?emy stwierdziU, ?e rwiSto Namiotów posiada bogatR 
historiS wO staro?ytnym Izraelu, przechodzRc ró?ne fazy swojego rozwoju – od 
TwiSta kananejskiego oOcharakterze rolniczym, po TwiSto praktykowane do dzisiaj 
przez wyznawców judaizmu. WOOkresie Drugiej rwiRtyni istotnR rolS podczas 
obchodów tego TwiSta odgrywa!a rwiRtynia Jerozolimska, jako znak obecnoTci 
Boga poTród swego ludu. Charakterystycznym rysem by!a wdziScznoTU iOradoTU 
za otrzymane plony. WO czasach Jezusa cieszy!o siS ono du?R popularnoTciR, co 
wOsposób szczególny poTwiadcza tekst Ewangelii Tw. Jana. WOpóXniejszej tradycji 
chrzeTcija"skiej TwiSto to nie ma swojego odpowiednika. Po zburzeniu TwiRtyni 
tradycja rabiniczna rozbudowuje obrzSdy iO przepisy zwiRzane zO tym TwiStem, 
k!adRc szczególny nacisk na wymiar prawny iO eschatologiczny tego TwiSta. Nie 
niweluje to jednak jego radosnego wymiaru, oOktórym wzmiankuje tekst Miszny: 
„Kto nigdy nie prze?y! radoTci tej nocy TwiRtecznej, ten nie doTwiadczy! wO?yciu 
?adnej prawdziwej radoTci”19.

THE MEANING AND CELEBRATION OF THE FEAST 
OF THE TABERNACLES IN THE ANCIENT ISRAEL

Summar y
In the present article there is the description of the Feast of the Tabernacles (hebr. Suk-
kot) in its development since the ancient time until presence. In the Q rst period it was 
the feast with agricultural elements (Ex 34:22) celebrated in the week at the end of the 
harvest (Lev 23:39; Deut 16:13). After the Babylonian exile it was celebrated 7 days and 
it started at 15 day of seventh month Tiszri. In this article the Feast of the Tabernacles 
is described in the light of biblical (Old and New Testament), apocryphal, Qumran and 
rabbinical sources. Y e author pays special attention for rituals and prayers connected with 
this feast (lulav, procession, drawing of the water, libation of wine, prayers of Psalm 118). 
In this way many of the biblical texts about the Feast of the Tabernacles are described 
in their historical context. Y e analysis of these texts enables to see the meaning of the 
Feast of the Tabernacles for Jewish and Christian tradition.

19 Miszna, Sukka, V 1.
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Et-Tell jest najwy?szym wzniesieniem na pó!nocnym wybrze?u Jeziora Galilej-
skiego. Usytuowane wOrowie tektonicznym el-Ghor stanowi po!udniowo-zachodni 
wystSp bazaltowych Wzgórz Golan. Jego dok!adna pozycja na oQ cjalnej mapie Izraela 
jest okreTlona jako 208O2571. Na wschodzie szczyt wzgórza przedzielony jest niskim 
siod!em, najwy?szy punkt znajduje siS na wysokoTci 165,91 metrów poni?ej poziomu 
morza. Powierzchnia wzgórza rozciRga siS 400 metrów wOkierunku wschód–zachód 
iO200 m wOkierunku pó!noc–po!udnie. W!aTnie na tym terenie obecnie prowadzone 
sR badania archeologiczne. Rzeka Jordan biegnie na zachód od wzgórza, jej delta 
oddziela et-Tell od jeziora Genezaret iOGalilei, Wzgórza Golan wznoszR siS zaT na 
pó!nocy iOna wschodzie. Stanowisko to identyQ kowane jest ze staro?ytnR BetsaidR.

Do zabudowy na et-Tell dotrzeU naj!atwiej od pó!nocy, gdzie wzgórze stopniowo 
wznosi siS ponad bazaltowR wy?ynS Golanu. Woda pitna dostSpna by!a zOdwóch 
Xróde! znajdujRcych siS uOstóp wzniesienia; wiSkszego po!o?onego na po!udnio-
wym zachodzie iOmniejszego – na po!udniowym wschodzie. Wspó!czesne prace 
badawcze na tym terenie rozpoczS!y siS badaniami rozpoznawczymi wO1967 roku, 
aOod 1987 roku badania kierowane by!y przez Zinman Institute of Archaeology 

1 Y. Tsafrir, L. Di Segni, J. Green, Tabula Imperii Romani. Judea Palaestina. Maps and Gazetteer, 
Jerusalem 1994.

Prof. dr hab. Ilona SKUPIoSKAwLØVSET – Instytut Archeologii Uniwersytetu 6ódz-
kiego; zainteresowania badawcze: archeologia Twiata Tródziemnomorskiego problem dyfuzji, 
miejsca kultu, portret rzymski terenów Syro-Palestyny, ceramika krete"ska iO cypryjska; 
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Uniwersytetu wOHaiQ e, wOmiSdzyczasie (1981) stworzone zosta!o MiSdzynarodowe 
Konsorcjum Uniwersytów iO Instytucji Badawczych, zO siedzibR wOUniversity of 
Nebraska wOOmaha2. Konsorcjum to zOczasem przejS!o kierownictwo wykopalisk. 
Misja polska Uniwersytetu 6ódzkiego iOUniwersytetu Kardyna!a Stefana Wyszy"-
skiego wOWarszawie uczestniczy!a wOtych badaniach wOlatach 1998–2000. Naszym 
zadaniem by!o zako"czenie prac archeologicznych na szczycie akropolis, terenie 
zniszczonym podczas dzia!a" wojennych iOju? wczeTniej czSTciowo przebadanym. 

P. OPIS MIEJSCA KULTU PRZY BRAMIE MIEJSKIEJ

Znaczenie bada" wOBetsaidzie, jako miejscu zwiRzanym zOdzia!alnoTciR na-
uczycielskR Jezusa, zosta!o dawno zauwa?one; na mo?liwoTU identyQ kacji et-Tell 
zObiblijnR BetsaidR wskazujR Xród!a odnoszRce siS do po!o?enia geograQ cznego 
iOtopograQ i tego stanowiska3. Odkrycie odnoszRce siS do kultów poprzedzajRcych 
przekazy biblijne, jakim jest miejsce kultu przy bramie miejskiej, by!o jednak 
ca!kowitR nowoTciR iOwzbudzi!o du?e zainteresowanie wOTwiecie naukowym.

WOczerwcu 1997 roku przy bramie miejskiej, wOniszy obok wystSpu pó!noc-
nej baszty murów, datowanych na Okres [elaza, odkryto stelS zOprzedstawieniem 
ikonicznym (Fig. 1 a,b). Nale?y ona do rzadkiego typu znalezisk4. Odnaleziona 
stela by!a rozbita na piSU czSTci, lecz po konserwacji okaza!o siS, ?e jest prawie 
kompletna. PóXniejsze badania wykaza!y, ?e teren znaleziska stanowi! podwórzec 
miSdzy bramR zewnStrznR aOwewnStrznR. Brama wewnStrzna, mieszczRca cztery 
pomieszczenia, jest jednR zOnajwiSkszych znanych do tej pory konstrukcji tego 
typu zOEpoki [elaza, na terenie pó!nocnej Palestyny iOTransjordanii5. SRdzono, 
?e brama ta nale?a!a do umocnie" geszurickiego miasta Cer6.

2 Niniejszy artyku! nie uwzglSdnia d!ugiej historii poszukiwa" iOwstSpnych bada" nad staro?ytnR 
BetsaidR. Szersze omówienie znaleXU mo?na m.in. w: I. Skupi"ska-Løvset, " e Temple Area 
of Bethsaida. Polish Excavations on et-Tell in the Years 1998-2000, 6ódX 2006, 25-47.

3 Skupi"ska-Løvset, " e Temple Area of Bethsaida, wraz zOodniesieniami do literatury przedmiotu.
4 I. Skupi"ska-Løvset, „Y e Results of the excavations at et-Tell, Roman Bethsaida. Y e cult 

site at the gate” w: " e Orient and the Aegean. Papers presented at the Warsaw Symposium, 9th 
April 1999, Instytut Archeologii UW, red. F.M. StSpniowski, Warsaw 2003, 131–142. Tam?e 
bibliograQ a tematu do roku 2002.

5 Por. R. Chadwick, „Changing forms of gate architecture in Bronze and Iron Age Trans-
jordan”, w: Studies on Iron Age Moab and Neighboring Areas in honor of Michèle Daviau, red. 
P.OBienkowski (Ancient Near Eastern Studies. Supplement 29) Leuven 2009, 200-211.

6 R. Arav, „Bethsaida, Tzer, and the FortiQ ed Cities of Naphtali”, w: Bethsaida. A'City by the North 
Shore of the Sea of Galilee, Volume One, red. R. Arav, R.A. Freund, Kirksville 1995, 103-203.
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Kompleks kultowy przy bramie miejskiej (Fig. 4) datowany jest do IX–VIII 
wieku p.n.e. Stary Testament (1 Krl 22; 2 Krl 23,8; Ezd 8,3-5; Ps 121,8) wskazuje, 
?e praktyki religijne przy bramie miejskiej mog!y mieU wieloraki charakter: byU 
mo?e by!y zwiRzane zO faktem przekraczania granic miasta, zarówno wO czasach 
pokoju, jak iOpodczas dzia!a" wojennych; rytua! przy bramie miejskiej móg! tak?e 
dotyczyU dzia!a" wymaganych przepisami prawa lub szerzej: sRdownictwa (Rdz 
23,10; 34,20-24; Pwt 17,5; 21,19; 22,15; 25,7 itd.); ponadto obszar przyleg!y do 
bramy miejskiej móg! byU zwiRzany zOkultem przodków7.

Miejsce kultowe (Fig.1 a,b) zbudowane by!o zObloków bazaltu pokrytych cienkR 
warstwR gipsu. Sk!ada!o siS ono zOdwóch stopni zOkwadratowR p!ytR oOd!ugoTci 
boku równej 153 cm na szczycie, na niej spoczywa! bazaltowy pojemnik oOwymia-
rach 69 cm x 50 cm x 35 cm, zOwg!Sbieniem wielkoTci 53 cm x 35 cm x 10 cm. 
Znajdowa!a sie tam równie?, ustawiona pionowo, wspomniana ju? ikoniczna stela. 
Ca!kowita wysokoTU miejsca kultu (bez steli) wynosi!a 80 cm. WOchwili odkrycia 
wOpojemniku na szczycie konstrukcji znajdowa!y siS dwa kompletne, lecz rozbite 
naczynia oOszerokim wylewie, zOperforacjami na ramionach, stojRce na trzech ni-
skich nó?kach (Fig. 3). Naczynia te uznawane sR za kadzielnice, choU ich forma 
nie wydaje siS funkcjonalna. Do miejsca kultu, od wschodu, prowadzi!y stopnie.

ZO lewej strony konstrukcji ustawiona by!a stela anikoniczna. PóXniejsze 
badania wykopaliskowe ods!oni!y dalsze anikoniczne stele: cztery zOnich, ods!o-
niSte przy bramie miejskiej, by!y starannie wyg!adzone, dwie niewyko"czone, 
oO chropowatej powierzchni, ods!oniSto zO ty!u wOprzelocie bramy8. WO czwartej 
komorze tej?e bramy archeolodzy ameryka"scy odkryli grupS rozbitych naczy" 
ceramicznych, po rekonstrukcji okaza!o siS, ?e naczynia te by!y naprawiane ju? 
wOStaro?ytnoTci. Fakt ten oraz staranne ich zdeponowanie iOpewne specyQ czne 
kszta!ty naczy" sugerowa!y, ?e mog!y one stanowiU depozyt kultowy9. Na jed-
nym zOnich zauwa?ono inskrypcjS wykonanR przed wypaleniem naczynia. Stefan 
Wimmer uwa?a!, ?e jest to piktogram przypominajRcy znak „ankh”, odnoszRcy 
siS do bóstwa przedstawionego na steli, wO sposób bezpoTredni imitujRc g!owS 
iO ko"czyny zwierzSce umieszczone na s!upie10. Edward Lipi"ski interpretowa! 

7 M. Bernett, O. Keel, Mond, Stier und Kult am Stadttor. Die Stele von Betsaida (et-Tell) (OBO 
161), Freiburg–Göttingen 1998, 74-84.

8 R. Arav, „Final Report. Y e City Gate”, w: Bethsaida. A'City by the North Shore of the Sea of 
Galilee, vol. 4, red. R. Arav, R.A. Freund, Kirksville 2009, 47-51; Q g. 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 
1.41, 1.42. Stele zosta!y odkryte wOkwadratach N 53, M 54, M 55, IO53, IO54, L. 56.

9 R. Arav, „Toward aOComprehensive History of Geshur”, w: Bethsaida. A'City by the North 
Shore of the Sea of Galilee, vol. 3, red. R. Arav, R.A.Freund, Kirksville 2004, 29-34; Q g. 7-13, 
Q g. 14 (depozyt naczy" kultowych wOczwartej komorze bramy).

10 S. Wimmer, „Zur einer kurzen Ritzinschrift aus et-Tell/ Beth Saida”, Biblische Notizen 102 
(2000), 33-34.
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inskrypcjS (l!m) wraz zO symbolem przypominajRcym „ankh” jako oznaczenie 
wotum dla bóstwa pochodzenia egipskiego11. Do problemów interpretacyjnych 
powraca Rami Arav iOCarl Savage wOnajnowszym tomie poTwiSconym wynikom 
bada" na et-Tell. Arav uwa?a, ?e ów symbol nie jest znakiem „ankh”, gdy? linia 
pozioma nie dotyka okrSgu. Interpretuje wiSc ten znak jako „ksiS?yc wOpe!ni, nad 
horyzontem”12. Savage, analizujRc inskrypcjS, datuje napis na VIII wiek p.n.e.; 
uwa?a przy tym, ?e dyskutowany symbol by! popularny wOwielu kulturach13. In-
skrypcja potwierdza wiSc sakralny charakter depozytu naczy", lecz nie wyjaTnia 
to?samoTci Q gury przedstawionej na steli ikonicznej.

ZOterenów staro?ytnej Palestyny pochodzi znaczna liczba obiektów uznawa-
nych za miejsca kultu. Przyk!adem mogR byU wykopaliska wODan, prowadzone od 
1966 roku, które ods!oni!y dobrze zachowane mury miejskie oraz miejsca kultu na 
podwy?szeniu14. WOich sRsiedztwie odkryte zosta!y anikoniczne stele. Jednak ?adne 
zOtych znalezisk nie jest wOpe!ni zachowane. Dopiero odkrycie miejsca kultu przy 
bramie miejskiej na et-Tell unaoczni!o charakter takiego obiektu, zarówno bram3, 
jak iOzespó! artefaktów zwiRzanych zOczynnoTciami kultowymi. Ca!oTU sprawia!a 
wra?enie miejsca porzuconego wOpoTpiechu, co sugerowa!o interpretacjS widzRcR 
tu skutki najazdu wojskowego15.

Znalezisko zOet-Tell pos!u?y!o za argument wspierajRcy interpretacjS kilku 
fragmentarycznie zachowanych konstrukcji przybramnych w!aTnie jako miejsc 
kultu. By!y to domniemane miejsca kultu wOTell el-Far’a, Horvat Uza, Horvat 
Radum, Kuntillet ‘Ajrud, Beer-Szebie, Megiddo, Kinneret, Lakisz, Mezad Haceva, 
Timna, Yotvata, Tell en-Nasbeh16.

NajwiScej problemów interpretacyjnych nastrScza!a stela ikoniczna (Fig.O1b). 
Ma ona tradycyjny dla Fenicji iOterenów przyleg!ych kszta!t prostokRta zOzaokrR-
glonym szczytem. Wykonana zosta!a zOlokalnego bazaltu. Ma 115 cm wysokoTci, 
59 cm szerokoTci iO31 cm g!SbokoTci. Zastosowana tu technika reliefu wklSs!ego 

11  E. Lipi"ski, On the Skirts of Canaan in the Iron Age (OLA 153), Leuven 2006, 240-241, 
250-253.

12 R. Arav, „AONote on the »Leshem« Inscription on aOJug”, w: Bethsaida. A'City by the North 
Shore of the Sea of Galilee, vol. 4, 103, Q g. 1.111.

13 C. Savage, „Y e »Leshem« Inscription”, w: Bethsaida. A'City by the North Shore of the Sea of 
Galilee, vol. 4, 125-135.

14 A. Biran, Biblical Dan, Jerusalem 1994, 243 f, Q g. 189; tego?, „Tel Dan – 1992”, Excavations 
and Surveys in Israel 14 (1994), 4-6; tego?, „Tel Dan – 1993”, Excavations and Surveys in 
Israel 15 (1996), 7-10; tego?, „Tel Dan – 1994”, Excavations and Surveys in Israel 16 (1997), 
14-17.

15 Za tego wroga uznany zosta! Tiglat-pilesar III, który najecha! Cer wO732Or. p.n.e.
16 Bernett & Keel, Mond, Stier und Kult am Stadttor, 8-11; T. Haetner Blomquist, Gates and 

Gods. Cults in the City Gates of Iron Age Palestine. An Investigation of the Archaeological and 
Biblical Sources (Coniectanea Biblica. Old Testament Series 46), Stockholm 1999, 47-110.
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u?ywana by!a zarówno wOEgipcie, jak iOFenicji oraz na terenach do niej przyle-
g!ych. IkonograQ a steli jest czytelna. PoTrodku steli przedstawiono symbolicznie 
wizerunek interpretowany jako przedstawienie bóstwa. Wizerunek sk!ada siS 
zOdwóch czSTci. Na szczycie umieszczono stylizowany !eb zwierzScia typu Bos 
Taurus. Jego uszy by!y bardzo d!ugie, równie? d!ugie rogi uformowane zosta!y jako 
regularnie zaokrRglone czSTci prawie pe!nego okrSgu. Symetrycznie wyryte oczy 
umieszczono na obwodzie !ba. 6eb znajduje siS powy?ej kompozycji oddajRcej 
wOsposób zgeometryzowany przednie iOtylne nogi zwierzScia, jakby symetrycznie 
rozwieszone na s!upie. PomiSdzy przednimi aOtylnymi nogami zwierzScia przed-
stawiono ukoTnie – od prawej strony do lewej – sztylet. Sztylet przestawiony jest 
formie typowej dla regionu. ZO lewej strony, powy?ej rSkojeTci, umieszczona jest 
kompozycja czterech kolistych elementów, interpretowana jako rozeta. P!askorzeXba 
jest starannie wykonana, podobnie jak ca!a stela.

Wizerunek zinterpretowano zaraz po jego odkryciu przez Bernett iOKeela, 
którzy przywo!ywali bliskie analogie zO regionu Hauranu17. Analogie te by!y 
przekonujRce (Fig. 2), jednak obie stele pochodzi!y zO nieznanego kontekstu, 
aOznalezione zosta!y we wtórnym kontekTcie. Jedna ze steli zaginS!a, iOznana jest 
tylko zOopisu iO rysunku francuskiego archeologa, profesora R. Mouterde, który 
podawa! jej wysokoTU jako 80 cm. Stela ta zosta!a wmurowana wOTciany domostwa 
wOmiejscowoTci ’Awas, ko!o Salkhadu. SRdzi siS, ?e zosta!a znaleziona wOokolicy 
iOwtórnie u?yta przez wieTniaka, lecz nie sprawdzono tej informacji.

Druga ze steli, zarejestrowana wOSyryjskim Muzeum Narodowym wODamasz-
ku pod numerem 1936 4177, mierzy 88 cm x 35 cm x 30 cm. Zosta!a odkryta 
wOmiejscu zwanym Tell al-Ash’ari, le?Rcym wOpo!owie drogi miSdzy TyberiadR 
aOSuweidR, stolicR Hauranu. Równie? ta stela odkryta zosta!a wOkontekTcie wtórnym, 
wmurowana wOTciany grobowca zOOkresu Rzymskiego. ZOtego powodu niektóre 
publikacje datujR zabytek na Okres Rzymski. Jak widaU, wszystkie zOwymienio-
nych steli pochodzR zapewne zOHauranu. Stela odkryta na et-Tell by!a najwiSkszR 
spoTród znalezionych iOnajstaranniej wykonanR, aOmiejsce jej odkrycia znajduje siS 
najbardziej na zachód. Stele haura"skie wykazywa!y te? dodatki ikonograQ czne 
wOpostaci zdobie", jak podzielony na osiem czSTci niewielki dysk umieszczony 
miSdzy rogami zwierzScia, aOwOprzypadku steli ze zbiorów Syryjskiego Muzeum 
Narodowego uszy zwierzScia przyozdobione zosta!y dodatkowo trójlistnymi kol-
czykami. Znana jest jeszcze nieco odmienna ikonograQ cznie aran?acja zOg!owR 
„byczka”, wOzbiorach Muzeum Archeologicznego wO tureckiej miejscowoTci Ga-

17 Bernett & Keel, Mond, Stier und Kult am Stadttor, 8-11; Q g. s. 11-12, wraz zOdodatkowR 
bibliograQ R.
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ziantep18. W magazynach Jordanian Department of Antiquities wOmiejscowoTci 
Ramta odnaleziony zosta! wO roku 2010 fragment górnej czSTci steli bazaltowej 
zOpodobnym do omawianych przedstawieniem Q guralnym. Scharakteryzowany 
on zosta! jako wizerunek bóstwa oOcechach ikonograQ cznych aramejskich, mezo-
potamskich iO hetyckich (… deity with mainly Aramaic but also Mesopotamian 
and Hittite background)19. Jak widzimy wszystkie stele pochodzR zOgórzystego 
regionu Syro-Palestyny, zbudowanego zOczarnych ska! bazaltowych.

Monika Bernett iOOthmar Keel szukali jednak analogii na po!udniu iOwscho-
dzie od et-Tell. WskazujR oni na staroasyryjskie iOstaroanatolijskie pieczSci (oko!o 
1850–1650 p.n.e.), na których czSsto pojawia siS symbol interpretowany jako kul-
towy s!up, obwieszony symbolami bóstw. Inne analogie pochodzR zOlat 1250–700 
p.n.e., zOpo!udniowej Anatolii iOpó!nocnej Syrii. Na inskrypcjach luwijskich zOtego 
okresu pojawia siS mianowicie znak przypominajRcy symbole wystSpujRce na 
staroasyryjskich pieczSciach. Znak ten oznacza pojScie „rzeXby” lub „pomnika”. 
ZOtymi symbolami wiR?R oni wizerunek na steli zOet-Tell, aOrozetS interpretujR jako 
symbol Sina, mezopotamskiego bóstwa ksiS?yca, iOwOkonsekwencji stelS zOet-Tell 
uznajR za stelS kultowR tego? bóstwa. Taka interpretacja jednak od razu sk!ania 
do pytania: dlaczego Tiglat-pilesar III, podczas domniemanego najazdu na Cer, 
zniszczy!by miejsce kultu czczonego wOAsyrii bóstwa ksiS?yca?

WOpublikacji Bernett iOKeela wizerunek na steli odkrytej na et-Tell zinter-
pretowany zosta! jako przedstawienie Sina, mezopotamskiego bóstwa ksiS?yca. 
Lecz argumentacja ta nie jest przekonujRca. Sin bywa symbolicznie przedstawiany 
na pieczSciach jako aran?acja elementów na s!upie, lecz wO ?adnym przypadku 
do takiej aran?acji nie nale?y g!owa zwierzScia typu Bos Taurus. Rogi zwierzScia 
niekoniecznie t!umaczyU trzeba jako symbol ksiS?yca wOnowiu. Atrybut wOpostaci 
czterech kulek tworzRcych rozetS niekoniecznie t!umaczyU trzeba jako uosobienie 
czterech faz ksiS?yca, gdy? Sin bywa przedstawiany zOró?nR liczbR kulek: jednR, 
czterema, szeTcioma, siedmioma, oTmioma, nawet czternastoma. Znaczenie takiej 
symboliki nie jest wOpe!ni wyjaTnione.

WiSkszR wagS, jak siS wydaje, powinniTmy przyk!adaU do przedstawienia 
sztyletu. Bro" jako taka jest obca ikonograQ i Sina20, natomiast przez wieki to-

18 Stela bazaltowa no. 4194 oOwymiarach zbli?onych do steli znalezionej na et-Tell, mianowicie 
109 cm x 45,5 cm x 34 cm.

19 S.J. Wimmer, K. Janaydeh „Eine Mondgottstele aus et-Turra/Jordanien”, ZDPV 127 (2011) 
2, 135-140, Q g. 5, cytat s. 135.

20 Czasami przytaczany jest argument, ?e wO sztuce palmyre"skiej bóg ksiS?yca bywa przed-
stawiany wO uzbrojeniu, lecz wOPalmyrze Okresu Rzymskiego panowa!a moda ukazywania 
bóstw mSskich wOzbroi legionisty rzymskiego. PowinniTmy te? wziRU pod uwagS, ?e od chwili 
wystawienia steli na et-Tell do Okresu Rzymskiego up!ynS!o prawie tysiRc lat.
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warzyszy!a wizerunkom bóstw pogody. WO takim kierunku posz!y interpretacje 
Johna T. Greene’a, który zaproponowa! identyQ kacjS wizerunku wystSpujRcego 
na steli jako symbol bóstwa Hurytów: Teszuba21. Jest to prawdopodobna iden-
tyQ kacja. ZOuwagi jednak na argumenty wynikajRce zOanalizy geograQ i iOhistorii 
regionu wydaje siS jednak bardziej uzasadniona propozycja uto?samienia tego 
bóstwa zOHadadem. Badania Xróde! pisanych, epigraQ cznych iOliterackich wskazujR 
na prawdopodobie"stwo takiej identyQ kacji. Hadad by! najwy?szym bóstwem 
Aramejczyków regionu po!udniowej Anatolii iOpó!nocnej Syrii a? po Damaszek. 
WTród typów wyobra?e" Hadada znajdowa!y siS m.in. przedstawienia byka. Cer/
et-Tell zapewne znajdowa!o siS pod kontrolR Damaszku ju? wOX–IX wieku p.n.e.22 
Hybrydyzacja przedstawienia nastRpiU mog!a zatem wO tym w!aTnie okresie; byU 
mo?e odnajdujemy tu te? wp!ywy egipskie, przekazane zapewnie za poTrednictwem 
Fenicjan. Tiglet-pilesar III, który po!o?y! kres istnieniu pa"stwa aramejskiego, 
ostatecznie unicestwi! te? kult aramejskiego bóstwa.

Fragmentarycznie zachowane Q gurki terakotowe (Fig. 5 a,b), odnalezione 
podczas wykopalisk na et-Tell, wskazujR na kontynuacjS u?ytkowania akropolis 
wOOkresie Perskim iOHellenistycznym oraz pewne wp!ywy fenickie.

W. POLSKIE BADANIA AKROPOLIS AOKWESTIA 
„rWIcTYNI KULTU CESARSKIEGO”

WOOkresie Hellenistycznym, niedaleko miejsca kultu przy bramie, znaj-
dowa!a siS znacznych rozmiarów budowla, uznawana przez Rami Arava za 

21 J.T. Greene, „Iron Age Tzer: Preliminary Studies Toward AOHistory of the Religion of 
the Geshurites Who Resided Y ere”, w: Papers on values and Interrelations Between Europe 
and the Near East in Antiquity (Acta Unversitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 26), red. 
I.OSkupi"ska-Løvset, 6ódX 2009, 59-60.

22 E. Lipi"ski, " e Arameans. " eir Ancient History, Culture, Religion, Leuven–Paris–Sterling 2000, 
rozdz. XIII, 347-401; „»Aram-Damascus« is the name used in some biblical texts to designate 
the principal Aramean state of Southern Syria during 10th–8th centuries B.C., centered on 
Damascus, its capital” (s. 347). „Tiglat-pilesar III did not want tribute as predecedors, but 
conquest on permanent basis. He incorporated Aramean state as province to the Assyrian 
empire, closing the list of independent rulers of Damascus.” (s. 401). Zatem wizerunek 
Hadada, naczelnego bóstwa Aramejczyków, móg! zostaU zniszczony przez Asyryjczyków. 
Arav, Bethsaida. A'City by the North Shore of the Sea of Galilee, Volume " ree, 10: „...from the 
late tenth century or early ninth the region of Golan, in which Geshur was located, was 
integrated into the Aramean kingdom of Damascus”.
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TwiRtyniS kultu cesarskiego (Fig. 6)23. WO tym miejscu wO latach 1998–2000 ba-
dania prowadzi!a polska misja archeologiczna. Hipoteza Rami Arava opiera!a 
siS na przekonaniu, ?e czSTci budowli, takie jak dekorowany przyczó!ek iO inne 
zdobione detale, przetransportowane zosta!y wOOkresie PóXnego Antyku do Ko-
razim iOtam u?yte przy budowie synagogi24. Istnienie TwiRtyni kultu cesarskiego 
wOBetsaidzie postulowano na podstawie przekazu Józefa Flawiusza, dotyczRcego 
powiSkszenia liczby mieszka"ców miasta iOposzerzeniu jego granic25. Tetrarcha 
Filip, wO którego stolicy, Cezarei Filipowej, znajdowa!a siS TwiRtynia Augusta 
ufundowana przez Heroda Wielkiego, mia! byU fundatorem takiej TwiRtyni. Hi-
poteza Arava, podjSta iOrozwiniSta przez MonikS Bernett wOjej pracy habilitacyj-
nej26, bez dalszych danych Xród!owych pozostaU musi, niestety, jedynie wOsferze 
odwa?nych hipotez.

Proponowano równie? interpretacjS budynku jako wspólnej TwiRtyni Liwii-
 -Julii wraz zOma!?onkiem (aOna mocy testamentu Augusta tak?e jej ojcem), po 
Tmierci Liwii wO roku 29/30 n.e. By!by to nieoQ cjalny kult, gdy? Julia zosta!a 
ubóstwiona – na mocy dekretu Klaudiusza – dopiero wO42 roku n.e.

rwiRtynie kultu cesarskiego wO tym okresie spe!niaU musia!y jednak pewne 
kryteria. Cesarz musia! wyraziU zgodS na wybudowanie samej TwiRtyni, aO jak 
wiemy, Tyberiusz by! niechStny takim projektom27. Ponadto TwiRtynia musia!a byU 

23 R. Arav, „New Testament Archaeology and the case of Bethsaida” w: Das Ende der Tage und 
die Gegenwart des Heils. Begegnungen mit dem Neuen Testament und seiner Umwelt. Festschrift für 
Heinz-Wolfgang Kuhn zum 65. Geburtstag, red. M. Becker, W. Fenske, Leiden–Boston–Köln 
1999, 85-87, 97, Q g. 6. Ta sama rekonstrukcja by!a reprodukowana wOpracy habilitacyjnej 
Moniki Bernett. Por. M. Bernett, Der Kaiserkult in Judäa: Untersuchungen zur politischen und 
religiösen Geschichte Judäas von 30 v. bis 66 n. Chr. (WUNT 203), Tübingen 2007, 258, Q g. 
44.

24 R. Arav, „Y e Archaeology of Bethsaida and the Historical Jesus Quest”, w: " e archaeol-
ogy of di< erence: gender, ethnicity, class and the »other« in antiquity: studies in honor of Eric 
M.'Meyers, red. D.R. Edwards, C.T. McCollough (AASOR 60/61), Boston 2007, 325-327. 
RekonstrukcjS dekoracji synagogi wOKorazim, po jej restauracji, przedstawi! Z. Yeivin [iOin.], 
" e Synagogue at Korazim (IAA Reports 10), Jerusalem 2000; por. tak?e: N.N. May, I. Stark, 
„Reconstruction of the Architectural Décor of the Major Synagogue at Korazim”, Atiqot 43 
(2002), 207-252. H.-W. Kuhn („Bethsaida and et-Tell in frührömischer Zeit”, ZNW 101 
(2010), 25-26) wyrazi! zastrze?enia co do interpretacji Arava.

25 Wed!ug przekazu Józefa Flawiusza, Betsaida by!a „kome” zanim tetrarcha Filip sprowadzi! 
tu wielu osadników, powiSkszy! terytorium iOnada! miejscowoTci prawa miejskie oraz nazwS 
Julias, aby uczciU, jak podaje Józef Flawiusz wOtym samym ustSpie, córkS cesarza, zob.: Józef 
Flawiusz, Ant. XVIII. 27-28. Tu tak?e Filip zosta! pochowany, zob.: Józef Flawiusz, Ant. 
XVIII. 108.

26 Der Kaiserkult in Judäa, rozdzia! III.5.
27 Swetoniusz, 6ywoty Cezarów, Tyberiusz 26. WyjRtkowo, np. wONoli, poTwiSci! on TwiRtyniS 

dedykowanR Romie iOAugustowi (Swetoniusz, 6ywoty Cezarów, Tyberiusz 40). Por. tak?e 
Skupi"ska-Løvset, " e Temple Area, 70-76.
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odpowiednio usadowiona wOterenie, najlepiej centralnie, na forum28. Powinna te? 
byU zbudowana zOodpowiednich dla kultu cesarskiego materia!ów oraz odpowiednio 
udekorowana. rwiRtynia Romy iOAugusta powinna g!osiU publica magni2 centia 
iOmaiestas imperii, wartoTci wyra?one przez egregiae auctoritates, przede wszystkim 
uzewnStrznione poprzez u?ycie kosztownych materia!ów budowlanych oraz wspa-
nia!R dekoracjS rzeXbiarskR, wOogóle taka TwiRtynia powinna imponowaU niezwy-
k!ymi efektami wizualnymi29. Styl TwiRtyni kultu cesarskiego bywa wOliteraturze 
okreTlany jako mixtum compositum, stosujRcy rozwiRzania przestrzenne tradycyjne 
dla architektury religijnej, zwykle budowli umieszczonych na wysokim podium, ze 
schodami tylko od frontu. Schody te prowadzR do g!Sbokiego przedsionka iOcelli 
bez opistodomosu. WO schody w!Rczony móg! byU o!tarz (jak wO TwiRtyni Marsa 
Ultora na forum Augusta wORzymie). Przedsionek posiada kolumny, podczas gdy 
budynek celli dekorujR pilastry. ZOarchitektury greckiej zapo?yczona jest organizacja 
schematu dekoracyjnego fasady iOkolumn/pilastrów, jak iOzapo?yczenia motywów 
dekoracyjnych, czSsto archaizujRcych30. Taki typ architektoniczny reprezentuje 
dobrze zachowana TwiRtynia wOVienne31 oraz heksastylos dedykowany Gajuszowi 
iOLucjuszowi Cezarom, zwany Maison Carrée wOColonia Augusta Nemausus (Ni-
mes), wzniesiony na poczRtku IOwieku n.e. Ponadto TwiRtynia powinna zawieraU 
posRgi cesarzy iOcz!onków rodziny cesarskiej, jak wOprzypadku niedawno odkrytej 
TwiRtyni kultu cesarskiego wONaronie (Chorwacja)32.

Budowla identyQ kowana jako „TwiRtynia kultu cesarskiego” wOBetsaidzie nie 
spe!nia!a tych wszystkich kryteriów. Badania polskie wykaza!y, ?e budynek umiej-
scowiony na akropolis et-Tell (Fig. 7 a,b), oOwymiarach 20 m x 5,90 m posiada! 
dwa wejTcia, jedno od strony pó!nocnej, drugie zO zachodu. Umieszczone by!y 
asymetrycznie, nawiRzujRc do typu „szerokiego domu”, schematu czSsto u?ywanego 
na Bliskim Wschodzie. ZOpewnoTciR nie jest to schemat typowy dla TwiRtyni kultu 
cesarskiego zOOkresu Wczesnego Cesarstwa. Badania stratygraQ czne ustali!y tak?e, 
?e wybrukowany dziedziniec, który wOraporcie by! nazywany „piazza”, styka! siS 

28  rwiRtynia powinna siS znajdowaU wOobrSbie symbolicznej granicy miejsca TwiStego, ograni-
czonego albo przez temenos, albo wOinny sposób (np. forum). Ceremonie iOfestiwale odbywa!y 
siS wOgranicach tak okreTlonego obszaru.

29  P. Zanker, August i'pot3ga obrazów, Pozna" 1999, 255-256 (terminologia !aci"ska zaczerpniSta 
zOWitruwiusza).

30  Motywy te mia!y symbolicznie przekazaU wartoTci etyczne, por. Zanker, August i' pot3ga 
obrazów, 255-263.

31  rwiRtynia oryginalnie dedykowana Romie iOAugustowi wOVienne („Romae et Augusto Caesari 
Divi F”) zosta!a przededykowana na: „Augustowi iOLiwii” po jej apoteozie wO42 roku n.e. 
Por. J. Formigé, „Note relative aux inscriptions située sur la frise et l’architrave du temple 
d’Auguste et de Livie de Vienne (Isère)”, Revue Archéologique 5 serie XXI (1925), 153.

32 Zob. www.a-m-narona.hr (18.05.2011).
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ze TcianR pó!nocnR budowli33. Jako temenos TwiRtynny mia!by ten plac oko!o 28 m 
d!ugoTci wOkierunku pó!noc–po!udnie, wymiary wOkierunku wschód–zachód nie 
by!y mo?liwe do ustalenia. Jego wysokoTU stratygraQ czna wynosi oko!o -167,19Om 
poni?ej poziomu morza.

Na dziedzi"cu TwiRtynnym mog!y siS odbywaU biesiady kultowe, gdy? wy-
kopy ods!ania!y naczynia, g!ównie zOEpoki Hellenistycznej, iO fragmenty koTci 
zwierzRt, prawdopodobnie pozosta!oTci po ucztach kultowych. ZOopisu znalezisk 
dokonanych przez poprzednie ekipy mo?na by!o wnioskowaU, ?e znajdowa!y 
siS tu tak?e obiekty sakralne: prostokRtny basen oOwymiarach 5,40 m x 4,50 m, 
g!SbokoTci 0,60 m, pokryty wodoodpornym tynkiem, który móg! spe!niaU funk-
cje liturgiczne, oraz budowla datowana na Okres Hellenistyczny lub Rzymski 
oOwymiarach 3OmOzO4 m, która mog!a byU uznana za miejsce na oQ ary. ZO tej?e 
budowli wychodzi! zakryty kana!, przypuszczalnie odprowadzajRcy nieczystoTci. 
Opodal ods!oniSto mas, s, ebot – TwiSte kamienie. Obszar interpretowany jako temenos 
zawiera!by wiSc standardowe wyposa?enie kultowe: basen zOwodR, miejsce oQ ar/
o!tarz, symboliczne s!upy, miejsca przeznaczone dla wiernych. Taki schemat roz-
planowania iOu?ytkowania by! typowy dla poga"skich TwiRty" Syro-Palestyny. Opis 
TwiRtyni wOHierapolis, g!ównego przybytku Syryjskiej Bogini, dokonany przez 
Lukiana zOSamosaty wOdziele De Dea Syria dostarcza tu szczegó!owych danych, 
przytaczajRc materia! porównawczy tak?e zOterenów Fenicji34.

Na przestrzeni identyQ kowanej przez autorkS jako temenos TwiRtynny wOBetsai-
dzie znajdowa!y siS tak?e podia oraz wolno stojRce kolumny znane zOinnych miejsc 
TwiStych tego regionu, szczególnie zOokolic góry Hermon wO Iturei. Prospekcja 
tych okolic dostarczy!a pewnych analogii do domniemanego sanktuarium35, lecz 
najbli?szR analogiR okaza!o siS sanktuarium Apollina wOTyrze, przebadane przez 
ekipS archeologów liba"skich36. rwiRtynia Apollina by!a u?ytkowana wOOkresie 
Hellenistycznym, lecz zosta!a przebudowana wO28/29 roku n.e., na co wskazuje 
inskrypcja dedykacyjna37.

Po stronie po!udniowej omawianej TwiRtyni na et-Tell 7 maja 1996 roku 
odnaleziono brRzowR szufelkS na kadzid!a (Fig. 8 a), dla której najlepszR ana-

33 Opis „piazza”: R. Arav, „Bethsaida Preliminary Report 1987–1993”, w: Bethsaida. A'City by 
the North Shore of the Sea of Galilee, Volume One, 12 (Q g. 5), 13.

34  Lukian, De Syria Dea (wyd.: Luciani Samosatensis Opera, ex recognitione Caroli Iacobitz, vol.
III: Sumptibus et typis B.G. Teubneri, Lipsiae MDCCCLIII, 341-363).

35 Shimon Dar wraz zO ekipR archeologów przeprowadzi! wO latach 1983–1989 prospekcjS 
archeologicznR obszaru góry Hermon. Wyniki opublikowane zosta!y w: S. Dar, Settlements 
and Cult Sites on Mount Hermon, Israel. Iturean Culture in the Hellenistic and Roman Periods 
(BAR, International Series 589), Oxford 1993.

36 P.M. Bikai, J.W. Fulco, J. Marchand, Tyre, " e Shrine of Apollo, Amman 1999.
37 Bikai, Fulco, Marchand, Tyre, " e Shrine of Apollo, 3, Q g. 8.
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logiS stanowi znalezisko zO„Jaskini Zwojów” nad Morzem Martwym38. SzufelkS 
wiSkszych rozmiarów (Fig. 8b), oOpodobnej dekoracji, rozpoznano równie? we 
fragmencie uchwytu odkrytego wOroku 199839. Ten typ jest datowany na IOwiek n.e., 
aOwystSpuje zarówno wOPompejach, jak iOwOwielu miejscach Bliskiego Wschodu. 
Nauka wiR?e te zabytki zOpraktykami religijnymi, lecz ornamentyka, nie wskazuje 
na jakiT konkretny kult. Szufelki oOpodobnej dekoracji odkryto miSdzy innymi 
na po!udniu Palestyny, wOokolicach Aszkelonu40.

Opisane odkrycia archeologiczne na et-Tell: zabytki architektury, sztuki 
iOpozosta!oTci dzia!alnoTci ludzkiej innego rodzaju, wskazujR na ciRg!oTU u?yt-
kowania du?ej czSTci badanego obszaru (area A), aO okreTlonego jako „miej-
sce TwiSte”. Co zaT siS tyczy charakteru kultu/kultów praktykowanych wO tym 
sanktuarium, to !RczyU go trzeba zO rodzimymi religiami przedchrzeTcija"skiej 
Palestyny.

 a) 
 

b) 

 Fig. 1. a) Ods"oni!cie miejsca kultu przy bramie miejskiej, czerwiec 1997 roku;
b) Stela ikoniczna po restauracji w$Israel Museum, Jerozolima41.

38 Y. Yadin, " e Finds from the Bar Kochba Period in the Cave of Letters, Jerusalem 1963, Pl. 28.
39 Szczegó!owe opracowanie obu zabytków wraz zObibliograQ R znajduje siS w: I. Skupinska-

 -Løvset, „Further Examples of Bronze Incense Shovels from Palestine”, w; Études et Travaux 
XXII, Centre d`archeologie Méditerranéenne de L`Académie Polonaise des Sciences, Varsovie 2008, 
216-223.

40 Ch. Clermont-Ganneau [iOin.], Mission en Palestine et en Ph=nicie entreprise en 1881 – cinquième 
rapport (Extrait de AMSL, 3 série, t. IX), Paris 1884, 75, no. 55.

41 ZdjScia, je?eli nie zosta!o podane inaczej, udostSpnione zosta!y przez Bethsaida Excavations 
Project.
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Fig. 2. Stele z$terenu Hauranu analogiczne do steli odkrytej na et-Tell. Zestawienie publikowane 
w: I. Skupi,ska-Løvset, „) e Results of the excavations at et-Tell, Roman Bethsaida. 

) e cult site at the gate” w: " e Orient and the Aegean. Papers presented at the Warsaw Symposium, 
9th April 1999, Instytut Archeologii UW, red. F.M. St!pniowski, Warsaw 2003, 131-142.

Fig. 3. Jedna z$„kadzielnic” odkryta w$pojemniku na szczycie miejsca kultu przy bramie.
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Fig. 4. Rekonstrukcja miejsca kultu przy bramie miejskiej autorstwa Barbary Connel.

a)
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Fig. 5. Terakoty odkryte podczas wykopalisk budowli kultowej na et-Tell.
a) Okres -elaza – Okres Perski

b) Okres Hellenistyczny

Fig. 6. Propozycja rekonstrukcji #wi&tyni kultu cesarskiego na et-Tell, Rami Arav, 1997.

b)
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Fig. 7. Plan (7a) i$propozycja rekonstrukcji (7 b) zabudowy „Area A” 
jako #wi&tyni typu fenickiego (w"asno#( autorki).

Fig. 8. Szufelki na kadzid"o odkryte w$„Area A”
a)  odkryta w$1996 roku, d". 20,5 cm, szer. 6,7 

cm;
b)  odkryta w$1998 roku, d". 9,9 cm, #red. 1,9 cm 

(w"asno#( autorki). 



125KULTY NA ETwTELL. VRÓD6A ARCHEOLOGICZNE 

CULTS ON ETwTELL/BETHSAIDA

Summar y
Y e paper deals with the archaeological material discovered on et-Tell/Bethsaida and 
related to the cultic practices. It embraces aOhigh place at the city gate, dated to the IXth 
– VIIIth centuries BC and aOHellenistic-Roman building placed on the acropolis and 
previously proposed to be interpreted as aOTemple of the Imperial Cult. Y e depiction 
on the iconic stela, found lying on the top of the high place, should in the eyes of this 
author be understood as aO visualization of the Aramean weather deity, not the Moon 
deity as proposed before. As to the Hellenistic – Roman building the present author 
points to the analogies from Tyre and will see it as aOcountryside sanctuary. Y ere will be 
given reasons why the interpretation of this building as aOTemple of the Imperial Cult 
raised by tetrarch Phillip is impossible to accept. Related aspects of the Imperial policy 
of the Julio- Claudian dynasty, in particular to the period of the reign of Tiberius, will 
be commented on. Y e argumentation will lead to the conclusion that the existence on 
et-Tell of aObuilding identiQ ed as aOTemple of the Imperial Cult, the cult of Livia-Julia 
in particular, is highly unlikely.
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BÓG STAREGO TESTAMENTU DRZEWEM?! 
OZ P^,{iw|j... JAKO rWIADECTWO PRZEJrCIA 

OD KULTURY KULTU DRZEW IOKAMIENI 
DO ODRZUCENIA BO[KÓW WOIZRAELU

Kultura Palestyny ze wzglSdu na jej dziedzictwo historyczne wObardzo za-
mierzch!ych, kananejskich czasach, stanowiRc zlepek innych kultur, by!a „kulturR kultu 
drzew iOkamieni”1. Ten stan rzeczy „odziedziczyli” tak?e ?arliwi obro"cy monoteizmu 
wOIzraelu iOgorliwi przeciwnicy kultu nie tylko kamieni iOdrzew, ale wszystkiego, 
co politeistyczne iO poga"skie – prorocy. Tym bardziej zaskakuje fakt, i? jeden 
zOnich – Ozeasz – odwa?y! siS, by na przestrzeni przekazywanego przez siebie 
wO imieniu Boga Jahwe orSdzia oONim samym, wyraziU poprzez Bo?e usta wy-
znanie wyra?one wO1 os. lp.: yäšubû yöšbê becillô … ´ánî `änîtî wa´ášûrennû 
´ánî Kibrôš ra`ánän mimmennî Peryekä nimcä´ („IOwrócR, mieszkajRcy2 wO jego 

1  H. Langkammer, „Ogólne wprowadzenie do wspó!czesnej introdukcji do Starego Testamentu”, 
w: Wst3p do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Pozna" 1990, 28. Zob. tak?e: S. Scham, 
„Y e Days of the Judges: When Men and Women Were Animals and Trees Were Kings”, 
JSOTO26 (2002), 37-64. 

2 Na temat znaczenia hebr. rdzenia bvy jako zasadniczo zabezpieczajRcego charakter towarzy-
szenia podstawowym czynnoTciom egzystencjalnym zamieszkiwania lub osadzenia (czy te? 
przebywania lub najogólniej – bytowania) zob. M. Görg, „bvy, yZb”, TDOT VI, 420-438.

Ks. dr Piotr WASZAK – Instytut Teologiczny wOGnieXnie; zastSpca moderatora Dzie!a 
Biblijnego Archidiecezji GnieXnie"skiej; wikariusz ParaQ i Archikatedralnej; zaintereso-
wania badawcze: teologia przyrody biblijnej (zw!aszcza wOtekstach Starego Testamentu); 
ptrwszk@wp.pl.
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cieniu3 … Ja wys!ucha!em (odpowiedzia!em) iO Ja obserwujS (doglRdam) go4, Ja 
[jestem] jak Berôš5 zielony (bujny). DziSki mnie owoc twój odnalaz! siS / zosta! 
uzyskany”6; Am 14,8a.9b)7.

3 Polskie przek!ady, np. BT wOkolejnych wydaniach, idRc zapewne za wersjR Peszitty t!umaczy!y 
„wOmoim cieniu”. Tymczasem zO tekstu hebr. wynika, ?e chodzi oOcie", który dawaU bSdzie 
Izrael (gdy Jahwe bSdzie dla niego ros%), do którego uprzednio odniesiona zosta!a metafora 
oliwki iO[drzew lasu] Libanu (por. Oz 14,6-8). 

4 By!oby to obserwowanie zwiRzane mo?liwie nawet zOtak intensywnR obecnoTciR, i? posuniStR 
a? po sens czatowania w!aTciwego dla dzikiego zwierzScia, co wyra?aU mo?e hebr. rdze" rwv 
(por. Oz 13,7).

5  Hebrajskie okreTlenie Berôš wystSpuje 21 razy wOhebr. ST. WO12 przypadkach oznacza drewno 
jako materia! dla przedmiotów kultury materialnej lub celów konstrukcyjnych (1 Krl 5,22.24; 
6,15.34; 9,11; 2 Krn 2,7; 3,5; Iz 60,13; Ez 27,5; metaforycznie Pnp 1,17; nadto 2 Sm 6,5; 
Na 2,4). Drewno tego drzewa by!o wysoko cenione; 8 razy mowa oOnim wraz ze s!ynnym 
cedrem zOLibanu. Drzewo hebr. Berôš musia!o byU wysokim drzewem, które dawa!o drewno 
(belki) bardzo u?ytecznego kszta!tu. Ros!o na górach Libanu, poniewa? jest wspominane 
wOkontekTcie zamówienia Salomona na drewno cedru zaadresowane do króla Hirama zOTyru 
(1 Krl 5,22.24; 9,11; 2 Krn 2,7 [musia!o byU importowane]). M. Zohary utrzymuje, ?e hebr. 
vwOrB Berôš normalnie oznacza „wiecznie zielony cyprys”, lecz kiedy s!owo to po!Rczone bywa 
zOzra (’rz), wówczas – „cedr” lub, gdy wystSpuje wraz zOnazwR Libanu, oznacza „inne drzewo 
iglaste” np. sosnS (zOCylicji lub zOAleppo). Zob. M. Zohary, Plants of the Bible, Cambridge 
1982, 106n. Por. K.A. Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir; From Me Comes Your Fruit«: 
Notes on Meaning and Symbolism in Hosea 14,9b (MT)”, SJOT 3 (1989), 81-93. Tångberg 
podkreTla przy tym, i? wOstaro?ytnoTci specyQ kacje botaniczne nie mia!y tej samej precyzji, 
co wspó!czesne naukowe ksiR?ki iOs!owniki. Tam?e, 83n. 

6 Czasownik hebrajski pochodzRcy od hebr. rdzenia acm (wyra?ajRcego tak?e ideS „osiRga-
nia, zdobywania” iO oddajRcego zewnStrznR ideS „ruchu”) zosta! u?yty tutaj wO koniugacji 
nifal, która zak!ada mo?liwoTU zarówno zwrotnego, jak iO biernego t!umaczenia. Ponadto 
zastosowany zosta! przez autora natchnionego wO formie dokonanej perfectum, która za-
sadniczo podkreTla aspekt dope!nienia czynnoTci, aOzarazem jej trwanie, co do zaistnia!ych 
skutków, przynajmniej wO ocenie mówiRcego. Por. S. Wagner, „acm, mc´ ”, TDOT VIII, 
465-483. 

7  Terminy: Berôš (okreTlajRcy zwyczajowo drzewo zawsze zielone, s!ynRce zO trwa!oTci iOwy-
trzyma!oTci swego drewna, praktycznie uodpornione na gnicie czy butwienie), ra`ánän 
(„?ywy, zielony, bujny”) iOPerî („owoc” [przypisany wszak?e odbiorcom orSdzia, beneQ cjentom 
drzewa) tworzR razem niewRtpliwie pole semantyczne drzewa ?ywego (nie pnia lub drewna 
jako budulca). To semantyczne pole drzewa jest po!Rczone wOw. 9 zOdrugim polem seman-
tycznym, jakim jest relacja osobowa (Tmia!e: ´ánî - „Ja [jestem]”), adresat [przyrostek 2 os. 
lp.: „twój” - kä] iO zwrot „ode mnie” [mimmennî]). WOOz 14,9 mówiRcy wyra?a zarazem 
przekonanie, ?e jest szczególnie istotny dla swego odbiorcy, jako warunkujRcy dobro (jego 
bRdX innych). Te dwa pola semantyczne tworzRce napiScie (typowe dla metaforycznego 
jSzyka) !Rczy partyku!a porównawcza „jak, niby, niczym” (Ke). Por. B. Oestreich, Metaphors 
and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8): A'Study of Hoseanic Pictorial Language, Bern 
1998, 192. WO kontekTcie Ozeaszowego przepowiadania F. Landy mówi oO integracyjnych 
iOdezintegracyjnych aspektach metafory. Przep!yw w!aTciwoTci jednego semantycznego pola 
do innego jest instrumentem integracji; ona ods!ania równowa?noTci pomiSdzy odleg!ymi 
pojSciami, zarazem obok ustalenia zgodnoTci dochodzi do nowej ukierunkowujRcej wymia-
ny znacze". F. Landy, „In the Wilderness of Speech: Problems of Metaphor in Hosea”, 
BibInt 3 (1995), 35.
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 WOtej natchnionej prorockiej wypowiedzi Bóg Biblii zostaje zatem uto?samiony 
(uto?samia siS) zOdrzewem iOto wOkontekTcie polemiki zOkultem bo?ków, oOczym 
Twiadczy retoryczne pytanie zOpoczRtku w. 14, w!Rczone wOkontekst metafory: „Efrai-
mie, có? mi jeszcze [wspólnego] zObo?kami?” (́ eprayim mà-llî `ôd lä`ácaBBîm; Am 
14,9a). Ten zabieg literacki zwiRzany zObiblijnR metaforR drzewa jest istotnie niezwy-
k!y iOjedyny wOca!ym Starym Testamencie8. Tak?e dla staro?ytnych t!umaczy greckich 
iO syryjskich fakt ten stanowi! teologiczny problem9. Domaga siS zatem wni-
kliwego naTwietlenia, dla wyjaTnienia racji, którymi móg! kierowaU siS autor 
natchniony wO swej proroczej wypowiedzi10, tym bardziej, ?e Ozeasz wOprzepo-
wiadaniu zdecydowanie potSpia! idolatriS oraz kulty naturalistyczne wraz zO ich 
wynaturzeniami11. 

8 ChoU co do swej wymowy teologicznej tekst Oz 14,8-9 kwaliQ kuje siS ogólnie jako jeden 
zOprzyk!adów obrazu b!ogos!awie"stwa, dobroci iOpe!ni wyra?onego metaforR drzewa, wOktórym 
to Jahwe, Bóg przymierza zOIzraelem, jest Xród!em jego pomyTlnoTci Q zycznej iOduchowej. Zob. 
S/ownik symboliki biblijnej, red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (PSB 20), Warszawa 
2003, 163. WyjRtkowe dla Biblii wOtym ujSciu by!oby jedynie dendrologiczne przeniesienie 
godnoTci królewskiej b e zOp oOT r e d n iOoO na Boga Izraela.

9 ChoU tekst hebrajski wyraXnie mówi: „lî  ” - „mi”, by! on mimo to ró?nie poprawiany. Przek!ad 
grecki LXX ma: „Efraimowi, co jeszcze zObo?kami?”; syryjska Peszitta zaT: „Rzek! Efraim: Co 
mnie jeszcze zObo?kami?” ZOkolei aramejski Targum Jonatana, komentujRc tekst, t!umaczy: „Ja 
ukocham go iO… uczyniS go piSknym cyprysem, któremu wybaczS, ?eby uczyniU ich nawrócenie 
mo?liwym” (zob. A. Sperber, " e Bible in Aramaic According to Targum Jonathan III, Leiden 
1962, aO tak?e: P. Churgin, Studies in Targum Jonathan to the Prophets, New York–Baltimore 
1983, 132). T!. polskie BT proponuje: „Co ma jeszcze Efraim wspólnego zObo?kami?” Por. 
Hebrajsko-polski Stary Testament. Prorocy. Przek/ad interlinearny z' kodami gramatycznymi, 
transliteracj% i'indeksem s/ów hebrajskich (PSB 28), oprac. iOwstSp A. KuTmirek, WarszawaO2008, 
1428 (t!. iOuwagi M.OSzmajdzi"skiego). 

10  Ozeasz (jak wskazujR szczegó!owe badania) u?ywa generalnie metaforyki iO przenoTnego 
jSzyka ze Twiata natury do przedstawienia: 1) polemiki przeciwko baalizmowi, 2) zapo-
wiedzi spustoszenia Izraela oraz jego odnowy (przywrócenia Bo?ego ludu na jego zie-
mi), 3) apelu do wyobraXni religijnej iOdoTwiadczenia ?ycia s!uchaczy, aby sk!oniU ich do 
przejTcia zOniewiernoTci do wiernoTci. Ten?e przenoTny jSzyk ze Twiata natury naTwietla 
dR?enie Ozeasza do zaprowadzenia silnej, anga?ujRcej iO transformacyjnej relacji, która 
istnieU winna pomiSdzy Jahwe aO Izraelitami, doTwiadczajRcymi Bo?ej litoTci iOprzekszta!-
cajRcej mi!oTci Boga. Por. C.J.ODempsey, „Hosea’s Use of Nature”, TBT 39 (2001), 347 
oraz 353.

11  Por. M. Go!Sbiewski, „Prorocy mniejsi. Ozeasz”, w: Wst3p do Starego Testamentu, red. L. Sta-
chowiak, Pozna" 1990, 316-319, zw!. 317; T. Brzegowy, „Prorocy Amos iOOzeasz wOwalce 
oO czysty kult”, w: Dzieci jednego Boga: praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego 
w'Spertus College of Judaica w'Chicago 1989, red. W. Chrostowski, Warszawa 1991, 94-126 
(Ozeasz rozpoczR! swR dzia!alnoTU wkrótce po Amosie, wOokresie ok. 760-725 przed Chr.; 
por. J. Drozd, „KsiSga Ozeasza”, w: Ksi3gi Proroków Mniejszych (PrST XII/1), red. S. 6ach, 
Pozna" 1968, 37).
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P. STATUS QUAESTIONIS BADAo

AnalizujRc kontekst wskazanego fragmentu, stwierdzono, i? zajmuje on 
szczególne miejsce wOOzeaszowym proroctwie, jest bowiem czSTciR (zwie"czeniem) 
zako"czenia ksiSgi (tzn. Oz 14,2-9), stanowiRc „nowe wezwanie Izraela do nawrócenia 
oraz obietnicS zmi!owania Bo?ego”12 (jakby „echo liturgii pokutnej zako"czonej 
obietnicR odpowiedzi na modlitwS tych, których ?al bSdzie autentyczny”13). Wiersz 
10, zamykajRcy prorockR ksiSgS, uznaje siS ju? na ogó! za jednR zOnielicznych in-
terpolacji pochodzenia redakcyjnego14 oraz zachStS oOcharakterze mRdroTciowym15. 

Próbowano wielokrotnie wprowadzaU ró?norodne arbitralne poprawki krytyczne 
zachowanego tekstu masoreckiego oraz ingerowaU tym samym wOsens analizowanego 
fragmentu zawierajRcego metaforS drzewa. Jednak nowsze badania ukazujR coraz 
czSstszR sk!onnoTU egzegetów, by interpretowaU hebrajski tekst natchniony Oz 14,9 
bez uciekania siS do poprawek (Braulik (1991); Eidevall (1996); Seid ert (1996); 
podobnie Jacob (1992); Zevit (1997) oraz Couturier (1995) zOzastrze?eniami)16. 

12 T. Brzegowy, „rwiSty Bóg iOjego grzeszna oblubienica Izrael (KsiSga Ozeasza)”, w: Wielki #wiat 
starotestamentalnych proroków. Od pocz%tków profetyzmu do Niewoli Babilo4skiej (WMWKBO4), 
red. T. Brzegowy, J. Frankowski, M. Go!Sbiewski, Warszawa 2001, 70.

13 WOten sposób: Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir«”, 81.
14 Por. M. Go!Sbiewski, Prorocy mniejsi, 316-319, zw!. 317n (przypis nr 5).
15  Mia!aby ona pochodziU (jak iOOz 1,1) zOok. VI w. przed Chr. Por. T. Brzegowy, „rwiSty Bóg”, 

71. WypowiedX: „Któ? jest tak mRdry, aby to pojR!, iOtak rozumny, aby to rozwa?y!? Bo drogi 
Pa"skie sR proste: kroczR nimi sprawiedliwi, lecz potykajR siS na nich grzesznicy” (mî Häkäm 
weyäbën ´ëllè näbôn weyëdä`ëm Kî-yešärîm Darkê yhwh wecaDDìqîm yëlkû bäm ûpöš`îm 
yiKKäšlû bäm) okreTlana bywa wO literaturze przedmiotu równie? albo jako pobo?noTciowe 
napomnienie redaktora, albo nawet jako póXniejszy cyniczny osRd t!umacza ca!oTci dzie!a 
iO stRd jest b!Sdnie rozpatrywana wO ca!kowitej izolacji, ze wzglSdu na domniemany brak 
ciRg!oTci zOresztR ksiSgi. WOtym podejTciu pomija siS wszak?e sta!R obecnoTU motywu ludzi 
bezrozumnych, powracajRcego wielokrotnie na przestrzeni Oz 4-14. Na temat zob. Ch.-L. 
Seow, „Hosea 14:10 and the Foolish People Motif ”, CBQ 44 (1982), 212-224.

16  Hebr. WNr<Wva]w: ytiynI[' ynIa]: „Ja jemu odpowiadam iOgo obserwujS” (´ánî `änîtî wa´ášûrennû) 
wOOzO14,9, wobec (zdaniem niektórych egzegetów) gramatycznych iOteologicznych niekon-
sekwencji wOtekTcie, od czasu propozycji Wellhausena (1964) bywa poprawiane wspó!czeTnie 
do dziT na Atr"vea]w: Atn"[' ynIa]: „Ja jestem jego Anat iO jego AszerR” (´ánî `änätô wa´ášërätô). 
Ju? LXX czyta!a :@O :;A#$9.,+A AP;L. CAH :@O CA;&+8Q+, AP;L. („Ja go upokorzy!em 
iO ja go umocniS”), byU mo?e od hebr. `innîtî, wywodzRc czasownik od rdzenia `nh (II; pi 
„upokorzyU/poni?yU”), iOwa´ášôrännû, który zak!ada niepotwierdzony rdze" šrr (idea „bycia 
stabilnym / stanowczym / niewzruszonym”; por. HAL šrr; Muraoka (1993): CA;&+8Q,). 
Wulgata czyta!a: ego exaudiam et dirigam eum – „Ja us!yszS iO skierujS go” (byU mo?e po!R-
czy!a drugi czasownik zO rdzeniem ´šr (I; pi – „prowadziU”). Wspó!czeTnie rozwa?ana by!a 
równie? poprawka wa´á´aššürenû; „Ja uczyniS go szczSTliwym” (na podstawie rdzenia ´šr [II: 
„bycie szczSTliwym”]) iOzdoby!a ona trochS popularnoTci. Inni badacze wydajR siS zadowoleni 
zO lektury wa´áššerennû (odczytujRc wO tekTcie Xród!os!ów šwr) wyra?ajRcy takie czynnoTci, 
jak: „zajmowaU siS czymT/doglRdaU/zadbaU/zatroszczyU/popilnowaU/strzec/czuwaU …”. Jed-
nak?e Wagenaar np. jest zdania, i? konsekwentna interpretacja form gramatycznych wOtym 
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Mimo to nadal konstruowane sR bardzo z!o?one hipotezy historyczno-redakcyjne 
wOodniesieniu do Oz 14,9 iO jego najbli?szego kontekstu, proponujRce przyjScie 
wielowarstwowej genezy analizowanej wypowiedzi prorockiej, aOzarazem zasadnoTU 
jej interpretacji wOkontekTcie wnoszonych poprawek wOlekturze tekstu17.

Proponowano równie? interpretacjS fragmentu Oz 14,9 na bazie jego formy (tzn. 
kryteriów gatunku literackiego), przekonujRc, i? przejTcie od 2 os. (adres narracyjny) do 
orzeczenia wO3 os. nie jest bynajmniej wyjRtkowe wOjSzyku poetyckim lub prorockim. 
WOzwiRzku zOtym t!umaczono Oz 14,9 jako czSTU dialogu pomiSdzy ludem aOBogiem: 

– „Efraimie, có? Ja …?” 
– „Ja odpowiem …”.
– „Ja jestem …” 
– „Twój owoc …”

wierszu sugeruje, ?e to „idole/bo?ki” (`ácaBBîm) wspomniani wOw. 9a mogliby pozostawaU 
wO zwiRzku zOproponowanym przyrostkiem (suQ ksem) 3 os. lp. r.m. najpierw wOkontekTcie 
polemik pomiSdzy JHWH iOinnymi bogami kananejskiego panteonu (aOzarazem na zasadzie 
u?ycia przyrostka lp., wOodniesieniu do l.mn.; por. GKC 135p; 145m). Przy tym rdze" rwv, 
jeTli chodzi oO „idoli” – zdaniem Wagenaara – zwiRzany jest zO ideR „czajenia siS/Tledzenia” 
wOparalelizmie zOrdzeniem hn[, który czSTciej ni? „odpowiadaU” oznacza raczej: „daU dowody, 
TwiadczyU przeciw”. Dlatego w. 9bA Wagenaar t!umaczy jako: „[idole/bo?ki] ja zaTwiadczS 
przeciwko nim iO rzucS im wyzwanie”. Zob. J.A. Wagenaar, „»IOWill Testify Against Y em 
and Challenge Y em«: Text and Interpretation of Hosea 14:9”, JNSL 26 (2000), 127-131. 

17  Jeden ze wspó!czesnych reprezentantów tego nurtu F. Ganglod , przyjmujRc perspektywS diachro-
nicznR, ale bez pretendowania do szczegó!owej datacji czy opisywania procesów redakcyjnych, 
zaproponowa! np. przyjScie nastSpujRcego mo?liwego kontekstu literackiego iOhistorycznego, 
rzutujRcego, jego zdaniem, na specyQ kS Oz 14,9:1)OWOIzraelu wOVIIIOw., tradycja Ozeaszowa, 
albo sam prorok, inspirowa!a siS pewnymi mitami (mo?liwe, i? zOUgarit, gdzie wystSpowa!y liczne 
bóstwa ?e"skie, szczególnie Atirat-Matka, protektorka, prawowita ?ona Ela, oraz Anat, siostra 
Baala), aby walczyU przeciwko wp!ywom bogi"-drzew na lud. 2)OOz 14,9 – poniekRd, jak chcia! 
Wellhausen – pos!ugiwa!by siS staro?ytnR c y t ac j R  k u l t y c z  n R , zawierajRcR imiona Anat 
iOAszery, iOodnosi! jR do Jahwe za pomocR obrazu cyprysu sempervirens. 3) Pod koniec VIIOw. 
redaktor deuteronomistyczny, dokonujRc uwa?nej recenzji tekstu, zgorszony obecnoTciR bóstw, 
które zwalcza!, zmieni! ich imiona wOten sposób, aby zintegrowaU je zOresztR KsiSgi Ozeasza. Na 
wzór Oz 4,17 wprowadzi!by on tym samym wOOz 14,9 „Efraima” iOsklasyQ kowa! oba bóstwa 
jako „niechciane”, okreTlajRc je jako „idoli/bo?ków”. WOpodwójny sposób zaznaczy!by wiSc w!asnR 
ingerencjS wOtekst: wprowadzajRc okreTlenie „Efraima” oraz „bo?ków/bóstwa”. 4)OZe wzglSdu na 
popularnoTU motywu cyprysa iObogi"-drzew, tradycja siSgajRca VII w. niejako szuka!aby najpierw 
literackiego pogodzenia (uzgodnienia) przed podjSciem polemiki przeciwko „rywalom” Jahwe. 
WO tej koncepcji chodzi!oby nie tyle oO traktowanie wy!Rcznie samego Jahwe jako jedynego 
„drzewa TwiStego”, które „wch!ania” Anat iOAszerS, iOprzypisywanie jedynie Jemu samemu 
atrybutów p!odnoTci oraz rodzicielstwa, co raczej oOpokojowR (wspólnR) obecnoTU tych dwóch 
bogi" obok Jahwe. Zdaniem F. Ganglod aO by!oby to wszak?e nie wyrazem póXniejszego synkre-
tyzmu religijnego, ale s!u?y!o bardziej w z b o g a c e n i u  o s o b o w o T c i  J a h w e  [!?]. WOtakim 
rozumieniu Jahwe nie by!by Bogiem „aseksualnym”, ale Bogiem „mSskim”, którego „?e"skoTU” 
poTwiadczajR Aszera iOAnat [??]. 5) ZOkolei walka deuteronomisty iOjego próba uniformizacji oraz 
chSU unikniScia niebezpiecze"stwa co do oskar?enia oOobecnoTU „kobiecR” zOobojga stron Jahwe, 
doprowadziU mia!yby dalej do ostatecznej radykalizacji religii jahwistycznej pod koniec VII w. Por. 
F.OGanglod , „»Je suis son `Anat et son Aserâh« (Os 14,9)”, E" L 74 (1998), 373-385, zw!. 384n.
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Jednak iOte zabiegi nie da!y przekonujRcych rezultatów ze wzglSdu na brak 
bezpoTrednich kryteriów morfologicznych iOsk!adniowych, aby wykazaU wymien-
noTU mówców wOnarracji, aOzatem interpretacji w. 9 jako dialogu18.

W. PRÓBA REKAPITULACJI

Wymienione powy?ej rozbie?ne wnioski sk!oni!y do podjScia szczegó!o-
wych analiz egzegetycznych metafory obecnej wOOz 14,9 na tle w!aTciwych jej 
konwencji jSzykowych, wO jakie wpisane by!o Ozeaszowe przepowiadanie. ZajR! 
siS tym wOostatnim czasie wOobszernej monograQ i B. Oestreich19. Przedstawi! on 
najpierw historiS interpretacji problemu, ukazujRc jak ró?nie „radzono sobie” na 
gruncie jSzykowym zOwyjRtkowym charakterem „Bo?ej autoprezentacji” zawartej 
wOOz 14,9. Proponowano wiSc m.in., by we wzmiankowanym ju? wO akadyj-
skich Xród!ach Buräšu20 oraz obecnym uOOzeasza wO teologicznej autoprezen-
tacji – Berôš – odnajdywaU (niejako wO tle) najpierw przemawiajRcego „Izraela”, 
dalej – „sprawiedliwych” czy nawet – „zakochanych” bRdX te? „idee witalnoTci 
iO p!odnoTci” same wO sobie, jako stojRce za mówiRcym narratorem. Jednak?e 
wOOzO 14,9, jak dowodzi! B. Oestreich, propozycje te nie uzasadniajR wO ?aden 
sposób struktury iO treTci analizowanego fragmentu21. WOwypowiedzi prorockiej 
zOOz 14,9 nacisk jest te? wyraXnie po!o?ony na to, czym drzewo jest dla innych 
jako par excellence drzewo ?ycia. Równie? szukanie analogii zO tradycjami staro-

18 Propozycje zOkomentarzy F.I. Andersen, D.N. Freedman, Hosea (AB 24), Garden City 1980. 
Por. Wagenaar, „»IOWill Testify Against Y em and Challenge Y em«”, 129.

19 Por. Oestreich, Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8),191-225. 
20  Jako Xród!o kadzid!a iOsubstancji aromatycznych; ponadto drewno lub ?ywica drzewa bur)!u 

by!a u?ywana wOzaklSciach. Por. Oestreich, Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 
(1-8), 193. WOakadyjskim bur)!u odpowiednio mo?e oznaczaU wiScej ni? jeden rodzaj drzewa 
iglastego. Jest to ogólne okreTlenie du?ych drzew iglastych. Jednak?e mo?e ono, wOokreTlonych 
kontekstach, odnosiU siS do jednego konkretnego gatunku. WOasyryjskim liTcie pewnego ka-
p!ana do króla (Asarhaddona?) pojawia siS uderzajRca paralela: drzewo (bur)!u) jako boski król 
daje ?ycie swemu ludowi, podobnie jak Bóg udziela ?ycia wOOz 14,9. Podobie"stwo wOobu 
wypowiedziach wydaje siS wiScej ni? przypadkowe (sugeruje wspólne dziedzictwo poetycko 
metaforycznego jSzyka): „Bur)!u to Pan, mój król, który daje ?ycie licznym ludziom”. Zob. 
E. Behrens, Assyrisch-babylonische Briefe kultischen Inhalts aus der Sargonidemeis (LSS 111,1), 
Leipzig 1906, 61. Por. Zob. Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir«”, 84.87n.

21 Np. Tmia!oTU iOautorytatywnoTU wyra?enia towarzyszRcego metaforyce drzewa: „Ja [jestem]” 
(tryb orzekajRcy tej formy autoprezentacji; por. najbli?szR paralelS wOPs 52,10, gdzie jednak 
mówi cz!owiek); nastSpnie fakt, i? mowa jest bardziej oO samym drzewie, aOnie jego owocu 
(kantyki), tylko poTrednio przypisanemu drzewu; dobroczynny charakter drzewa (dla Izra-
ela) nie ma zwiRzku zO jego umiejscowieniem, ale ma Xród!o wOnim samym. Por. Oestreich, 
Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 197-199.
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?ytnego Bliskiego Wschodu dotyczRcymi wspó!zale?noTci bóstw iOdrzew22 oraz 
!Rczenie Ozeaszowej metafory drzewa zOkananejskim pochodzeniem stanowi!o 
wielokrotnie krok zbyt pochopny, gdy próbowano przypisywaU analogiczny zamys! 
literacki prorokowi Ozeaszowi. Za b!Sdne nale?a!oby bowiem uznaU równie? 
interpretacje obrazu drzewa zOOz 14,9 jako symbolu kananejskiego Baala23 czy 
Aszery (wzglSdnie: aszer jako miejsc/przedmiotów materialnych kultu)24 bRdX 

22  WOOz 14,9 Jahwe nie jest „zamieszkujRcym drzewo”, jak wOkultach kananejskich iOegipskich, 
czy te? „reprezentowanym przez drzewo”, ale za sprawR jSzyka metafory – samym drzewem. 
PamiStaU nale?y, ?e drzewo obecne wOliteraturze nie jest to?same zOdrzewem znanym zOiko-
nograQ i (por. np. orS? ugaryckiego boga p!odnoTci Baala, który przypomina iglaste drzewo; 
wOzwiRzku zObogiem Baalem-Hadadem; oOdrzewie tym nie mówi siS jednak wOtym kontekTcie 
jako oO ?ywym). Gdyby zaT porównania dendrologicznego zOOz 14,9 u?yto, by wskazywaU 
na TwiSte gaje, to musia!oby ono kierowaU raczej do drzewa, które ros!o wO tych TwiStych 
miejscach, aOnie do gatunku, który g!ównie by! importowany (zOLibanu). Por. Oestreich, 
Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 201-204.

23  Ozeasz przedstawia Jahwe jako tego, który zO jednej strony potSpia Baala, boga deszczu 
iOdarczy"cS ?yznoTci, lecz który zOdrugiej strony sam przyjmuje wiele cech Baala. StRd prorok 
ustala wyraXnie, ?e to Baal jest problemem, aOnie ?yznoTU czy p!odnoTU jako cechy boskiego 
oddzia!ywania. Por. Dempsey, „Hosea’s Use of Nature”, 347.

24  WO tym przypadku Jahwe opisany by!by jako prawdziwa ?yciodajna si!a wOopozycji do po-
tencja!u Aszery. IdentyQ kacja drzewa zOAszerR, zdaniem niektórych badaczy, znalaz!a nowe 
poparcie na podstawie odkryU zOKuntillet ‘Ajrud, placówki wOpo!udniowym Negewie, iOKhirbet 
el-Q}m. WOtych miejscach zosta!y odkryte inskrypcje, które mia!yby !RczyU Jahwe iOjego aszery 
(rozumiane jako przedmioty kultu lub imiona bogi"). Jedna zOtych inskrypcji datowana na ok. 
800 r. przed Chr. zawiera tekst brkt ’tkm lyhwh !mrm wl’!rth: „Ja b!ogos!awiS was za sprawR 
Jahwe zOSamarii iOjego aszer. Zob. np. na temat odkrycia”: P. Beck, „Y e Drawings from Horvat 
Teiman (Kuntillet ‘Ajrud)”, TA 9 (1982), 3-68; J.M. Hadley, „Some Draw ings and Inscriptions 
on Two Pithoi from Kuntillet ‘Ajrud”, VT 37 (1987), 180-213; A. Lemaire, „Who or What 
Was Yahweh’s Asherah? Startling New Inscriptions from Two Did erent Sites Reopen the 
Debate about the Meaning of Asherah”, BARev 10 (1984/6), 42-51. Jednak wOówczesnym 
politeizmie mSskie iO ?e"skie bóstwa nie by!y uto?samiane, lecz umieszczane obok siebie. 
Gdyby Ozeasz chcia! przemawiaU do s!uchaczy pozostajRcych pod wp!ywem kananejskich 
koncepcji, nie zrównywa!by mSskich iO?e"skich bóstw. Po drugie, jeTli owe aszery oznacza!yby 
kananejski przedmiot kultu, to by!yby raczej drewnianymi s!upami, podniesionymi nastSpnie 
do rangi sanktuarium, nie zaT ?ywymi drzewami (por. 1 Krl 14,23; 2 Krl 17,10; Jr 17,2 oraz 
u?ywanie wO odniesieniu do nich czasowników od „rdzeni wytwórczych”: `Sh, Bnh i ncb). 
Nadto ikonograQ a przedstawia boginiS AszerS jako drzewo stylizowane bRdX zOga!RzkR lub 
owocem wOrSku. PamiStaU wreszcie nale?y, i? fakt, ?e wOstaro?ytnym Izraelu istnia!y tendencje 
iOkrSgi kultyczno-synkretyczne, nie oznacza to analogicznych poglRdów samego Ozeasza. Por. 
Oestreich, Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 204-207, aO zw!aszcza: 
S.A. Wiggins, „Of Asherahs and Trees: Some Methodological Questions”, JANERO1 (2002), 
158-187. S.A. Wiggins, klasyQ kujRc iOanalizujRc szczegó!owo ok. 40 biblijnych wzmianek do-
tyczRcych aszer/Aszery oraz staro?ytnR ikonograQ S, dochodzi do wniosku, ?e !Rczenia Aszery/
aszer zO?ywymi drzewami nie nale?a!oby traktowaU jako naukowo ostateczne iOdeQ nitywne. 
Oprócz bowiem wzmianek biblijnych wOPwt 16,21 iOSdz 6,25-30 mówiRcych wyraXnie, i? 
wymieniane tam?e aszery by!y wykonane zOdrewna – inne, biblijne iOpozabiblijne Twiadectwa 
(zdaniem S.A. Wigginsa) nie wykazujR jednoznacznie szczególnego zwiRzku (czy te? zale?noTci) 
samej Aszery oraz drzew, zaT „drewnokszta!tny” kult (oOktórym mowa wOBiblii) nie stanowi 
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te? „TwiStych (?ywych) drzew” rosnRcych obok sanktuarium lub stanowiRcych 
tzw. TwiSte gaje25.

WyczerpujRc pozabiblijne rozwiRzania, B. Oestreich zwróci! wiSkszR uwagS 
na biblijne analogie interpretacji metafory drzewa. Zauwa?y!, i? metafora leTnego 
drzewa wOBiblii funkcjonuje wielokrotnie przede wszystkim jako obraz k r ó l a26 
oraz w!adzy w!aTciwej panujRcym (iO to nie jako mityczny rytua! – symbol, lecz 
metafora). WOOz 14,9 mowa jest oOkonkretnym gatunku drzewa ze wszystkimi 
szczegó!ami, ca!ego ?ywego obrazu, w!aTciwymi dla przenoTni czy porównania – nie 
zaT kultowego symbolu. WOtym Twietle podstawowym punktem odniesienia dla 
metafory drzewa wOjej bezpoTrednim kontekTcie literackim by!aby idea ochraniajRcego 
iOpodtrzymujRcego p!odnoTU cienia (zob. Oz 14,7-8). Tym samym wOOz 14,9 Jahwe 
ustami proroka przedstawia!by siebie najpierw – zdaniem B. Oestreicha – jako króla 
Izraela, gotowego spe!niU to, czego naród oczekiwa! od króla (ochronS, przestrze" 
iOzapewnienie warunków ?ycia wOpe!ni). Ponadto za sprawR kombinacji pierwotnie 
niezale?nych metafor drzew (leTnego iOowocowego)27, Jahwe sta!by siS Xród!em 
owocowania tam, gdzie botanicznie trudno oOowoc (por. Ez 17,23 czy te? Dn 4,7-14 
wOkontekTcie Ez 31). Ozeasz nie mówi wszak?e, ?e drzewo dostarcza owocu, ale 
?e za sprawR Jahwe „nastRpi owocowanie” (ten szczegó! potwierdza!by dodatkowo, 
?e owoc (Perî) nie by! pierwotnR czSTciR metafory tradycyjnego leTnego drzewa28).

generalnie przed!u?enia jakiegoT bezkszta/tnego kultu #wi3tego drzewa. Zob. te? tego autora: 
A'Reassessment of Asherah. With Further Considerations of the GoddessO(GUSO2), Piscataway 2007. 

25 Zielone drzewa ros!y licznie poTród kananejskich wy?yn, stRd ukszta!towa!a siS wrScz stereo-
typowa polemiczna formu!a prorocka: „na ka?dym wzgórzu iOpod ka?dym zielonym drzewem”. 
Jednak?e gatunki drzew wspomniane wOkontekTcie ba!wochwalczych kultów kananejskich to 
na ogó! terebinty (´ëlâ), tamaryszki (´ešel), dSby (´allôn), topole ([?]libnè), ale nie Berôš – 
nigdy niewymieniany jako „TwiSte drzewo” (na potwierdzenie zob. tak?e Oz 4,13). Oestreich, 
Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 207-209.

26  Zob. K. Seybold, H. Ringgren, H.J. Fabry, „%l,m, melek”, TDOT VIII, 349-364.
27  Problemem tym zajSli siS wczeTniej skandynawscy badacze (Widengren oraz Engnell). Dla 

nich jednak drzewo, bardziej ni? metaforS, stanowi!oby mityczno-rytualny symbol boskiego 
króla, który pozostaje wO stosunku do uTmierconego iOdo wskrzeszonego boga p!odnoTci. Por. 
Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir«”, 88. 

28  Im bardziej tradycyjny jest metaforyczny obraz, tym bardziej zaskakujRcy bywa efekt jego 
a-typowego u?ycia iO !atwiej przez to jest autorowi wykorzystaU uprzednie nastawienie od-
biorców. Metafora jako taka jest dynamicznym pojSciem, nie statycznym: to nie tyle proste 
s!owo, ile raczej ma!a opowieTU, która wOstaro?ytnoTci pojawia!a siS czSsto (czSsto te? dotyczy!a 
drzewa), bSdRc wrScz czSTciR kultury iO jSzyka czasu Ozeasza. Por. Oestreich, Metaphors and 
Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 196. WO tym kontekTcie F. Landy (odwo!ujRc siS 
do tez T.S.OEliota) dowodzi, ?e sukces poetyckiej metafory jest proporcjonalny do jej nie-
oczekiwanoTci, do gwa!tu uczynionego na przyjStych przez ludzi osRdach iOuprzedzeniach. 
UOOzeasza, który odkrywa wOmetaforycznym Twiecie to?samoTU oraz wspólne zale?noTci 
miSdzy Bogiem iO Izraelem, widoczna jest szczególnie – jego zdaniem – pewna „kruchoTU” 
iO jakby „niekompletnoTU metafor”, które niejako „wype!niajR lukS”, jakR „podtrzymuje nie-
uchwytnoTU stron”. Metafory te oddzia!ujR intensywnie w!aTnie zO racji ich niedoskona!oTci. 
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WO tym kontekTcie dla B. Oestreicha istnia!y powody, aby sRdziU, ?e obraz 
„drzewa zOLibanu”29, które wOOz 14,9 przynosi owoc, znajduje swe odbicie we 
w!aTciwoTciach drzew wO centrum rajskiego ogrodu Eden (por. Rdz 2,9; 3,6). 
Zw!aszcza, ?e podobnie jak Eden zOKsiSgi Rodzaju, równie? Liban traktowano 
wOKanaanie jako p!odny dom Boga (por. Ps 72,16 oraz Iz 29,17; 51,3 aO tak?e: 
Ps 80,11 iO104,16, jak te?: Ez 28,13-16; 31,9.16.18). U?yta wOOz 14,9 metafora 
mia!aby przez to nieTU ze sobR – ju? dla proroka Ozeasza iOjemu wspó!czesnych 
– konotacje rajskiego miejsca (zabarwionego eschatologicznie)30. Te zale?noTci 
nie pozostawa!yby zOkolei bez zwiRzku ze spuTciznR biblijnych pieTni mi!osnych 
iOideR mi!oTci, która !Rczy!aby Jahwe zOJego ludem31.

Formu!ujRc tezS oO znaczeniu teologicznym metafory drzewa wOOz 14,9, 
B.OOestreich zaproponowa!, by odczytaU wOniej ideS raju odzyskanego wraz zOJahwe, 
jako eschatologicznym królem przedstawionym „wOrajskim Twietle”, by przywróciU 

WydobywajR nowe znaczenie zOkolizji znacze". Por. F. Landy, „In the Wilderness of Speech: 
Problems of Metaphor in Hosea”, BibInt 3 (1995), 35-37. Zob. te?: J.R. Lundbom, „Poetic 
Structure and Prophetic Rhetoric in Hosea”, VT 29 (1979), 300-308. 

29  WOw. 6 pojawia siS aluzja do lasów Libanu. WOw. 7 zapach drzew Libanu wystSpuje wOpo-
równaniu. Wreszcie wOw. 8 smak wina zOLibanu przedstawia s!odycz zbawienia Boga. Nazwa 
Libanu powraca zatem trzy razy, za ka?dym razem na ko"cu wersu. ChoU wOw. 9 Liban nie 
zostaje wspomniany ponownie, to nadal ca!y !a"cuch porówna" celuje wysoko: wy?ej wszak-
?e ni? Liban, byU mo?e dlatego, ?e obecne wOw. 9 drzewo odniesione zostaje do jedynego 
iOniezawis!ego Pana. Por. Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir«”, 84.

30 rwiadczy!oby oO tym iO to, i? rosnRce roTliny wOOz 14,6-8 (metafora drzewa jest czwartym 
zO kolei wyobra?eniem Jahwe wO zako"czeniu KsiSgi Ozeasza, jaki stanowi Oz 14): drze-
wo oliwne (w.O 7), zbo?e iOwinoroTl (w.O 8) wyraXnie nawiRzujR do zbawczej zapowiedzi 
wOOz 2,24, gdzie wymienione zostajR: zbo?e, wino iOolej. Dodatkowo oba fragmenty !Rczy 
hebr. rdze" `nh (hn[): wOOz 2,23-24 Jahwe obiecuje: „Ja odpowiem” (tzn. „zareagujS”), 
aOwOOz 14,9 dopowiada: „Ja odpowiedzia!em” (tzn. „zareagowa!em”). KwestiR otwartR 
by!oby, czy Ozeasz by!by pierwszym wOBiblii, który po!Rczy! majestatyczne drzewo jako 
powszechnie znanR wczeTniej metaforS dla króla zO ideR rajskich drzew? Zdaniem B. Oe-
streicha kluczowe s!owo „Liban” s!u?yU mo?e jako pomost, by zasadnie po!RczyU obie te 
idee. Por. Oestreich, Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 218-220.

31  B. Oestreich !Rczy tak?e s!ownictwo iOjSzyk Rdz 2,19-20 oraz Oz 2,16-24. Jak zosta!o ju? wspo-
mniane, czSsto zauwa?ano bliskie podobie"stwo pomiSdzy kantykami Pnp (por. 2,3) aOostatnim 
rozdzia!em KsiSgi Ozeasza (przebywanie zOukochanR osobR jak ?ycie wOraju [kantyki] = ?ycie 
zOJahwe przywracajRce raj wOOz 14; ukochany porównany do króla [kantyki] = wOOz 14 Jahwe 
przedstawia siebie wOspotSgowanej metaforyce królewskiego drzewa). Nasuwa!oby to zOkolei ideS 
zwiRzku mi!oTci pomiSdzy Jahwe aOJego ludem: Jahwe iOIzrael mieliby „odnaleXU” swe miejsce, 
tzn. wOtym ujSciu (nale?eU do siebie) jak kochankowie (Oestreich, Metaphors and Similes for 
Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 198n. oraz 221n.). ZOkolei F. Ganglod , poTwiScajRc uwagS zale?-
noTciom pomiSdzy KsiSgR Ozeasza iOPieTniR nad PieTniami, formu!uje hipotezS, ?e Oz 14,6-9 
oraz teksty zOPnp (oOmi!oTci oblubie"czej) inspirujR siS wspólnym Xród!em, ale wOprzypadku 
Oz 14 widzieU nale?a!oby raczej polemikS zOboginiR-drzewem, która to polemika wOpóXniejszej 
relekturze zosta!aby zastRpiona Izraelem. Ta hipoteza na temat Oz 14,9 podR?a!aby tym samym, 
jednak?e wOzmodyQ kowanej formie, drogR poprawek tekstu zaproponowanR przez Wellhausena. 
Zob. F. Ganglod , „YHWH ou les déesses-arbres? (Osée XIV 6-8)”, VT 49 (1999), 34-48.
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utracony raj (aOzatem ideS szczególnie noTnR wOTrodowisku kultu p!odnoTci). WOten 
sposób Jahwe jawi!by siS prawdziwym dawcR p!odnoTci iOdobrobytu, poniewa? 
zosta!by ukazany jako posiadajRcy moc stwórczR iOjako król32. ReasumujRc, wOpro-
wadzonym pod tym kRtem szczegó!owym studium B. Oestreich wykazywa!, ?e: 

1) zastosowana metafora drzewa uOOzeasza wrasta wO Izraelskie tradycje 
jSzykowe; 

2) metafora ta nie powinna byU interpretowana jako echo opisu doTwiadcze" 
kultowych; 

3) drzewo odniesione do Jahwe wOOz 14 ma zwiRzek zOtradycjR królewskR 
wOBiblii;

4) wyra?a ono eschatologicznR nadziejS z!o?onR wOJahwe jako królu Izraela33. 

\. OCENA IOPROPOZYCJA NOWEGO SPOJRZENIA

NiewRtpliwie symbolika zawarta wOOz 14,9 odzwierciedla wspólne zwiRzki 
przenikajRcych siS idei godnoTci królewskiej, boskoTci oraz p!odnoTci na staro?ytnym 
Bliskim Wschodzie34. PrzyjmujRc wiSkszR czSTU wniosków sformu!owanych przez 
B.OOestreicha, wydaje siS zasadne wprowadzenie pewnych korekt do przedstawio-
nych propozycji. OgniskujR siS one najpierw wokó! problemu ustalania zale?noTci 
OzO14,9 od tradycji obecnych wOKsiSdze Rodzaju35, aOprzede wszystkim identyQ kacji 

32  Zdaniem Oestreicha odkRd Izrael ?y! wOspo!ecze"stwie rolniczym, zainteresowany by! g!ównie 
wegetacjR iOp!odnoTciR stad oraz ludzi. Dlatego wielbi! kananejskie bóstwa, niekiedy seksualnymi 
praktykami. Ozeasz naucza!by tym samym natomiast, ?e dobro nie tyle polega na p!odnoTci, lecz 
przede wszystkim na stosunku do Boga Stwórcy, który jest prawdziwym królem Izraela. Ponadto 
odmitologizowywa!by samo drzewo, tak by Jahwe nie by! jeszcze jednym lub lepszym bóstwem 
p!odnoTci (uOOzeasza drzewo nie jest przejawem boskiego istnienia, lecz jSzykowR Q gurR u?ytR 
wOmetaforze, zaT jego owoc jest jednR zOjego normalnych cech; nie jest te? czSTciR kultu, jak 
wOwierzeniach dotyczRcych Baala iOAszery, lecz dajRc powód do oczekiwania b!ogos!awie"stwa od 
samego Jahwe, stanowi czSTU polemiki oOwy?szoTci Jahwe jako stwórcy iOkróla nad myTlR religii 
kananejskich). Por. Oestreich, Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 203-207.

33 Nadto dla B. Oestreicha Ozeaszowe metafory nie stojR wO sprzecznoTci zO ideR radykalnego 
osRdu Jahwe. Por. Oestreich, Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 191-225. 

34  Por. Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir«”, 91. Zdaniem Tångberga przeciwko synkretyzmowi 
religijnemu wOPó!nocnym Izraelu Ozeasz ?arliwie og!asza Jahwe tym samym jako jedynego dawcS 
?ycia iOp!odnoTci, przewidujRc ?e Bóg na jakiT czas pozbawi naród wszelkich b!ogos!awie"stw, ?eby 
zademonstrowaU rzeczywistR to?samoTU ich Stwórcy (2,12-15; 8,14; 9,1-4; 13,4). WOOz 14,9 sprzeciw 
wobec bo?ków by!by bardzo ?arliwy, rzutujRc niejako tak?e na kszta!t prorockiego orSdzia. Tam?e, 92.

35  Zob. np. W. Chrostowski, Ogród Eden - zapoznane #wiadectwo asyryjskiej diaspory (RSB 1), 
Warszawa 1996. W. Chrostowski wykazuje, i? „tradycje botaniczne” zawarte wOpierwszych 
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hebr. Berôš36 (iOco za tym idzie: ustaleniu wymowy teologicznej wiersza37 dziSki 
precyzyjnemu okreTleniu g!ównego elementu badanej metafory). Otó? B. Oestreich 
opowiedzia! siS raczej za t!umaczeniem Berôš38 jako drzewo ja!owca39 (juniperus 
phoenicia, juniperus oxycedrus, aOprzede wszystkim – juniperus excelsa, podobny do 
cyprysu), nie zaT cyprysu (cupressus sempervirens / horizontalis).40 Jakkolwiek bota-
nicznie wzmianka oOowocu wOjednym iOdrugim przypadku nie jest homogenicznR 
czSTciR obrazu, lecz raczej jego rozszerzeniem (zmianR perspektywy zOdobroczyn-
nego leTnego drzewa (czy to cyprysu, czy ja!owca, czy te? jod!y – oferujRcych 
wOka?dym przypadku niejadalne szyszki lub jagody) do drzewa owocowego, to 
jednak wybór cyprysu wydaje siS t!umaczyU jaTniej iObardziej przekonujRco sens Oz 

rozdzia!ach KsiSgi Rodzaju mogR stanowiU dziedzictwo asyryjskiej diaspory Izraelitów, aOich 
redakcja przypada na Okres Oko!owygnaniowy (sR one tym samym wtórne wobec spuTcizny 
proroków wczeTniejszych). Tam?e, 282-286. 

36 LXX t!umaczy rzadkim R%C$B01 zamiast zwyczajowym C(#*%&++01 (2Krl 19,23; Hi 40,17; 
Pnp 1,17; Syr 24,13; 50,10; Iz 37,24; 41,19; 55,13; 60,13; Ez 27,5; 31,8) czy ewentualnie 
#9;(1 (Za 11,2). Por. przypis 9.

37  Wskazywano równie? ju? wczeTniej, i? metafora cyprysu s!u?y wO tym miejscu przekazaniu 
prawdy, ?e Bóg Jahwe jest trwa!y jak cyprys, jest wieczny. Ponadto, jak sugerowano, wchodzi!oby 
tu wOgrS podkreTlenie elementu stwarzajRcego, który o?ywia, zwiRzanego zOprzymiotem TwiStoTci 
Boga, który stanowi!by eschatologicznR zapowiedX radosnej przysz!oTci czekajRcej Izraelitów 
wObli?ej nieokreTlonym czasie, ale po uprzednio przebytych, licznych doTwiadczeniach. Tym 
samym metafora ta, wpisywa!aby siS wOkontekst zapowiadanego szczerego powrotu Izraela do 
Jahwe, aOco za tym idzie: wnosi!aby jasne perspektywy na przysz!oTU. Por. Drozd, Ksi3ga Ozeasza, 
108, aOtak?e: 48, 52 iO58. J. Drozd t!umaczy: „BSdR znów mieszkaU wOmoim cieniu … Na có? 
jeszcze Efraimowi posRgi bo?ków? Ja Go wys!uchujS iOmam nad nim pieczS! Jestem podobny do 
zielonego cyprysu, przeze mnie bSdzie ci udzielony owoc”. WOkomentarzu skupiono uwagS na 
polemicznym charakterze przytoczonej wypowiedzi wobec kultu Baala. Tekst Oz 14,8-9 mia!by 
tym samym przekonywaU swych odbiorców, ?e urodzaje sR ca!kowicie uzale?nione od Jahwe, 
który zOpewnoTciR nie odmówi swego b!ogos!awie"stwa. Tam?e, 108. ZOracji pozytywnej wymowy 
OzO14,2-10 niektórzy egzegeci uwa?ali tS perykopS za niepochodzRcR od Ozeasza, poniewa? ten 
mia!by zajmowaU siS tylko wspó!czesnymi sobie problemami. Jednak, jak stwierdza to ju? J. Drozd, 
faktycznie brak zasadnych racji, by odmówiU Ozeaszowi autorstwa rozdzia!u 14. Tam?e, 58-60. 

38  WOaramejskim dokumencie 4QTestLew wTród wymienianych 12 gatunków drzew odpowied-
nich do u?ycia na ogie" na o!tarzu wystSpujR zarówno anrpd (ja!owiec), jak iOatwrb (cyprys). 
Por. K. Beyer, Die aramäischen Texte vom Toten Meer, Göttingen 1984, 199 (por. wzmiankS 
wOMisznie: Tan 3,5; par. 3,8.10). Tekst zaklScia Maqls VI.133 tak?e wspomina 12 rodzajów 
drewna, wOtym przypadku – na wezg!owie !ó?ka. 1QH VIII 5 zawiera natomiast hebrajskie 
s!owo vwrb zastosowane wOporównaniu ze spo!ecznoTciR wybranych wO kontekTcie obrazu 
ogrodu zOwieloma drzewami iOXród!em wody. Zob. Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir«”, 83.

39 Wed!ug Tångberga raczej jod!y. Por. tabelS nr 1 na ko"cu tego? artyku!u analizujRcR z!o?ony 
problem translacji, sporzRdzonR przez Tångberga (zob. s. 85 iO93). 

40  Cupressus sempervirens / horizontalis wyrastajRcy do 25-30 m, jest jednym zOnajpospolitszych drzew 
gór Judei. Owoce cyprysu jako leTnego drzewa to szyszki (kulisto jajowate oOTrednicy 2-3 cm, z!o-
?one zO8-10 !usek). Trwa!e liTcie, nieulegajRce rozk!adowi drewno, odpornoTU na wiatr iOzadziwiajR-
ca ?ywotnoTU uczyni!y ze" symbol si! witalnych iOnieTmier telnoTci (jak iOto, ?e jego d!ugowiecznoTU 
oraz nieznikajRca przez ca!y rok ziele" intensyQ kuje symbolikS wiecznie trwajRcego ?ycia). Por. 
B.OSzczepanowicz,  Atlas ro#lin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w'Biblii i'symbolika, Kraków 2003, 88-91. 
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14,941. PrzyjmujRc bowiem, i? owoc (Perî) nie jest pierwotnR czSTciR zastosowanej 
metafory tradycyjnego leTnego drzewa, ale jest jednoczeTnie „poetyckim owocem” 
oddzia!ywania Jahwe jako c y p r y s u O (?yjRcego nawet do 2000 lat, posiadajRcego 
drewno nieulegajRce rozk!adowi, odpornego na wiatr iOzachowujRcego przez ca!y 
rok ziele" liTci), tzn. drzewa symbolizujRcego raz udzielone iO podtrzymywane 
? y c i e , wówczas myTl o O o d n a l e z i e n i u  ?ycia w!aTnie wONim (jako owocu 
wykraczajRcym ponad prawo natury) spaja kontekstualnie ca!e zako"czenie pro-
roctwa Ozeasza, tj. Oz 1442. Gdyby uwzglSdniU iOten wymiar symboliki cyprysu, 
jaki zna Biblia, obrazujRc wznios!oTU mRdroTci (por. Syr 24,13), wówczas nastSpu-
jRcego zOkolei w. 10 równie? nie nale?a!oby postrzegaU jako niekomponujRcego siS 
zOkontekstem dodatku (jak sugerowali niektórzy komentatorzy), ale jako logicznR 
iOliteracko spójnR kontynuacjS myTli zawartej wOw. 9 za sprawR metafory cyprysu.

ZAKOoCZENIE

Obecna wOOz 14,9 metafora wyra?ona hebrajskim Berôš – „cyprys” wOprzed-
stawionym kluczu jest nie tylko zwie"czeniem, podsumowaniem wczeTniejszych 
zapowiedzi zbawczych wyra?onych jSzykiem botanicznym (rosa, lilia, topola, oliwka, 
zbo?e, winoroTl), ale poniekRd równie? komentarzem do nich. Ta interpretacja za-
chowuje jednoczeTnie nadal wymiar eschatologiczny. Nie jest to jednak eschatologia 
rozumiana wOodniesieniu do Jahwe jako eschatologicznego króla przedstawionego 
„wOrajskim Twietle” KsiSgi Rodzaju (za sprawR kombinacji pierwotnie niezale?nych 

41  Fakt, ?e gatunek Cupressus sempervirens (horizontalis) by! rodzimym równie? dla gór Palestyny 
(co mia!oby czyniU go mniej niezbSdnym, by importowaU drewno cyprysu zOLibanu, aOzara-
zem wymieniaU wOkontekTcie Libanu i, zdaniem niektórych, raczej nie rós! razem zOcedrem 
wOwysokich partiach gór), nie stanowi argumentu przeciwko jego identyQ kacji wOOz 14,9, jak 
próbuje bez przekonania sugerowaU Oestreich. Dopuszcza on bowiem sugestiS M. Zohary, i? 
cyprys nale?a!oby byU mo?e identyQ kowaU równie? zOhebr. Te´aššûr, czy te? Göper (Moldenke 
iOMold). Por. Oestreich, Metaphors and Similes for Yahweh in Hosea 14:2-9 (1-8), 194. 

42  Jako wysi!ku adresatów orSdzia, ale zarazem iOprzede wszystkim jako darowi samego Jahwe, 
co Twietnie oddaje bierny oraz zwrotny walor koniugacji nifal, wOjakiej wyra?ona zostaje idea 
oddana rdzeniem mc´. Jak zauwa?a zOkolei C.J. Dempsey, przez po!Rczenie nadejTcia Boga 
zOatrybutem p!odnoTci natury prorok potwierdza, ?e Jahwe jest ostatecznie jedynym, który 
podtrzymuje iOwspiera ?ycie (to On – nie Baal – jest odpowiedzialny za przysz!oTU Izraela). 
Przez usytuowanie obietnicy na ko"cu ksiSgi, wyrazistym staje siS, i?: 1) ostatnim s!owem 
Boga jest Jego wspó!czucie, litoTU; 2) Bóg nigdy nie bSdzie niewierny wobec swego ludu, nawet 
jeTli ten jest niewierny; 3) najwy?szym pragnieniem Boga jest, by wszystko iOwszyscy zostali 
przemienieni iO sami stanowili odbicie Boga. Por. Dempsey, „Hosea’s Use of Nature”, 352n.
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metafor drzew), ale – dziSki darowi Bo?ego natchnienia – eschatologia wyra?ona 
wOgenialnie dobranej metaforze cyprysu (cupressus sempervirens / horizontalis)43. 
Ona to sk!ania, by zatrzymaU siS równie? nad nowotestamentalnym przes!aniem 
zielonego drzewa (por. 6k 23,31; J 15,1), majRcego ?ycie wO sobie samym iObS-
dRcego Xród!em ?ycia. WyjRtkowy kszta!t cupressus sempervirens / horizontalis, 
jak innych gatunków zO rodziny cyprysowatych, przypominajRcy p!omie" ognia 
(zob. zdj. 2), mo?e nadto dobrze poddawaU myTl oO?yciu tak intensywnym, i? raz 
odnalezione, nie przestaje wydawaU owocu – p!onRU (zob. 6k 12,49)44. 

Tabela 1: T"umaczenia nazw drzew w$Oz 14,945

Staro?ytne 
okreTlenie WystSpowanie Wspó!czesne 

t!umaczenia
T!umaczenia 
naukowe

hebrajskie (vArB.) 2Sm 6,5; 1Krl 5,22.24; 
2Krl 19,23; 

(=Berôš) 2Krn 2,7; Ps 104,17; Pnp 1,17; 
Iz 14,8; 37,24; 55,13; 60,13; 

 Ez 27,5; Oz 14,9;
 = aramejskie (t'wOrB.) Za11,2; QH VIII,5; 

4QTLew

akadyjskie zamienniki 
bur)!u
ha!urru
mehru
sup)lu
!urm*nu
a!uhu
dupr)nu (aramejskie anrpd) 4QTLew

cyprys 

ja!owiec
ja!owiec fenicki
sosna
sosna Aleppo

drzewo ja!owca
 cyprys
drzewo sosny
drzewo sosny
cyprys
drzewo jod!y
drzewo ja!owca

cupressus sempervi-
rens (horizontalis)

juniperus excelsa
juniperus phoenicia
abies cilicia
pinus halepensis

43  Normalnie to cedr by! zwykle pierwszym drzewem kojarzonym zOLibanem (wO literaturze 
biblijnej iOpozabiblijnej). Równie? wOwykazach cedr (´erez) na ogó! pojawia siS na pierw-
szym miejscu, Berôš na drugim (por. Ps 104,16-17; Iz 37,24; Ez 31,8; Za 11,1-2; Pnp 1,17; 
odwrotny porzRdek: Iz 14,8; Ez 27,5). StRd wybór wOOz 14,9 Berôš wO kontekTcie w. 6-8 
wydaje siS tak?e zOtego tytu!u nieprzypadkowy, bo jakkolwiek hebr. s!owo ´erez (cedr) mog!o 
odnosiU siS równie? do cyprysu, nie zachodzi!a odwrotna relacja semantyczna (hebr. Berôš 
nie oznacza!o cedru). Nadto cedr zawiera! wiele konotacji zOdumR, podbojem iOideR wyroku, 
podczas gdy troskR Ozeasza jest wyraXnie dar ?ycia. Zob. N. Liphshitz, G. Biger, „Cedar of 
Lebanon (Cedrus libani) in Israel during Antiquity”, IEJ 41 (1991), 167-175, zw!. 169 iO175; 
Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir«”, 88.92.

44 Mo?na uznaU za znamienne, i? w!aTnie przedstawiciela rodziny cyprysowatych zobaczymy 
wspó!czeTnie m.in. na wprost wyjTcia zOBazyliki Grobu iOZmartwychwstania Pa"skiego 
wOJerozolimie. 

45  Zob. Tångberg, „»IOam like an Evergreen Fir«”, 93. 
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Zdj!cie 1: Cupressus sempervirens (horizontalis)46

Zdj!cie 2: Owoce Cupressus sempervirens

46 Zob. http://online-media.uni-marburg.de/biologie/botex/mallorca05/bildgross/38a10_cu-
pressus_sempervirens.jpg (17.08.2011).
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DIO DEL ANTICOTESTAMENTOFUL~ALBERO? 
OS P^,iwj COME TESTIMONIANZA DEL PASSAGGIO 

DAL CULTO DEGLI ALBERI E PIETRE FINO AL RIFIUTO 
DEGLI IDOLI IN ISRAELE / PALESTINA

Summar y
La cultura religiosa di Canaan nell’antica Palestina fu essenzialmente centrata sulla cultura 
del culto degli alberi (e pietre). Questa è la situazione trovata dai profeti nel Israele, coloro 
che ardentemente difendevano il monoteismo, quindi gli avversari zelanti del cultodegli 
alberi e pietre, e di tutto quello che era pagano e politeistico.
In questo contesto, richiama la nostra attenzione un fenomeno sorprendente: quello che 
fece Osea, uno dei più antichi profeti, scrittori e, allo stesso tempo, un ardente difensore 
della fede nell'unico Dio. Il profeta, nel contesto della polemica con il culto degli idoli, 
trasmettendo nel nome di Dio JAHWE il Suo stesso messaggio, si osò di identiQ carLo 
con un albero (cfr. Os 14,8-9).
Dopo aver presentato lo stato della ricerca e l`analisi del linguaggio profetico, sono state 
spiegate le ragioni e la fondatezza del ricorso aO questa metafora inattesa e “rischiosa”, 
dimostrandoanche il valore botanico e “teologico”del cipresso (ebr. berôZ).
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WP6YW IMPERIALNEJ ASYRII NA RELIGI] JUDY

WOtekstach biblijnych relacjonujRcych rzRdy Achaza (734–728 roku p.n.e.)1 
iOManassesa (699–643 roku p.n.e.) odnajdujemy wa?ne wzmianki oOich innowa-
cjach wO sferze religijnej. Achaza okreTla siS wOnich jako pierwszego króla Judy, 
który „syna swego przeprowadzi! przez ogie"” (2 Krl 16,3); ponadto nakaza! on 
zbudowaU wO Jerozolimie o!tarz na wzór o!tarza znajdujRcego siS wODamaszku 
(2OKrl 16,10-16). Manasses zaT okreTlany jest jako w!adca, który „oddawa! pok!on 
ca!emu wojsku niebieskiemu”, wznosi! o!tarze Baalowi oraz sporzRdzi! AszerS 
iOpostawi! jR wOTwiRtyni (2 Krl 21,3-7). Innowacje te przyjmuje siS czSsto za ele-
menty asyryjskiej religii pa"stwowej, które mia!y zostaU usuniSte podczas reformy 
Jozjasza (640–609 roku p.n.e.), aOwczeTniej równie? Ezechiasza (728–699 roku 
p.n.e.). Wskazuje siS, ?e pojawienie siS wO religii Judy nowych, obcych elemen-
tów spowodowane by!o wOznacznej mierze narzucaniem kultu przez imperium 
asyryjskie. Czy jednak twierdzenia oO tym, ?e Xróde! wspomnianych innowacji 

1 Lata panowania w!adców Judy podajS za P.R. Davies, J.W. Rogerson, " e Old Testament 
World, London 22005. Na temat problemów zOprecyzyjnym ustaleniem chronologii panowania 
zob. np. J.H. Hayes, P.K. Hooker, A'New Chronology for the Kings of Israel and Judah and Its 
Implications for Biblical History and Literature, Atlanta 1988; G. Galil, " e Chronology of the 
Kings of Israel and Judah (Studies in the History and Culture of the Ancient Middle East 9), 
Leiden 1996; G. Larsson, „Y e Chronology of the Kings of Israel and Judah as aOSystem”, 
ZAW 114 (2002), 224-235; W.F. Albright, „Y e Chronology of the Divided Monarchy of 
Israel”, BASOR 100 (1945), 16-22.

Mgr Sebastian D6UGOBORSKI – doktorant Katedry Historii Staro?ytnej KUL; zain-
teresowania badawcze: imperializm Asyrii, mezopotamska teologia polityczna; sebastian.
dlugoborski@gmail.com.
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nale?y szukaU wOasyryjskich nakazach, sR tak naprawdS zasadne? Czy imperialna 
polityka królów Asyrii rzeczywiTcie wymusza!a na w!adcach Judy wprowadzenie 
kultu swych bóstw? Czy ba!wochwalstwa Achaza iOManassesa, które relacjonuje 
Deuteronomista, nale?y t!umaczyU po prostu asyryjskim przymusem? Próba od-
powiedzi na te w!aTnie pytania stanowiU bSdzie cel niniejszych rozwa?a". 

P. KONTEKST HISTORYCZNY

Juda wO czasach panowania Achaza iOManassesa nale?a!a do grona wasal-
nych iO zale?nych od Asyrii pa"stw2 stanowi!a niewielki iO raczej ma!o znaczRcy 
politycznie element sk!adajRcy siS na wielkie imperium asyryjskie3. W!adcy kraju 
Aszura kontrolowali bowiem wO tym czasie tereny od po!udniowego Egiptu do 
p!askowy?u ira"skiego oraz od Azji rrodkowej iOCypru a? po ZatokS PerskR. Te 
ogromne terytoria staro?ytnego Bliskiego Wschodu, podporzRdkowane asyryjskiej 
w!adzy, organizowane by!y wOrozmaity sposób iOpozostawa!y wOró?nym stopniu 
podleg!oTci. Pa"stwa, krainy iOludy, które podbijano si!R, wcielano wOobrSb pa"stwa 
asyryjskiego iOzamieniano wOprowincje. Od wielu okolicznoTci lokalnych, jak te? 
indywidualnych decyzji króla, zale?a!o, czy miejscowego ksiScia pozostawiano jako 
namiestnika prowincji lub marionetkowego w!adcS przy asyryjskim namiestniku, 
czy te? ca!kowicie likwidowano nawet pozory lokalnej pa"stwowoTci, co zwykle 
oznacza!o deportacjS lub Q zycznR eliminacjS rodu panujRcego. ZOkolei te pod-
mioty polityczne, które zOw!asnej inicjatywny lub bez stawiania oporu uzna!y 

2 Juda nigdy nie zosta!a anektowana do imperium. Trudno jest jednak jednoznacznie okreTliU, 
czy królestwo kiedykolwiek zwiRzane by!o zOAsyriR formalnym traktatem adê. Zale?noTU Judy 
nale?y raczej okreTliU jako epi! ard.ti – „podda"stwo”. Por. M. Cogan, „Judah under Assyrian 
hegemony: AOReexamination of Imperialism and Religion”, JBL 112 (1993), 410; H. Tadmor, 
„Treaty and Oath in the Ancient Near East: AOHistorian’s Approach”, w: Humanizing America’s 
Iconic Book, red. G.M. Tucker, D.A. Knight, Chico 1982, 149-151; S. Parpola, „Neo-Assyrian 
Treaties from the Royal Archives of Nineveh”, JCS 39 (1987), 161-189.

3  Zob. np. M. Elat, „Y e Political Status of the Kingdom of Judah within the Assyrian Empire 
in the 7th Century BC” w: Investigations at Lachish: " e Sanctuary and the Residence (Lachish'V), 
red. Y. Aharoni (Publications of the Institute of Archaeology 4), Tel Aviv 1975, 61-70; 
R.ONelson, „Realpolitik in Judah (687–609 B.C.E.)”, w: Scripture in Context II: More Essays 
on the Comparative Method, red. W.W. Hallo, J C. Moyer, L.G. Perdue, Winona Lake 1983, 
177-189. R. Gane („Y e Role of Assyria in the Ancient Near East During the Reign of 
Manasseh”, Andrews University Seminary Studies, 35 (1997), 22) stwierdzi!: „Judah functioned 
as aOcog in the great Assyrian wheel, not carrying out any independent activity worthy of 
mention by the Assyrian scribes”.
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zwierzchnoTU króla Asyrii, otrzymywa!y status pa"stw zale?nych, zachowywa!y 
w!asnR strukturS w!adzy oraz du?R autonomiS wewnStrznR. Musia!y one jednak 
solidnie wywiRzywaU siS zOna!o?onych na nie obowiRzków wasalnych, takich jak 
daniny, okresowe kontrybucje czy te? dostarczanie wojskowych kontyngentów 
posi!kowych4.

AnalizujRc kwestie kultów na terenach znajdujRcych siS pod kontrolR w!adcy 
Asyrii, mo?na stwierdziU, ?e wOprzypadku obszarów bezpoTrednio wcielanych do 
Asyrii sprawa wydaje siS stosunkowo czytelna. Wiele przes!anek wskazuje bowiem 
na to, ?e nowe prowincje starano siS organizowaU na wzór rdzennych terenów 
asyryjskich wOka?dej sferze, aOwiSc tak?e religijnej5. Celem administratorów anek-
towanych obszarów by!o zatem ustanawianie tam asyryjskiego kultu jako g!ównego 
iOdominujRcego6. DR?ono wtedy do wprowadzenia iOstosowania na tych terenach 
takich samych, jakie funkcjonowa!y wOcentralnej Asyrii, form, zasad iOschematów 
religijnych, wOramach których to Aszur sta! na czele boskiego panteonu. WOtakiej 
sytuacji na oQ cjalnej liTcie czczonych bóstw mog!o niekiedy nie byU ju? miejsca 
dla lokalnych, narodowych bogów7. Zasadniczo jednak wprowadzanie asyryjskich 

4 Zob. np. J. Pecírková, „Y e administrative organization of Neo-Assyrian Empire”, Archív 
Orientální 45 (1977), 211-228; J.N. Postgate, „Y e Land of Assur and the Yoke of Assur”, 
World Archeology 23 (1992), 247-263; A.K. Grayson, „Assyrian Rule of Conquered Territory 
in Ancient Western Asia”, w: CANE 2:959-968.

5 Mieszka"ców prowincji wOka?dej mierze traktowano jak Asyryjczyków: ki !a A!!ur+ … *midsun.ti 
„na!o?y!em na nich … tak jakby byliby Asyryjczykami” (A. Lie, " e Inscriptions of Sargon II, 
King of Assyria, Part I: " e Annals, Transliterated and Translated with Notes, Paris 1929, II, 
25:329-330). Podobnie jak mieszka"cy rdzennych terenów Asyrii mieli czciU boga Aszura 
oraz króla, co by!o równoznaczne zOnakazem p!acenia podatków zarówno dla TwiRtyni, jak 
iOw!adcy imperium: nir dA!!ur b*l+ya *midsun.ti „narzuci!em na nich jarzmo Aszura, mojego 
pana” (tam?e, II,7:76).

6 CzSsto wO centrach prowincji ustanawiano kakki dA!!ur „bro", sztandar Aszura”, co symbo-
lizowa!o m.in. wprowadzenie kultu bogów Asyrii. Poza tym wO TwiRtyni móg! siS pojawiU 
wizerunek (p!askorzeXba, stela) króla asyryjskiego. Niekoniecznie by! to wyraz deiQ kacji 
króla, raczej chodzi!o oOpodkreTlenie jego uprzywilejowanej pozycji wobec Aszura. Wreszcie 
istotnym przejawem uznania Aszura by!o dostarczanie przez prowincje materii oQ arniczej 
czy te? Trodków na utrzymanie TwiRty" Aszura wOAsyrii, co stanowi!o praktyczny wymiar 
uznania zwierzchnictwa Aszura jako boga. Por. S. Holloway, A!!ur is King! A!!ur is King!: 
Religion in the Exercise of Power in the Neo-Assyrian Empire (CHANE 10), Leiden 2002, 
100-106, 160-177, 329-330; H. Spickermann, Juda unter Assur in der Sargonidenzeit (For-
schungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 129), Göttingen 
1982, 331.

7 Dzia!o siS tak, gdy dany kraj stawia! opór. Wówczas nastSpowa!a „deportacja bóstwa” do Asyrii 
(do którejT zOTwiRty"), które powraca!o po uznaniu w!adzy Asyrii. Por. M. Cogan, Imperialism 
and Religion: Assyria, Judah and Israel in the Eighth and Seventh Centuries B.C.E. (Society of 
Biblical Literature. Monograph Series 19), Missoula 1974, 20-40; Spieckermann, Juda unter 
Assur, 347-354; Holloway, A!!ur is King!, 123-144. Nale?y jednak zaznaczyU, ?e Asyryjczycy 
nie stwarzali trudnoTci przesiedlanym ludom wO czczeniu w!asnych bogów wOmiejscu, do 
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kultów wOprowincjach nie wyklucza!o mo?liwoTci kontynuowania miejscowych 
praktyk religijnych8.

Jak kwestie kultu religijnego wyglRda!y wO przypadku terenów, które nie 
by!y wcielane bezpoTrednio do Asyrii, czyli wOprzypadku pa"stw wasalnych czy 
te? – starajRc siS unikaU skojarze" zOsystemem feudalnym – pa"stw klienckich? 
OdpowiedX na to pytanie jest dla nas kluczowa, poniewa? Juda nale?a!a do 
grona takich w!aTnie, zale?nych od Asyrii, pa"stw. Czy zatem na kraj Achaza 
iOManassesa nak!adano – podobnie jak wOprowincjach – obowiRzek sprawowa-
nia kultów asyryjskich? Czy w!adcy Asyrii ingerowali wO sferS oQ cjalnego kultu 
Judy?

W. HISTORIA BADAo NAD KWESTIc NARZUCANIA 
KULTU PRZEZ ASYRYJCZYKÓW

Problematyka owych obcych nakazów dotyczRcych kwestii religijnych wOpa"-
stwach zale?nych od Asyrii, aOkonkretnie problematyka narzucania przez imperium 
swoich kultów na kontrolowane tereny, jest przedmiotem sporów uczonych ju? od 
wielu dekad. Jako poczRtek dyskusji mo?na wskazaU stanowisko T. Oestreichera, 
który ju? wO1923 roku argumentowa!, ?e Asyria wOramach swej imperialnej po-
lityki narzuca!a na swoich wasali, aOwiSc iOna JudS, religijne obowiRzki9. Podobny 
punkt widzenia zaprezentowa! jeden zOnajs!ynniejszych asyriologów poczRtku 
XXOwieku – A.T. Olmstead10. WO ocenie tych badaczy np. damasce"ski o!tarz, 
który Achaz nakaza! ustawiU wO TwiRtyni jerozolimskiej, by! wO istocie o!tarzem 
Aszura. Wnioski Oestreichera przyjR! równie? H. Gressmann11. Na podstawie 
Xróde! asyryjskich stwierdzi!, ?e ponad po!owa zanotowanych reform Jozjasza 
skierowana by!a przeciw bóstwom asyryjskim.

którego traQ li na skutek deportacji. Przyk!adem jest chocia?by sytuacja wOSamarii (por. 
2OKrlO17,29-33).

8 Niestety, Xród!a nie dajR konkretnych wskazówek, jaka by!a rola mieszka"ców prowincji 
wOsprawowaniu zaimportowanych kultów asyryjskich. Por. Cogan, Imperialism and Religion, 
42-60.

9 T. Oestreicher, Das deuteronomische Grundgesetz (Beiträge zur Forderung christlicher Y eologie 
27/4), Gütersloh 1923.

10 A.T. Olmstead (History of Assyria, New York–London 1923) uwa?a!, ?e wszystkie podbite 
iOkontrolowane ludy by!y zobligowane do s!u?by asyryjskim bogom: „When kings are set free 
they are forced to swear the oath of the great gods for servanthood forever, and aOcaptive 
king on whom Tiglat-pilesar has mercy is sent home to be worshipper of the great gods” 
(67).

11 H. Gressmann, „Josia und das Deuteronomium: Ein kritisches Referat vom Herausgeber”, 
ZAW 42 (1924), 313-337.
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Tezy wspomnianych badaczy pozostawa!y niekwestionowane a? do poczat-
ku lat 70. XX wieku, kiedy to J. McKay12 oraz M. Cogan13 prze!amali naukowy 
konsensus. Pierwszy zOnich, opierajRc siS g!ównie na biblijnych Twiadectwach, 
przekonywa!, ?e nie ma tekstualnych dowodów na narzucanie przez AsyriS 
swoich kultów Judzie, zaT Xróde! potSpianych teologicznie praktyk religijnych 
nale?y wOznacznej mierze szukaU wOmiejscowych, zachodniosemickich kultach14. 
McKay sprzeciwi! siS stanowisku Gressmanna, jakoby Baal, Aszera iOwojska 
niebieskie by!y asyryjskimi bóstwami15. Nie wskaza! jednak, kiedy dok!adnie 
bóstwa astralne wkroczy!y do panteonu Judy. ZO jednej strony argumentowa! 
bowiem, ?e owe zachodniosemickie kulty by!y obecne wOPalestynie jeszcze 
przed okresem asyryjskich wp!ywów, zOdrugiej zaT przekonywa!, ?e pojawi!y siS 
one wO judejskim kulcie wO czasach dominacji Asyrii, gdy pozycja Jahwe wobec 
imperialnego Aszura by!a s!aba16. Konkludowa!, ?e wiSkszoTU „ró?nych bóstw 
czczonych wOokresie asyryjskiej dominacji nie posiada charakterystycznych cech 
bogów asyryjskich, natomiast generalnie ujawniajR one pewne czytelne aspekty 
popularnego palesty"skiego poga"stwa”17. Faktu zaT, ?e niektóre mezopotamskie 
bóstwa by!y równie? czczone wOJudzie, nie nale?y – wed!ug niego – postrzegaU 
wOkategoriach wasalnych zobowiRza" Judy, lecz jako wynik kulturalnej hegemonii 
asyryjskiej na tych obszarach18.

Do podobnych wiosków doszed! Cogan, który poniekRd rozwinR! twierdzenia 
poprzednika. Swe badania opar! wOdu?o wiSkszej mierze na tekstach asyryjskich, 
co pozwoli!o mu zaprezentowaU bogatszy wachlarz argumentów zaprzeczajRcych 
obowiRzujRcej tezie, jakoby imperium nak!ada!o na wszystkie kontrolowane przez 
siebie terytoria obowiRzki sprawowania kultu asyryjskich bogów. Badacz ten 
wskazywa! bowiem na ró?nicS pomiSdzy obszarami bezpoTrednio wcielonymi 

12 J.W. McKay, Religion in Judah under the Assyrians 732–609 B.C. (Studies in Biblical Y eology 
2/26), London 1973.

13 Cogan, Imperialism and Religion.
14 McKay (Religion in Judah under the Assyrians, 15), analizujRc rzRdy Ezechiasza, stwierdzi!: 

„It is almost unbelievable that, if the worship of Assyrian gods in the Temple was aOcentral 
feature of relationship between Palestine and Mesopotamia, the Deuteronomist should have 
passed it over in silence and have preferred to record such trivialities as the removal of an 
otherwise unknown bronze serpent, or to summarize the reforms in terms of Canaanite cult 
symbols”.

15 McKay, Religion in Judah under the Assyrians, 22-30. Kulty te, rzekomo wprowadzone przez 
Manassesa, postrzega raczej jako dowód na bliskie wiSzy judejskiego króla zOFenicjanami 
iOArabami, którzy zbuntowali siS przeciw Szamasz-szum-ukin wO652 r. p.n.e.

16 McKay, Religion in Judah under the Assyrians, 58-59.
17 Tam?e, 67.
18  Tam?e, 69. Por. R.H. Lowery, " e Reforming Kings, Cults and Society in First Temple Judah 

( JSOT Supl. 120), She�  eld 1991, 136.
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do Asyrii oraz tzw. pa"stwami zale?nymi. Przepowadzone przez niego analizy 
wykaza!y, ?e – wOprzeciwie"stwie do prowincji – nie mo?na mówiU oOnarzucaniu 
religijnych obowiRzków na pa"stwa wasalne19. Cogan, podobnie jak McKay, uwa?a!, 
?e pochodzenia ba!wochalczych praktyk religinych odnotowanych wOKsiSgach 
Królewskich iOKronik nale?y upatrywaU g!ównie wOPalestynie, aOnie na Wscho-
dzie20. Nie sR wiSc one efektem polityki królów Asyrii, lecz „adaptacji przez 
klasS rzRdzRcR Judy dominujRcej kultury asyro-aramejskiej”21. Handel zOAsyriR, 
udzia! wO jej wyprawach wojennych, osiedlanie siS obcych ludów wOpó!nocnych 
iOwschodnich regionach Palestyny, mieszanka wielu jSzyków by!y czynnikami 
zOpewnoTciR wspierajRcymi ów proces. Obu badaczy !Rczy ponadto przekonanie 
oOogólnej demoralizacji Judy wOczasach rzRdów Manassesa, która jeszcze bardziej 
przyTpieszy!a akulturacjS zOAsyriR oraz powrót do poga"skich praktyk iOwierze"22. 
Cogan nie jest jednak, tak jak jego poprzednik, zbytnio przekonany do tego, aby 
religijne reformy Ezechiasza iOJozjasza – nawet poTrednio – !RczyU zOnarodowym, 
politycznym sprzeciwem wobec Asyrii. Uwa?a bowiem, ?e wO2. po!owie VII wieku 
p.n.e. Asyria straci!a ju? swoje imperialne wp!ywy wO tych rejonach, wobec tego 
trudno mówiU oOtakiej korelacji23.

Powy?sze tezy McKay’aO iOCogana zosta!y przyjSte przez szeroki krRg na-
ukowców24, co zOczasem spowodowa!o powstanie niejako dwóch przeciwstawnych 

19 Cogan, Imperialism and Religion, 49-60. Wed!ug niego wOzachowanych tekstach oraz przed-
stawieniach ikonograQ cznych nie ma ?adnych dowodów na to, ?e Asyria ingerowa!a wOsferS 
narodowych kultów oraz wtrRca!a siS wOtradycyjne obrzSdy. Wskazuje on natomiast, ?e w!adcy 
imperium chStnie wykorzystywali posRgi lokalnych bogów do osiRgania politycznych celów. 
Czasami bowiem podczas najazdu grabiono je iOprzewa?nie przetrzymywano do czasu, a? 
wróg skapitulowa! lub zadeklarowa! swojR lojalnoTU wobec króla Asyrii. Sama zaT obecnoTU 
pojmanych bogów wOAsyrii by!a przedstawiana jako wynik dobrowolnego opuszczenia przez 
nich swoich wiernych po to, by uznaU w!adzS Aszura. 

20 Cogan, Imperialism and Religion, 88. Jego zdaniem te elementy religijne, które mo?na postrzegaU 
jako mezopotamskie, pojawi!y wO systemie wierze" na terenie Palestyny za poTrednictwem 
Aramejczyków, gdy? wOich poga"skich kultach by!y one ju? wczeTniej obecne.

21 Cogan, Imperialism and Religion, 133.
22 Tam?e, 95-96.
23 Tam?e, 133-134. Wed!ug niego motywy reform by!y czysto religijne, jednak przyznaje, ?e 

polityczne wydarzenia mia!y wp!yw na religijne poruszenie. Por. opinie wczeTniejszych badaczy 
np. A.T. Olmstead, History of Palestine and Syria to the Macedonian Conquest, New York 1931, 
464, 500; Y. Kaufmann, " e Religion of Israel: From Its Beginnings to the Babylonian Exile, 
Chicago 1960, 265-267.

24 Np. B. Oded, „Judah and the Exile”, w: Israelite and Judaean History, red. J.H. Hayes, 
J.M.OMiller, London 1977, 453-454; B. Otzen, „Israel under the Assyrians, Rea ections on 
Imperial Policy in Palestine”, Annual of the Swedish " eological Institute, 78 (1977/11), 106-
107; M. Greenberg, „Religion: Stability and Ferment”, w: " e Age of the Monarchies: Culture 
and Society (Y e World History of the Jewish People 5/2), red. A. Malamat, Jerusalem 1979, 
116-18; N.P. Lemche, Ancient Israel: A'New History of Israelite Society (Biblical Seminar 5), 
She�  eld 1988, 168; N. Na’aman, „Population Changes in Palestine following the Assyrian 
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obozów. Chyba najwa?niejszym obecnie przedstawicielem tzw. starej szko!y25, 
której nie przekona!y rewolucyjne argumenty, jest H. Spieckermann26. Jego mo-
nograQ a Juda unter Assur in der Sargonidenzeit swoimi twierdzeniami uderza!a 
wOnajwa?niejsze wnioski McKay’a iOCogana. Niemiecki uczony ponownie prze-
analizowa! teksty cytowane przez Cogana27, aby wOko"cu stwierdziU, ?e „religijno-
 -polityczne Trodki podejmowane przez Asyryjczyków wobec podbitych ludów 
stanowi!y integralnR czSTU ich imperialnej polityki”28. Odrzuci! on tezS, jakoby 
pa"stwa wasalne traktowano wOinny sposób ni? prowincje wOzakresie powinnoTci 
religijnych. Wed!ug niego bowiem od pa"stw zale?nych równie? wymagano, aby 
sprawowa!y kult bogów Asyrii iOoddawa!y im publicznie czeTU29. Jako czytelny 
przyk!ad potwierdzajRcy tS tezS Spieckermann przytacza np. fragmenty traktatów 
wasalnych zOczasów Asarhaddona (680–669 roku p.n.e.) iOAsurbanipala (668–627 
roku p.n.e.), wOktórych Aszur okreTlany jest mianem „twojego boga”, czyli boga 
zale?nego w!adcy30. Twierdzenia niemieckiego badacza majR wspieraU równie? 

Deportations”, TA 20 (1993), 124; G. Frame, „Y e God AZZur in Babylonia”, w: Assyria 1995: 
Proceedings of the 10th anniversary symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, 
September 7-11, 1995, red. S. Parpola, R.M. Whiting, Helsinki 1997, 56.

25 Np. H. Jagersma, A'History of Israel in the Old Testament Period, Philadelphia 1983, 159, 
163; E. Würthwein, Die Bücher der Könige (Das Alte Testament Deutsch 11/2), Göttingen 
1984, 391, 443, 455-62; J.M. Miller, J.H. Hayes, A'History of Ancient Israel and Judah, Phila-
delphia 1986, 345-346, 372; N. LohQ nk, „Y e Cult Reform of Josiah of Judah: 2 Kings 
22-23 as aOSource for the History of Israelite Religion”, w: Ancient Israelite Religion: Essays 
in Honor of Frank Moore Cross, red. P.D. Miller, P.D. Hanson, S.D. McBride, Philadelphia 
1987, 467-468.

26 H. Spieckermann, Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, Göttingen 1982.
27 Spieckermann (Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, 307-362) przeanalizowa! rówie? do-

datkowe teksty asyryjskie.
28 Ten?e, Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, 369.
29 Tam?e, 371. Wobec zbuntowanych wasali iO stawiajRcych silny opór ludów uciekano siS do 

surowych polityczno-religijnych Trodków. Stopie" imperialnych represji wOka?dym podbitym 
pa"stwie by! ró?ny, aOuzale?niony by! przewa?nie od stosunku podporzRdkowanych ludów 
wobec asyryjskich nakazów. Niekiedy, wOprzypadku dobrowolnej asymilacji religijnej, surowe 
Trodki by!y zbyteczne.

30 Np. „WOprzysz!oTci iOna wieki Aszur bSdzie twoim bogiem, aOAszurbanipal, koronowany 
ksiR?e, twoim panem” (zob. tekst oryginalny D.J. Wisemann, „Y e Vassal-Treaties of Esar-
haddon”, Iraq 20 (1958), 57-58: 393-394). Wed!ug S. Parpola, „Assyria’s Expansion in the 
8th and 7th Centuries B.C.E. and Its Long-Term Repercussions in the West”, w: Symbiosis, 
Symbolism and the Power of the Past: Canaan, Ancient Israel and their Neighbors from the Late 
Bronze Age through Roman Palestine, red. W.G. Dever, S. Gitin, Jerusalem 2000, 100, te 
fragmenty traktatów sR równie? dowodem na narzucanie kultu Aszura. Por. Cogan, Impe-
rialism and Religion, 45-46, który prezentuje odmiennR interpretacjS. Jego zdaniem u?ycie 
takich wyra?e" wskazuje jedynie na to, ?e podleg!y w!adca, uznajRc rzRdy asyryjskiego króla, 
automatycznie manifestowa! akceptacjS iOpodporzRdkowanie siS wobec jego boga Aszura. 
Pokonany, sk!adajRc przysiSgS s!u?by dla w!adcy imperium, jednoczeTnie uznawa! panowanie 
asyryjskiego boga.
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czSste wzmianki oO grabie?ach boskich posRgów zO podbijanych krajów31 oraz 
ustanawianie wOprowincjach tzw. broni Aszura, majRcej symbolizowaU naczelnego 
boga Asyrii. Spieckermann stwierdza ponadto, ?e wOprzypadku Judy Asyryjczycy 
nie musieli podejmowaU surowych religijno-politycznych Trodków wOcelu narzu-
cania kultu bogów asyryjskich, gdy? jej w!adcy dobrowolnie przyjSli asyryjskie 
praktyki kultowe32.

Powy?szy zarys toczRcej siS od wielu lat dyskusji wskazuje, jak trudny do oceny 
iO interpretacji jest poruszany problem. Wymaga on zatem szczególnie ostro?nej 
iOwywa?onej analizy zachowanych do naszych czasów Twiadectw. Nasze badania 
skupiR siS na kilku aspektach, aOmianowicie na kwestii o!tarza zbudowanego na 
zlecenie Achaza, na ustawieniu przez Manassesa Aszery wO TwiRtyni Jahwe oraz 
na kultach astralnych. Jako ?e czSsto te w!aTnie innowacje religijne bywajR uzna-
wane za dowód narzucenia asyryjskich kultów Judzie, ich analiza stanowiU bSdzie 
wOpewien sposób papierek lakmusowy naszego zagadnienia.

\. INNOWACJE RELIGIJNE ZOCZASÓW ACHAZA

Zgodnie zO relacjR Deutoronomisty (2 Krl 16,10-18) Achaz wOczasie spot-
kania zOTiglat-pilesarem III (745–727 roku p.n.e.) nakaza! Uriaszowi wykona-

31 Spieckermann, Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, 351-352. Jego zdaniem deportacji 
lokalnych bogów czSsto towarzyszy!o wprowadzanie kultu Aszura. BazujRc na stosunkowo 
dobrze poTwiadczonych przypadkach wywo?enia boskich posRgów oraz generalnym milcze-
niu asyryjskich inskrypcji królewskich na temat wprowadzania na ich miejsce kultu Aszura, 
stwierdzi!, ?e takie akty stanowi!y rutynowy element asyryjskiej polityki. Przyk!ad takich 
dzia!a" stanowiU majR wydarzenia zOpalesty"skiej kampanii Tiglat-pilesara III zO734 r. p.n.e., 
kiedy zdoby! on Q listy"skR GazS. Wed!ug Spieckermanna bogowie panujRcego tam w!adcy 
oOimieniu Hanun zostali wziSci jako !up, zaT posRgi asyryjskich bogów oraz króla imperium 
zosta!y umieszczone wOpa!acu wOGazie (tam?e, 325-328). Odmiennego zdania jest H. Tad-
mor (" e Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. Critical Edition, with Introductions, 
Translations, and Commentary, Jerusalem 1994, 177), który uwa?a, ?e wOpa!acu ustawiono 
tylko posRg króla zO symbolami bogów na jego piersi. Por. B.B. Schmidt, Israel ’s Bene2 cent 
Dead: Ancestor Cult and Necromancy in Ancient Israelite Religion and Tradition (Forschungen 
zum Alten Testament 11), Tübingen 1994, 225, który zauwa?a, ?e roczniki Tiglat-pilesara 
III wOogóle nie wspominajR oOwziSciu posRgów jako !upu, aO jedynie oOustawieniu wOpa!acu 
posRgów. Zob. tekst relacjonujRcy kampaniS wOTadmor, " e Inscriptions of Tiglath-Pileser III, 
177, 189.

32 Spieckermann (Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, 371) sRdzi, ?e Achaz iOManasses przyjSli 
kompromisowR postawS, „oddajRc Jahwe to, co Jemu nale?ne, aOjednoczeTnie satysfakcjonujRc 
asyryjskiego króla iOjego bogów”. Problem dla Judy stanowiU mia!a wtedy asymilacja asyryjskich 
bogów do nietolerancyjnego kultu jahwistycznego (tam?e, 363).
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nie wO Jerozolimie o!tarza na wzór tego znajdujRcego siS wODamaszku. Kap!an, 
jeszcze przed powrotem judejskiego w!adcy, uko"czy! zleconR budowS zgodnie 
zOprzes!anym wzorem. Nowy o!tarz zastRpi! stary brRzowy o!tarz, który ustawiono 
zOboku iOprzeznaczono do prywatnego kultu króla. Achaz poleci! równie? zmianS 
niektórych elementów wOTwiRtyni jerozolimskiej, „ze wzglSdu na króla asyryjskiego” 
(rwva $lm ynpm) (2 Krl 16,18b)33.

Opisane przez autora biblijnego innowacje postrzega siS na ró?ne sposoby. 
S!ynny biblista Martin Noth, analizujRc kwestiS nowego o!tarza, stwierdzi!: „Gdy 
król Achaz podporzRdkowa! siS Tiglat-pilesarowi, musia! stworzyU miejsce dla 
asyryjskiej religii wOoQ cjalnej TwiRtyni wOJerozolimie. O!tarz … wzorcowano bez 
wRtpienia na asyryjskim o!tarzu, który sta! wOnowej stolicy prowincji – Damaszku”34. 
Inni badacze, jak choUby DeVaux35, Landersdorfer36 czy Snaith, przypuszczali, 
?e model dla nowego o!tarza pochodzi! zOSyrii, aOzaczerpniSto go – jak zak!ada! 
ostatni zOnich – zOuwagi na „przyczyny estetyczne, majRce wzbogaciU rytua! jero-
zolimskiej TwiRtyni”37. Na syryjsko-fenickR proweniencjS wskaza! Gwilym Jones, 
który przekonywa! ponadto, ?e Achaz zleci! budowS nowego o!tarza, poniewa? 
zobowiRzywa!a go do tego wasalna przysiSga: „ZOracji, ?e zawarciu traktatu wa-
salnego pomiSdzy Tiglat-pilesarem aOAchazem towarzyszy!o z!o?enie oQ ary na 
syro-palesty"skim o!tarzu wODamaszku, o!tarz ten sta! siS wzorem dla o!tarza 
jerozolimskiego, aOjego obecnoTU mia!a przypominaU mieszka"com oOich nowym 
statusie wasali Asyrii”38. Wspominany wczeTniej Spieckermann uwa?a, ?e nowy 
o!tarz przeznaczono dla Jahwe, zaT stary s!u?yU mia! judejskiemu w!adcy do 
sk!adania oQ ar wymaganych przez Asyryjczyków39. To rozwiRzanie, wed!ug niego, 

33 Wed!ug Lowery’ego (" e Reforming Kings, 134) zwrot ten wskazuje na bezpoTredni zwiRzek 
miSdzy zmianami wOTwiRtyni zleconymi przez Achaza aOpodporzRdkowaniem siS Asyrii.

34 M. Noth, " e History of Israel, London 21960, 266. PodobnR opiniS wyrazi! J.A. Montgomery, 
A'Critical and Exegetical Commentary on the Books of Kings, Edinburgh 1951, 459-460.

35 R. De Vaux (Instytucje Starego Testamentu, Pozna" 2004, 423) uwa?a!, ?e o!tarz by! kopiR 
du?ego o!tarza stojRcego wOTwiRtyni Hadad-Rimmona.

36 S. Landersdorfer, Die Bücher der Könige (Die Heilige Schrift des Alten Testaments III/2), 
Bonn 1927, 198.

37 N.H. Snaith, " e First and Second Books of Kings, Introduction and Exegesis (Interpreter’s 
BibleO3), Nashville 1954, 275.

38 G.H. Jones, 1 and 2 Kings (New Century Bible Commentary), London 1984, 538.
39 BrRzowy o!tarz by! po prostu, wed!ug niego, zarezerwowany dla bogów Asyrii (Spieckermann, 

Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, 367-369). ZOkolei J. Bright (Historia Izraela, Warszawa 
1994, 285) uwa?a!, ?e przeznaczenie rytualne starego o!tarza pozosta!o bez zmian. Opinii 
Spieckermanna wO tej kwestii nie podzieli! równie? Holloway, A!!ur is king!, 527-530, gdy? 
nie widzi on ?adnych podstaw, aby postulowaU, ?e Asyryjczycy zmuszali podleg!e im ludy do 
budowania asyryjskich o!tarzy. Krytyczny wobec wniosków niemieckiego badacza jest tak?e 
Cogan, „Judah under Assyrian hegemony”, 409, który stwierdzi!: „To interpret the laconic 
statement in 2 Kgs 16:15b, referring to the king’s private sacriQ ce upon the old bronze altar 



152 SEBASTIAN D6UGOBORSKI

uchroni!o reputacjS Achaza jako czciciela Jahwe, aOjednoczeTnie prezentowa!o go 
jako lojalnego wasala.

Warto zauwa?yU przy tym, ?e relacja Deuteronomisty dotyczRca o!tarza 
nie zawiera ?adnej krytyki króla Judy, gdy? najwyraXniej nie widziano nic z!ego 
wO pojawieniu siS nowego elementu TwiRtynnego40. Nie wspomina siS te?, aby 
kap!an Uriasz, który wed!ug Twiadectwa Izajasza by! lojalnym JahwistR (Iz 8,2), 
przeciwstawia! siS wOjakikolwiek sposób poleceniom Achaza. WOrelacji dotyczRcej 
nowego o!tarza czytamy ponadto, ?e mia! on s!u?yU tylko sprawowaniu kultu Jahwe 
(2 Krl 16,15)41. Co istotne, przetrwa! reformy zarówno Ezechiasza (18,4), jak 
iOJozjasza (23,12), których celem by!o przecie? usuwanie obcych praktyk42. O!tarz 
sta! zapewne na swoim miejscu tak?e wOostatnich dniach istnienia Jerozolimy, na 
co wskazuje relacja proroka Ezechiela, informujRca oOoryginalnym o!tarz zObrRzu 
znajdujRcym siS przy pó!nocnej bramie TwiRtyni, czyli tam, gdzie wczeTniej prze-
sunR! go Achaz, robiRc miejsce dla swojego damasce"skiego importu (Ez 9,2). 
To wszystko Twiadczy!oby zaT oO tym, ?e Xróde! pojawienia siS nowego o!tarza 
nie nale?y szukaU wOimperialnej polityce religijnej Asyrii, gdy? wOtakim wypadku 
prSdzej czy póXniej zapewne usuniSto by symbol obcej dominacji.

Wniosek potwierdzajR badania Kurta Gallinga, który przeprowadzi! typolo-
giczne studium bliskowschodnich o!tarzy. Wynika zOniego jasno, ?e pochodzenia 
interesujRcego nas o!tarza nale?y szukaU wOSyrii, aOnie Asyrii43. O!tarze ca!opalne 
by!y bowiem nieznane wOMezopotamii, zaT o!tarzy sto!owych, na których sk!adano 
porcje posi!ku dla bogów, u?ywano regularnie44.

Przeciwko wizji narzucania Judzie swoich kultów przez AsyriS przemawiajR 
równie? uwarunkowania polityczne. Wyprawa Achaza do Damaszku wO732 roku 
p.n.e. nie by!a przecie? pierwszym aktem okreTlenia siS przez JudS jako wasal 
Asyrii. Azariasz, dziadek judejskiego króla, który prawdopodobnie sta! na czele 

which had made way for the new Damascene-style altar, as evidence for the worship of the 
imperial god of Tiglath-pileser III, is to spin aOtale out of whole cloth”.

40 Zwróci! na to uwagS ju? A. landa, Die Bücher der Könige übersetzt und erklärt, t. II (Exege-
tisches Handbuch zum Alten Testament 9), Münster 1912, 207.

41 WOprzeciwie"stwie do innych praktyk Achaza. Zob. np. uwagi R.J. Y ompson, Penitence and 
Sacri2 ce in Early Israel Outside the Levitical Law, An Examination of the Fellowship " eory of 
Early Israelite Sacri2 ce, Leiden 1963, 132-134.

42 Jozjasz zniszczy! jedynie te o!tarze, które znajdowa!y siS na dachu górnej komnaty Achaza. 
Jones (1'and 2 Kings, 369) uwa?a, ?e oba o!tarze przetrwa!y do czasów reform Jozjasza.

43 K. Galling, Der Altar in den Kulturen des alten Orients, Eine archäologische Studie, Berlin 1925, 
43-44, 54.

44 Zob. A. Oppenheim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a'Dead Civilization, Chicago 1964, 
192. Por. Schmidt, Israel ’s Bene2 cent Dead, 228-229, który podkreTli!, ?e wOnowoasyryjskim 
kulcie TwiRtynnym u?ywano kan.nu, na którym spalano zwierzSta oQ arne.
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antyasyryjskiej koalicji45, wO738 roku p.n.e. uzna! zwierzchnoTU asyryjskR46, zaT sam 
Achaz dostarczy! trybut Tiglat-pilesarowi III ju? wO734 roku p.n.e., gdy? zapew-
ne obawia! siS mo?liwych dzia!a" ze strony wojsk asyryjskich zaanga?owanych 
wOkampaniS Q listy"skR47. Dlaczego zatem ingerencje Asyrii wOkwestie religijne 
mia!yby siS rozpoczRU dopiero wO732 roku p.n.e., aOnie na poczRtku politycznego 
podporzRdkowania kilka lat wczeTniej? O!tarz Achaza, wzorowany na syryjskim 
modelu iOustawiony wOjerozolimskiej TwiRtyni, nale?y wobec tego postrzegaU jako 
dobrowolnR adaptacjS, stanowiRcR czSTU szerszego procesu akulturacji.

^. INNOWACJE RELIGIJNE ZOCZASÓW MANASSESA

WO relacji Deuteronomisty opisujRcej rzRdy Manassesa czytamy oO inte-
resujRcej innowacji wO sferze religijnej, jakR by!o „oddawanie pok!onu ca!emu 
wojsku niebieskiemu (~ymvh abc-lk)” (2 Krl 21,3), aOwiSc s!o"cu, ksiS?ycowi, 
gwiazdom iO planetom. Ten kult astralny sprawowano na o!tarzach zbudowa-
nych na obydwu dziedzi"cach TwiRtyni (2 Krl 21,5) oraz na dachu królewskiej 
rezydencji (2 Krl 23,12). Poza samR JerozolimR ustanowieni przez w!adcS Judy 
kap!ani równie? sk!adali oQ ary owemu wojsku niebieskiemu (2 Krl 23,5). Au-
tor biblijny podaje ponadto, ?e Manasses postawi! wO TwiRtyni jerozolimskiej 
AszerS (hrvah° lsp) (2OKrl 21,7), czego ?aden król judzki nigdy wczeTniej nie 
zrobi!.

45 Azariasza mo?na identyQ kowaU zOAzrijau (maz-ri-ia-a-ú), który przewodzi! koalicji kilku-
nastu pa"stw syryjskich zbuntowanych wobec Asyrii. Zob. np. E.R. Y iele, " e Mysterious 
Numbers of the Hebrew Kings3, Grand Rapids 1983, 142; M. Cogan, H. Tadmor, II Kings: 
A'New Translation with Introduction and Commentary (AB 11), New York 1988, 165-166. 
Sceptyczni wobec takiej identyQ kacji sR np. L.L. Grabbe, „Y e Kingdom of Israel from Omri 
to the Fall of Samaria: If We only Had the Bible...”, w: Ahab Agonistes: " e Rise and Fall 
of the Omri Dynasty, red. L.L. Grabbe, (LHB/OTS 421) New York 2007, 78 oraz J. Kuan, 
Neo-Assyrian Historical Inscriptions and Syria-Palestine: Israelite/Judean-Tyrian-Damascene 
Political and Commercial Relations in the Ninth-Eight Centuries B.C.E., Hong Kong 1995, 149. 
Zob. inskrypcjS dotyczRcR Azrijau oraz dyskusjS na ten temat w: Tadmor, " e Inscriptions of 
Tighlat-Pileser III, 62-63, 273-274.

46 H. Tadmor, „Azriyau of Yaudi”, Scripta Hierosolymitana 8 (1961), 270, przypuszcza, ?e wyprawa 
judejskiej armii najprawdopodobniej zako"czy!a siS zap!aceniem oddzielnego odszkodowania, 
co wyjaTnia!oby brak wzmianki wOasyryjskich rocznikach oOJudzie na liTcie pa"stw p!acRcych 
trybut Tiglat-pilesarowi III.

47 Zob. inskypcjS Tiglat-pilesara III, wOktórej wspomina siS oOAchazie p!acRcym trybut Asyrii 
wOD.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babilonia, Part II: Historical Records of 
Assyria from Sargon to the End, Chicago 1927, 801 oraz ANET3, 282.
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Wspomniane innowacje religijne zOczasów Manassesa – podobnie jak o!tarz 
Achaza – nie sR proste do interpretacji. Rozwa?ajRc problem Aszery48, Spiecker-
mann przypuszcza, ?e wO czasach asyryjskiej dominacji nale?y postrzegaU Baala 
oraz AszerS jako judejski ekwiwalent akadyjskiej pary ilani u'i!tarati. Przekonu-
je, ?e znaczenie u?ywanych wObiblijnym tekTcie nazw zosta!o zmienione, kiedy 
Izrael iOJuda znalaz!y siS wOsferze wp!ywów Asyrii. Po prostu miejscowe, lokalne, 
nazwy zosta!y wykorzystane do opisywania imperialnych bóstw. Zgodnie wiSc 
zO takR interpretacjR AszerS trzeba postrzegaU jako to?samR zOboginiR Isztar, re-
prezentujRcR potSgS Asyrii wOJerozolimie49. Nale?y tu jednak pamiStaU, ?e Aszera 
by!a popularna wTród pó!nocnozachodnich Semitów ju? du?o wczeTniej przed 
przybyciem Asyryjczyków, aOjej kult jest jednym zOnajstarszych wOJudzie50. CzSsto 
wspomina siS oOniej wOzwiRzku zOwy?ynami Jahwe, co wskazuje, ?e oddawanie jej 
czci stanowi!o wa?ny sk!adnik królewskiego kultu sprawowanego we wszystkich 
oQ cjalnych centrach religijnych51. Kult Aszery posiada zatem lokalne, aOnie asy-
ryjskie korzenie, zaT teza oOwykorzystywaniu kananejskich nazw Baala iOAszery 
do prezentacji bogów Asyrii rodzi chocia?by pytanie, dlaczego biblijny autor nie 
móg! zapisaU prawdziwych iOczytelnych wOinterpretacji imion imperialnych bóstw52.

JeTli zaT chodzi oOkulty astralne, nale?y podkreTliU, ?e kulty takie nie sR cha-
rakterystyczne wy!Rcznie dla religii asyryjskiej iObabilo"skiej53. Baal nieba, s!o"ce 
iO ksiS?yc – czSsto razem – wymieniani sR wOwielu inskrypcjach aramejskich54. 

48 S!owo hrva pojawia siS wOStarym Testamencie 40 razy, zarówno wOpojedy"czej, jak iOmnogiej 
liczbie. Znane sR co najmniej dwa znaczenia tego okreTlenia: przedmiot kultu (pal lub ?ywe 
drzewo) iObogini. Pierwsze znaczenie jest dawniejsze iOwystSpuje znacznie czSTciej. ZOkolei 
biblijna postaU Aszery jako boginii oznacza!aby personiQ kacjS tego, co pierwotnie by!o 
przedmiotem kultu. J. Day, Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan ( JSOT Suppl. 265), 
She�  eld 2000, 43, jest przekonany, ?e termin ten nale?y interpretowaU równie? jako okreTlenie 
boginii: „Y e fact that Asherah frequently has the deQ nite article in Hebrew (h)"a!*râ) does 
not matter, since we likewise Q nd Baal referred to regularly as »the Baal« (habba’al) in the 
Old Testament, and similary even the »Tammuz« (hattammûz) for Tammuz (Ezek 8.14)”. 
ZOkolei J.M. Hadley, " e Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah: Evidence for a'Hebrew 
Goddess (University of Cambridge Oriental Publications 57), Cambridge 2000, 62, uwa?a, 
?e Aszera by!a czczona jako boginii wO czasach monarchii, jednak zO czasem termin aszera 
przestano indentyQ kowaU zObóstwem, lecz jednynie zOdrewnianym obiektem.

49 Spieckermann, Juda unter Assur in der Sargonidenzeit, 211-221.
50 Jako symbol ?ycia iOp!odnoTci, bSdRcych darami Jahwe, aszerim przez d!ugi okres by!y cha-

rakterystycznymi elementami sanktuariów kananejskich.
51 Zob. bogatR literaturS przedmiotu w: Hadley, " e Cult of Asherah.
52 WOprzypadku króla Salomona autor biblijny nie unika! nazwania obcych bóstw iOich kultów 

wprowadzonych przez ?ony króla. Podane jest imiS Asztarty, Milkoma iOKemosza (1 Krl 11,1-7).
53 Na temat popularnoTci kultów astralnych wTród zachodnich Semitów zob. Day, Yahweh and 

the Gods, rozdz. 6. Por. E. Lipi"ski, „Le culte du soleil chez les Semites occidentaux du Ier 
millenaire av. J.C”, OLP 22 (1991), 57-72.

54 landa, Die Bücher der Könige, 348 oraz Montgomery, Books of Kings, 530.
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Warto te? zaznaczyU, ?e oznaki oddawania czczi cia!om niebieskim na terenach 
syro-palesty"skich mo?na wskazaU ju? wO2. tysiRcleciu p.n.e55. ZOKsiSgi Powtó-
rzonego Prawa dowiadujemy siS, ?e kulty astralne by!y praktykowane przez ludy 
sRsiadujRce zOIzraelem (Pwt 4,19). Teksty biblijne informujR nas ponadto oOpo-
pularnoTci kultu królowej nieba56, który równie? nale?y uznawaU za stosunkowo 
stary. rwiadczy oOtym chocia?by fragment KsiSgi Jeremiasza, wOktórym Judejczycy 
przebywajRcy wOEgipcie nastSpujRcymi s!owami usprawiedliwiali chSU dalszego 
s!adania oQ ar w!aTnie królowej nieba:

BSdziemy sk!adaU oQ ary kadzielne królowej nieba, sk!adaU na jej czeTU oQ ary p!ynne, 
podobnie jak to czyniliTmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy 
wOmiastach judzkich iOna ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliTmy pod dostatkiem chleba, 
powodzi!o siS nam dobrze iOnie spotka!o nas nic z!ego. Od czasu, gdy zaprzestaliTmy 
sk!adaU królowej nieba oQ ary kadzielne iOp!ynne, cierpimy niedostatek wszystkiego 
iOginiemy od miecza lub g!odu ( Jr 44,17-18).

Trudno wiSc wOtym przypadku zak!adaU, ?e kult ten wOVII wieku dopiero 
„stawia! pierwsze kroki”57. Kulty astralne nie by!y zatem nowoTciR importowanR 
zOAsyrii, którR wed!ug imperialnych nakazów musia! wprowadziU Manasses czy 
te? wczeTniej Achaz. WOokresie asyryjskich wp!ywów zauwa?alne jest co prawda 
rozprzestrzenianie siS praktyk tego typu wsród Judejczyków, lecz nie by! to okres 
ich pojawienia siS wO religii Judy. Ponadto, gdyby wO istocie by!y narzucone, nie 
cieszy!yby siS zapewne ju? takR popularnoTciR. Mo?na nawet przyjRU, i? niektóre 
kulty astralne wrowadzone przez judejskich w!adców, sR ewidentnie asyryjskie, 
jednak iOtak trudno by!oby wskazaU dowody na to, ?e ich pojawienie siS to kwestia 
wype!niania wasalnych powinnoTci.

PODSUMOWANIE

Innowacje religijne Achaza iOManassesa nie powinny byU postrzegane jako 
efekt ingerencji imperium asyryjskiego wOsferS religijnR Judy oraz nak!adania na 

55 Wa?ne podsumowanie literackich Twiadectw stanowi nadal praca J. Bottero, M. Dahood, 
S.OMoscati, Le Antiche Divinita semitiche (Studi Semitici 1), Roma 1958, zw!aszcza 65-94.

56 OdnoTnie do eklektycznego charakteru tego kultu zob. M. Weinfeld, „Y e Worship of Molech 
and the Queen of Heaven and its Background”, UF 4 (1972) 148-54; S. Ackerman, „»And 
the Women Knead Dough«: Y e Worship of the Queen of Heaven in Sixth-Century Judah”, 
w: Gender and Di< erence in Ancient Israel, red. P.L. Day, Minneapolis 1989, 109-124.

57 Kaufmann, " e Religion of Israel, 390.
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niR obowiRzku sprawowania kultu bogów Asyrii. Bli?sza analiza relacjonowa-
nych przez DeuteronomistS poga"skich nowoTci nie wykazuje bowiem, aby ich 
Xród!o le?a!o wOasyryjskich nakazach. WydajS siS wiSc, ?e wOstosunku do swoich 
judejskich wasali Asyryjczycy nie prowadzili polityki narzucania powinnoTci re-
ligijnych. Nie mo?na oczywiTcie zaprzeczyU, ?e w!adcy kraju Aszura nie zmienili 
wOwielu aspektach oblicza Zachodu. Bez wRtpienia Asyria stanowi!a fenomen 
wTród ówczesnych pa"stw, podbijajRc obszary od doliny Nilu po AnatoliS iOGóry 
Zagros. Jednak?e w!aTnie wOwyniku zjednoczenia tak wielu obszarów, ró?nych pod 
wieloma wzglSdami, dosz!o do niezwyk!ego „otwarcia siS” Bliskiego Wschodu, co 
zOczasem spowodowa!o wytworzenie siS nowej asyro-aramejskiej kultury, której 
wp!ywom ulegi równie? Achaz iOManasses.

Juda, znajdujRca siS wOkrSgu wp!ywów tej kultury, nie mog!a uniknRU stopnio-
wego przenikania obcych wzorów. Proces ten zaT wzmacnia!o obecne wOszerokich 
krSgach rosnRce rozczarowanie Bogiem Izraela. Judejczycy stracili przekonanie 
iOwiarS, ?e Jahwe mo?e zmieniU ich los, wiSc ulegali urokowi nowych bogów. 
Obecny wtedy nastrój dobrze oddaje relacja Kronikarza opisujRca rzRdy Achaza: 
„Sk!ada! oQ ary bogom Damaszku, którzy go pokonali, iOmówi!: Bogowie królów 
Aramu dali im pomoc. BSdS im sk!ada! oQ ary, aOmi tak?e pomogR” (2 Krn 28,23). 
Nale?y zatem przyjRU, ?e Juda, otoczona silnymi modelami kulturowymi, które 
dominowa!y wO asyryjskim imperium, dobrowolnie iO bez zewnStrzych nakazów 
wprowadza!a nowe, obce praktyki religijne. 

ASSYRIAN INFLUENCE ON JUDAEAN RELIGION

Summar y
Y e Deuteronomist’s narrative raises the issue of foreign interference in Judah’s cult during 
the reigns of Ahaz and Manasses. Of Ahaz it is said that he was the Q rst king of Judah 
who “made his son pass through Q re” (2 Kgs 16,3). Moreover, he had an altar built in 
Jerusalem after “the fashion of the altar that was in Damascus” (16,10-16). Manasseh’s 
many activities in the cultic sphere included introducing the worship of the host of 
heaven and the setting up of “the graven image of asherah which he had made in the 
house of the Lord” (21,7). Accepted teaching in most histories and textbooks of ancient 
Israel took these introductions for elements of the Assyrian state religion. In addition, 
many scholars have suggested that they were imposed on Judah by Assyria. Y e author of 
this paper believes that there is no evidence of Assyrian imposition upon or interference 
with Judah’s cult. Y e foreign innovations reported of the reigns of Ahaz and Manasseh 
should be rather seen as the voluntary adoption by Judah’s ruling class of the prevailing 
Assyro-Aramaean culture.
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TOPOS NINIWY WOSTARYM TESTAMENCIE

Niniwa jest jednym zOnajpowszechniej znanych miast Staro?ytnoTci. SwojR 
obecnR s!awS zawdziScza roli, jakR odgrywa!a uO schy!ku imperium asyryjskiego 
(choU nie tylko) oraz wspania!ym odkryciom, jakich dokonywa!y kolejne ekspedy-
cje archeologiczne, poczRwszy od ekspedycji Paul-Émile Botty wO18421, poprzez 
pionierskie prace Sir Austena Henry’ego Layarda, wykopaliska George’aOSmitha, 
Hormuzda Rassama, Leonarda Williama Kinga, Campbella Y ompsona, Sir Maxa 
Mallowana iOwielu innych mniej iObardziej znanych archeologów iOasyriologów, 
a? po prowadzone wO latach 1987–1990, ostatnie jak na razie, prace wykopali-
skowe pod kierunkiem profesora Davida Stronacha zOUniversity of California2. 

1 WOErze Nowo?ytnej NiniwS po raz pierwszy zlokalizowa! archeolog brytyjski Claudius 
J.ORich wO1820 r.

2 A.H. Layard oraz H. Rassam (1847), H. Rassam (1852–1854, 1878–1882), W. Loftus 
(1854–1855), G. Smith (1873–1974), E.A.W. Budge (1889–1891), L.OKing (1903–1904), 
R.C.OY ompson (1904–1905, 1927–1932), M.A. Mustafa (1951–1958), T.OMadhloom (1965–
1971), Ghanim Wahida (1965–1971), A. Suleiman (1966), Farouk Al-Rawi (1967–1971), 
A.Oas-Satar (1987), M. Jabur (1971, 1980, 1989). D. Stronach (1987, 1989, 1990). Od 2002Or. 
prowadzone sR wONiniwie prace dokumentacyjne wO ramach programu Sennacherib’s „Palace 
Without Rival” Project (Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio 
Oriente e l’Asia, we wspó!pracy zO  State Board of Antiquities and Heritage of Iraq, the 
Iraq Museum, the Central Restoration Institute in Rome iOdyrektora generalnego od spraw 

Dr hab. Piotr BRIKS, prof. US – Instytut Historii iOStosunków MiSdzynarodowych, 
Wydzia! Humanistyczny Uniwersytetu Szczeci"skiego; autor zajmuje siS od kilku lat 
tematykR zwiRzanR zOKsiSgR Jonasza. WO tym czasie komentowa! jR wO ca!oTci, aO tak?e 
analizowa! wybrane jej fragmenty. Obecnie pracuje nad w!asnym t!umaczeniem tekstu 
tej ksiSgi, które zaopatrzone zostanie wOobszerny komentarz; zainteresowania naukowe: 
biblistyka (Stary Testament) oraz historia staro?ytnej Mezopotamii; briks@op.pl.
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Blisko 150 lat poszukiwa" na wzgórzach Kuyunjik iONebi Yunus przypomnia!o 
oOwspania!oTci tego miasta, aOczSTU znalezionych tam artefaktów stanowi ozdobS 
zbiorów wielu muzeów europejskich (wystarczy wspomnieU bezcennR kolekcjS 
tysiScy tabliczek zObiblioteki Aszurbanipala, cudowny cykl p!askorzeXb zOpa!acu 
Sennacheryba wOBritish Museum czy eksponaty zONiniwy wOPergamonie). 

OTmielS siS jednak zaryzykowaU stwierdzenie, ?e gdyby nie rola, jakR 
odgrywa Niniwa wO ró?nych historiach biblijnych, obecnie wiedzieliby oO niej 
jedynie wybitni znawcy tego regionu. To dziSki opowieTci oOJonaszu, krwawych 
proroctwach Nahuma oraz historii Tobiasza iOSary, znaleXli siS ryzykujRcy ?yciem 
iO zdrowiem badacze, liczni sponsorzy oraz nieprzeliczone t!umy zwiedzajRcych 
kolejne wystawy prezentujRce skarby Niniwy. To w!aTnie dziSki Biblii miasto to 
ma magnetycznR si!S przyciRgania. 

PrzyglRdajRc siS biblijnemu obrazowi Niniwy, wyraXnie widaU, ?e nie jest to 
jedynie wspomnienie potS?nej stolicy asyryjskiego imperium. WOBiblii Niniwa 
urasta do rangi symbolu. Mimo ?e by!a ona stolicR jedynie wOschy!kowym okresie 
Asyrii3, aO królowie Niniwy wcale nie byli najbardziej krwawymi zdobywcami, 
przetrwa!a wOpamiSci Izraela, ciemiS?onego przez Tiglat-pilesara, Salmanasara, 
Sargona, Sennacheryba, Esarhaddona czy Aszurbanipala, jako topos znienawi-
dzonego imperium z!a. Nie jest to jednak wspomnienie monolityczne. Wydaje 
siS, ?e Niniwa wywo!ywa!a uO Izraelitów tak?e inne, byU mo?e podTwiadome 
skojarzenia.

PoczRtki Niniwy ginR wOmrokach historii, ale dla bada" nad jej obrazem 
wOBiblii nie ma to wiSkszego znaczenia, gdy? pojawi!a siS ona nad Tygrysem 
tysiRce lat wczeTniej, ni? pierwsi Hebrajczycy nad Jordanem4 (nie mówiRc ju? 
oObiblijnych zapiskach na jej temat). Kiedy kszta!towa!y siS zrSby Izraela, Nini-
wa by!a ju? od dawna liczRcR siS metropoliR, centrum handlowym iO religijnym. 

dziedzictwa archeologicznego w!oskiego ministerstwa kultury – pod kierownictwem Giuseppe 
Proietti). Obecnie prowadzone sR tak?e prace konserwatorskie (Amira Eidan zOSBAH we 
wspó!pracy zOSalim Youniss Hussein – dyrektorem generalnym ds. Staro?ytnoTci Prowincji 
Niniwa iOMozahim Mahmoud Houssien – dyrektorem wykopalisk wONiniwie).

3 TradycyjnR stolicR Asyrii by!o Aszur. Miasto to pe!ni!o rolS centrum religijnego iO chyba 
by!o postrzegane jako g!ówne miasto królestwa. WO tamtych czasach trudno jednoznacznie 
zdeQ niowaU stolicS pa"stwa. Aszurnasirpal przeniós! siS zOAszur do Kalchu (Nimrud), 
aO jego nastSpca Sargon II do Dur Szarrukin (Chorsabad). Jako rezydencje królów, miasta 
te za ich panowania pe!ni!y rolS stolicy. Syn Sargona Sennacheryb, wkrótce po objSciu 
tronu ok. 705O r. przed Chr., przeniós! siS zO kolei do Niniwy. Tutaj rezydowali tak?e jego 
nastSpcy a? do upadku miasta wO612 r. Niniwa pe!ni!a wiSc rolS stolicy Asyrii przez nieco 
ponad 90 lat. 

4 Najstarsze Tlady osadnictwa wOtym miejscu datowane sR na 7. tysiRclecie przed Chr. (wOczasie 
wykopalisk zO1931–1932 odkryto ceramikS zOokresu Hassuna iO Halaf ). WOOkresie Wczesnego 
Chalkolitu Niniwa odgrywa!a ju? znaczRcR rolS jako centrum handlowe iOrzemieTlnicze.
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W!aTnie jako takR poznawali jR pierwsi autorzy biblijni. WzmiankS oOpowstaniu 
Niniwy (wraz zORechobot-Ir, Kalach iOResan5) zORdz 10,11-12 traktowaU mo?-
na jedynie wO kategoriach etymologii. Znajduje siS ona wO ramach tzw. Tablicy 
narodów (10,1-31), aOdok!adniej wOdodatku 8-19, gdzie obraz wszystkich ludów 
Twiata jako potomków trzech synów Noego: Sema, Chama iOJafeta, uzupe!niony 
jest oOdzieje Nimroda, syna Kusza, oraz genealogiS pomniejszych szczepów ka-
nanejskich. Redaktor, wO sposób wyraXnie odmienny od reszty Tablicy narodów, 
opowiada: „Kusz zrodzi! Nimroda, który by! pierwszym mocarzem na ziemi. By! 
on te? potS?nym myTliwym przed obliczem JHWH. StRd powsta!o przys!owie: 
»Dzielny jak Nimrod, potS?ny myTliwy przed obliczem JHWH«” (10,9). To w!aTnie 
Nimrod mia! byU za!o?ycielem Niniwy6. Takie wyró?nienie za!o?yciela miasta by!o, 
bez wRtpienia, tak?e poniekRd ocenR jego dzie!a. ZO tekstu Biblii trudno jednak 
przesRdziU, czy ocena ta by!a pozytywna czy wrScz przeciwnie. Fakt, ?e Nimrod 
za!o?y! iOBabilon, iONiniwS (stolice mocarstw wrogich Izraelowi) ka?e przypusz-
czaU, ?e okreTlenie „mocarz” (rBoGI) iO „potS?ny myTliwy przed obliczem JHWH” 
(hwhy ynEp.li dyIc;-rBogI) nale?y interpretowaU negatywnie. Tak w!aTnie ocenia tS po-
staU ca!a tradycja judaistyczna ( Józef Flawiusz, Talmud7, midrasze iOwiele innych, 
aOtak?e Xród!a islamskie8). Nimrodowi przypisywana jest ponadto budowa wie?y 
Babel czy walka zOAbrahamem. Filon Aleksandryjski czy Johanan ben Zakai 
okreTlenie „przed obliczem JHWH” t!umaczR jako „wOopozycji do Boga”. Nimrod 
ukazywany jest jednak niekiedy tak?e wOpozytywnym Twietle – tak na przyk!ad 
widzi go Efrem Syryjski, który twierdzi jakoby by! on przeciwny budowie wie?y 
Babel iOw!aTnie do Asyrii ucieka! przed swoimi przeciwnikami zOBabilonu. PodobnR 
wersjS wydarze" relacjonuje targum Pseudo-Jonatana. Intuicyjnie wydaje siS, ?e 
gdyby autor tej glosy wOramach Tablicy ludów chcia! zdyskredytowaU Nimroda, 
aOprzez to ukazaU NiniwS wOnegatywnym Twietle, u?y!by znacznie bardziej jed-
noznacznej retoryki. Nie ulega natomiast wRtpliwoTci, ?e umieszczenie Nimroda 
poTród potomków Chama deQ niowa!o tak?e jego dzie!o (m.in. NiniwS – AsyriS) 

5 Na temat identyQ kacji pozosta!ych trzech miast nie wiadomo nic pewnego – wysuwane sR 
liczne propozycje. 

6 Tekst hebrajski nie jest jednak wO tym miejscu jednoznaczny. Od wielu stuleci trwa spór 
oOsposób t!umaczenia tego fragmentu. Wielu odnoTne miejsce t!umaczy: „zOtej ziemi wyszed! 
Aszszur iOzbudowa! NiniwS”. Patrz aneks do artyku!u.

7 Targum do 1 KrnO10: „Nimrod by! wielkim grzesznikiem, mordercR niewinnych iObuntowni-
kiem przeciw Bogu”. Targum Jerozolimski: „By! wielkim jako myTliwy iOjako grzesznik wobec 
Boga…”. Targum Jonatana ben Uzziela: „Od za!o?enia Twiata nie by!o nikogo podobnego 
do Nimroda potS?nego myTliwego iObuntownika przeciw Bogu”. 

8 Tak na przyk!ad al-Tabari w: History of the Prophets and Kings (IX w. po Chr.). Podobnie 
Abu al-Fida. PostaU Nimroda pojawia siS tak?e wOTredniowiecznych legendach wSgierskich 
iOgerma"skich.
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jako coT obcego iOgorszego, ale wcale niekoniecznie przera?ajRcego. Paradoksalnie, 
obie metropolie mog!y stanowiU swoisty dowód potSgi Nimroda.

WO 2 KsiSdze Królewskiej, wO ksiSgach deuteronomistycznych iO pismach 
prorockich Asyria oceniana jest jednoznacznie – to zbrodnicze mocarstwo, 
znienawidzone za krwawy podbój Królestwa Pó!nocnego iOkontrolS sprawowanR 
nad JudR wOVIII iOVII wieku przed Chr. ZastanawiajRcy jest fakt, ?e wOKsiS-
gach Królewskich iOKronik (które powstawa!y wOró?nych Trodowiskach) Niniwa 
wymieniona jest tylko jeden raz, iO to raczej mimochodem, wO2 Krl 19,36. Jest 
to fragment bardzo wRtpliwego historycznie opowiadania oOnieudanym oblS?e-
niu Jerozolimy przez Sennacheryba, który powróciwszy do Niniwy, mia! zostaU 
zamordowany przez swoich synów wO TwiRtyni Nisroka. To wszystko, mimo ?e 
historia stosunków Judy iOIzraela zOAsyriR jest jednym zOg!ównych tematów tych 
dzie!. Tego samego wydarzenia (powrotu Sennacheryba do stolicy) dotyczy tak?e 
jedyna wzmianka oONiniwie wOKsiSdze Izajasza (37,37). Warto tu zaznaczyU, ?e 
spoTród ksiRg prorockich w!aTnie Proto-Izajasz poTwiSca Asyrii najwiScej uwagi9. 
NajwyraXniej jednak Niniwa nie by!a jeszcze wówczas wO oczach Judejczyków 
synonimem Asyrii.

Wydaje siS, ?e najbli?sza historycznej Niniwie jest KsiSga Nahuma. Dla 
naszego rozwa?ania kluczowym zagadnieniem wydaje siS datacja tej ksiSgi. JeTli 
powsta!a ona przed 612 rokiem – jest zapisem nastrojów, jakie panowa!y wOJudzie 
wOprzeddzie" lub wO czasie przemian nazywanych reformami Jozjasza10, aO tekst 
odnosi!by siS faktycznie do Niniwy. JeTli natomiast spisana by!a post factum (czyli ju? 
po zburzeniu Niniwy), by!by to hymn opiewajRcy potSgS iOsprawiedliwoTU JHWH, 
stanowiRcy pociechS dla Izraela, ale do losu historycznej Niniwy odnoszRcy siS 
jedynie jako do symbolu wrogiej Izraelowi potSgi11. KuszRca jest datacja tej ksiSgi 
na Okres Babilo"ski12. Kiedy znane ju? by!y szczegó!y zag!ady Niniwy, aOoOzag!a-
dzie zastSpujRcego jej miejsce Babilonu zOca!R pewnoTciR nie mo?na by!o mówiU 

9 Asyria ukazywana jest uOProto-Izajasza równoczeTnie jako wróg JHWH iOjego Tlepe narzS-
dzie wymierzajRce Judzie karS za grzechy. Prorok podkreTla, ?e sukcesy asyryjskich podbojów 
wynikajR zOsuwerennej decyzji Boga. Zagro?enie ze strony Asyrii jest wprost proporcjonalne 
do grzechu Judy (IzO10). Kiedy przywódcy Judei zwracajR siS do Boga, potSga Asyrii zostaje 
rozbita. Obok Asyrii iObardzo czSsto zOniR wOparze jako drugi wróg Izraela wymieniany jest 
Egipt (Iz 7,18; 11,11; 19,23-25; 20,4; 27,13; OzO7,11; 9,3; 11,5.11; 12,1; MiO7,12; Za 10,10n).

10 WO 3,8-10 autor wspomina oO podbojach egipskich Teb przez Esarhaddona, które mia!y 
miejsce wO latach 670–661 przed Chr. Wed!ug tej koncepcji KsiSga musia!aby wiSc powstaU 
stosunkowo nied!ugo potem. 

11 Wskazuje na to tak?e symboliczne, moim zdaniem, imiS (pseudonim?) proroka „Pocieszyciel”.
12 R. Mason wskazuje na podobie"stwa stylu Nahuma do Deutero-Izajasza: Micah, Nahum 

and Obadiah, London 2004, 59 oraz 75 (tam szerzej na temat datacji powygnaniowej). Na 
jeszcze wiScej zapo?ycze" od Izajasza wskazuje J. Nogalski, Redactional processes in the Book 
of the Twelve, Berlin 1993, 113, 115, 128. 
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otwarcie13. WOwypadku KsiSgi Nahuma tego typu spekulacje dotyczRce datacji 
nie sR pozbawione sensu, gdy? opiera siS ona przede wszystkim na za!o?eniach 
interpretacyjnych. R.J.OCoggins sugeruje, ?e brak danych pozwalajRcych zidentyQ -
kowaU proroka mo?e TwiadczyU oOchSci uniwersalizacji przes!ania ksiSgi przez jej 
autora14. Ale nawet jeTli ksiSga ta zosta!a spisana, tak jak chce tego znaczna czSTU 
komentatorów, nied!ugo przed lub wkrótce po upadku Niniwy15, niewykluczona 
jest przecie? jej ponadczasowa interpretacja przez póXniejszych redaktorów16. 
Co wiScej, wydaje siS, ?e taka w!aTnie by!a ich intencja, szczególnie widoczna 
wO umieszczonym na poczRtku ksiSgi hymnie (znaczRce ingerencje redakcyjne 
nie ulegajR wRtpliwoTci). Nie jesteTmy wO stanie rozstrzygnRU, czy pierwotnemu 
autorowi KsiSgi Nahuma chodzi!o oOhistorycznR NiniwS, stolicS Asyrii, czy je-
dynie pos!u?y! siS niR jako symbolem, natomiast zOdu?R dozR pewnoTci mo?emy 
stwierdziU, ?e wOostatecznej redakcji ksiSgi Niniwa staje siS symbolem17. Tylko 
tak mo?na zrozumieU, dlaczego Niniwa zostaje wymieniona od razu wOpierw-
szych s!owach ksiSgi, mimo ?e oOsamym upadku tego miasta mowa jest dopiero 
znacznie póXniej. NajwyraXniej autor/redaktor KsiSgi, wspominajRc NiniwS, chcia! 
przekazaU czytelnikom jakRT bardzo wa?nR wskazówkS – klucz interpretacyjny do 
ca!oTci18. Stolica Asyrii odgrywa!aby wOtym wypadku podwójnR rolS – po pierwsze 
zosta!aby ukazana jako przedstawicielka wszystkich wrogów Izraela, po drugie, 
powinna wywo!aU skojarzenia zOwszystkimi wczeTniejszymi tekstami prorockimi, 
przedstawiajRcymi AsyriS jako narzSdzie kary JHWH. Upadek Niniwy oznacza!by 
wiSc celebracjS ko"ca czasu kary – poczRtek wybawienia. ZnajomoTU losu Niniwy 
gwarantowa!a proroctwu wiarygodnoTU.

ByU mo?e w!aTnie do wyobra?enia oONiniwie jako wrogu Izraela par excellance 
nawiRzuje (znacznie póXniej) autor KsiSgi Jonasza. Wed!ug 2OKrl 14,25 prorok Jonasz 

13 ZO takim zabiegiem spotykamy siS m.in. wOApokalipsie Tw. Jana, gdzie Babilon symbolizuje 
wspó!czesny autorowi Rzym.

14 R.J. Coggins, S.P. Re’emi, Israel among the nations: A'Commentary on the Books of Nahum and 
Obadiah (ITCO1), Grand Rapids 1985, 6. Por. tak?e H.OSchulz, Das Buch Nahum (BZAW 
129), Berlin 1973.

15 Wydaje siS, ?e wiSkszoTU komentatorów przychyla siS do datacji KsiSgi Nahuma na okres 
pomiSdzy 663–612. Dyskusja na temat daty powstania ksiSgi wO tym zakresie patrz: W.A. 
Maier, " e Book of Nahum, Grand Rapids 1959, 27-40, 87-139; W.C. van Wyk, „Allusions 
to ‘Prehistory’ and History in the Book of Nahum”, w: De Fructo Oris Sui: Essays in Honor 
of Adrianus van Selms, Leiden 1971, 222-232; R.D. Patterson, Nahum, Habakkuk, Zephaniah 
(Y e Wyclid e Exegetical Commentary), Chicago 1991, 3-7. 

16 Dla mnie najbardziej przekonujRca jest argumentacja J. Nogalskiego wskazujRcego na nie-
jednolity charakter KsiSgi Nahuma iOp!ynRce stRd konsekwencje, jeTli chodzi oO jej datacjS. 
Patrz: Nogalski, Redactional processes in the Book of the Twelve, 93-99.

17 Podobnie jak Edom wOinnych pismach prorockich.
18 W!aTnie wOten sposób NiniwS odczytuje qumra"ski Peszer do Habakuka.
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dzia!a! za panowania izraelskiego króla Jeroboama, syna Joasza, czyli wO1.Opo!owie 
VIIIOwieku przed Chr. Rodzi siS jednak podstawowe pytanie – dlaczego prorok 
Jonasz, gdyby faktycznie dzia!a! wOVIII wieku, mia!by zostaU pos!any w!aTnie 
do Niniwy? WOtym czasie kolejni królowie Asyrii skoncentrowani byli raczej na 
przezwyciS?aniu problemów, aO ich pa"stwo swojR TwietnoTU zaczS!o odzyskiwaU 
dopiero za panowania Tiglat-PilesaraOIII wO2. po!owie VIIIOwieku. StolicR Asyrii, 
wOokresie gdy wOJudzie panowa! Jeroboam, by!o Kalchu19. OONiniwie zOtamtego 
okresu wiemy bardzo niewiele, aOna pewno nie to, ?e by!a potS?nym, s!ynnym na 
ca!y Bliski Wschód miastem. Wbrew tradycyjnemu datowaniu KsiSga Jonasza nie 
mog!a powstaU wczeTniej ni? wOOkresie Perskim, czyli przynajmniej 100 lat po 
upadku Niniwy, aOwiele wskazuje na to, ?e powsta!a jeszcze póXniej20. Jest wiSc 

19 Niniwa sta!a siS stolicR Asyrii dopiero za panowania Sennacheryba (704–681 p.n.e.).
20 Datacja KsiSgi Jonasza ma zawsze charakter poszlakowy. Opiera siS na czterech grupach 

argumentów: lingwistycznych, intertekstualnych, historycznych iOwreszcie analizy adekwat-
noTci przes!ania do danej epoki. D.OStuart uwa?a, ?e datacja KsiSgi Jonasza jest problemem 
nierozwiRzywalnym (Hosea-Jonah [WBC 31], Waco 1987, 432-433). Niektórzy badacze 
proponujR datowanie przedwygnaniowe. Tak np.: Y.OKaufmann, tylarfyh hnwmah twdlwt, 
t. II, Tel Aviv 1938–1956, 279-287; J. Stek, „Y e Message of the Book of Jonah”, Calvin 
" eological Journal 4 (1969), 23-50, wOszczególnoTci 23-35, B. Porten, „Baalshamem and the 
Date of the Book of Jonah”, w: De la Tórah au Messie: Etudes d’exégèse et d’herméneutique 
bibliques o< ertes à Henri Cazelles pour ses 25 années d’enseignement à I’Institut Catholique de 
Paris, octobre 1979, red. M.OCarrez, Paris 1981, 237-244 (por. krytyka stanowiska B. Portena: 
U.OSimon, Jonah ( Jewish Publication Society Bible Commentary), Philadelphia 1999, xli), 
oraz J.ONogalski, Redactional Processes in the Book of the Twelve, Zürich 1993, 255-256 (nie sR 
to jednak publikacje najnowsze). Jednak ogromna wiSkszoTU datuje KsiSgS Jonasza na Okres 
Perski (choU zOró?nych powodów). ZOnajrzetelniejszych publikacji wraz zOodniesieniami do 
bardzo bogatej literatury przedmiotu, nale?y wymieniU: P.OTrible, Studies in the Book of Jo-
nah, Columbia 1963, 104-116; E. Bickerman, Four Strange Books, New York 1967, 29; R.E. 
Clements, „Y e Purpose of the Book of Jonah”, w: Congress Volume Edinburgh 1974, red. J.A. 
Emerton (VTSupp 28), Leiden 1975, 16-28; L.C. Allen, " e Books of Joel, Obadiah, Jonah, 
and Micah, Grand Rapids 1976, 185-188; T.E. Fretheim, " e Message of Jonah, Minneapolis 
1977, 34-37; A.OBrenner, hnwy rps lv wnvl wrwbyx !mz t[ybql ddmk, Beit Miqra 24 (1979), 
396-405; D.F. Payne, „Jonah from the Perspective of its Audience”, JSOT 13 (1979), 3-12; E. 
Qimron, „Y e Language of Jonah and the Date of Its Composition”, Beit Miqra 25 (1980), 
181-182; A. Hurvitz, „Y e History of aOLegal Formula hf[ #px rva lk (Psalms cxv 3, 
cxxxvO6)”, VT 32 (1982), 257-267 (wOszczególnoTci 263); K. Almbladh, Studies in the Book of 
Jonah (Studia Semitica Upsaliensia 7), Uppsala 1986, wO szczególnoTci 41-46; H.W. Wold , 
Obadiah and Jonah: A'Commentary, Minneapolis 1986, 76-78; J.S. Ackerman, „Jonah”, w: 
" e Literary Guide to the Bible, red. R. Alter, F. Kermode, Cambridge 1987, 235-243; G.A.F. 
Knight, F.W. Golka, Revelation of God: " e Song of Songs and Jonah (International Y eological 
Commentary), Grand Rapids 1988, 65-136 (szczególnie 70-72); A. Rofé, " e Prophetical Stories, 
Jerusalem 1988, 152-159; S.OSchumann, „Jona und die Weisheit: Das prophetische Wort in 
einer zweideutigen Wirklichkeit”, TZ 45 (1989), 73-80; A.J. Band, „Swallowing Jonah: Y e 
Eclipse of Parody”, Prooftexts 10 (1990), 177-195, wOszczególnoTci 179,184,192-194; J. Day, 
„Problems in the Interpretation of the Book of Jonah”, w: In Quest for the Past: Studies on 
Israelite Religion, Literature and Prophets. Papers Read at the Joint British-Dutch Old Testament 
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KsiSga Jonasza zapisem pewnego wyobra?enia oONiniwie, która wOtym genialnie 
skonstruowanym opowiadaniu pe!ni obok ?eglarzy kluczowR rolS. Nale?y wiSc 
postawiU pytanie, jak zapisa!a siS Niniwa wOpamiSci Judejczyków/Izraelitów na 
d!ugi czas po swojej niespodziewanej klSsce? 

Dla hagiografa piszRcego wOOkresie Perskim obojStne by!y szczegó!y hi-
storyczne. SwojR opowieTU przesuwa wOodleg!e czasy, nawiRzujRc do wspania!ego, 
aOrównoczeTnie skromnie opisanego wOBiblii proroka, bez wRtpienia szanowanego 
iOpobudzajRcego wyobraXniS, oraz do skojarze" zOnie mniej fascynujRcR NiniwR. 
NajwyraXniej autor chcia! wywo!aU uOczytelnika/s!uchacza okreTlonR reakcjS: ju? 
na samym poczRtku ksiSgi zestawia ze sobR dwie rzeczywistoTci – pierwsza zOnich 
to wielki prorok, piewca odradzajRcej siS potSgi Izraela, mR? pobo?ny iOotoczony 
estymR, druga rzeczywistoTU to Niniwa – dobrze zapamiStana stolica bezlitosnego 
wroga Izraela, siedlisko z!a i… od dawna straszRca przechodzRce obok karawa-
ny ruina. Nietrudno siS domyTliU, zO kim czytelnik zacznie siS uto?samiaU. Ju? 
pierwsze s!owa JHWH wysy!ajRcego proroka do Niniwy, aby jR potSpi! (nakrzycz 
na ni% – h'yl,[' ar'q.W), ka?dy wO tamtym czasie musia! odczytaU jako zapowiedX 
karnej ekspedycji, której triumfalny Q na! znany by! ju? przecie? doskonale. Ten 
spodziewany ciRg narracji zostaje jednak przerwany kompromitujRcR, ale przede 
wszystkim ca!kowicie niezrozumia!R ucieczkR proroka. Ten sam schemat – „prowo-
kacja” iOodbiegajRce od spodziewanego rozwiRzanie – pojawia siS wOksiSdze jeszcze 
kilkakrotnie, ?eby swoje apogeum osiRgnRU wOmomencie, kiedy Bóg przebacza ze 
wszech miar zas!ugujRcej na karS Niniwie. [adne inne miasto nie wywo!a!oby 
wOczytelniku tak gwa!townych emocji. Babilon zupe!nie siS do tego nie nadawa!, 
gdy? po pierwsze, by! zbyt bliski historycznie, po drugie, jeszcze nawet wOczasach 
greckich zachwyca! przepychem iObogactwem. 

KsiSga Jonasza nie opowiada nam wiSc oOhistorycznej Niniwie, ale pos!uguje 
siS jej toposem, dobrze wszystkim znanym oOniej wyobra?eniem, wOcelu wywo!ania 

Conference, Held at Elspeet, 1988, red. A.S. van der Woude (OTS 26), Leiden 1990, 32-47 
(wOszczególnoTci 34-36); A. LaCoque, P.-E. Lacoque, Jonah: A'Psycho-Religious Approach to 
the Prophet, Columbia 1990, wOszczególnoTci 26-48; J.M. Sasson, Jonah (AB 24B), New York 
1990, 20-28, wO szczególnoTci 26-27; U.OSimon, vwrypw awbm ~[ hnwy, Tel Aviv 1992, 31-
33; J.OLimburg, Jonah. A'Commentary (OTL), Louisville–London 1993, 28-31; J.ONogalski, 
Redactional Processes in the Book of the Twelve, Zürich 1993, 255-262,270-273; R.B. Salters, 
Jonah and Lamentations (Old Testament Guides), She�  eld 1994, 23-27; D. Becker, „Leshon 
sefer Yonah ba-sifrut, Mehqar, 'Iyyun ve-ha' rakhah nosaQ m, Beit Miqra 41 (1996), 344-368; 
G.M. Landes, „AOCase for the Sixth-Century BCE Dating for the Book of Jonah”, w: Realia 
Dei: Essays in Archaeology and Biblical Interpretation in Honor of Edward F.'Campbell, Jr. at 
his Retirement, red. P.H. Williams Jr., T.OHiebert, Atlanta 1999, 100-116; U. Simon, Jonah 
( Jewish Publication Society Bible Commentary), Philadelphia 1999, xli-xlii; M.A. Sweeney, 
" e Twelve Prophets, vol. I, Collegeville 2000, 306-307; E. Ben Zwi, Signs of Jonah: Reading 
and Rereading in Ancient Yehud ( JSOTSupp 367), She�  eld 2003, 101.
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okreTlonych skojarze". Warto jednak zauwa?yU, ?e miasto to wcale nie jest wOniej 
przedstawione jako szczególnie agresywne, zmilitaryzowane czy wrogie Izraelowi 
(co najczSTciej podkreTla siS wO komentarzach). Niniwa jest wOKsiSdze Jonasza 
„wielka” (hl'AdG>h; ry[ih') iO„z!a” („z!o ich” ~t'['r'). U?yte wOtym miejscu wyra?enie 
yn"p'l. ~t'['r' ht'l.[' („wznios!o siS z!o ich przed moje oblicze”) mo?e wywo!aU dwa 
skojarzenia. Pierwsze zOnich (podobie"stwo do wyra?enia krzyk/wo!anie wznoszRce 
siS do nieba) nawiRzywa!oby do wo!ania oOBo?R pomstS na potS?nym krzywdzicielu. 
Drugie, poprzez zestawienie rdzeni ldg iOhl[ sugerowa!oby pychS iOwynios!oTU. 
Oba skojarzenia sR uzasadnione. Co ciekawe, autor wOdalszym ciRgu swej opo-
wieTci nie koncentruje siS na okrucie"stwie Niniwitów, których nawrócenie nie 
polega!o na odrzuceniu „!uku iOmiecza”, ale na upokorzeniu siS. Niniwa wOKsiSdze 
Jonasza nie wydaje siS wiSc przede wszystkim synonimem przemocy iOwrogoTci 
wobec Izraela (choU to zOpewnoTciR tak?e), ale przede wszystkim pychy. OdnoszS 
wra?enie, ?e autor tej ksiSgi, opisujRc powo!anie Jonasza, aby szed! iOprorokowa! 
wONiniwie, spodziewa! siS wywo!aU uOczytelnika nie tyle strach, ile bardziej poczucie 
pogardy pomieszanej zOnadziejR, ?e tak w!aTnie rozpoczyna siS akt Bo?ej pomsty 
nad niegodziwcami (której rezultat by! ju? wOOkresie Perskim doskonale znany).

WOKsiSdze Sofoniasza Niniwa pojawia siS wO ramach klRtwy przeciwko 
narodom (2,13-15):

IOwyciRgnie On rSkS na pó!noc, iOzniszczy AsyriS, 
iOobróci NiniwS wOpustkowie, wOsuchy step, jak pustyniS. 
IObSdR siS wylegiwaU wO jej obrSbie stada, 
wszelkie rodzaje zwierzRt: tak pelikan, jak je? zanocujR na g!owicach jej kolumn. 
Sowa zaTwiszcze wOotworze okna, aOkruk bSdzie na progu, 
bo cedrowe obicie zostanie zerwane. 
Oto wrzaskliwe miasto, które bezpiecznie mieszka!o, 
które mówi!o wOswym sercu: „Ja, iOnikt wiScej!” 
Jak?e sta!o siS pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierzRt? 
Ka?dy, kto obok niego przechodziU bSdzie, zagwi?d?e iOrSkR potrzRTnie.
Spór oOdatacjS tego tekstu wydaje siS nierozstrzygniSty iOwOdu?ej mierze 

zale?y od sposobu rozumienia roli, jakR odgrywa wOoraculum Niniwa21. NajwczeT-

21 KsiSga Sofoniasza jako obecna ca!oTU stanowi kompilacjS wielu tekstów po!Rczonych wOjedno 
wO skomplikowanym procesie redakcyjnym (na temat dyskusji wokó! struktury iOdatowania 
perykopy 2,4-15 patrz: J. Vlaardingerbroek, Zephaniah, Leuven 1999, 125-131). Badacze 
bardzo ró?niR siS wOwyodrSbnianiu elementów sk!adowych, aOjeszcze bardziej wOpróbach ich 
datacji. B.S. Childs okreTla problem datacji KsiSgi Sofoniasza iO tworzRcych jR tekstów jako 
nierozwiRzywalny (Introduction to the Old Testament as Scripture, London 1979). Tego samego 
zdania sR m.in.: J.A.OSoggin, Introduction to the Old Testament: from its origins to the closing of 
the Alexandrian canon, London 1980; R.OSmend, Die Entstehung des Alten Testaments, Stuttgart 
1981; R.ORendtord , Das Alte Testament: eine Einführung, Neukirchen-Vluyn 41992. Patrz tak?e 
bardzo szerokie omówienie problemu datacji ca!oTci ksiSgi w: Vlaardingerbroek, Zephaniah, 
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niej móg! powstaU (jeTli nale?y do pierwotnej warstwy ksiSgi) podczas panowania 
Jozjasza (639–609). WO takim przypadku by!by proroctwem skierowanym prze-
ciw stolicy Asyrii, okupanta Izraela iOwciR? groXnego wroga Judy. JeTli powsta! 
wOOkresie Babilo"skim lub Powygnaniowym by!by ju? tekstem symbolicznym, 
odwo!ujRcym siS do upadku potSgi znienawidzonego mocarstwa. Paradoksalnie 
mniej zaskakujRca jest symboliczna wymowa tego tekstu, wO którym nie ma 
wzmianki oOwyjRtkowo krwawej iOokrutnej polityce Asyryjczyków, aOpodkreTla siS 
jedynie wynios!oTU iOpychS Niniwy. Taka perspektywa wydaje siS mo?liwa dopiero 
zOpewnego dystansu. WidaU tu wyraXny kontrast do innych wzmianek dotyczR-
cych Asyrii wOKsiSdze Sofoniasza, gdzie zO regu!y postrzegana jest jako krwawe 
mocarstwo iOjeden zOg!ównych wrogów Izraela (Filista, Moab, Amon iOEtiopia22). 
WOoraculum przeciwko Niniwie 2,13-15 wyczuwa siS nie tyle strach, ile pogardS 
dla „kolosa na glinianych nogach” (co nie wyklucza oczywiTcie wrogoTci). Takie 
okreTlenia, jak: ruiny „kolumn” iO „cedrowe obicia” (w. 14), wrzaskliwe (aOnie np. 
krwawe, okrutne) miasto, które „bezpiecznie mieszka!o, mówi!o wO swym sercu: 
»Ja, iOnikt wiScej!«” (w. 15), nie kryjR wO sobie emocjonalnego !adunku strachu 
iOnienawiTci do tyrana, ale raczej pogardliwe wspomnienie pychy iObogactwa tego 
miasta (zOperspektywy Izraelitów: naiwnie wierzRcego, ?e mo?e kierowaU losami 
Twiata). ZaskakujRco dobrze ton ten wspó!brzmi zOmotywem Niniwy wOKsiSdze 
Tobiasza, oOczym za chwilS. 

Niewiele rzadziej ni? wOBiblii Hebrajskiej Niniwa pojawia siS wOksiSgach 
deuterokanonicznych (a? 14 razy). Chodzi oOdwie wzmianki wOKsiSdze Judyty 
iO12 wystRpie" wOKsiSdze Tobiasza23. 

WOKsiSdze Judyty sR to wzmianki dotyczRce miejsca, zOktórego, wg autora 
tej ksiSgi, panowa! Nabuchodonozor, oraz skRd na jego rozkaz wyruszy!y wojska 
pod wodzR Holofernesa. Problem polega na tym, ?e wOchwili objScia tronu przez 
Nabuchodonozora Niniwa le?a!a ju? wO gruzach (nie prowadzi! on te? wojen 
zOMedami – wrScz przeciwnie). ZresztR, niemal wszystkie informacje dotyczRce 
chronologii czy topograQ i wOtej ksiSdze nie znajdujR potwierdzenia wOhistorii lub 
sR po prostu nielogiczne. Poniewa? KsiSga Judyty powsta!a najwczeTniej wOOkresie 
Perskim, aObyU mo?e póXniej, fakt ten mo?na potraktowaU jako przejaw ignorancji 

9-30. Osobne zagadnienie stanowi nierozwiRzana dotRd kwestia integralnoTci tekstu ksiSgi, 
aOwOszczególnoTci przynale?noTU interesujRcego nas fragmentu do warstwy pierwotnej.

22 ByU mo?e kluczem doboru tych w!aTnie krain by!o ich po!o?enie geograQ czne – na wschód, 
zachód, po!udnie iOpó!noc od Judy. WRtpliwoTci budzi jedynie Etiopia, która byU mo?e wOtym 
wypadku oznacza po prostu Egipt. Innym wyt!umaczeniem jest kontekst historyczny 2. po!owy 
VII w. kiedy to za!amuje siS pozycja wszystkich wymienionych krain. 

23 Jdt 1,1; 2,21; Tb 1,3.10.17.19.22; 7,3; 11,1.16.18; 14,4.8.15; (oraz Tb1,3.10.17.19.22; 7,3; 
11,1.15.18; 14,2.4.8.15).
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autora, dla którego szczegó!y t!a opowiadania nie mia!y ?adnego znaczenia, albo by!y 
jedynie swoistymi ozdobnikami majRcymi nadaU opowiadaniu archaiczny charakter 
iOegzotyczny koloryt24. Takie t!umaczenie nie wydaje siS jednak przekonujRce. Nie 
przekonujR tak?e próby historycznej identyQ kacji postaci iOmiejsc zOKsiSgi Judyty 
(dla przyk!adu Pfeid er wylicza 17 w!adców identyQ kowanych zONabuchodonozorem 
przez ró?nych komentatorów KsiSgi25). OOwiele bardziej przekonujRca je st natomiast 
sugestia E.OHaaga, który uwa?a, ?e podobnie jak wOEzO38–39 czy DnO2 iO7 mamy 
tu do czynienia zO zabiegiem uniwersalizacji. Pomieszanie epok iOmiejsc ma za 
zadanie podkreTlenie uniwersalnego znaczenia ksiSgi (E. Haag u?ywa tu terminu 
„metahistoria”)26. WOKsiSdze Judyty nie chodzi wiSc oOrelacjS zOjakiegoT przesz!ego 
wydarzenia, ale oOprzekazanie ogólnej prawdy oO losach Izraela czy nawet Twiata 
(oczywiTcie wOówczesnym rozumieniu). WO takim wypadku iONabuchodonozor, 
iOAsyria, iONiniwa sR elementami wielop!aszczyznowego schematu pars pro toto. 
Autor KsiSgi Judyty doskonale wiedzia!, ?e Nabuchodonozor nigdy wONiniwie 
nie panowa!, aOdroga, jakR maszerowa!y wojska pod dowództwem Holofernesa, 
przypomina b!Rdzenie po labiryncie. Absurdy wOchronologii iO topograQ i KsiSgi 
Judyty nie sR wynikiem ignorancji jej autora, ale przemyTlanej koncepcji, wed!ug 
której Nabuchodonozor nie jest przedstawiony jako postaU historyczna ani nawet 
reprezentant historycznych si! wrogich Bogu, ale wróg metahistoryczny, swego 
czasu dzia!ajRcy jako Nabuchodonozor27. Dok!adnie takR samR rolS wOKsiSdze 
Judyty pe!ni Niniwa. NajwyraXniej by!a ona dla autora najlepszym przyk!adem 
poniekRd mitycznego ju? siedliska z!a (wO literaturze wspó!czesnej podobnR rolS 
pe!ni np. Mordor wOtrylogii Tolkiena). 

Niejednoznaczny obraz tego miasta pojawia siS tak?e, choU doTU niespo-
dziewanie, wOKsiSdze Tobiasza. Jest to historia rodziny wygna"ców zOKrólestwa 

24 Przyk!ady tego typu zabiegów wO przypadku nowel greckich podaje P.OWeimar, „Formen 
frühjüdischer Literatur. Eine Skizze”, w: Literatur und Religion des Frühjudentums. Eine 
Einführung, red. J. Maier, J. Schreiner , Würzburg 1973, 133.

25 R.H. Pfeid er, History of New Testament Times with an Introduction to the Apocrypha, New 
York, 1949. Por. B. Otzen, Tobit and Judith, London 2002, 81-90 (tam te? wszelkie inne 
historyczne iOtopograQ czne niekonsekwencje tej KsiSgi).

26 Por. E. Haag, Studien zum Buche Judit. Seine theologische Bedeutung und literarische Eigenart, 
Trier 1963, 71-78. Prekursorem tej koncepcji by! A.OScholz, który KsiSgS Judyty nazwa! 
„alegoriR zO czasów machabejskich prezentujRcR apokaliptycznR wizjS historii” (Das Buch 
Judith – Eine Prophetie, Würzburg 1885, 33-45). MyTl tS podejmujR póXniej E. Zenger („Ge-
samtgeschichte”) Das Buch Judit ( Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit I/6), 
Gütersloh 1981, 438-484; G.W.E.ONickelsburg, Jewish Literature between the Bible and the 
Mishnah, Minneapolis 1981, 107 oraz Otzen, Tobit and Judith, 90-92 (przy okazji zwracajR 
uwagS, ?e termin #S1 „ca!y” u?yty jest wOpierwszych trzech rozdzia!ach KsiSgi Judyty a? 42 
razy).

27 Nieprzypadkowo król ten nosi wOksiSdze tytu! „pan ca!ej ziemi” (2,5; 6,4; por. 11,1.7).
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Pó!nocnego, która osiad!a wONiniwie po deportacji zO721 roku przed Chr. Splot 
okolicznoTci sprawia, ?e Tobiasz junior wyrusza do Medii, skRd wraca do Niniwy 
zO?onR. Na !o?u Tmierci Tobiasz senior zapowiada zag!adS miasta, które Tobiasz 
junior zgodnie zOwolR ojca, choU niespiesznie, opuszcza, na powrót udajRc siS do 
Medii, gdzie te? dowiaduje siS oOupadku Niniwy. 

Tak?e wOKsiSdze Tobiasza znajdujemy niekonsekwencje historyczne (choU 
jest ich zdecydowanie mniej ni? wOKsiSdze Judyty iOdlatego nie mo?na tu zasto-
sowaU tego samego algorytmu interpretacyjnego). WO tym wypadku nieTcis!oTci 
historyczne wynikajR raczej zOdystansu, jaki dzieli! autora tej ksiSgi od opisywanego 
t!a wydarze" jego noweli. LiczRc szacunkowo by!o to niebagatelne 500–600 lat28.

Chyba trochS wbrew intencjom autora Niniwa wOKsiSdze Tobiasza jawi siS 
nam wOdwojakim Twietle. Wydaje siS, ?e sama nazwa tego miasta mia!a wywo-
!aU uO czytelników poczucie obcoTci iOniew!aTciwoTci miejsca, które to odczucia 
stanowi!y w!aTciwe t!o dla dramatycznych losów pobo?nego iO sprawiedliwego 
Tobiasza seniora. Potwierdzeniem tej tezy jest wydane na !o?u Tmierci polecenie 
odejTcia zONiniwy, którR czeka los zapowiedziany przez Nahuma, wyjTcie rodziny 
m!odego Tobiasza zOtego miasta (nieco przypominajRce ucieczkS Lota zOSodomy) 
iOko"czRca opowiadanie informacja oOupadku Asyrii iONiniwy.

Miasto to pojawia siS wO tej ksiSdze wyjRtkowo czSsto. Media iOEkbatana 
ukazane sR raczej wOdobrym Twietle, Babilon jest zaledwie wzmiankowany, nato-
miast motyw Niniwy powraca wO jak s!owo-klucz, iOzawsze jako miasto, którym 
nale?y pogardzaU. Ca!e opowiadanie, spisane – przypomnS – kilkaset lat po upadku 
Asyrii iOzniszczeniu Niniwy, wOktórym pojawiajR siS liczne motywy historyczne, 
wspominane sR losy Izraela na przestrzeni dziejów, ko"czy siS niczym innym jak 
eulogiR za zniszczenie Niniwy:

AOprzed swojR TmierciR przekona! siS na w!asne oczy oOupadku Niniwy iOwidzia! 
jej je"ców prowadzonych przez Achiacharosa, króla Medii. IOb!ogos!awi! Boga za 
wszystko, co On uczyni! synom Niniwy iOAsyrii. IOcieszy! siS przed swojR TmierciR 
zOpowodu Niniwy, iOuwielbia! Pana Boga na wieki wieków (Tb 14,15).
Odnosi siS wra?enie, ?e autor ma jakieT osobiste porachunki zOpamiSciR oOtym 

mieTcie. M.OWojciechowski wOswoim komentarzu do KsiSgi Tobiasza zwraca uwagS 

28 WOka?dym razie trudno dostrzec wOnich jakRT logicznR konsekwencjS. Historia redakcji tekstu 
KsiSgi Tobiasza jest niezwykle skomplikowana, aOdotychczasowe badania pozwalajR jedynie na 
szacunkowe datowanie jej tekstu na Okres Hellenistyczny. PrzeglRd bada" patrz: R. Deselaers, 
Das Duch Tobit. Studien zu seiner Entstehung, Komposition und " eologie, Freiburg–Göttingen 
1982, 16-20; C.A. Moore, „Scholarly Issues in the Book of Tobit Before Qumran and After: 
An Assessment”, JSP 5 (1989), 65-81; ten?e, Tobit. A'New Translation with Introduction and 
Commentary (AB 40A), New York 1996, 53-64; J.A. Fitzmyer, Tobit, Commentaries on Early 
Jewish Literature, Berlin–New York 2003, 3-28.
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na szczegó!, który umyka uwadze nawet uwa?nych czytelników, iOktóry byU mo?e 
wyjaTnia nadgorliwoTU jej autora wOniechSci do Niniwy29. Mimo ?e topos Niniwy 
zosta! wOniej u?yty jako symbol miasta z!a, to w!aTnie tam Tobiasz dorobi! siS 
majRtku na tyle du?ego, ?e nie tylko móg! ?yU dostatnio iOrozdawaU ja!mu?nS, ale 
tak?e od!o?yU bardzo znacznR sumS uOswojego krewnego wOEkbatanie. Na jakieT 
szczególne uciR?liwoTci ?ycia wONiniwie nie narzeka tak?e jego syn, aOwyprowadza 
siS zOniej bez wielkiego poTpiechu.

Ten aspekt spojrzenia na NiniwS pozwala nam nieco bardziej obiektywnie 
oceniU pamiSU oOtym mieTcie, jaka przetrwa!a wTród Izraelitów. ByU mo?e stanowi 
te? pomoc wOwyjaTnieniu zagadki, dlaczego stolica znienawidzonego iObezlitosne-
go wroga, który krwawo !upi!, aOostatecznie ca!kowicie zniewoli! znacznR czSTU 
Izraela, pojawia siS wOtekTcie biblijnym tak zaskakujRco rzadko30 (wOprzeciwie"-
stwie do Babilonu, który wystSpuje wOBiblii 10 razy czSTciej), aO kiedy ju? jest 
wymieniana, to czSTciej nie jako nawiRzanie do historycznej stolicy Asyrii, ale 
wOsensie alegorycznym lub symbolicznym. OczywiTcie podstawowym powodem 
tego zjawiska jest cichy g!os tych, którzy od Asyrii wycierpieli najwiScej, czyli 
mieszka"ców Królestwa Pó!nocnego, ale nie mo?na tak?e pominRU meandrów 
pamiSci Judejczyków. Oni od Asyrii ucierpieli mniej, chocia? te? niema!o, aOmimo 
to wydaje siS, ?e zO biegiem czasu pamiSU krzywd powoli siS zaciera!a, trwa!o 
natomiast (podszyte pewnym kompleksem, co nie wyklucza oczywiTcie pogardy) 
wspomnienie jej bogactwa iOcywilizacyjnej wy?szoTci. 

ANEKS

Po wys!uchaniu referatu na temat toposu Niniwy wOBiblii, ks. prof. H. Draw-
nel zwróci! uwagS na fakt, ?e bez podania uzasadnienia t!umaczS Rdz 10,8-11 
inaczej, ni? czytamy wOtekTcie masoreckim. Chodzi mianowicie oObudowniczego 
Niniwy. Tekst hebrajski nie jest jednak wO tym miejscu absolutnie jednoznaczny 
(aOdyskusja nad sposobem jego rozumienia jest bardzo d!uga iOburzliwa31):

29 M. Wojciechowski, Ksi3ga Tobiasza czyli Tobita. Opowie#5 o'mi/o#ci rodzinnej (Nowy Komentarz 
Biblijny, ST XII), CzSstochowa 2005, 59 oraz 90.

30 Niniwa pojawia siS wOBiblii Hebrajskiej wOsumie zaledwie 17 razy: Rdz 10,11n; 2OKrl 19,36; 
Iz 37,37; Jon 1,2; 3,2.3 (dwukrotnie).4.5.6.7; 4,11; Na 1,1; 2,9; 3,7; So 2,13(-15). Dodatkowo 
14/15 razy wOJdt iOTb (patrz przypis 23).

31 Dyskusji tej iOsamemu przedmiotowi sporu obszerny akapit poTwiSca Walter Raleigh wOswojej 
Historii #wiata (History of the World) zO1614 roku (s. 358-365).
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… drom.nI-ta, dl;y" vWkw> werset 8
i'Kusz zrodzi/ Nimroda …

r['n>vi #r,a,B. hnEl.k;w> dK;a;w> %r,a,w> lb,B' ATk.l;m.m; tyviare yhiT.w: werset 10
i'sta/ si3 pocz%tkiem jego królowania Babilon i'Erek i'Akkad i'Kalne w'ziemi Szinear

… hwEn>ynI-ta, !b,YIw: rWVa; ac'y" awhih; #r,a'h'-!mi werset 11
Septuaginta (:C ;T1 @T1 :C$9.-1 :JT)B$. 2++0(% CAH UC0?L/-+$. ;V. 

W&.$(-…), Wulgata (de terra illa egressus est Assur et aedi2 cavit Nineven) oraz 
wiele t!umacze" wspó!czesnych (m.in. Biblia Jerozolimska32) poczRtkowy fragment 
wersetu 11 czytajR:

z'ziemi tej wyszed/ Aszszur i'zbudowa/ Niniw3…

Perykopa ta ko"czy siS wyliczeniem jeszcze trzech wybudowanych miast. 
Dalej rozpoczyna siS genealogia potomków Misraima. 

Obecnie bardzo wielu badaczy proponuje tekst ten t!umaczyU33 inaczej, rWVa; 
interpretujRc nie jako imiS, ale nazwS krainy34 (wTród wspó!czesnych t!umacze" 
tak np. Einheitsübersetzung czy Biblia TysiRclecia35). Poni?ej pozwolS sobie przy-
toczyU argumenty przemawiajRce za takR w!aTnie wersjR t!umaczenia:

Po pierwsze: zupe!nie nie wiadomo, dlaczego autor mia!by nagle przerwaU 
narracje oONimrodzie iOzaczRU opowiadaU oOAszszurze, który pojawia siS dopiero 
jako wnuk Sema wORdzO10,22 (tak te? wOwersji 1OKrnO1,17). Do tego momentu 
Aszszur wymieniane jest jedynie jako kraina. Co wiScej, bardzo wiele wskazuje, 
?e wersety 8-12 sR póXniejszym dodatkiem, którego g!ównym bohaterem jest 
Nimrod. WtrRcenie do tej opowieTci Aszszura (bez wstSpu podobnego do frag-
mentu oONimrodzie), aO tym bardziej brak zamkniScia historii Nimroda by!yby 
niezrozumia!e. 

Po drugie, powtórzenie tego fragmentu genealogii wO1OKrn 1,9-10 ani s!o-
wem nie wspomina oOAszszurze. 

32 De ce pays sortit Ashshur, et il bâtit Ninive… 
33 Targum Jonatana interpretuje to miejsce nastSpujRco: out of that land went forth Nimrod, and 

reigned in Assyria, because he would not be in the council of the generation of the division, and he 
left four cities; and the Lord gave him therefore a'place (or Assyria), and he built four other cit-
ies, Nineveh. SpoTród pisarzy staro?ytnych tekst ten t!umaczR podobnie m.in.: Onkelos (ok. 
35–120), TeoQ l zOAntiochii (IIOw.), Efrem Syryjski (306–373), autor targumu Pseudo-Jonatana 
(data nieznana), aOzOpóXniejszych: Tremellius, Junius, Piscator, Bochart, Cocceius.

34 Tak miSdzy innymi: J.G.OMurphy, A'critical and exegetical commentary on the book of Genesis, 
with a'new translation, Edinburgh 1863, 253; J. Phillips, Exploring Genesis: an expository 
commentary, Grand Rapis 1980, 101; K.A. Mathews, Genesis 1-11:26 (Y e New American 
Commentary 1A) Nashville 1996, 451.

35 Odpowiednio: Von diesem Land zog er nach Assur aus und erbaute Ninive… oraz Wyszed/szy 
z'tego kraju do Aszszuru, zbudowa/ Niniw3…
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Po trzecie: wyra?enie ATk.l;m.m; tyviare pocz%tek jego królowania (w.O10) suge-
ruje, ?e opowieTU na tym siS nie ko"czy. 

Po czwarte: wydaje siS, ?e konstrukcja w'ziemi Szinear – wyszed/ z'tej zie-
mi wymaga uzupe!nienia oOcel, który równoczeTnie jest uzupe!nieniem symetrii 
oOkolejne cztery miasta (choU mo?liwa jest tak?e symetria: Nimrod cztery miasta 
– Aszszur cztery miasta). 

Po piRte: Warto zauwa?yU, ?e wOMiO5,5 kraj Nimroda to synonim do Asz-
szuru (Asyrii). 

PójTcie za powy?szymi sugestiami niekoniecznie wymaga zmiany tekstu 
hebrajskiego. 

Mimo ?e faktycznie wyra?enie do Asyrii najczSTciej ma formS hr'WVa;, wyjRtkowo 
rWVa;-la, (np. OzO5,13) oraz rWVa;l. (OzO10,6). Zdarza siS jednak, ?e zapisywane 
jest tak?e bez ?adnego przyimka. Tak jest np. wOOzO7,11b: Wkl'h' rWVa; War'q' ~yIr;c.mi 
wzywaj% Egipt, id% do Asyrii czy OzO8,9: rWVa; Wl[' hM'he-yKi gdy- oni udali si3 do 
Asyrii. Sposób t!umaczenia tych tekstów nie budzi ?adnych wRtpliwoTci. Tak?e 
czasowniki od rdzenia acy nie muszR !RczyU siS zO?adnym przyimkiem wskazujR-
cym kierunek. Przyk!ad 1OSmO20,35: hd,F'h; !t'n"Ahy>„aceYEw: i'wyszed/ Jonatan na pole.

Wszystkie powy?sze argumenty oczywiTcie nie przesRdzajR sprawy jedno-
znacznie, aOspór wOdalszym ciRgu pozostaje nierozwiRzany. Mimo to wydaje mi 
siS, ?e przyjSta przeze mnie wersja:

z'ziemi tej wyruszy/ do Aszszur i'[tam] zbudowa/ Niniw3…

jest nieco bardziej spójna zOca!oTciR tekstu. 
Mo?liwe sR tak?e dwa rozwiRzania kompromisowe, godzRce wOsobie wszyst-

kie argumenty za iOprzeciw. Mo?na mianowicie uznaU, ?e dla autora fragmentu 
10,8-12 Nimrod iOAszszur to synonimy. WO takim wypadku, bez problemów 
gramatycznych, wymowa tekstu pozostaje taka, jak wskaza!em powy?ej. Roz-
wiRzanie drugie, to uznanie, ?e Aszszur zORdzO10,11 to syn Nimroda (ró?ny od 
potomka Sema), kontynuujRcy dzie!o swojego ojca (aOprzez to poniekRd zOnim 
to?samy)36. Uczciwie jednak nale?y tutaj dodaU, ?e wO takiej roli nie spotykamy 
Aszszura wO?adnym innym tekTcie (wOogóle jako osoba pojawia siS zOpewnoTciR 
tylko raz wORdzO10,22). 

Wersja, którR przyjR!em, oraz dwa powy?sze rozwiRzania, prowadzR do 
wniosku, jaki przedstawi!em wOmoim referacie: „Nie ulega natomiast wRtpliwoTci, 
?e umieszczenie Nimroda [lub jego syna jako budowniczego Niniwy] poTród 

36 Sugestia taka pojawia siS ju? uOpisarzy staro?ytnych, np. Epifaniusza, Chryzostoma, Cedrenusa, 
Metodiusza, Hieronima czy Cyryla. 
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potomków Chama, deQ niowa!o tak?e jego dzie!o (m.in. NiniwS – AsyriS) jako 
coT obcego iOgorszego, ale wcale niekoniecznie przera?ajRcego”.

Na koniec chcia!bym podkreTliU, ?e nie wykluczam, ?e wOglosie RdzO10,8-12 
mowa jest oOAszszurze, synu Sema (10,22), choU wydaje mi siS to mniej praw-
dopodobne. JeTli jednak przyjRU takR wersjS, wywnioskowanie, jaki obraz Niniwy 
mia! przed oczyma autor glosy, by!oby praktycznie niemo?liwe. ZOca!R pewnoTciR 
nic nie wyjaTnia!oby wOtakim przypadku pochodzenia Aszszura (tak jak Nimroda, 
wnuka Chama). WO samej glosie brak jest jakiejkolwiek wskazówki, jak oceniaU 
tS postaU (Aszszura). Wydaje siS, ?e przedstawiony jest jako kontynuator dzie!a 
Nimroda (ciRg opowiadania, symetryczne cztery miasta, które wybudowa!), ktoT, 
kto wzmocni! si!S wrogów Izraela. Tu jednak tok rozumowania zamyka krRg, bo 
najpierw nale?a!oby uznaU a'priori, ?e Niniwa, obok Rechobot-Ir, Kalach iOResan 
jest wOzamyTle autora symbolem wrogoTci wobec Izraela. 

Ks. prof. Drawnelowi dziSkujS za celnR uwagS, która pozwoli!a mi na po-
wy?sze wyjaTnienie.

TOPOS OF NINIVEH IN OLD TESTAMENT

Summar y
It is very di�  cult to make objective judgement of the ancient Israeli’s memory of Nin-
eveh. Y is capital of the odious and cruel enemy, which plundered and Q nally completely 
enslaved the bigger part of Israel, appears in the biblical text surprisingly rarely (in con-
trast to Babylon, what is found in the Bible ten times more frequently). When Nineveh 
is mentioned, it is rather as a symbol or allegory, more seldom as a historical capital of 
Assyria. Of course, the most primary cause of this phenomenon is a silent voice of those 
who have most sud ered from Assyria, that is the inhabitants of the Northern Kingdom, 
but the meanders of the Judean memory are not to be omitted. Y e Judeans sud ered less 
from Assyria, but also considerably. Nevertheless it seems that with time the memory of 
injustice faded, whereas the memory of Nineveh’s wealth and superiority stayed (fortiQ ed 
by complexes, what doesn’t exclude contempt).
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CZY HIOB ISTNIA6 REALNIE?

ChcRc odpowiedzieU na postawione pytanie, najpierw spróbujemy ustaliU, czy 
mo?na znaleXU na mapie Bliskiego Wschodu krainS Us (1)? NastSpnie zajmiemy 
siS kwestiR imienia Hioba iOjego historycznoTci na podstawie dokumentacji zOTell 
el-Amarna (2). Na koniec pokrótce zapoznamy siS zOchrzeTcija"skR tradycjR kultu 
Tw. Hioba, którego liturgiczne wspomnienie wyznacza Martyrologium Romanum 
na dzie" 20 maja (3).

P. KRAINA US

TuryTci odwiedzajRcy dziT SyriS majR zwykle wO programie wizytS wO jej 
po!udniowym regionie, noszRcym biblijnR nazwS Chauran, po grecku Auranitis. 
Wed!ug proroka Ezechiela ziemia ta bSdzie stanowiU wschodniR granicS Ziemi 
Obiecanej: granica ta „biegnie pomiSdzy Chauranem aODamaszkiem, pomiSdzy 
Gileadem aOkrajem Izraela” (Ez 47,18). Wulkaniczna okolica le?y na pograniczu 
trzech krain geograQ cznych. Od pó!nocy przylega do ?yznej oazy Damaszku; 
od po!udnia iOwschodu styka siS zOPustyniR SyryjskR, aOod zachodu – zOdolinR 
Jordanu. Na po!udniu le?y w!aTciwy Chauran, czyli Góry Druzyjskie (D?abal 
Druz). Na zachód od nich rozciRga siS rozleg!a równina, zwana wOstaro?ytnoTci 

Ks. prof. dr hab. Antoni TRONINA – Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Paw!a II; zainteresowania badawcze: biblistyka i orientalistyka; 
atronina@kul.pl.
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Baszanem (gr. Batanea). Jej nazwa arabska Nukra („spichlerz”) wskazuje na uro-
dzajnoTU tej ziemi, zasilanej przez rzekS Jarmuk, inne strumienie wpadajRce do 
Jordanu oraz obQ te opady zimowe. Dolina Jarmuku stanowi naturalnR granicS. 
Dawna granica miSdzy Baszanem aOGalaadem wyznacza dziT czSTciowo granicS 
syryjsko-jorda"skR. Wspó!czesne syryjskie miasto przygraniczne Dera’aOto biblij-
ne Edrei, gdzie Izraelici pod wodzR Moj?esza mieli pokonaU wojska Oga króla 
Baszanu (Lb 21,33-35). Osadnictwo istnia!o wOtej okolicy ju? wOEpoce Neolitu, 
dajRc poczRtek „kulturze jarmuckiej”1.

Skaliste góry Chauranu zatrzymujR deszcze znad Morza rródziemnego, dajRc 
obQ te opady iOpodstawS do istnienia wielu wiosek druzyjskich. [ycie toczy siS tu 
g!ównie wOdolinach. A? do VI wieku góry te by!y poroTniSte drzewami, aOnawet 
lasami, najczSTciej dSbowymi. Tak mo?na t!umaczyU biblijnR nazwS tego regionu: 
Us, ziemia zadrzewiona. Rabunkowa gospodarka, zw!aszcza wOczasach tureckich, 
spowodowa!a zniszczenie lasów. DziT rosnR tu jedynie gSste krzewy. Chauran 
s!ynR! zawsze zOhodowli zwierzRt (kozy, wielb!Rdy, konie) oraz uprawy pszenicy 
iOdrzew owocowych (oliwki, morele, granaty, Q gi, migda!y, aOzw!aszcza winnice)2.

Niewiele wiemy oOdziejach tego regionu wOstaro?ytnoTci. Mieszkali tu Aramej-
czycy, uwa?ani przez Arabów za swych przodków. Zgodnie zOtradycjR biblijnR imiS 
Us nosi! pierwszy zOsynów Arama (Rdz 10,23; 1 Krn 1,17), aOtak?e pierworodny 
syn Nahora (Rdz 22,21) iOpierwszy syn Diszana spoTród potomstwa Seira (Rdz 
36,28; 1 Krn 1,42). Te biblijne genealogie mocno akcentujR znaczenie krainy Us 
wO ?yciu arabskich koczowników. Nale?R do nich Nabatejczycy, którzy przybyli 
tu wOIV wieku przed Chr., wyparli Edomitów iOstworzyli odrSbnR pa"stwowoTU, 
kszta!tujRc podstawy ?ycia osiad!ego3. Pod koniec VI wieku po Chr. pojawi!o siS 
arabskie plemiS Ghassanidów. PrzyjSli oni chrzeTcija"stwo iOdziSki poparciu Bi-
zancjum za!o?yli w!asne królestwo, siSgajRce od Eufratu po Golan. NastRpi! dalszy 
rozwój miast, dróg iOkultury rolnej. Niestety, po inwazji islamu (635) miejscowi 
chrzeTcijanie musieli opuTciU miasta Chauranu, oddajRc je wOrSce muzu!manów. 
Ziemia, tak troskliwie dotRd pielSgnowana, stopniowo zamienia!a siS wOpustyniS, 
epidemie dziesiRtkowa!y ludnoTU, doTwiadczanR dodatkowo trzSsieniami ziemi. 
WOczasach islamu, za rzRdów Omajjadów, Chauran przy!Rczono do Bilady Cham, 
czyli krajów Damaszku. PóXniej (od 750) podlega! on dynastii Abbasydów zOBag-
dadu, aOnastSpnie dynastii Ajjubidów zOEgiptu iOSyrii, za!o?onej przez s!awnego 

1 Zob. has!o „Wadi el-Jarmuk”, w: Encyklopedia Biblijna, red. P.J. Achtemaier, Warszawa 1999, 
1316.

2 Szerzej zob. B.A. Hajjar, Aram znaczy Syria, Warszawa 2002, 276.
3 Podstawowe wiadomoTci iObibliograQ S zob. A. Tronina, has!a „Nabatea” iO„Nabatejczycy”, w: 

Encyklopedia katolicka, t. XIII, 607-608.
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Saladyna (1171)4. Przez krótki okres panowali na tych ziemiach rycerze krzy?owi, 
nastSpnie ucierpia!y wskutek najazdu Tatarów (1260) iOMongo!ów (1400); przez 
ostatnie 400 lat (1516–1914) trwa!a ich okupacja turecka. Niepodleg!e pa"stwo 
syryjskie, powsta!e po okresie mandatu francuskiego dopiero wO1946 roku, objS!o 
swR opiekR tak?e liczne miejsca biblijne, skupione zw!aszcza na po!udniu kraju.

Do ciekawostek turystycznych nale?y le?Rca nad granicR jorda"skR wieT Szeich 
Meskin. Jej nazwa oznacza starego, opuszczonego iOcierpiRcego cz!owieka. Cechy te 
tradycja miejscowa !Rczy zOpatriarchR Hiobem, który jest tu nazywany prorokiem 
iOsprawiedliwym (Nabi Ajjub Saddk), zgodnie zOprzekazem Koranu (4,161; 6,84; 
21,83; 38,40). Wspó!czesna wieT arabska potwierdza kult biblijnego Hioba. Mo?na tu 
zobaczyU ruiny !aXni Nabi Ajjub, du?y kamie", na którym Hiob mia! obmywaU swe 
rany, oraz symboliczny grób proroka. WOpobli?u wznoszR siS resztki dawnego klasztoru 
Tw. Hioba (Deir Nabi Ajjub). Pobliska osada Kanawat by!a wOstaro?ytnoTci znacznym 
miastem handlowym (Kanata) iOsiedzibR biskupstwa. Opodal ruin bizantyjskiego 
koTcio!a wznosi siS ma!e sanktuarium muzu!ma"skie (Mazar Nabi Ajjub Saddk), 
upamiStniajRce Tlady wielkiego proroka, !RczRcego islam zOchrzeTcija"stwem5. Równie? 
to miasto jest wzmiankowane wOBiblii (Lb 32,42) jako Kenat nale?Rce do synów 
Kaleba, lecz utracone póXniej na rzecz aramejskiego królestwa Geszur (1 Krn 2,23).

W. HIOB WODOKUMENTACJI ZOTELL ELwAMARNA

Pytanie oOhistorycznoTc postaci Hioba pojawi!o siS bardzo wczeTnie wOdziejach 
interpretacji KsiSgi Hioba. Jest ono oOtyle wa?ne, ?e musi zawa?yU na egzegezie 
tekstu: postaU realna pozwala zapewne g!Sbiej interpretowaU rozwa?ane teksty, 
podczas gdy zwyk!a przypowieTU niesie tylko ogólny mora! (verba docent, exempla 
trahunt). Egzegeza katolicka, na podstawie pewnych wzmianek biblijnych (Ez 
14,14.20 iOTb 2,12-15 Wlg) opowiada siS tradycyjnie za rzeczywistym istnieniem 
Hioba6. Podobnie by!o wOtradycji ?ydowskiej a? do czasu, gdy amoraici opowie-
dzieli siS za Q kcjR literackR ksiSgi7. 

4 Zob. H.Z. Hirschfeld, „Ayyubids”, w: Encyclopaedia Judaica, t. II, 761-762.
5 Hajjar, Aram, 291, 297.
6 Zob. W. Szubzda, „Hiob”, w: PEB I, 461-462; J. Homerski, „Hiob”, Encyklopedia katolicka, 

t.'VI, 903.
7 „Hiob nie istnia! iOnie zosta! stworzony” (bBB 15a). Ten poglRd stanie siS obowiRzujRcy a? 

do Tredniowiecza; Majmonides uwa?a! KsiSgS Hioba za Q kcjS literackR. Zob. Cz. Jakubiec, 
Ksi3ga Hioba, Pozna" 1974, 26.
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Odpowiedzi na pytanie oO„historycznego Hioba” zdajR siS dostarczaU odkrycia 
archeologiczne XX wieku. Wnios!y one wiele Twiat!a wOproblematykS historycz-
noTci patriarchów biblijnych, choU oczywiTcie nie mog!y wprost potwierdziU ich 
„metryki urodzenia”. Wystarczy tu wspomnieU dokumentacjS królewskich pa!aców 
zOMari, Nuzi czy Ebli: nie mówiR one wprost oOwydarzeniach znanych zOBiblii, 
ale szczegó!owo naTwietlajR sytuacjS politycznR, prawnR iO ekonomicznR epoki, 
poTwiadczajRc poTrednio dane biblijne.

Podobnie mog!o byU zOhistorycznoTciR postaci Hioba, „najwiSkszego spoTród 
ludzi Wschodu” (Hi 1,3: gadol mikkol bene qedem). ImiS to by!o znane ju? wOegip-
skich tekstach z!orzecze" (XX–XVIII wiek przed Chr.) jako okreTlenie kraju bRdX 
te? jego mieszka"ców (’jbm). Od XVII wieku pojawia siS ono wOró?nych regio-
nach Syrii, jak np. wOdokumentach zOMari (wO formie klinowej Ha-a-ia-bu-um) 
czy zOAlalach (A-ja-bu), aOwOUgarit wOpiTmie alfabetycznym jako imiS osobowe 
(Hj’abn)8. Najciekawszy jednak jest przyk!ad zO terenów wschodniej Palestyny. 
WO korespondencji zOTell el-Amarna (po!owa XIV wieku) wystSpuje bowiem 
dwukrotnie imiS niejakiego Ajjaba (por. arabska wersja imienia biblijnego, Ajjub). 

Dokumentacja ta9, obok korespondencji wymienianej przez w!adców wielkich 
mocarstw, zawiera te? pisma kierowane przez wasali do króla egipskiego bRdX do 
jego namiestnika. WOepoce tej (1365–1335) Syria – Palestyna podlega!a w!adzy 
Egiptu iOdzieli!a siS na trzy prowincje: na po!udniu Kanaan ze stolicR wOGazie; 
na pó!nocy Amurru zOg!ównym miastem Simira; wOcentrum Apu (Upe) ze stolicR 
Kumidu na po!udniu doliny Bekaa. Ka?dR zO tych prowincji zarzRdza! urzSdnik 
egipski, który wOkorespondencji zOTell el-Amarna nie nosi jeszcze dok!adnego 
tytu!u10. Komisarz rezydujRcy wOKumidu pe!ni! zarazem rolS lokalnego guber-
natora. ZarzRdza! on prowincjR Apu, która rozciRga!a siS od Kadesz na po!udniu 
Syrii do Chasor wOpó!nocnej Palestynie, iOod regionu Damaszku do pó!nocnego 
Zajordania. Jako gubernatorowi podlegali mu inni urzSdnicy lokalni. Tytu!owano 
ich zwykle „zarzRdcami” (chazannu), ale tak?e po prostu „ludXmi” (awilu), aOczasem 
„królami” (szarru) czy te? egipskim terminem „ksiR?S” (wr)11. 

8 KTU 4.110:20. Te iOinne przyk!ady zestawia G. Fohrer, Das Buch Hiob (BKAT 16), Berlin 21988, 
71-72. Element ab nie jest tu jednak teoforyczny, jak sRdzi! Fohrer. J.J. Stamm („Hebräische 
Ersatznamen”, w: Beiträge zur hebräischen und altorientalischen Namenkunde (OBO 30), Freiburg 
1980, 64) interpretuje je jako imiS zastSpcze wOformie zdania pytajnego: „gdzie jest ojciec?”

9  Dwa podstawowe wydania krytyczne to: J.A. Knudtzon, Die el-Amarna Tafeln, Bd. I-II (Vor-
derasiatische Bibliothek 2), Leipzig 1908-1915; teksty odkryte póXniej wyda! A. Rainey, El 
Amarna Tablets 359-379 (AOAT 8), Kevelaer 21978.

10 Najwa?niejszy zO urzSdników móg! byU nazywany „komisarzem” (rabicu) bRdX „zarzRdcR” 
(sukinu).

11 Ten ostatni tytu! nadawano nie tylko wasalom Egiptu, ale tak?e obcym królom w!adcom; 
wOlistach zOTell el-Amarna nosi go Abi-Milku zOTyru. Zob. D. Lorton, " e Juridical Termi-



177CZY HIOB ISTNIA6 REALNIE?

G!ównym celem korespondencji by!o zapewnienie subordynacji miejscowej 
ludnoTci wzglSdem Egiptu. Listy adresowane sR wprost do króla bRdX te? do 
wysoko postawionych funkcjonariuszy egipskich. WOprzypadku prowincji Apu 
komisarzem królewskim by! Janchamu. Jego zachodnio-semickie imiS („[bóg] 
pocieszy!”) Twiadczy, ?e by! on AmorytR, który wTród miejscowej ludnoTci repre-
zentowa! interesy Egiptu. Mia! on swojR rezydencjS („dom Janchamu”, EA 83) 
wOKumidu (dzis. Kamid al-Loz)12. 

Do niego w!aTnie adresowany jest jeden zOlistów znalezionych wOTell el-Amarna 
(EA 256). Mut-Ba‘lu, zarzRdca miasta Pichilu (Pella wOZajordaniu), odpiera 
przed gubernatorem egipskim zarzut, jakoby ukrywa! uO siebie Ajjaba, zarzRdcS 
sRsiedniego miasta Asztartu (biblijne Asztarot). WO rzeczywistoTci Hiob bierze 
udzia! wOkampanii karnej przeciw zbuntowanym miastom. Oto pe!na treTU listu13: 

Mów do Janchama, mego pana: OrSdzie Mut-Ba‘la, twego s!ugi. Padam do stóp 
mego pana. (4-10) Jak mo?na by!o powiedzieU wOtwej obecnoTci: Mut-Ba‘lu uciek/ 
i'ukrywa Ajjaba? Jak?e król Pelli móg!by uciec przed komisarzem (sukini) króla, 
swego pana? (10-19) Na ?ycie króla, mego pana, przysiSgam, ?e Ajjab nie jest 
wOPelli. WOrzeczywistoTci jest on [na wy]prawie od dwóch miesiScy14. Zapytaj wiSc 
Ben  -Elima, zapytaj Tadua, zapytaj Jeszuja15. (19-28) Po tym, jak silim-marduk16 
[splRdrowa!]17 Asztartu, ja uda!em siS zOodsieczR, gdy? wszystkie miasta Garu18 oka-
za!y (mu) wrogoTU: Udumu, Aduru, Araru, Meszta, Magdalu, Eni-Anabu iOSarqu19. 

nology of International Relations in Egyptian Texts through Dynasty XVIII, Baltimore 1974, 
60-61. 

12 OOwykopaliskach na tym miejscu zob. R. Hachmann, Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen 
in'Kamid'el-Loz'in den Jahren 1977 bis 1981 (Saarbrücker Beiträge zur AltertumskundeO36), 
Bonn 1986, 205-211.

13 Por. transkrypcja iOprzek!ad W.F. Albright, „Two Little Understood Amarna Letters from 
the Middle Jordan Valley”, BASOR 89 (1943), 10-11.

14 Albright czyta! tu: ia-[a-nu]-ma, „nie by!o go tu (od dwóch miesiScy)”. W.L. Moran, Les lettres 
d’El Amarna, Paris 1987, 484 poprawia na: ia-a[r-b]is, , co pozwala g!Sbiej wniknRU wO treTU 
listu: wOMari (ARMT 2,23:22) czasownik ten (!urbus,u) odnosi siS do kampanii wojskowej. 
Ajjabu móg! zaanga?owaU siS wO t!umienie rebelii (por. linie 19-28). Janchamu s!ysza!, ?e 
Ajjab ma kontakty zOPellR, móg! wiSc podejrzewaU jego obecnoTU wOtym mieTcie.

15 Zapewne zarzRdcy sRsiednich miast; korespondencja nie wspomina oOnich wiScej.
16 ImiS Twiadczy oObabilo"skim pochodzeniu tego wodza, który by! znany adresatowi listu. Por. 

Hi 1,17 (Chaldejczycy).
17 TakR lekturS uszkodzonego tekstu zaproponowa! Knudtzon; nie da siS utrzymaU propozycji 

Albrighta: „miasto Asztartu przysz!o (mi) zOpomocR”.
18 Garu to zapewne skrócona nazwa biblijnego Geszuru (po wschodniej stronie jeziora Kinneret, 

1 Sm 15,8).
19 Wymienione siedem miast Geszuru, choU le?a!y znacznie bli?ej Asztartu ni? Pella, odmó-

wi!y pomocy (mo?e nale?Rc do koalicji prohetyckiej, jak Chasor?). Dlatego Mut-Ba‘lu uzna! 
za stosowne pomóc sRsiadowi; jego nieobecnoTU wOPelli narazi!a go jednak na podejrzenie 
oO ucieczkS iO ukrywanie Ajjaba. Nie wiadomo, czy te wydarzenia majR zwiRzek zO atakiem 
dowódcy miasta Chasor na Asztarot (EA 364).
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Hajjunu iOJabiluma zosta!y zdobyte20. (29-35) Ponadto, ju? po wys!aniu twego listu 
do mnie, ja napisa!em do niego21. PrzybSdzie on zapewne do Pelli zanim powrócisz 
ze swej podró?y. Jestem pos!uszny [twoim] rozkazom!
Dalszy ciRg dochodzenia wOsprawie Ajjaba jest udokumentowany wOinnym liTcie 

zOTell el-Amarna, odnalezionym ju? po publikacji Knudtzona (1907–1915). Chodzi 
oOtekst, którego transkrypcjS iOprzek!ad og!osi! F. Y ureau-Dangin22. List 364 adresowany 
jest bezpoTrednio przez Ajjaba do faraona iOwyra?a pe!nR lojalnoTU nadawcy wobec 
suwerena. TreTU tabliczki jest nieco krótsza ni? poprzedniej iOjej przek!ad brzmi tak: 

Do króla, mego pana. OrSdzie Ajjaba, twego s!ugi. Padam do stóp mego pana sie-
dem razy po siedem razy. Jestem s!ugR króla, mego pana, prochem (aparu) uO jego 
stóp. (10-16) Dowiedzia!em siS, ?e król, mój pan, pisa! do mnie przez Atachma-
ja23. OczywiTcie, otoczy!em starannR pieczR24 mia[sta] króla, mego pana. (17-28) 
Natomiast cz!owiek zOChasura (biblijne Chasor) zabra! mi trzy miasta. Od chwili, 
gdy siS oOtym dowiedzia!em25, prowadzS zOnim wojnS. Zaiste, niech król, mój pan, 
zatroszczy siS (oOto). Niech król, mój pan, przyTle pomoc swemu s!udze!

\. CHRZErCIJAoSKA TRADYCJA KULTU rW. HIOBA 

Hiob, oO którym mówiR listy zOTell el-Amarna, by! wiSc jednym zO lokal-
nych w!adców Palestyny, podporzRdkowanych wOEpoce rredniego BrRzu w!adzy 
Egiptu. PamiSU oOnim musia!a przetrwaU wieki, skoro prorok Ezechiel wymienia 
go jako jednego zO „trzech mS?ów” (obok Noego iODanela) s!ynRcych niegdyT 
ze „sprawiedliwoTci” (14,14-20). Poza tR jedynR wO tradycji prorockiej wzmiankR 
oOHiobie wspomina go jeszcze hebrajski tekst Syracha, zniekszta!cony wOSeptu-
agincie (Syr 49,9)26. Ciekawe, ?e muzu!manie syryjscy jeszcze dziT czczR pamiSU 

20 Mo?na to rozumieU na dwa sposoby: Ajjab utraci! te miasta albo te? odzyska! je ponownie. 
Niektóre zOnazw miejscowych tu wymienianych spotykamy wOugaryckich eposach oOkrólu 
Kerecie iOAkhacie (KTU 1.14-19).

21 Przypuszczalnie chodzi oOAjjaba.
22 F. Y ureau-Dangin, „Nouvelles lettres d’El Amarna”, RA 19 (1922) 95-104.
23 Funkcjonariusz egipski, czSTciej wspominany wOkorespondencji zOTell el-Amarna. TreTU obu 

listów wOprzek!adzie francuskim, zob. Moran, Les lettres d’El Amarna, 483-484, 559-560.
24 JeTli przyjRU lekcjS as,-s,ur-mi (Y ureau-Dangin); Rainey, El Amarna Tablets, poprawia: 

as,-s,ur-ru, „strzegS”.
25 Dos!. „us!ysza!em iO zobaczy!em” (szemu-amaru) Twiadczy oO osobistej weryQ kacji faktów. 

Mo?liwe, ?e czas. amaru trzeba tu braU jako bezokolicznik: „us!ysza!em iO znalaz!o to po-
twierdzenie”. Rainey widzi tu wp!yw jSzyka kananejskiego: „nakaza!em (prowadziU wojnS)”.

26 „(Ezechiel) wspomnia! te? oOHiobie, który zawsze trzyma! siS dróg sprawiedliwoTci” (rkp. 
BOzOgenizy synagogi wOStarym Kairze).
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TwiStego Hioba, odwiedzajRc miejsce jego grobu (maqam Ajjub) na pó!noc od 
rzeki Jarmuk, której Xród!a wyp!ywajR wOpobli?u Asztarot27. Mo?e to TwiadczyU, 
?e ludnoTU miejscowa !Rczy!a wspomnienie historycznego w!adcy tych okolic 
zOpostaciR Hioba biblijnego.

Wa?nym Twiadectwem przejScia tej tradycji przez chrzeTcijan jest opis piel-
grzymki rzymskiej matrony Egerii do miejsc TwiStych. Opisuje ona szczegó!owo 
swój pobyt wOZajordaniu na prze!omie lutego iOmarca 384 roku. „WSdrowaliTmy 
wiSc drogR zO Jerozolimy do Karneas przez osiem dni – zwie siS bowiem teraz 
Karneas, dawniej zaT zwa!o siS Dennaba, wO kraju Ausitis, na granicy Idumei 
iOArabii” (13,2)28. Otó? Karneas to w!aTnie staro?ytne Asztarot, miasto „histo-
rycznego Hioba”, którym zarzRdza! on wO imieniu faraona. Dalej Egeria opisuje 
miejsca zwiRzane zOpamiSciR Hioba, aOna koniec wspomina grotS, wOktórej rzekomo 
odkryto inskrypcjS nagrobnR zOjego imieniem. „StRd te? wzniesiono Hiobowi ów 
koTció!, który tu stoi, przy czym kamienia wraz zOcia!em nie przeniesiono wOinne 
miejsce, lecz zostawiono go tam, gdzie zosta! znaleziony iO cia!o spoczywa pod 
o!tarzem” (16,6)29.

rwiadectwo Egerii znajduje potwierdzenie wOnieco wczeTniejszym Onomasti-
konie Euzebiusza zOCezarei (†339). Jak wiadomo, to cenne opracowanie topograQ i 
biblijnej zachowa!o siS wO!aci"skim przek!adzie Tw. Hieronima, równie? Twietnego 
znawcy Palestyny zOIV wieku. Otó? pod has!em Astaroth Karnaein (Rdz 14,5) wy-
jaTnia on, ?e chodzi oO„terytorium gigantów, po!o?one na wy?ynie”30. NawiRzuje tu 
do tradycji oORefaitach iOkrólu Ogu ( Joz 12,4), jednak unika dok!adnej lokalizacji. 
Brak ten uzupe!nia Prokop, biskup Gazy (V/VI wieku). WO swym Komentarzu 
do Oktateuchu czSsto cytuje on grecki tekst Onomastikonu Euzebiusza iOdope!nia 
go w!asnymi wiadomoTciami. Prokop, komentujRc tekst Rdz 14,5 (LXX: „pobili 
gigantów zOAszterot Karnaim”), wyjaTnia, ?e nie sR to dwie nazwy miejscowe, 
jak zdaje siS uwa?a! Euzebiusz, lecz jedna: „Chodzi oOmiasto b!ogos!awionego 
Joba wOBatanei”31. Pod has!em Ous mieTci siS wOOnomastikonie Euzebiusza cie-
kawa notatka: „Ojczyzna Joba na terytorium Ausitis; imiS to nosi równie? jeden 
zOsynów Ezawa”. Tu równie? brak dok!adnej lokalizacji, jest tylko grecka nazwa 
„ziemi Us” iOodniesienie do genealogii Edomitów (Rdz 36,28). Braki te mo?emy 

27 Zob. F. Delitzsch, Das Buch Hiob, Leipzig 21876, 562n.
28 Prze!. P. Iwaszkiewicz, w: Do Ziemi 8wi3tej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi 8wi3tej 

(IV-VIII w.), Kraków 1996,161n.
29 Tam?e, 167.
30 C.U. Wolf, „Y e »Onomasticon« of Eusebius Pamphili, compared with the version of Jerome 

and annotated”, Washington 1971, http:// www. tertullian.org/fathers/eusebius_onomasti-
con_02_trans.htm przed datR (19.03.2008).

31 PG 87, 332C.
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uzupe!niU dopiero dziT, dziSki znajomoTci korespondencji zOTell el-Amarna. JeTli 
umieTciU jej dane wOkontekTcie geograQ cznym, najprawdopodobniej „ziemiR Us” 
jest okolica Szeich Meskin, wOpobli?u Xróde! Jarmuku. 

Potwierdzeniem tej lokalizacji jest wzmianka Józefa Flawiusza, ?e jeden 
zO synów Arama „Uz za!o?y! TrachonitydS iODamaszek wOziemi le?Rcej miSdzy 
PalestynR aOCelesyriR” (Ant. I, VI, 4). Inna sugerowana lokalizacja to Wadi Sir-
han, le?Rce na po!udniowy wschód od D?abal Druz (ok. 100 km. na wchód od 
Ammanu)32; ta propozycja nie jest jednak udokumentowana nieprzerwanR tradycjR 
czci TwiStego patrona nSdzarzy.

Na koniec warto pokrótce przytoczyU kilka Twiadectw wewnStrznych, obec-
nych wOsamym tekTcie KsiSgi Hioba. OOile ramy narracyjne utworu przedstawiajR 
g!ównego bohatera jako w!aTciciela ziemskiego, to zupe!nie inaczej prezentuje 
siS on wOpoetyckich dialogach, stanowiRcych korpus ca!ego dzie!a. Wystarczy tu 
wspomnieU ko"cowy monolog Hioba, nazywany czasem jego negatywnR spowie-
dziR (Hi 29–31)33. Wy!ania siS zOniego postaU wa?nego urzSdnika administracji 
pa"stwowej, odpowiedzialnego za sprawowanie sRdów wOpowierzonej mu spo!ecz-
noTci (29,7-17). On sam mówi oO relacji, jaka !Rczy!a go zOmiejscowR ludnoTciR: 
Wytycza!em im drogS iOstawa!em na ich czele, 

wTród oddzia!ówOzajmowa!em pozycjS króla; 
dla p!aczRcych by!em jak ten, kto pociesza (29,25). 
rrodkowa czSTU tryptyku, jaki stanowi ostatni monolog bohatera, czyni aluzjS 

do jego duchowych udrSk. Ich powodem jest zw!aszcza to, ?e ludzie „bez imienia” 
(30,8), stanowiRcy margines spo!eczny, sR teraz oskar?ycielami Hioba iOodbierajR 
mu godnoTU (30,15). Wreszcie d!uga spowiedX negatywna przypomina fragmenty 
egipskiej Ksi3gi Umar/ych, zamieszczane wO grobowcach dostojników faraona34. 
Szczególnie znamienne jest dumne zdanie Hioba, wypowiedziane wOzako"cze-
niu jego spowiedzi przed Bogiem. Zdaje siS on tutaj nawiRzywaU do fa!szywego 
oskar?enia, jakie rzuci! na niego przeciwnik. Hiob stwierdza wprost, podobnie 
jak jego historyczny prototyp: gdybym mia! dostSp do owego listu zOpotwarzR,

czy? nie wziR!bym go na ramiona, 
nie ozdobi! siS nim jak koronR? 

32 Zob. G. F. Owen, „Y e Land of Uz”, w: " e Zonderwan Pictorial Encyclopedia of the Bible, 
vol V, red. M.C. Merrill, Grand Rapids 1975, 852-853; przedruk w: Sitting with Job. Selected 
Studies on the Book of Job, red. R.B. Zuck, Grand Rapids 1992, 245-247.

33 Bli?ej zob. M. Hamilton, „Elite Lives: Job 29-31 and Traditional Authority”, JSOT 32 (2007), 
69-89.

34 Zob. bli?ej A. Kunz, „Der Mensch auf der Waage: Die Vorstellung vom Gerichtshandeln 
Gottes im ägyptischen Totenbuch (Tb 125) und bei Hiob (Ijob 31)”, BZ 45 (2001), 235-250.
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Zda!bym Mu sprawS zOmoich kroków, 
zbli?y!bym siS do Niego jak ksiR?S (31,36-37).

Hiob ma wiSc TwiadomoTU swej godnoTci iOczyni wszystko, aby jR odzyskaU 
wOoczach Boga. Wszystkie te szczegó!y potwierdzajR podobie"stwo losu tragicznego 
bohatera biblijnego do prototypu zOEpoki rredniego BrRzu. Analogie te TwiadczR 
oOsile tradycji zwiRzanej zOpostaciR „historycznego Hioba” iOzOjego miastem przez 
tysiRclecia. Wierny wasal faraona, fa!szywie oskar?ony oOzdradS swego suwerena, 
stara! siS znaleXU uniewinnienie, piszRc osobiTcie list broniRcy w!asnej godnoTci. 
Zrozumia!e, ?e sta! siS on patronem miejscowej ludnoTci, którR dziejowe zawieru-
chy czSsto pozbawia!y stabilnej sytuacji politycznej. Dla chrzeTcijan, podobnie jak 
iOdla ?ydów, ten „historyczny Hiob” zO!atwoTciR przemieni! siS wOswym literackim 
wcieleniu wO?ywy przyk!ad cierpliwej iOufnej nadziei. Tak w!aTnie przedstawia go 
List Jakuba35 skierowany do chrzeTcija"skiej diaspory: „Oto wychwalamy tych, 
którzy wytrwali. S!yszeliTcie oOwytrwa!oTci Hioba iOwidzieliTcie ko"cowR [nagrodS 
za niR] od Pana; bo Pan pe!en jest litoTci iOmi!osierdzia” ( Jk 5,11). 

DID JOB EXISTED REALLY?

Summar y
Among the royal correspondence from Tell el-Amarna (XIV cent. BC) there is one letter 
(EA 256) with the name of Job (Ayyabu), an Egyptian vassal from the town Ashtarti in 
Transjordan. He has been accused of violating the vassal treaty and transferring to Hittites. 
Another letter (EA 364) is addressed to Pharaoh by Job himself. Y ere he dismisses false 
accusations and pledges loyalty towards Egypt. With time the “historical” Job has become 
aO literary character of the Bible and the model of how to bear patiently the adversities 
of life. Local Arabs remember him up to this day, and his grave, following the tradition, 
is located precisely in the place mentioned in the correspondence from Tell el-Amarna.

35 Por. J. Kozyra, List 8wi3tego Jakuba. Wst3p – przek/ad z'orygina/u – komentarz (NKB NT XVI), 
CzSstochowa 2011, 267-275.
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WP6YWY PERSKIE WOKSI]DZE TOBIASZA

KsiSga Tobiasza jest bardzo oryginalnym dzie!em literatury ?ydowskiej 
iO od wieków budzi wiele kontrowersji. Jej oryginalnoTU przejawia siS na wielu 
p!aszczyznach, jednR zOnich jest umiejscowienie akcji utworu. Rozgrywa siS ona 
na terenach Imperium Asyryjskiego iOMedii. G!ówny bohater, mieszkaniec Ni-
niwy, podró?uje do Raga, traQ ajRc po drodze do Ekbatany. WOEkbatanie iORaga 
znajdowa!y siS liczne gminy ?ydowskie1, dlatego niektórzy uwa?ajR, ?e by!y one 
Trodowiskiem powstania tej ksiSgi2. Sama ksiSga powsta!a ok. IV wieku przed 
Chr., kiedy te ziemie by!y zarzRdzane iO zamieszkiwane przez Persów. WO tym 
czasie Ekbatana by!a sercem imperium perskiego, natomiast Raga znane by!o 
przede wszystkim zOtradycji zoroastryjskich. Wed!ug M!odszej Awesty tam urodzi! 
siS Zaratustra (Vd 1,5; Y 19,18)3. WO staro?ytnoTci zaT popularnie nazywano je 
Raga Zaratustria"skim4. Takie umieszczenie akcji KsiSgi Tobiasza kieruje uwagS 
czytelnika na wschód. Dlatego te? warto przyjrzeU siS, czy nie sR widoczne wOtej 
ksiSdze wp!ywy perskie.

1 J. A. Fitzmyer, Tobit, Berlin 2003, 53.
2 Zob. M. Wojciechowski, „KsiSga Tobita jako Twiadectwo oOdiasporze izraelskiej wOAsyrii”, 

CT 75 (2005/4), 17-33.
3 M. Hutter, „Zoroaster III. Zoroaster in Avesta”, Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaon-

line.org/articles/zoroaster-iii-zoroaster-in-the-avesta (20.07.2009); A.V. Williams Jackson, 
Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran, New York 1965, 201-204.

4 M. Sk!adankowa, Zoroaster i'magowie, Warszawa 1963, 43.

Mgr Bart!omiej PROC – doktorant Katedry Historii Staro?ytnej Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawla II; zainteresowania badawcze: wzajemne wp!ywy religii 
greckiej, hebrajskiej iOperskiej wOokresie Achemenidów; bartproc@gmail.com.
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Pierwszym bytem nadprzyrodzonym, który pojawia siS wOKsiSdze Tobiasza, 
jest Asmodeusz (3,8). Zabi! on siedmiu mS?ów Sary wOnoc poTlubnR5. Niektórzy 
wywodzR jego imiS (2+/0?AE01, kodeks C posiada wariant 2+/L?A(1) zOrdzenia 
dmv, co oznacza!oby niszcz%cy6. Nale?y jednak pamiStaU, ?e wO tradycji biblijnej 
ju? od dawna znany by! tyxiv.m; (2 Sm 24,16-17; Wj 12,23), co równie? znaczy 
niszcz%cy. Dlatego te? wydaje siS ma!o prawdopodobne, ?eby imiS nowego demona 
mia!o mieU takie samo znaczenie jak bytu ju? znanego. ZOtego powodu wiSkszoTU 
badaczy przychyla siS do perskiej etymologii. Wed!ug nich imiS to mia!oby byU 
przekszta!conym imieniem davva – AvZma7, jednego zOnajpopularniejszych, wraz 
zODrug, demonów zoroastryjskich. Co najciekawsze, jest to jeden zOniewielu davva, 
które pojawiajR siS wOGathach (Y 29,1-2;30,6; 48,7; 49,4). Jego imiS oznacza 
Gniew (aw. AvZma), dlatego te? czSsto funkcjonuje jako rzeczownik pospolity. 
Demon ten jest osobistym pos!a"cem samego Angra Mainyu. AvZma móg! wywo-
!ywaU przemoc wzglSdem byd!a (Y 29,1-2; 49,4), okrucie"stwo wojenne (Y 48,7; 
49,4), rozpustS iOpija"stwo (Yt 17,5). Atakowa! zazwyczaj wOnocy (Y 57,10.16; 
Yt 11,10.11). Mo?na zOnim by!o walczyU na kilka sposobów: najwa?niejszym jest 
wezwanie SraoZy – przeciwnika AvZmy, który pobije demona przy ko"cu czasów 
(Y 57,10.25). M!odsza Awesta mówi wyraXnie, ?e SraoZa zosta! stworzony, aby 
pokonaU AvZmS (Yt 11,15). InnR metodR, choU dosyU póXno poTwiadczonR, sR 
obrzSdy g)h)nb)r iOmyazd'oraz pobo?na praktyka ma!?e"stw krewniaczych – 
xw*d:dah (()yast n* !)yastO18,1-3). Wiele zOtych elementów wystSpuje uOpostaci 
Asmodeusza, którego nocne ataki mogR byU pokonane przez modlitwS iOma!?e"-
stwo krewniacze. Moore, tak jak wielu innych badaczy, twierdzi, ?e demon ten 
jest zoomorQ czny8. ChoU rzeczywiTcie wOtekstach rabinackich demon ten posiada 
cechy zwierzSce9, to jednak teza ta nie ma ?adnych podstaw wO tekTcie KsiSgi 
Tobiasza. Moore twierdzi ponadto, ?e zapo?yczenie cech charakterystycznych 
biblijnego demona nie dotyczy AvZma davva, lecz Ahura Mazdy10. Nale?y te? 

5 Niektórzy badacze majR wRtpliwoTci, czy mowa jest oO nocy poTlubnej czy te? oO innym 
momencie ?ycia wspólnego, jednak wydaje siS, ?e s!owa: X. :C?$?0/<.- Y.?%G+&. Z#;A 
CAH =+/0?AE01 ;[ ?A&/L.&0. ;[ #0.-%[. Y#<C;$..$. AP;0\1 #%H. ] @$.<+BA& AP;0\1 /$;^ 
AP;T1 CABG#$% Y#0?$?$&@/<.0. :+;H. ;AE1 @(.A&J9. nale?y traktowaU jako zbli?enie wOnoc 
poTlubnR.

6 Por. J. C. Dancy, " e Shorter Books of the Apocrypha (CBC), Cambridge–London–New York 
1972, 26; Hutter uwa?a takR hebrajskR etymologiS za póXniejsze ludowe wyt!umaczenie 
imienia demona, zob. M. Hutter, „Asmodeus”, w: DDD 106.

7 Dok!adnie ma pochodziU zO*a*!m:.da*va, zob. J.P. Asmussen, „AvZma”, 1983, w: Encyclopaedia 
Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/aesma-wrath (22.07.2011).

8 C.A. Moore, Tobit (AB), New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1996, 146.
9 R.E. Guiley, „Asmodeus”, w: ta?, " e Encyclopedia of Angels, New York 2004, 53-54.
10 Moore, Tobit, 147.
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podkreTliU, ?e takie twierdzenie nie znajduje uzasadnienia ani wOetymologii, ani 
wOXród!ach.

MajRc na uwadze tradycje perskie, Asmodeusz nie pojawi! siS wOtekTcie bi-
blijnym przypadkowo. Nie móg! byU zastRpiony przez innego demona, np. Lilit, 
mimo i? ona równie? by!a !Rczona zOzabijaniem ludzi, m.in. podczas wspó!?ycia 
seksualnego. Przyczyny tego zabiegu mo?na dopatrywaU siS wOpodobie"stwie do 
mitów ira"skich, na które naprowadza równie? postaU anio!a Rafa!a.

Kiedy przygnSbiona Sara iOpogrR?ony wOsmutku Tobiasz modlR siS do Boga 
oO TmierU, Pan wysy!a Rafa!a (3,17) zOmisjR ich uleczenia: Tobiaszowi zdejmuje 
bielmo zO oczu, aby móg! widzieU Twiat!o Bo?e, Sarze daje za mS?a Tobiasza, 
poniewa? przys!uguje mu pierwsze"stwo; ponadto odpSdza on nSkajRcego ich 
demona. Podobnie jak wOKsiSdze Tobiasza anio! Rafa! jest g!ównym przeciwni-
kiem Asmodeusza, tak wOwierzeniach ira"skich najwiSkszym wrogiem AvZmy by! 
SraoZa. Warto wiSc porównaU postaci Rafa!a iOSraoZy11. ImiS Rafa! oznacza Bóg 
uleczy/. Jest to typowe imiS hebrajskie (por. 1 Krn 26,7). Drugim imieniem, jakim 
anio! siS przedstawia, jest Azariasz (5,13). Oznacza ono Pomoc Jahwe iOtak?e jest 
to popularne hebrajskie imiS (np. Dn 3,88; Ne 7,7; 8,7; 1 Krl 4,2). Anio! wykaza! 
zdolnoTci lecznicze iOzdjR! bielmo zOoczu Tobiasza. ChoU Dancy uwa?a, ?e imiS 
iOfunkcja Rafa!a nadane zosta!y w!aTnie pod wp!ywem perskiej religii12, to wydaje 
siS, ?e tak daleko idRca teza jest nieuprawniona. ImiS ira"skiego odpowiednika 
Rafa!a, SraoZa, oznacza Pos/usze4stwo (przede wszystkim pos!usze"stwo wobec 
boga). SraoZS okreTla siS najczSTciej jako A!iya, czyli Po/%czony z'A!i (aw. Nagroda) 
iO jest bóstwem-personiQ kacjR ira"skR. Doskonale uwidacznia siS tu silny nacisk, 
który wOwierzeniach ira"skich po!o?ony by! na pos!usze"stwo przynoszRce nagrodS 
doczesnR lub wiecznR. PowiRzanie SraoZy zOAZi by!o bardzo wa?ne wOobrazie tych 
bóstw zawartym wOAweTcie (Y 56,3). SraoZa by! obro"cR AZi – za Pos/usze4stwo 
nale?a!a siS wiernym Nagroda. AZi, oprócz tego, ?e przynosi!a wiernym nagrodS 
doczesnR (Yt17,7-14; 18,3-5) lub wiecznR (Yt 17,2), opiekowa!a siS równie? 
!o?nicR ma!?e"skR. Obdarowywa!a materialnie (np. piSknym !o?em –Yt 17,8-9), 
wspomaga!a p!odnoTU ma!?e"skR iOdarzy!a potem cnotliwym potomstwem. Smu-
ci!a siS bardzo, gdy widzia!a pannS niezamS?nR od d!ugiego czasu (Yt 17,59). 
WOhymnie ku jej czci potSpiane sR nieczystoTU iO rozwiRz!oTU (Yt 17,54.57-58), 
dziSki czemu jeszcze bardziej uwidacznia siS kontrast pomiSdzy AZi aOAvZmR, 

11 Przedstawione tu zostanR tylko niektóre cechy SraoZy, pochodzRce bRdX zOOkresu Gathyjskie-
go, bRdX M!odoawestyjskiego; wiScej oOcechach SraoZy wOtych okresach, zob. M.N. Dhalla, 
History of Zoroastrianism, New York–London–Toronto, 61-62, 180-183; wiScej literatury na 
temat SraoZy: W. Malandra, An Introduction to Ancient Iranian Religion, Minneapolis 1983, 
135-142.

12 Dancy, " e Shorter Books, 27.
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który by! patronem m.in. wyuzdania iO rozpusty13. PorównujRc imiona anio!a 
iOperskiego bóstwa, mo?na odnaleXU podobie"stwa wOznaczeniu, lecz na pewno 
nie zachodzi tutaj ?adna zale?noTU etymologiczna.

Rafa! zosta! wezwany dziSki modlitwie Sary iOTobiasza. Modlitwa natomiast 
wOwierzeniach ira"skich znajdowa!a siS pod opiekR SraoZy. PowiRzanie to mo?-
na zaobserwowaU ju? od Okresu Indoira"skiego14. By!o ono tak silne, ?e kiedy 
wOPersji pojawi! siS islam, to owo niezwykle popularne bóstwo zosta!o wcielone 
do wierze" islamskich jako anio! SuroZ, który opiekuje siS modlitwR15. SraoZa jest 
jedynym bóstwem wOpanteonie zoroastryjskim, które walczy nie tylko za pomocR 
broni, lecz tak?e modlitwy (Y 57,22).

Kolejnym podobie"stwem jest to, ?e Rafa!, zgodnie zOpodstawowR funkcjR 
anio!a, zosta! wys!any, aOwOmitologii ira"skiej najczSTciej spoTród wszystkich yaza-
ta pe!ni funkcjS pos!a"ca w!aTnie SraoZa16. PodkreTlenie tej funkcji ujawnia siS 
równie? wOtym, ?e AvZma by! osobistym pos!a"cem Angra Mainyu (Yt 10,93.97; 
19,46;'Vd'10,13; 11,9). To sugeruje, ?e jednym zOnajwa?niejszych zada" jego 
oponenta musi byU pos!owanie.

Rafa!/Azariasz jest przedstawiany jako dziarski m!odzieniec, aOw!aTciwie 
lepiej pasuje tu okreTlenie „m!ody mS?czyzna”. Jest to zwyczajne biblijne przed-
stawienie anio!a wO ludzkiej postaci (por. Rdz 18-19). Autor hymnu do SraoZy 
równie? rysuje obraz m!odego junaka (szczególnie Yt 19,46-50).

KsiSga Tobiasza przedstawia w!aTciwie trzech podró?ników: Tobiasz, Rafa! 
iO pies (6,2; 11,4). Pies wzbudzi! spore zainteresowanie badaczy17. WOPiTmie 
rwiStym przedstawiany jest zazwyczaj wOsposób negatywny – jako padlino?erca 
(1 Krl 14,11; 21,24; 2 Krl 9,36; Ps 59,6.14). ChoU prawo nie wymienia go wTród 
zwierzRt nieczystych, to istnieje szereg fragmentów, które pokazujR psa jako obiekt 
pogardy iOniechSci (2 Krl 8,13; Koh 9,4; Ps 22,16.20), co szczególnie widoczne 
jest wOtym, ?e mianem psa okreTla siS równie? mSskR prostytutkS (1OKrl 15,12; 

13 WiScej oOAZi zob. B. Schlerath, P.O. Skjærvø, „AZi”, Encyclopaedia Iranica, http://www.irani-
caonline.org/articles/asi-avestan-reward-share-portion- (16.08.2011); P.O. Skjærvø, „Ard yaZt”, 
Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/ard-yast-middle-persian-name-of-
the-avestan-hymn-yast-17-dedicated-to-asi-q (11.08.2011); Dhalla, History of Zoroastrianism, 
64, 207-210.

14 Raczej przyjmuje siS wOnauce tezS Boyce, ?e bóstwo Brhaspati jest indyjskim odpowiedni-
kiem SraoZy, zob. M. Boyce, A'History of Zoroastrianism, vol. IO (HdO 8.1.2), Leiden 1989, 
61-62.

15 Malandra, An Introduction, 135.
16 Jedna zOpolskich iranistek, E. Wnuk-Lisowska, podajRc listS bóstw poTredniczRcych wOIranie, 

spoTród wszystkich yazata podaje tylko SraoZS, zob. E. Wnuk-Lisowska, „Anio!y wOZaratu-
szrianizmie”, w: Ksi3ga o'anio/ach, red. H. Oleschko, Kraków 2002, 343-351. 

17 Owocem tych rozwa?a" jest m.in. D.W. Y omas, „Kelebh »Dog«: Its Origin and Some Us-
ages of It in the Old Testament”, VT 10 (1960), 410-427.
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2 Krl 23,7; Ap 22,15; Flm 3,2). Pozytywne postrzeganie psa pojawia siS tylko 
wO kilku fragmentach (Hi 30,1; Iz 56,10-11). Wed!ug badaczy jest to oznaka 
wp!ywów innych kultur: jedni uwa?ajR, ?e kultury greckiej18, inni – sumeryjskiej19 
lub perskiej20. Warto przypomnieU, ?e w!aTnie wO kulturze perskiej zwierzS to 
broni!o ludzi przed demonami21, co dobrze pasuje do fabu!y KsiSgi Tobiasza. Psy, 
pod wzglSdem godnoTci, by!y najbli?sze ludziom spoTród wszystkich stworze"22. 
WTród pomocników omawianego ira"skiego bóstwa oprócz koguta wymienia siS 
tak?e psa (Yt 11,7)23. WOpóXniejszym okresie SraoZa prowadzi! dusze wOzaTwiaty, 
wOczym równie? pomaga! mu pies24.

Warto zauwa?yU, ?e pies nie odgrywa wOKsiSdze Tobiasza ?adnej znaczRcej 
roli; towarzyszy jedynie Tobiaszowi iORafa!owi wOdrodze do Raga iOpodczas po-
wrotu. Trzeba przyznaU, ?e jego bezczynnoTU nieco zadziwia. Tekst G III oraz 
jeden zOprzek!adów mówi oO tym, ?e Anna najpierw zobaczy!a biegnRcego psa, 
co uwa?a siS za lekcjS wtórnR25. rw. Hieronim natomiast podaje ?artobliwR pa-
rafrazS tego passusu: tunc praecucurrit canis qui simul fuerat in via et quasi nuntius 
adveniens blandimento suae caudae gaudebat (11,9)26. Wojciechowski uwa?a, ?e te 
wzmianki wOG III, przek!adzie syryjskim oraz wOWulgacie mogR byU pozosta!oTciR 
pierwotnego szczegó!u, który dodawa! realizmu scenie, aOzosta! usuniSty, by nadaU 
jej powagi27. Dlatego te? wydaje siS mo?liwe, ?e wOpierwotnym opowiadaniu pies 
odgrywa! oOwiele wiSkszR rolS.

Punktem centralnym wOKsiSdze Tobiasza jest starcie Rafa!a zOAsmodeuszem. 
WOwalce tej mo?na wyró?niU cztery etapy. Pierwszy, silnie podkreTlony wOtekTcie, 
to zawarcie ma!?e"stwa zgodnie zOzasadR endogamii. Ma!?e"stwo krewniacze jest 
tak?e znanR, mimo ?e póXno potwierdzonR wO tekstach, broniR przeciw AvZma 
(()yast n* !)yastO18,1-3). Endogamia, choU znana wOIzraelu jeszcze przed niewolR 
babilo"skR, jest równie? od najdawniejszych czasów jednR zOnajbardziej charak-
terystycznych cech wierze" ira"skich.

18 S. Grzybek, Ksi3ga Tobiasza, Pozna" 1963, 100.
19 Jest to jedna zOsugestii Wojciechowskiego, która wiR?e pojawienie siS psa zOsumeryskim bó-

stwem NinurtR, zob. M. Wojciechowski, Ksi3ga Tobiasza, czyli Tobita, CzSstochowa 2005, 96.
20 Por. Moore, Tobit, 198.
21 Boyce, A'History of Zoroastrianism I, 116.
22 Tam?e, 302-303.
23 G. Kreyenbroek, Srao!a in the Zoroastrian Tradition, Leiden 1985, 136; por. Moore, Tobit, 

198; M. Sk!adankowa, Mitologia Iranu, Warszawa 1989, 23.
24 Boyce, A'History of Zoroastrianism I, 116; Dhalla, History of Zoroastrianism, 370.
25 Fitzmyer, Tobit, 277.
26 „Tedy przybie?a! naprzód pies, który by! przy nim wO drodze, aO jako pose! przyszed!szy, 

radowa! siS marganiem ogona swego” [przek!ad ks. J. Wujka].
27 Wojciechowski, Ksi3ga Tobiasza, 124.
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Drugim elementem walki zOdemonem jest u?ycie kadzid!a, które jest typowym 
Trodkiem antydemonicznym na Bliskim Wschodzie28. Jednak przyjemny zapach 
kadzid!a nie tylko zwalcza! demony, lecz równie? wOwielu religiach symbolizowa! 
obecnoTU bóstwa. Na przyk!ad obecnoTU AZi by!a rozpoznawana w!aTnie przez 
przyjemny zapach (Yt 17,6).

KolejnR fazR walki zOdemonem jest modlitwa29. Zosta!o ju? wspomniane, ?e 
modlitwa znajdowa!a siS pod opiekR SraoZy iOby! on jedynym bóstwem walczRcym 
wO ten sposób. WO religii Zaratustry dobre uczynki iOmodlitwa by!y podstawowR 
czynnoTciR cz!owieka, który chcia! pomóc si!om dobra.

Ostatnim elementem walki jest pogo" za demonem na pustyniS iOspStanie 
go (8,3). WTród yazata walczRcych zOdavva do najwa?niejszych zalicza siS SraoZS 
(Y 3,20; 4,23; 57,1; Yt 11,0.23; Sr 1,17; Vd 18,14). To jego bojR siS wszystkie 
demony – dr?R przed nim iOuciekajR do rejonu ciemnoTci (YO57,18; Yt 11,13). 
Jeden zO tekstów awestyjskich mówi oO tym, ?e wO czasach ostatecznych AvZma 
zostanie wygnany przez SaoZiyanta iOjego sojuszników (YtO19,95). Samo miejsce 
ucieczki Asmodeusza – Górny Egipt, jest znaczRce, poniewa? to dla mieszka"ców 
imperium perskiego drugi koniec Twiata. Persowie, podobnie jak wOkulturze ludów 
semickich, uwa?ali pustyniS za siedlisko demonów30. Jednak wydaje siS trafna 
sugestia Moultona31, ?e wOpierwotnym tekTcie demon zosta! wygnany do Mâzin-
darânu, które wOwierzeniach zoroastryjskich by!o mieszkaniem demonów. Natomiast 
poniewa? dla przeciStnego [yda by!a to nazwa pusta, wiSc dokonano korekty 
zOMâzindarân na Egipt (~yIr;c.mi), s!owo podobne zOpunktu widzenia fonetycznego 
iOwOtym kontekTcie równie? znaczeniowego, jako oddalone mieszkanie demonów.

WOKsiSdze Tobiasza walka odbywa siS wOnocy, co tak?e wydaje siS zwiRza-
ne zOwierzeniami ira"skimi. Jednym zOnajwa?niejszych zada" perskiego SraoZy 
by!a nocna opieka nad wiernymi oraz ochrona ogniska domowego przed AvZma 
(YO57,10.16; Yt 11,10.11). Niektórzy zauwa?ajR wOKsiSdze Tobiasza bardzo silny 
kontrast miSdzy nocR, jako czasem niebezpiecznym (6,2.11.13x2.14.16; 7,10-11x2; 
11,17.19), aOdobroczynnym dniem (1,2.3.16.18.21; 3,7.10; 4,1.3.5x2.9; 5,6.21; 8,20; 
9,4x2; 10,1x4.7x2.12x2.13; 11,17.18)32. Taki sam kontrast widoczny jest wOhymnie 
dla SraoZy (np. Y 57,31-32).

28 Moore, Tobit, 201; dobre studium u?ycia kadzid!a wOobrzSdach religijnych daje M. Haran, 
„Y e Uses of Incense in the Ancient Israelite Ritual”, VT 10 (1960), 113-129.

29 Dobrym opracowaniem zagadnienia zOpunktu widzenia teologa jest D.J. Harrington, „Prayers 
in Tobit”, TBT 37 (1999), 86-90.

30 Motyw pustyni jako siedliska demona opracowa! H.A. Kelly, „Y eODevilOinOtheODesert”, CBQ 
26 (1964), 190-220.

31 J.H. Moulton, Early Zoroastrianism, London 1913 (repr. 1926), 338.
32 Moore, Tobit, 198.
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WOmowie ko"cowej Rafa! podkreTla dwa elementy ?ycia religijnego: mod-
litwS iO ja!mu?nS. OOmotywie modlitwy by!a ju? mowa, natomiast ja!mu?na jest 
jednym zOnajwa?niejszych zalece" hymnu do AZi (Yt 17). Za pomoc s!abszym 
wierni otrzymujR nagrodS. WOKsiSdze Tobiasza Wierno#5 (aw. Srao!a) iOja!mu?na 
przynoszR Nagrod3 (aw. A!i).

Biblijny Bo?y pos!aniec mówi oOsiedmiu anio!ach przed tronem Pana (12,15), 
podobna koncepcja znana by!a wOIranie, dotyczy!a siedmiu Am!Za Sp!nta. ChoU 
SraoZa nie jest Am!Za Sp!nta, to jednak jako bóstwo kalendarzowe tak zwyk!o 
siS go nazywaU33. Jest równie? jednym zOniewielu yazata znanych zOGath (Y 57), 
pierwszym po Am!Za Sp!nta. Ju? Mills zauwa?y!, ?e SraoZa przez swojR ogromnR 
popularnoTU czSsto bywa! wliczany do Am!Za Sp!nta34.

PodkreTliU trzeba, ?e wiele zOprzedstawionych tutaj koncepcji, analogicznych 
do wierze" perskich, mia!o swoje odzwierciedlenie wOwierzeniach hebrajskich 
przed epokR perskR. Lecz dodajRc do tych analogii inne, liczne podobie"stwa, 
aO szczególnie miSdzy obrazem walki Rafa!a zOAsmodeuszem iOSraoZy zOAvZmR 
czy te? nietypowe przedstawienie psa wOKsiSdze Tobiasza, rysuje siS dosyU szeroki 
obraz wp!ywów perskich.

Warte zauwa?enia jest ?e wO póXniejszych tekstach judaistycznych czy 
chrzeTcija"skich nie zauwa?a siS ju? tych analogii. Rafa! ju? wiScej nie spe!nia 
wOliteraturze funkcji tak podobnych do SraoZy (np. Hen 22,2)35. Asmodeusz, który 
zrobi! ogromnR karierS wO judaizmie, równie? nie posiada ju? takich rysów, jak 
wOKsiSdze Tobiasza czy religii zoroastryjskiej36. Jedynym wp!ywem perskim na tS 
ksiSgS, który jest widoczny równie? wOpóXniejszym okresie, jest koncepcja siedmiu 
archanio!ów (12,15), jednak poza liczbR iOzbli?eniem do Boga nie posiadajR oni 
?adnych innych cech Am!Za Sp!nta.

Analogie przedstawione wOniniejszym tekTcie nie dotyczR zasadniczych koncepcji 
wierze" ira"skich, aOjedynie pewnych motywów, które – zOpunktu widzenia religii zoro-
astryjskiej – sR ma!o znaczRce. Natomiast podstawowe zasady teologiczne, jakie mo?na 
zaobserwowaU wOKsiSdze Tobiasza, sR typowo judaistyczne iObardzo dobrze wpisujR siS 
wOówczesne nurty judaizmu. BiorRc pod uwagS ten fakt oraz wszystkie wspomniane 
analogie wzglSdem religii perskiej, wydaje siS rzeczR najbardziej prawdopodobnR, 
?e dosz!o tu do zapo?yczenia ludowego opowiadania perskiego. Dlatego mimo 
adaptacji na grunt judaizmu wOjego szczegó!ach wciR? sR widoczne elementy perskie. 

33 M. Boyce, „Am!Za Sp!nta”, Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/amesa-
spenta-beneQ cent-divinity (2.08.2011).

34 L.H. Mills, Avesta Eschatology compared with the Book of Daniel and the Revelations, Chicago–
London 1908, 23.

35 Por. M. Mach, „Raphael”, w: DDD 688.
36 Por. Hutter, „Asmodeus”, 106-108.



190 BART6OMIEJ PROC

THE PERSIAN INFLUENCE IN THE BOOK OF TOBIT

Summar y
In the Book of Tobit we can Q nd elements typical for Persian culture and religion. Y ere 
are aO lot of parallels between Asmodeus and AvZma davva or Raphael and SraoZa. An-
other typical Persian idea is aOpositive image of aOdog. All these parallels can be traced 
only in details of the Book of Tobit, but they do not consist the sense of the Book. It 
is very likely that the root of the Book of Tobit is aOdeeply re-edited Persian folk story.
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Akko wznosi!o siS wOepoce brRzu iO?elaza na wzgórzu Tell al-Fuhhar, 1500Om 
na wschód od dzisiejszego starego miasta. To ostatnie po!o?one jest na skalnym 
przylRdku nad Morzem rródziemnym, 16 km na pó!noc od Hajfy, iOjest otoczone 
murem otoma"skim zOko"ca XVIII wieku. Obudowuje on pozosta!oTci podwójnego 
wa!u obronnego zOokresu wypraw krzy?owych, do którego dostSp utrudniony by! 
jeszcze wysuniStymi do przodu okrRg!ymi barbakanami. 

Akko – Ptolemais1

1 Mo?na tu wskazaU na ciekawe opracowanie kartograQ i Akko od XIII do XX wieku: B.ODi-
chter, " e Maps of Acre. An Historical Cartography, Akko 1973. 
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 1) Tell al-Fuhhar / Tel Akko
 2) Sanktuarium hellenistyczne z$III-II wieku p.n.e.
 3) Fundamenty wie'y z$epoki perskiej
 4) Wie'a hellenistyczna
 5) Stanowisko z$przedmiotami z$epoki perskiej
 6) Stare miasto
 7) Wie'a Much (stanowisko latarni morskiej)
 8) Chan al-‘Umdan (karawanseraj)
 9) Zatoka Akko
 10) Nahr Na‘mein / Rzeka Belus 

Akko by!o wO staro?ytnoTci punktem wSz!owym wielkiego szlaku handlo-
wego miSdzy Egiptem aOSyriR, AnatoliR iOMezopotamiR oraz najlepszym portem 
naturalnym Kanaanu2. Na poczRtku epoki ?elaza by!o ono zale?ne od Tyru, skoro 
cytowany przez Józefa Flawiusza Menander zOEfezu podaje, ?e wOX wieku p.n.e. 
Hiram IOst!umi! powstanie jego mieszka"ców3. Miasto nie le?a!o na terytorium 
?adnego zOplemion izraelskich4 iOnie nale?a!o nawet do pó!nocnego królestwa 
Izraela. Senacherib zdoby! je wO701 roku p.n.e.5, aOAsurbanipal podaje, ?e czSTU 
jego krnRbrnych mieszka"ców wymordowa!, aO resztS uprowadzi! do Asyrii6. 
Akko by!o kolejno pod panowaniem Persów, Aleksandra Wielkiego, Lagidów 
iOSeleucydów. Zburzone przez Ptolemeusza IOSotera wO312 roku p.n.e.7, zosta!o 
wspaniale odbudowane przez Ptolemeusza II Filadelfa (285–246 p.n.e.) ok. 267 
roku8. Nada! on miastu nazwS Ptolemais, która przetrwa!a wO sferach greckojS-
zycznych do czasów rzymskich iObizantyjskich. Seleucydzi, po opanowaniu ca!ej 
Celesyrii, otoczyli Ptolemais troskliwR opiekR iObyU mo?e za ich panowania kult 
Afrodyty, uto?samionej zO fenickR AsztartR, zadomowi! siS wOmieTcie. WO roli 
najwy?szej bogini Asztarta uchodzi!a za fenickR postaU greckiej Hery, etruskiej 
Uni iOrzymskiej Junony. PóXniej – jako symbol p!odnoTci iOmi!oTci – !Rczono jR 
zOgreckR AfrodytR. 

WOpierwszej po!owie II wieku p.n.e. Akko by!o siedzibR królewskR iOtam?e 
odby!a siS uroczystoTU zaTlubin Aleksandra IOBalasa zOKleopatrR, córkR Ptolemeu-

2 E. Lipi"ski, Itineraria Phoenicia (Studia Phoenicia XVIII; OLA 127), Leuven 2004, 304-308. 
3 Ant. VIII, 5, 3, §146; C.App. I, 18, §119. Zob. Lipi"ski, Itineraria Phoenicia, 42-43 zOprzyp. 23.
4 Sdz 1,31, wbrew Joz 19,30.
5 ANET 287.
6 ANET 300b. Zob. Lipi"ski, Itineraria Phoenicia, 304, przyp. 181.
7 Diodor Sycylijski, Biblioteka historyczna XIX, 93, 7. 
8 E. Babelon, Les Perses achéménides, Paris 1893, CLXXVII, na podstawie monet. PóXniejszR 

datS, ok. 261 r. p.n.e., sugeruje innym autorom pierwsza wzmianka Ptolemaidy wOdwóch 
Papirusach Zenona (59004, 12 iO59008, 17), datowanych na 259 r. p.n.e. Papirusy te wyda! 
C.C. Edgar, Zenon Papyri, Le Caire 1925-40, zob. t. I, 8 iO15. 
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sza VI Filometora (181–145 p.n.e.)9. Kilka lat póXniej Jonatan Machabejczyk by! 
tam przyjSty zOhonorami przez Demetriusza II10, aOwOroku 143 p.n.e., podstSpnie 
zaproszony przez Tryfona, zginR! wOtym mieTcie11. 

Gdy Seleucydzi stracili wp!ywy wOFenicji, Aleksander Janneusz bezskutecz-
nie usi!owa! zajRU Akko wO103 roku p.n.e.12 Aczkolwiek mieszka"cy miasta byli 
wrogo usposobieni wzglSdem [ydów13, powsta!a tu zObiegiem czasu wspólnota 
?ydowska, byU mo?e jednak dopiero wOlatach póXniejszych, po wcieleniu miasta do 
rzymskiej prowincji Syrii wOroku 47 p.n.e. To spoTród jej cz!onków iOprozelitów 
wy!oni!a siS zapewne gmina chrzeTcija"ska, którR odwiedzi! Tw. Pawe!, wracajRc 
ze swej trzeciej podro?y misyjnej, prawdopodobnie wO roku 58 n.e. Aposto! po-
zosta! wOmieTcie jeden dzie" iOnazajutrz wybra! siS do Cezarei14. Na poczRtku 
pierwszego powstania ?ydowskiego, wOroku 66, mieszka"cy Akko wymordowali 
2000 miejscowych [ydów „iOwielu jeszcze wtrRcono do wiSzienia”. Aczkolwiek ta 
liczba, podana przez Józefa Flawiusza15, mo?e byU przesadzona, miasto musia!a 
zamieszkiwaU doTU liczna wspólnota ?ydowska, mimo i? Akko le?a!o poza TciTle 
ujStymi granicami Ziemi rwiStej16.

Po upadku Jerozolimy wO70 roku n.e. ?ydowska gmina Ptolemaidy zOpew-
noTciR wzros!a liczebnie iOnie dziw, ?e odwiedza! jR Rabban Gamaliel II, który 
przewodniczy! od ok. 80 do 105 roku n.e. radzie rabinicznej wO Jawne. To przy 
okazji jednej zO jego wizyt wOAkko dowiadujemy siS po raz pierwszy oO kulcie 
Afrodyty wOtym mieTcie. PóXniejsze monety miasta zOII–III wieku n.e. dowodzR, 
?e bogini by!a jego TwiStR patronkR, gdy? jej wizerunek wystSpuje na ich rewersie. 
WidaU jR miSdzy kaduceuszem po jej lewej stronie, aOErosem po prawej17. 

Moneta Ptolemais z$wizerunkiem Afrodyty, II wiek n.e.

9 1 Mch 10,51-60.
10 1 Mch 11,22.
11 1 Mch 12,44-48.
12 Ant. XIII, 12, 2-4, §324-336.
13 1 Mch 5,15.22; 2 Mch 13,25.
14 Dz 21,7-8.
15 Bell. II, 18, 5, §477.
16 Zob. Talmud Babilo"ski, Git, t, in 2a.
17 L. Kadman, Corpus Nummorum Palestinensium IV. " e Coins of Akko Ptolemais, Tel Aviv-

Jerusalem 1961, 27 iOnr 204, 205, 238, 253, 265.
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Naga bogini oddana jest wO pozycji stojRcej, wstydliwie zas!aniajRc lewR 
rSkR swe !ono, podczas gdy prawa rSka, zgiSta wO !okciu, zdaje siS zakrywaU lub 
podtrzymywaU piersi. SR to gesty charakterystyczne dla wyobra?e" Afrodyty tzw. 
Wstydliwej, bardzo podobnej do Afrodyty Medycejskiej zOFlorencji. Kaduceusz uOjej 
stóp, po jej lewej stronie, jest tu byU mo?e symbolem Hermesa, czyli rzymskiego 
Merkurego, aczkolwiek nie spotyka siS go na monetach Ptolemaidy18. Horacjusz, 
Ody I, 30, !Rczy WenerS zOMerkurym, podobnie jak czyniR to greckie spekulacje 
wO stosunku do Afrodyty iOHermesa Psychagoga19. Po prawej stronie Afrodyty 
stoi Eros na delQ nie, symbolu morza, zOktórego piany zrodzi!a siS Afrodyta wedle 
mitu greckiego. 

Meleager zOGadary, rówieTnik Rabbana Gamaliela II, spSdzi! wiele lat 
wOTyrze, tak bliskim miasta Akko, iOnieraz pisa! on oOErosie, nie okazujRc dla 
niego wiele nabo?e"stwa20: 

Trzeba go sprzedaU, choU jeszcze Tpi na !onie matki. 
Trzeba go sprzedaU, po có? piastowaU tego nicponia. 
Wysoko zadziera nosa, trzepocze skrzyde!kami.
Drapie pazurkami. P!aczRc nagle siS Tmieje.
Czy? mo?na go wychowaU? WciR? gada, wszystko wyTledzi, 
Tak dziki, ?e iOw!asna matka go nie poskromi.
Istny potwór. WiSc siS go sprzeda. Hej, kupcy, za morze
P!ynRcy, chcecie nabyU dziecko? PrzyjdXcie do mnie!
Lecz patrzcie! Ze !zami wOoczach b!aga. Dobrze, dobrze,
Jeszcze ciS nie sprzedam. Zosta" tu przy ZenoQ li21.

Nie znamy stanowiska TwiRtyni Afrodyty wOAkko. ByU mo?e znajdowa!a 
siS ona na Tell al-Fuhhar, dawniej zwanym te? „Wzgórzem Napoleona”, który 
ustawi! tam baterie podczas swego bezskutecznego oblS?enia miasta wO 1799 
roku. WOczasach perskich, hellenistycznych iOrzymskich Tell al-Fuhhar uchodzi! 
za akropol miasta, jak oO tym Twiadczy leksykon Suda wO Tlad za Demetriuszem 
zOMagnezji (IOwiek p.n.e.). Czytamy tam22: „’2C5 jest miastem Fenicji, obecnie 
Ptolemais. Tak zwano miasto dawniej, ale Demetriusz twierdzi, ?e nie nazywano 
tak samego miasta, ale jego akropol”. Na niewRtpliwe znaczenie archeologiczne 

18 Tam?e, 81.
19 P. Raingeard, Hermès psychagogue. Essai sur les origines du culte d’Hermès, Paris 1935, 482-483; 

K. Kerényi, Hermes der Seelenführer (Albae Vigiliae I), Amsterdam 1941.
20 Meleager zOGadary, Antologia Palaty4ska V, 178. Polskie t!umaczenie epigramatu: Z. Kubiak, 

Literatura Greków i'Rzymian, Warszawa 1999, 369.
21 Zapewne Afrodyty „umi!owanej przez Zeusa”. 
22 A. Adler (wyd.), Suidae Lexicon I, Leipzig 1928 (przedruk, 1967), v. ’2C5.
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tego wzgórza wskaza! ju? Q "ski archeolog A. Saarisalo, który wO1928 roku wy-
kona! tam pewne badania23. WiSksze prace wykopaliskowe na tym stanowisku 
przeprowadzi! dopiero wOlatach 1973–1989 Moshe Dothan, rodem zOKrakowa.

Lusterko br&zowe z$okresu pó%nego br&zu II, znalezione 
w$grobie B 3 w$Akko (fot. IDAM) 

Jak mo?na by!o spodziewaU siS, ów akropol by! oTrodkiem kultu religijne-
go, co potwierdzi! fenicki ostrakon zO lat 300 p.n.e., który wzmiankuje pewnego 
„prze!o?onego sanktuarium”, ’ṡ `l ’ṡrt24. Niestety, nie wiadomo, jakiemu bóstwu 
by!o ono poTwiScone.

Cytadela Tell al-Fuhhar ukazuje siS na rewersie unikatowych monet rzymskich 
zOPtolemais, bitych za panowania Elagabala (218–222) iOFilipa Araba (244–249)25. 
Warownia oOmurach blankowych wznosi siS na wy?ynie, po Trodku znajduje siS 

23 A. Saarisalo, „Topographical Researches in Galilee”, JPOS 9 (1929), 27-40; JPOS 10 (1930), 
5-10; ten?e, Sites and Roads in Asher and Western Judah (Studia Orientalia 28), Helsinki 1962.

24 E. Lipi"ski, „Wares ordered from Ben-Hp arash at Acco”, w: Ephraim Stern Volume, red. J.OAvi-
ram [iO in.] (Eretz-Israel 29), Jerusalem 2009, 105*-110*. WczeTniejszR datS, V wiek p.n.e., 
proponuje F.M. Cross, „Y e Phoenician Ostracon from Acco, the Ekron Inscription and ’!rth”, 
tam?e 19*-28*, opierajRc siS na bardziej konserwatywnej formie pewnych liter, podczas gdy 
h, et, j:d iO`ain, pominiScie miSdzyg!oskowego alef oraz u?ycie j:d jako mater lectionis wyraXnie 
wskazujR na póXniejszy okres. 

25 N. Van der Vliet, „Monnaies inédites ou très rares du médailler de Sainte-Anne à Jérusalem”, 
RB 57 (1950), 110-129, 243-259, 430-442, tabl. I-VII (zob. s. 432-433, nr 3, iOtabl. VI, 3). 
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wielka brama oOtrójkRtnym frontonie, aOpo prawej stronie widaU masywnR wie?S. 
WOegzerdze, uOdo!u monety zObrRzu, mo?na rozpoznaU o!tarz miSdzy b!yskawicR 
po lewej stronie iOniewyraXnym symbolem po prawej. Nie Twiadczy to oczywiTcie 
oOewentualnym powiRzaniu o!tarza ze TwiRtyniR Afrodyty. 

Br&zowa moneta Ptolemaidy z$wizerunkiem Filipa Araba 
i$z$cytadel& Tell al-Fuhhar na rewersie

Inne sanktuarium, datowane na III–II wiek p.n.e., odkryto ok. 250 m na 
pó!noco-zachód od Tell al-Fuhhar, na skrzy?owaniu ulicy Ben Ami iOdrogi do 
Naharija. Mimo du?ej liczby odnalezionych tam Q gurek kobiecych nie ma pew-
noTci, ?e TwiRtynia by!a poTwiScona Afrodycie-Asztarcie. 

PosRg bogini, prawdopodobnie podobny do jej wizerunku na monetach, 
znajdowa! siS wOka?dym razie wewnRtrz miejscowych !aXni publicznych, zwanych 
Termami Afrodyty. By!a to niewRtpliwie rzymska kopia hellenistycznego dzie!a 
zOIII wieku p.n.e., tzw. Afrodyty Wstydliwej, której innR kopiS znaleziono wOTell 
al-Qqdp iO / Tel Dan26. Termy Afrodyty mia!y niewRtpliwie, jak wszSdzie, sale do 
kRpieli zimnej, ciep!ej iO gorRcej, wO których mS?czyXni spSdzali czas wO stroju 
Adama, niew!aTciwym, wed!ug Gamaliela, do prowadzenia dyskusji nad tekstami 
Tory. [ydzi palesty"scy uczSszczali bowiem do term wO IOwieku n.e., podobnie 
jak np. weterani legionów rzymskich, osadzeni przez Klaudiusza (41–54 n.e.) 
iONerona (54–68 n.e.) w!aTnie wOPtolemais27. StRd te? miasto uzyska!o nazwS 
Colonia Claudia Ptolemais, wystSpujRcR wO skrócie na monetach miejskich, m.in. 
na emisjach zOwizerunkiem Afrodyty. 

Nad odp!ywem wód wO jednym zOpomieszcze" Term Afrodyty wznosi! siS 
posRg bogini, zdobiRcy tS publicznR !aXniS, którR odwiedza! tak?e sam Rabban 
Gamaliel II wOczasie swych pobytów wOAkko. Do jednej zOtych wizyt odnosi siS 
d!u?szy ustSp Miszny wOtraktacie Awoda zara III, 4: 

26 A. Biran, „Tel Dan: Five Years Later”, BA 43 (1980), 168-182 (zob. s. 180-181).
27 F. Millar, Rome, the Greek World, and the East III. " e Greek World, the Jews, and the East, 

Chapel Hill 2006, 182-183.
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Proklus, zwolennik Filozofa28, zwróci" si! z$pytaniem do Rabbana Gamaliela w$Akko, gdy ten k&pa" 
si! w$Termach Afrodyty. Rzek" do niego: „W$waszej Torze napisane jest: »Niech z$przekle,stwa 
nie przylgnie nic do r!ki twej« (Pwt 13,18). Dlaczego wi!c k&piesz si! w$Termach Afrodyty?” 
Gamaliel odpowiedzia": „Nie wyja#nia si! tego w$ termach”. Gdy wyszli, rzek" do niego: „To nie 
ja przyszed"em do jej siedziby, to ona przysz"a do mojej. Nie mówi si!: »Zbudujmy "a%ni! jako 
ornament dla Afrodyty«, ale »Zróbmy Afrodyt! jako ornament dla "a%ni«. Zreszt&, nawet gdyby 
ci dano du'o pieni!dzy, nie poszed"by# czci( twoich bóstw ca"kiem nagi lub po nocnej polucji ani 
nie siusia"by# przed nimi. Otó' ona znajduje si! akurat przed otworem odp"ywu wód i$wszyscy 
przychodz& siusia( przed ni&. (W$Torze) chodzi tylko o$»ich bogów« (Pwt 12,3). Wi!c traktowanie 
czego# jak boga jest zakazane, ale traktowanie czego# nie jak boga jest dozwolone”.

ZO tego ciekawego tekstu nie dowiadujemy siS niczego oO kulcie Afrodyty 
wOAkko prócz faktu, ?e pewne termy wOmieTcie by!y ozdobione jej posRgiem, 
potwierdzajRcym przetrwanie wTród ludnoTci miejscowej dewocji do Asztarty 
przebranej wO greckR AfrodytS. OdpowiedX Rabbana Gamaliela zawiera nato-
miast wa?nR zasadS tradycji rabinicznej, która wyjaTnia wiele przepisów Miszny 
iOTalmudu. Wzmianka oOnieznanym skRdinRd Proklusie, prawdopodobnie adepcie 
Q lozoQ i arystotelesowskiej, potwierdza zaT podania oO kontaktach Gamaliela II 
ze spo!ecze"stwem grecko-rzymskim. ZachSca! on nawet do uczenia siS jSzyka 
greckiego29, aOjego syn Szymon podaje, ?e wielu m!odzie"ców studiowa!o mRdroTU 
greckR wOdomu jego ojca30.

Kult Afrodyty wOAkko trwa! zapewne do czasu zniesienia publicznych form 
religii hellenistycznych pod koniec IV wieku n.e.

APHRODITE AT ACREwPTOLEMAIS

Summar y
Y e cult of Aphrodite is attested at Acre-Ptolemais in Roman times, but it goes probably 
back to the Hellenistic period. Acre was aO city of ancient Phoenicia, depending from 

28 Prawdopodobnie Arystotelesa; por. Plutarch, Aleksander 7.
29 Tosefta, Sota XV, 8.
30 Talmud Babilo"ski, Sot, ah 49b. 
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Tyre. It did not belong to Israel in Antiquity, when it was the best seaport of Canaan. 
Besides, it was located on an important coastal road from Egypt to Syria, Anatolia, and 
Mesopotamia. Y e city was renamed Ptolemais by Ptolemy II and this name was in use 
until the 7th century A.D. Ptolemais had aOmost stirring and tragic history, becoming 
aOroyal see under the Seleucids, who probably introduced the cult of Aphrodite, identiQ ed 
with Astarte. She was aOpatroness of the town, as shown not only by local coins with the 
e�  gy of the goddess, but also by her statue decorating the thermae of Acre. Y ey were 
frequented by Roman veterans, whose colony was established at Ptolemais by Claudius 
and Nero, but even by Jews, among them rabbis like Gamaliel II, the head of the Yabneh 
council from ca. 80 to ca. 105 A.D. Y e statue of the naked goddess, recognizable on 
the coins, belonged to the iconographic type of the so-called “Venus of the Medici” at 
Florence, like the statue found at Tell al-Qqdp i (Tel Dan). Y e location of her sanctuary at 
Acre is uncertain, but it might have been Tell Fuhhar (Tel Akko) or aOsite in the latter’s 
vicinity, where remains of aOHellenistic shrine have been discovered.
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QUMRAN: MIASTO ESSEoCZYKÓW

Jednym zOpodstawowych zagadnie" podejmowanych od samego poczRtku 
odkryU nad Morzem Martwym do dzisiaj, jednak ciRgle budzRcym kontrowersje, 
jest: czy wOTwietle obecnej wiedzy Kochlit – bo takR najprawdopodobniej nosi!o 
to miejsce nazwS wOIOwieku n.e.1 – na pewno by!o miastem/osiedlem esse"czy-
ków iOjakR rolS pe!ni!o? Czy ustalenia de Vaux wOtej kwestii zachowujR wa?noTU? 
Pytanie to jest aktualne, jeTli zwa?yU na rozmaite postulaty iO sprzeczne wizje 
osiedla wOQumran wysuwane okazjonalnie przez badaczy. Brak konsensusu iOró?ne 
hipotezy sR oczywiTcie konsekwencjR g!ównie niejednoznacznoTci iOdo niedawna 
niedostSpnoTci danych archeologicznych. Pytanie to jest tym wa?niejsze, ?e ma 
olbrzymie znaczenie dla w!aTciwej interpretacji historycznej iO literackiej zwojów 
odnalezionych wOgrotach wOokolicach Qumran.

S!ynny ustSp wOHistoria Naturalia Pliniusza, mówiRcy oOmieTcie esse"czy-
ków nad Morzem Martwym, mia! kluczowe znaczenie dla identyQ kacji Chirbet 
Qumran oraz odnalezionego zbioru rSkopisów. Dla przypomnienia pozwolS sobie 
przytoczyU tS relacjS: 

Na zachodnim wybrze?u osiedlili siS esse"czycy, wOpewnej odleg!oTci od przykrych 
woni, jakie siS odczuwa na samym brzegu. SR oni samotnikami, najosobliwszymi 

1 Toponim zaTwiadczony wO3Q15 I,9; II,13; XII,10. OdnoTnie do jego identyQ kacji zOQumran 
zob. np. E. Puech, Le rouleau de Cuivre de la grotte 3 de Qumrân (3Q15), vol. I, Leiden 2006, 
174-177.

Dr hab. Piotr MUCHOWSKI, prof. UAM – Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: historia jSzyka hebrajskiego 
i aramejskiego; staro?ytna literatura hebrajska; literatura karaimska; translatoryka biblijna; 
piotr.muchowski@amu.edu.pl.
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ludXmi na Twiecie, którzy ?yjR bez kobiet, bez mi!oTci, bez pieniSdzy, majRc drzewa 
palmowe za jedynych swych towarzyszy. LiczebnoTU ich jednak siS nie zmniejsza, 
bo przychodzi do nich ciRgle wielu nowych adeptów, ludzi, którzy wskutek znu?enia 
?yciem albo dotkliwych odmian losu wybrali taki rodzaj egzystencji. DziSki temu 
przez niezliczone wieki, chocia? trudno wOto uwierzyU, przetrwa! ów lud, wOktórym 
nie rodzR siS dzieci. DzieUmi ich stajR siS inni ludzie, odczuwajRcy skruchS zOpowodu 
?ycia, jakie przedtem wiedli. Poni?ej esse"czyków (infra hos) znajdowa!o siS miasto 
Engada, nad którym ?yznoTciR gleby iOgajami palmowymi górowa!o tylko Jerycho, ale 
które dziT, podobnie jak iOono, jest tylko stosem popio!u. Dalej jest twierdza Masada 
wOgórach, po!o?ona równie? wOpewnej odleg!oTci od Jeziora Asfaltis (V, 17, 13)2. 

Wprawdzie relacja Pliniusza by!a podwa?ana, podawano wOwRtpliwoTU jej 
wiarygodnoTU, datS powstania iOsRmR obecnoTU Pliniusza nad Morzem Martwym, 
to jednak niewRtpliwie przekaz ten ma znaczenie zasadnicze iOodegra! decydujRcR 
rolS wOidentyQ kacji osiedla iOzwojów zOjego okolic zOesse"czykami. Jest to jedyny 
historyczny przekaz oOistnieniu osiedla esse"czyków nad Morzem Martwym. 

Czy miasto esse"czyków zO relacji Pliniusza mog!o znajdowaU siS poza 
Qumran? To pytanie stawiano wielokrotnie. Czy infra hos mo?e wskazywaU na 
inne miejsce ni? Chirbet Qumran? Teza taka postawiona zosta!a miSdzy innymi 
przez Yizhara Hirschfelda3, który zasugerowa!, ?e osiedle znajdowa!o siS przy 
samym En-Gedi. Faktem jest, ?e poza En-Gedi na obszarze zachodniego wy-
brze?a Morza Martwego a? do Qumran nie ma stanowisk, które mog!yby byU 
zidentyQ kowane jako osiedle esse"czyków. StRd wydaje siS, ?e Pliniusz musia! 
pisaU oOQumran. WOodniesieniu do tego przekazu dziwi jednak brak analogicznej 
informacji wO przekazie Flawiusza, który nie wspomina oO jakimT szczególnym 
osiedlu nad Morzem Martwym.

Do jakiego stopnia informacja Pliniusza ma potwierdzenie wOwynikach 
bada" archeologicznych? Jakie argumenty mogR byU wskazane jako pewne, bRdX 
przynajmniej prawdopodobne przes!anki, na rzecz zwiRzku osiedla zOesse"czykami? 

NiewRtpliwie najwa?niejszym iO bezsprzecznym argumentem jest czwarta 
grota qumra"ska, wOktórej znaleziono ponad 400 rSkopisów. Grota ta po!o?ona 
jest wObezpoTredniej bliskoTci osiedla iOnie jest mo?liwe, by zwoje z!o?one zosta!y 
wOniej bez wiedzy mieszka"ców. To samo zresztR dotyczy kilku pomniejszych 
grot zO rSkopisami podobnie usytuowanych wO bezpoTredniej bliskoTci osiedla. 
Zwoje znalezione wOgrocie czwartej sR niewRtpliwie wOczSTci rSkopisami esse"-

2 Przek!ad J.T. Milika, zob. J.T. Milik, Dziesi35 lat odkry5 na Pustyni Judzkiej, prze!o?y! Z.OKu-
biak, Kraków 1999, 44-45.

3 Por. Y. Hirschfeld, „AOSettlement of Hermits above ‘En Gedi”, TA 27 (2000), 103-55; ten?e, 
„Y e Archaeology of Hermits: AOReply to D. Amit and J.Magness, »Not aOSettlement of 
Hermits or Essenes: AOResponse to Y. Hirschfeld, AOSettlement of Hermits above ‘En Gedi«”, 
TA 27 (2000), 286-291.
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skimi, zawierajRcymi teksty esse"skie. ZOdostSpnych danych archeologicznych nie 
wynika jednak, czy zwoje zosta!y przeniesione do czwartej groty zO osiedla czy 
zO Jerozolimy4 lub innego miejsca. Innymi s!owy, mieszka"cy osiedla na pewno 
uczestniczyli wOukryciu rSkopisów, nie wiadomo jednak, czy byli ich w!aTcicie-
lami albo te? czy niektóre zOnich by!y przez nich przepisane iO skomponowane. 
WyeksponowaU tu nale?y równie? fakt, ?e czwarta grota zosta!a wydrR?ona – byU 
mo?e specjalnie na potrzeby przechowania zwojów, byU mo?e jednak pierwot-
nie na inne cele. WO tym kontekTcie równie? podkreTliU nale?y, ?e wczeTniejsze 
tezy, jakoby esse"czycy produkowali specjalne dzbany do przechowania zwojów, 
okaza!y siS – wO Twietle dostSpnych danych – nieuzasadnione. Tylko wO jednym 
przypadku, wOczwartej grocie, znaleziono skorupS dzbana przyklejonR do zwoju5. 
Nie znaleziono jednak ani jednego dzbana ze zwojami. Równie? wOtym kontekTcie 
nale?y odnotowaU, ?e teza, jakoby wOosiedlu wytwarzano zwoje iOprzepisywano 
rSkopisy, jest obecnie uznawana za niepewnR albo nawet wRtpliwR. WOosiedlu nie 
odnaleziono dowodów produkcji zwojów6. 

Poza czwartR grotR, która jest najwa?niejszym dowodem, wskazaU mo?na, 
jak sRdzS, kilka innych mniejszej jednak wagi argumentów, które majR znaczenie 
wzglSdne, niekoniecznie jednoznaczne. PrzytoczS trzy najwa?niejsze, jak sRdzS. 
Po pierwsze, system sadzawek ablucyjnych, który – jak siS wskazuje wOdotych-
czasowych badaniach – jest wyjRtkowy7. Sugeruje on, ?e mieszka"cy osiedla 
przestrzegali rygorystycznych zasad czystoTci rytualnej iO odpowiada danym na 
temat spo!ecznoTci esse"skiej przekazanym przez Flawiusza iOzachowanym wOli-
teraturze esse"skiej, mówiRcym oOesse"skim surowym prawie czystoTci. SRdzS, ?e 
wOtym miejscu przywo!aU nale?y przede wszystkim konkluzje wOpracach na temat 
sadzawek qumra"skich Reicha oraz Galor8. Po drugie, zbiór naczy" odkrytych 
wOlocus 77, pomieszczeniu, któremu de Vaux przypisa! funkcjS refektarza, wed!ug 

4 Hipoteza g!oszona m.in. przez Rengstorfa, zob. np. K.-H. Rengstorf, Hirbet Qumran and the 
Problem of the Library of the Dead Sea Caves, Leiden 1963. 

5 Por. J. Gunneweg, M. Balla, „Neutron Activation Analysis Scroll Jars and Common Ware”, w: 
Khirbet Qumrân et ‘Aïn Feshkha, vol. II: Études d’anthropologie, de physique et de chimie (Novum 
Testamentum et Orbis Antiquus. Series Archaeologica 3), red. J.-B. Humbert, J. Gunneweg, 
Fribourg–Göttingen 2003, 25-27. 

6  Argument szczególnie eksponowany przez Normana Golba, zob. np. „Y e Problem of Origin 
and IdentiQ cation of the Dead Sea Scrolls”, Proceedings of the American Philosophical Society 
124 (1980), 1-24.

7 Por. dane na temat zbiorników wodnych np. wOJ. Magness, " e Archaeology of Qumran and the 
Dead Sea Scrolls, Grand Rapids–Cambridge 2002, 134-162 (wOtym „Bibliographical Notes”, 
158-162). 

8 Zob. R. Reich, „Miqwa’ot (Ritual Baths) at Qumran”, Qadmoniot 114 (1997), 125-128 (he-
brajski); K. Galor, „Plastered Pools: AONew Perspective”, w: Khirbet Qumrân et ‘Aïn Feshkha, 
vol. II, 291-320.
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Humberta zaT mog!o byU rodzajem TwiRtyni9. Wydaje siS, ?e jednym zOnajbardziej 
prawdopodobnych wyjaTnie" istnienia tego zbioru naczy" jest jego wykorzysty-
wanie na cele ?ycia religijnego przez spo!ecznoTU. Nie mo?na jednak?e wO tym 
przypadku wykluczyU równie? ich gospodarczego przeznaczenia10. 

Trzecim, niezwykle wa?nym, argumentem jest cmentarz. Jest to szczególne 
miejsce, wO którym znajduje siS – jak wiadomo – oko!o 1200 indywidualnych 
iO bezimiennych grobów. Cmentarz zorganizowany jest wO kwatery, zO grobami 
g!ównie mS?czyzn, pochowanych wOniszach oOg!SbokoTci ok. 1,6–1,8 m, zOkopcem 
zOokrRg!ych kamieni, usytuowanych na osi pó!noc–po!udnie. Wiedza na temat 
cmentarza, zOktórego przebadano wOprzesz!oTci tylko ok. 50 grobów wOró?nych 
czSTciach, wOostatnich latach znacznie siS zmieni!a. Po pierwsze okaza!o siS, ?e 
czSTU grobów na obrze?ach nie pochodzi zOIOwieku n.e. lub wczeTniej, ale sprzed 
ok. 300 lat. Ustalenie zaskakujRce. Po drugie odnaleziono s!ynny grób zOcynkowR 
trumnR, nale?Rcy przypuszczalnie do jakiejT wa?nej osoby11.

Cmentarz zosta! zinterpretowany przez de Vaux jako cmentarz esse"ski 
iO Twiadectwo odrSbnego esse"skiego sposobu pochówku. OczywiTcie póXniejsze 
odkrycia, m.in. wOJerozolimie, zdajR siS os!abiaU twierdzenie oOwyjRtkowoTci takiego 
pochówku iOjego koniecznym zwiRzku zOesse"czykami. Nie kwestionujRc jednak, 
?e mamy do czynienia zOcmentarzem esse"skim, podkreTliU nale?y, ?e znaczenie 
cmentarza wOdyskusji na temat esse"skiej to?samoTci osiedla nie jest oczywiste. 
JeTli przyjmiemy za Humbertem12, ?e wOQumran mieszka!o jednorazowo kil-
kunastu, aOnawet kilkudziesiSciu esse"czyków – aOnie ok. 200, jak sugerowali de 
Vaux iOMilik13 – to na cmentarzu nie mogR byU pochowani wy!Rcznie mieszka"cy 
osiedla. SkRd zatem tyle grobów? Czy mamy do czynienia zOcentralnym cmenta-
rzem? Niestety, bez przebadania wiSkszej liczby grobów, mo?e wszystkich, oraz 
dok!adnego datowania szczRtków zmar!ych prawdopodobnie nie bSdziemy wOstanie 
wyjaTniU tej kwestii. Nale?y wOtym kontekTcie odnotowaU, ?e tylko wOnielicznych 
grobach spoTród przebadanych pochowane by!y osoby wOpodesz!ym wieku, majRce 
ponad 60 lat. rrednia wieku tych zmar!ych to 34 lata14. Czy istnienie cmentarza 
mo?na wyjaTniaU wO inny sposób, nie wiR?Rc go ze wspólnotR esse"skR albo nie 

9 Zob. J.-B. Humbert, „L’éspace sacré à Qumran”, RB 101-102 (1994), 161-214.
10 Por. np. Magness, " e Archaeology of Qumran, 73-133.
11 Por. H. Eshel, M. Broshi, R. Freund, B. Schultz, „New Data on the Cemetery East of Khirbet 

Qumran”, DSD 9 (2002), 143-147.
12 Por. Humbert, „L’éspace sacré à Qumran”, 175.
13  Por. R. de Vaux, Archaeology of the Dead Sea Scrolls, London 1973, 86; Milik, Dziesi35 lat odkry5 

na Pustyni Judzkiej, 101-102. 
14  Por. E.M. Laperrousaz, Qoumran. L’établissement essénien des bords de la Mer Morte, Paris 1976, 

103; J.E. Zias, „Y e Cemeteries of Qumran and Celibacy: Confusion Laid to Rest?”, DSD 
7 (2000), 250-253.



203QUMRAN: MIASTO ESSEoCZYKÓW

wOca!oTci ze wspólnotR? SRdzS, ?e jednym zOmo?liwych rozwiRza" jest odniesie-
nie do wzmianki wOprzekazie Flawiusza wODe Bello Judaico15, ?e wOczerwcu 68 
roku, gdy do Jerycha podszed! X legion frete"ski, ujTcie Jordanu pokryte by!o 
setkami trupów. Odleg!oTU zOQumran do ujTcia Jordanu wynosi zaledwie kilka 
kilometrów. Innym prawdopodobnym rozwiRzaniem jest przypisanie cmentarzowi 
qumra"skiemu funkcji cmentarza komunalnego.

ZOdrugiej strony, niektóre dane otrzymane wOwyniku bada" archeologicznych 
sR wskazywane jako problematyczne dla tezy oO esse"skim osiedlu. WO locus 51 
znaleziony zosta! przedmiot, który zidentyQ kowano jako latrynS (nr 878)16. JeTli 
znalezisko to odnieTU do danych zO literatury qumra"skiej, nakazujRcych budowS 
ustSpu poza obozem17, iOjeTli obóz rozumieU jako miejsce zamieszkania, osiedle/
miasto, to znalezisko wydaje siS stwarzaU trudnoTU (choU zOdrugiej strony trudno 
wyobraziU sobie, ?e ka?dy esse"czyk, nawet mocno podesz!y wOlatach, mia!by za 
potrzebR ka?dorazowo, nawet wOnocy, przemierzaU dwa lub trzy tysiRce !okci). 
OczywiTcie wO przypadku rekonstrukcji zasiedlenia Humberta trudnoTU ta jest 
rozwiRzywana poprzez przypisanie latryny do fazy zasiedlenia hasmonejskiego18. 
Drugim znaleziskiem archeologicznym kolidujRcym zOobrazem osiedla esse"skiego 
wy!aniajRcego siS zOprzekazu Flawiusza iO literatury qumra"skiej sR numizmaty 
stosunkowo licznie odkryte wOosiedlu19. Jak jasno zaTwiadczajR rSkopisy, cz!on-
kowie wspólnoty esse"skiej mieli wieTU ?ycie wOubóstwie iOwOsposób ograniczony 
u?ywajRc pieniRdza. StRd obecnoTU tak znacznych iloTci monet – porównywalnej 
do iloTci odnalezionej wO innych, nieesse"skich miejscach20, jak siS podkreTla, 
musi dziwiU – jeTli oczywiTcie spodziewaU siS wOQumran spo!ecznoTci takiej, jak 
przedstawiona wORegule Zrzeszenia iOinnych doktrynalnych esse"skich utworach.

Jak wynika zOpowy?szych danych, najwa?niejszym iOwydaje siS niezbitym 
dowodem na zwiRzek Chirbet Qumran zO esse"czykami jest przekaz Pliniusza 

15 Por. Bell. IV, 7.
16  Fouilles de Khirbet Qumran et de Ain Feskha, vol. IO(Novum Testamentum et Orbis Antiquus. 

Series Archaeologica 1), red. J.-B. Humbert, A. Chambon, Fribourg – Göttingen 1994, 309; 
J. Magness, „Qumran Archaeology: Past Perspectives and Future Prospects”, w: " e Dead Sea 
Scrolls after Fifty Years, vol. I, red. P.W. Flint, J.C. Vanderkam, Leiden 1998, 65-70; S. Harter, 
F. Bouchet, K.Y. Mumcuoglu, J. Zias, „Toilet practices among Members of the Dead sea 
Scrolls Sect at Qumran (100 BC-68 CE)”, RQum 21 (2004), 579-584.

17 Por. 11QT 46,13-16; 1QM 7,7.
18 Por. J.-B. Humbert, „Y e Chronology During the First Century B.C., de Vaux and his 

Method: aODebate”, w: Khirbet Qumrân et ‘Aïn Feshkha, vol. II, 444.
19 R. Donceel, P. Donceel-Voûte, „Y e Archaeology of Khirbet Qumran”, w: Methods of Investi-

gation of the Dead Sea Scrolls and the Chirbet Qumran Site (Annals of the New York Academy 
of Sciences 722), red. M.O. Wise et al., New York 1994, 3.

20 Por. M. Broshi, „Y e Archaeology of Qumran – AOReconsideration”, w: " e Dead Sea Scrolls. 
Forty Years of Research, red. D. Dimant, U. Rappaport, Leiden–Jerusalem 1992, 107.
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iOzwoje esse"skie ukryte wOIV grocie, usytuowanej tu? przy osiedlu. Inne dane sR 
zasadniczo poszlakami iOniekoniecznie muszR byU interpretowane jako dowody 
na rzecz lub przeciw esse"skiej to?samoTci osiedla. OczywiTcie, mo?na przytaczaU 
jeszcze inne argumenty, jak choUby greckie oznaczenia na naczyniach zOosiedla21. 
Pomijam przy tym s!ynny ostrakon Eszel, którego odczytanie jako zawierajRcego 
akt przystRpienia do wspólnoty (jachad) zosta!o zakwestionowane22. 

Drugim zagadnieniem, do którego chcia!bym siS odnieTU – jeTli zgodzimy 
siS na hipotezS esse"skR jako najbardziej prawdopodobnR, to: jakR rolS pe!ni!o 
Qumran? WOjaki sposób hipoteza de Vaux, która jest powszechnie znana iOciRgle 
uznawana za obowiRzujRcR, powinna byU zmodyQ kowana? 

ZasadniczR kwestiR wymagajRcR weryQ kacji jest czas zasiedlenia iOliczebnoTU 
mieszka"ców. Mamy obecnie do czynienia zO bardzo interesujRcR sytuacjR, gdy 
naczelny archeolog École Biblique, nastSpca de Vaux, wysunR! nowR koncepcjS 
stratyQ kacji osiedla iOwyznaczy! poczRtek zasiedlenia esse"skiego – wO tym bu-
dowS systemu sadzawek ablucyjnych iOcmentarza – na 31 rok p.n.e. PrzyjR!, ?e 
esse"czycy byli wOposiadaniu osiedla tylko przez ok. 100 lat. Wskaza! przy tym, 
?e liczba mieszka"ców musia!a byU niewielka iOwykluczy! jednoczeTnie zamiesz-
kiwanie wO grotach, jak wczeTniej sugerowa! de Vaux. Dokona! reinterpretacji 
funkcji niektórych pomieszcze", eksponujRc znaczenie locus 77 jako g!ównego 
pomieszczenia dla celów liturgicznych iOwspólnotowych. PomijajRc jego tezS na 
temat istnienia TwiRtyni, czy te? jej namiastki wO osiedlu, stwierdziU nale?y, ?e 
koncepcja Humberta jest spójna iOpozwala na logiczne wyjaTnienie kilku prob-
lematycznych kwestii, takich jak wspomniana latryna23. Ta koncepcja Humberta, 
mimo – jak siS wydaje – jej rzetelnych podstaw, jest traktowana zOostro?noTciR. 
Zasadniczo nie zosta!a przyjSta iOnie zajS!a miejsca hipotezy de Vaux. Odnosi 
siS wra?enie, ?e wiSkszoTU badaczy ws!uchuje siS uwa?nie wOg!os Judi Magness 
powtarzajRcej tezy de Vaux iO broniRcej jego koncepcji zasiedlenia (aczkolwiek 
równie? wprowadzajRcej korekty – mo?liwy poczRtek 100–50 rok p.n.e.)24, aOnie 
wOg!os Humberta. Dlaczego tak siS dzieje? Otó?, jak sRdzS, chyba najwa?niejszym 
powodem jest, po pierwsze, samo przywiRzanie badaczy do tez de Vaux, niepod-
wa?alnych przez kilkadziesiRt lat, iOpo drugie, przekonanie oOkoniecznoTci inter-
pretacji osiedla przez pryzmat obrazu spo!ecznoTci esse"skiej zORegu!y Zrzeszenia 

21 Por. P. Muchowski, Hebrajski qumra4ski jako j3zyk mówiony, Pozna" 2001, 24-26.
22 Por. tam?e, 154-158.
23  Humbert, „L’éspace sacré à Qumran”, 161-214; ten?e, „Reconsideration of the Archaeological 

Interpretation”, w: Khirbet Qumrân et ‘Aïn Feshkha, vol. II, 419-425; ten?e, „Y e Chronology 
During the First Century B.C.”, 425-444; ten?e, „Arguments en faveur d’une résidence pré-
essénienne”, w: Khirbet Qumrân et ‘Aïn Feshkha, vol. II, 476-482.

24 Por. Magness, " e Archaeology of Qumran, 63-69.
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iOinnych qumra"skich tekstów esse"skich, zawierajRcych dane na temat organizacji 
iOhistorii spo!ecznoTci, aOtak?e utrwalone przekonanie oOtym, ?e olbrzymi cmentarz 
zawiera g!ównie szczRtki esse"czyków mieszkajRcych wOosiedlu (co jest proble-
matyczne). Jest rzeczR powszechnie znanR, ?e swoje pierwsze ustalenia iOtezy na 
temat archeologii Qumran de Vaux zmienia! pod wp!ywem danych literackich 
zO odkrytych rSkopisów, g!ównie Regu!y Zrzeszenia, dopasowujRc interpretacjS 
osiedla do obrazu jachad iOdziejów spo!ecznoTci. Dok!adna analiza danych, mo?-
liwa zw!aszcza po publikacji zapisków de Vaux zOkampanii wykopaliskowych, oraz 
nowe badania archeologiczne wskazujR jednak, ?e koncepcja Qumran jako oTrodka 
?ycia spo!ecznoTci typu jachad, spo!ecznoTci dzia!ajRcej ok. 200 lat iO sk!adajRcej 
siS przeciStnie zO200 lub wiScej cz!onków, jest trudna do utrzymania. Wydaje siS, 
?e mamy dwie mo?liwoTci rozwiRzania problemu. 

Po pierwsze, przyjRU za Humbertem, ?e Qumran by!o osiedlem esse"skim 
dopiero od po!owy IOwieku n.e., osiedlem, które mog!o pe!niU wa?nR rolS wO?yciu 
tej spo!ecznoTci. By!o zamieszka!e na sta!e jednak tylko przez niewielkR grupS, 
aczkolwiek mog!o okresowo byU miejscem spotka" wiSkszej liczby osób. Cmen-
tarz zawiera cia!a nie tylko mieszka"ców osiedla – choU mo?liwe, ?e wszyscy 
spoczywajRcy wOg!ównej czSTci cmentarza to esse"czycy. 

Po drugie, jak sRdzS, istnieje mo?liwoTU rozwiRzania trudnoTci danych arche-
ologicznych poprzez przyjScie, ?e opisy spo!ecznoTci esse"skiej oraz zasad jej ?ycia 
wO regu!ach iO innych tekstach nie do ko"ca odpowiada!y stanowi faktycznemu. 
Regu!y wOrSkopisach wOrealnym ?yciu nie by!y wOpe!ni zachowywane. Pod koniec 
IOwieku p.n.e. niektóre zOnich mia!y ju? wymiar historyczny. WOtym kontekTcie, na 
poparcie takiej tezy, wskazaU mo?na, ?e normy prawne iOteologiczne wOrSkopisach 
sR niejednolite iO ró?niR siS wOposzczególnych tekstach, na co od dawna zwraca 
siS uwagS. Zjawisko to na ogó! przypisywane jest ewolucji doktryny teologicznej 
iOpraktyk spo!ecznoTci esse"skiej. 

WOodniesieniu do dzia!alnoTci prowadzonej wOosiedlu wiemy, ?e wOaspekcie 
gospodarczym by!a to g!ównie dzia!alnoTU rolnicza, aczkolwiek wskazano równie? na 
innego rodzaju aktywnoTci. Wedle hipotezy de Vaux Qumran by!o rodzajem eremu, 
esse"skim oTrodkiem modlitwy iOstudiów, siedzibR jachad. ZOprzekazów Flawiusza 
iOzOrSkopisów qumra"skich dowiadujemy siS, ?e ?ycie wspólnoty esse"skiej opiera!o 
siS na pracy, modlitwie, lekturze, dysputach. Jego wa?nym elementem mia!y byU 
wspólne, prawdopodobnie sakralne, posi!ki zOb!ogos!awie"stwem wina iOchleba. 

Wydaje siS, ?e hipoteza de Vaux wOtym wzglSdzie – zOzastrze?eniem problemu 
zOchronologiR zasiedlenia iO liczebnoTciR spo!ecznoTci – powinna byU zachowana 
iO rzeczywiTcie wOczSTci pomieszcze" spo?ywano posi!ki lub odprawiano modli-
twy, aOniektóre ze zbiorników wodnych by!y sadzawkami do rytualnych ablucji. 
WOQumran najprawdopodobniej nie by!o TwiRtyni, jak postulowa! Humbert. 
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Warto jednak?e wOtym miejscu odnotowaU, ?e nie zdo!ano wyjaTniU intrygujRcego 
znaleziska kilkudziesiSciu sk!adowisk koTci zjedzonych zwierzRt. Wed!ug jednej 
zOnajbardziej prawdopodobnych hipotez mamy do czynienia zOpozosta!oTciami 
wspólnotowych posi!ków. KoTci te sR datowane przez Humberta na okres po 
31Oroku p.n.e.25 

Wydaje siS równie?, ?e obecny stan wiedzy wyklucza postulat de Vaux na 
temat dzia!alnoTci pisarskiej wO osiedlu. Przeciw istnieniu skryptorium, gdzie 
mia!yby powstaU odnalezione rSkopisy, wysuniSto wiele argumentów, które prze-
konujRco przemawiajR przeciw takiemu wykorzystywaniu locus 3026. Równie? 
zupe!ny brak Tladów produkcji zwojów, aO tak?e niewiele odnalezionego sprzStu 
pisarskiego sugerujR, ?e Qumran nie by!o du?ym oTrodkiem dzia!alnoTci pisarskiej 
iOzapewne wiSkszoTU ze znalezionych rSkopisów zosta!a wyprodukowana iO sko-
piowana poza Qumran. Przemawia za tym ró?norodnoTU jSzyka iOpisma zwojów. 
Zwoje mog!y stanowiU miejscowR bibliotekS, choU nie by!y wyprodukowane na 
miejscu. Bardzo prawdopodobna jest równie? teza, ?e zwoje zosta!y przyniesione 
do Qumran zO Jerozolimy celem przechowania wO obliczu zagro?enia ze strony 
Rzymian. WOtym wypadku równie? moglibyTmy mieU do czynienia zOrSkopisami 
nale?Rcymi do spo!ecznoTci esse"skiej. 

KonkludujRc, chcia!bym podkreTliU koniecznoTU uporzRdkowania stanu 
wiedzy wOzakresie archeologii Qumran iOwypracowania konsensusu odnoTnie do 
interpretacji danych. Wydaje siS, ?e szczególnie wa?na, zw!aszcza dla Q lologów, 
jest rzetelna krytyka wyników bada" o. Humberta. Szczególnie potrzebne sR pe!ne 
badania cmentarza, który mo?e byU kluczem do wyjaTnienia tajemnicy osiedla. 

WOTwietle obecnej wiedzy wydaje siS, ?e hipoteza de Vaux wOswojej osnowie 
jest wa?na, wymaga jednak istotnych korekt. Obraz spo!ecznoTci qumra"skiej de 
Vaux, utrwalony wOpowszechnej TwiadomoTci iObSdRcy podstawR edukacji na temat 
Qumran iOesse"czyków, najwyraXniej musi zostaU zmodyQ kowany, wOszczególnoTci 
wOaspekcie dotyczRcym pochodzenia rSkopisów. 

Zwoje esse"skie tak, ale niekoniecznie zOosiedla. Wspólnota esse"ska tak, ale 
nie tak liczna. Cmentarz esse"ski, ale nie tylko mieszka"ców osiedla.
25 J.-B. Humbert, „L’éspace sacré à Qumran”, RB 101-2 (1994), 184n; ten?e, „Y e Chronology 

During the First Century B.C.”, 444. Por. te? Magness, " e Archaeology of Qumran, 116-126.
26 Por. Donceel & Donceel-Voûte, „Y e Archaeology of Khirbet Qumran”, 27-31.
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QUMRAN y THEOVILLAGEOOFOTHEOESSENES

Summar y
Y e article is devoted to the issue of aOfunction of theOQumranOsettlement and its con-
nection with the scrolls that were discovered in the caves. It attempts to answer the ques-
tion whether, in the light of current archeological and literary knowledge, the hypothesis 
thatOQumranOwas theO settlement of theOEssenesOwhereO the scrolls were written and 
copied, can be sustained. It re-examines the most relevant data. Apart from other things, 
it relates to theses on the stratiQ cation of the settlement put forward by J.-B. Humbert 
and J. Magness. Consequently, it conQ rms that theOQumran-hypothesis of R. de Vaux is 
still valid, however, in some aspects it should be corrected. In the conclusion, the author 
emphasizes the importance of some theses proposed by Humbert. He underlines that 
although the scrolls undoubtedly belonged to the Essenes theirO JerusalemOoriginOseems 
more probable thanOQumran.
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PIErNI NAD PIErNIAMI... 

IOJEGO TARGUMICZNA INTERPRETACJA

KsiSga PieTni nad PieTniami (Pnp)1 mimo braku wyraXnej religijnej treTci 
(m.in. ani razu nie wspomina Boga)2 wchodzi wO sk!ad kanonu zarówno Biblii 
Hebrajskiej, jak iOchrzeTcija"skiej. ZawdziScza to g!ównie alegorycznej interpretacji 
zawartej wOniej poezji mi!osnej jako historii zwiRzku Izraela zOBogiem (wOtradycji 
?ydowskiej) albo KoTcio!a zOChrystusem (wO tradycji chrzeTcija"skiej). Tradycja 
tej alegorycznej interpretacji, na poczRtku ustnej, by!a inspiracjR dla autorów 
póXniejszych wersji targumicznych, midraszy oraz komentarzy patrystycznych. 

Zrozumienie iOopisanie hermeneutyki tego tekstu oraz z!o?onego procesu jego 
targumizacji, poczRwszy od wersji biblijnej przez kolejno powstajRce interpretacje, 
wymaga bardzo szerokich iO?mudnych studiów. Wiele opracowa" wychodzi zwykle 
od analizy zawi!ego jSzyka poezji hebrajskiej, nastSpnie przechodzi przez krytykS 
form iOredakcji tekstu, siSgajRc a? po metody psychoanalizy. 

1 Hebr. ~yrIyVih; ryvi znana te? jako PieT" Salomona (!ac. Canticum Canticorum) znajduje siS 
wOostatniej czSTci Tanach (Biblii Hebrajskiej) zwanej Ketubim (Pisma). Wchodzi wO sk!ad 
tzw. piSciu megillot (zwojów). Jest jednR zOnajkrótszych ksiRg BH iOsk!ada siS jedynie ze 117 
wierszy. Wg tradycji ?ydów aszkenazyjskich jest czytana wO szabat, który wypada wOokresie 
Paschy, natomiast wspólnota sefardyjska recytuje jR ka?dego piRtku wieczorem. 

2 WyjRtkiem mo?e byU Pnp 8,6 zOfrazR hy"t.b,h,îl.v; vae yPev.rIe (BT „?ar ognia, p!omie" Pa"ski”), 
gdzie partyku!R „jah” (element teoforyczny) wyra?a najprawdopodobniej intensywnoTU zjawiska 
(por. BDB 529: tb,h,l.v; n.f. p/omie4 (Q g. sRdu); hy"t.v,h,l.v; vae yPev.rI tzn. p/omie4-Jahweh = 
potS?ny p!omie"). 

Dr Marek BARANIAK – Wydzia! Orentalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego; zaintere-
sowania badawcze: epigraQ ka hebrajska, targumy, Biblia Hebrajska; m.baraniak@uw.edu.pl.



210 MAREK I. BARANIAK

Temat miasta wOKsiSdze PieTni nad PieTniami jest motywem marginalnym, 
pojawia siS jedynie wO tle liryki mi!osnej. Nale?y jednak zauwa?yU, ?e zjawisko 
urbanizacji cechowa!o historyczne przemiany spo!ecznoTci Izraela wyznaczajRce 
schy!ek tradycji nomadycznej iOpowstanie monarchii. NastSpnie samo „miasto” 
– Jerozolima wraz zO centralnR TwiRtyniR – by!o kluczowym miejscem zarówno 
wOwydarzeniach poprzedzajRcych niewolS babilo"skR, jak iOwOOkresie Drugiej 
rwiRtyni. Wyra?a to bezpoTrednio epika izraelska oraz motywy pojawiajRce siS 
wOutworach poetyckich, niekoniecznie wOpostaci g!ównego wRtku.

PostSpujRcy wraz zOrozwojem interpretacji proces kanonizacji tekstów Biblii 
nie tylko wydobywa! iOprecyzowa! ich znaczenie, ale te? nadawa! im nowR treTU, 
zmieniajRc wO ten sposób tak?e ich funkcjS spo!ecznR. Dlatego studium nawet 
pobocznych wRtków iOtematów literackich zawartych wOtekTcie biblijnym – aOta-
kim jest m.in. temat miasta wOPnp – mo?e mieU istotne znaczenie wOpróbach 
rekonstrukcji jego genezy iOhistorii interpretacji. 

P. MIASTO WOTEKrCIE PIErNI NAD PIErNIAMI

WOksiSdze zawierajRcej poematy opisujRce mi!oTU oblubie"ca iOoblubienicy 
(Salomona/Pasterza iOSzulamitki) wOformie dialogu komentowanego przez chór 
(córki jerozolimskie), s!owo „miasto” (ry[ih' zOprzedimkiem okreTlonoTci) pojawia 
siS tylko trzy razy (Pnp 3,2.3; 5,7). Jego obraz jest t!em akcji przedstawionej 
wOdwóch doTU podobnych pod wzglSdem treTci iOformy poematach3: 3,1-5 (wOpieTni 
II) iO 5,2-8 (wOpieTni IV), które sR zaliczane do tzw. opisów marze" sennych4. 
Stan marze" sennych jest zasugerowany ju? na poczRtku pierwszego fragmentu: 

3 KsiSga Pnp nie wykazuje ustalonego jednoznacznie porzRdku, dlatego poTwiScone temu 
tekstowi studia ró?nie go dzielR. Niektóre opracowania dostrzegajR tu piSU pieTni, inne szeTU 
scen lub siedem poematów (wO skrajnoTci wybiegajRc nawet do podzia!u na dwadzieTcia 
trzy pieTni). Obecnie wiSkszoTU badaczy akceptuje podzia! utworu na prolog (1,1-4), piSU 
poematów (IO1,5-2,7; II 2,8-3,5; III 3,6-5,1; IV 5,2-6,3; V 6,4-8,4), dwa dodatki wOpostaci 
epilogu (8,5-7) iOzako"czenia (8,8-14). Por. Johnston H. Gordon, „Y e Enigmatic Genre and 
Structure of the Song of Songs, Part 2”, Bibliotheca Sacra 166/662 (April–June 2009),163-80; 
ten?e, „Y e Enigmatic Genre and Structure of the Song of Songs, Part 3”, Bibliotheca Sacra 
166/663 ( July–September 2009), 289-305.

4 JednR zOpowsta!ych wczeTniej wOXIX w. hipotez interpretacyjnych PieTni nad PieTniami by!a 
tzw. hipoteza marze" sennych (dream theory). Sugestia, jakoby spora czSTU ksiSgi by!a jedynie 
zapisem marze" sennych, wydaje siS zbyt daleko wybiegajRca. Nie mo?na jednak wykluczyU, 
?e niektóre mniejsze jednostki poetyckie sR jakimT odzwierciedleniem stanu snu. Por. J. Paul 
Tanner, „Y e Message of the Song of Songs”, Bibliotheca Sacra 154/613 (1997), 142-161.
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BT' „Na !o?u mym nocR szuka!am umi!owanego mej duszy” (3,1)5, aOwOdrugim 
dos!ownie wyra?ony: BT „Ja TpiS, lecz serce me czuwa” (5,2). 
Pnp 3,1-5 Pnp 5,2-8

BT 1 Na !o?u mym nocR szuka!am umi!o-
wanego mej duszy, szuka!am go, lecz nie 
znalaz!am.
 2 „WstanS, po mie#cie chodziU bSdS, wTród 
ulic iOplaców, szukaU bSdS ukochanego mej 
duszy”. Szuka!am go, lecz nie znalaz!am.
 3 Spotkali mnie stra?nicy, którzy obchodzR 
miasto. „CzyTcie widzieli mi!ego duszy 
mej?”
 4 Zaledwie ich minS!am, znalaz!am umi-
!owanego mej duszy, pochwyci!am go iOnie 
puszczS, a? go wprowadzS do domu mej 
matki, do komnaty mej rodzicielki.
 5 Zaklinam was, córki jerozolimskie, na 
gazele iOna !anie pól: nie budXcie ze snu, 
nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie ze-
chce sama.
[Cylkow 5 Zaklinam was, córky jerozolimskie, 
na sarny iO !anie polne, oOnie budXcie, nie 
rozbudzajcie mi!oTci, póki nie zapragnie!]

BT 2 Ja TpiS, lecz serce me czuwa: Cicho! 
Oto mi!y mój puka! „Otwórz mi, siostro 
moja, przyjació!ko moja, go!Rbko moja, ty 
moja nieskalana, bo pe!na rosy ma g!owa 
iOkSdziory me - kropli nocy”.
 3 „SukniS zO siebie zdjS!am, mam wiSc 
znów jR wk!adaU? Stopy umy!am, mam 
wiSc znów je brudziU?”
 4 Ukochany mój przez otwór w!o?y! rSkS 
swR, aOserce me zadr?a!o zO jego powodu.
 5 Wsta!am, aby otworzyU mi!emu memu, 
aOzOrRk mych kapa!a mirra, zOpalców mych 
mirra drogocenna - na uchwyt zasuwy.
 6 Otworzy!am ukochanemu memu, lecz 
ukochany mój ju? odszed! iOznik!; ?ycie miS 
odesz!o, i? siS oddali!. Szuka!am go, lecz nie 
znalaz!am, wo!a!am go, lecz nie odpowiedzia!.
 7 Spotkali mnie stra?nicy, którzy obchodzR 
miasto, zbili iOporanili mnie, p!aszcz mój 
zdarli ze mnie stra?nicy murów.
 8 Zaklinam was, córki jerozolimskie: jeTli 
umi!owanego mego znajdziecie, có? mu 
oznajmicie? [e chora jestem zOmi!oTci.

Ju? po pobie?nej lekturze mo?na wskazaU kilka g!ównych paralelnych cech 
wOobu poematach. RozpoczynajR siS od zda" przywo!ujRcych scenS snu poprzez 
charakterystyczne s!ownictwo: „!o?e” (3,1), „TpiS” (5,2). WOobu utworach bohaterka 
wychodzi nocR na miasto wO poszukiwaniu ukochanego (3,1; 5,6). Za ka?dym 
razem kobieta napotyka stra?ników miejskich (3,3; 5,7). Oba utwory ko"czR siS 
zaklSciami kierowanymi do „córek jerozolimskich”. ZOca!R pewnoTciR nie mo?na 
uznaU tych zbie?noTci za przypadek; co ciekawsze, obydwa utwory stanowiR klamrS 
obejmujRcR opis tzw. dnia zaTlubin (3,6-5,1; pieT" III). 

Motywem wprowadzajRcym iO!RczRcym pierwszy tekst zOpoprzedniR czSTciR 
ksiSgi jest zapadajRcy wieczór wspomniany wO2,17ab: BT „Nim wiatr wieczorny 
powieje iOzniknR cienie” (~yli_l'C.h; Wsn"ßw> ~AYëh; ‘x:W‘pY"v, d[;Û), który na nowo przy-

5 WOartykule sR u?yte fragmenty polskich t!umacze" Biblii Hebrajskiej wOwersji Biblii TysiRc-
lecia, wyd. IV (BT) oraz Izaaka Cylkow (Cylkow).
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pomina na poczRtku utworu (3,1) s!owo „nocami” (tAlêyLeB;). WOpoemacie 3,1-5 
oblubienica mówi wOpierwszej osobie, aOoblubieniec wystSpuje wOtrzeciej. Odró?-
nia to ten fragment od wczeTniejszego tekstu przywo!ujRcego ich dialog. Teraz 
oblubieniec staje siS odleg!ym obiektem pragnie" iO tSsknot zakochanej kobiety, 
które znajdujR ujTcie wOgwa!townych wyznaniach (3,1) iOpostanowieniach (3,2a-c). 

yvi_p.n: hb'Þh]a'v, taeî hv'§q.b;a] tAbêxor>b"åW ‘~yqiw"V.B; ry[iªb' hb'äb.Asa]w: aN"÷ hm'Wq ÷ a' BHS 3,26

`wyti(ac'm. al{ïw> wyTiÞv.Q;Bi 
Cylkow „IOtak wstanS iOokrR?S miasto, po rynkach iOpo ulicach chcS szukaU tego, którego 
umi!owa!a dusza moja: szuka!am go, alem go nie znalaz!a”.

BezowocnoTU podjStych przez kobietS wysi!ków wyra?a spotkanie ze stra?-
nikami:

`~t,(yair> yviÞp.n: hb'îh]a'v, tae² ry[i_B' ~ybiÞb.Soh; ~yrIêm.Voåh; ‘ynIWa’c'm. BHS 3,37

Cylkow „Napotkali mnie stró?e, krR?Rcy po mieTcie: Tego, którego umi!owa!a dusza 
moja, czyTcie go widzieli?” 

PodobnR aktywnoTU oblubienicy opisuje drugi poemat 5,2-8. WczeTniej pe!na 
namiStnoTci kobieta wychodzi nocR zOdomu, by szukaU ukochanego iOwOko"cu 
spotyka siS zOnim. Tym razem zachowuje siS jak nieTmia!a dziewczyna, zbyt d!u-
go zastanawia siS, czy otworzyU drzwi, iOdlatego zaprzepaszcza okazjS spotkania 
zOumi!owanym. Zrozpaczona wychodzi zOdomu iOzaczyna go szukaU na ulicach 
miasta – podobnie jak bohaterka pierwszego utworu. Jednak teraz napotkana 
stra? traktuje jR zupe!nie inaczej. WziSta za ulicznR prostytutkS kobieta zostaje 
pobita iOodarta zOczSTci okrycia. 

yl;ê['me( ‘ydIydIr>-ta, WaÜf.n" ynIW[+c'p. ynIWKåhi ry[iÞB' ~ybiîb.Soh; ~yrI±m.Voh; ynIaUôc'm. BHS 5,78

`tAm)xoh; yrEÞm.vo 
Cylkow „Napotkali mnie stró?e krR?Rcy po mieTcie: bili mnie, zranili: zabrali mi szal 
mój stró?e murów”.

6  hv'q.b;a] hb'b.Asa]w: aN" hm'Wqa' – trzy czasowniki wOformie cohortativum 1c.s. poprzedzajR czSTU 
zdania bSdRcego powtórzeniem 3,1bc. Autor wyra?a za ich pomocR stanowczoTU postanowie" 
kobiety. Nale?y zauwa?yU, ?e partyku!a aN"÷" (cohortative of resolve JM 114d) znajduje siS pomiSdzy 
pierwszymi dwiema formami, wyznaczajRc jakby zako"czenie fazy snu zO3,1 iO zwiRzanego 
zOnim bezskutecznego poszukiwania „umi!owanego mojej duszy”. 

7 ~yrIêm.Voåh; Qal. ptc. m.pl. (BDB, 1036: I. rm;v; vb. keep, watch, preserve) stra? (miasta). Wed!ug 
niektórych badaczy s!owo to mia!oby wskazywaU na póXny okres kompozycji ksiSgi iO od-
wo!ywaU siS do mitologicznej historii. Jednak nale?y zauwa?yU, ?e wOczasach Salomona byli 
wyznaczani stra?nicy bram iOzwykli stra?nicy miasta oraz pa!acu królewskiego (por. 3,6-11).

8 S!owo dydIr> jest ró?nie interpretowane (BDB, 921: n. m. wide wrapper, or large veil (in list 
of women’s 2 nery)), Cylkow mówi oOszerokim cienkim pledzie, szalu (por. Iz 3,23).
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Na ko"cu zrozpaczona prosi „córki jerozolimskie”, by powiedzia!y jej uko-
chanemu oOwielkoTci jej uczucia do niego. 

Interpretacja przedstawionego zachowania kobiety nastrScza egzegetom wiele 
trudnoTci – próbowano znaleXU jego wyjaTnienie, odwo!ujRc siS do alegorii, mitu 
lub psychologii g!Sbi. Warto te? zauwa?yU, ?e podobny literacki motyw kochan-
ka czekajRcego przed drzwiami pojawia siS ju? wO staroegipskiej pieTni mi!osnej 
zOpapirusu Chester Beatty9. OczywiTcie nie mo?na zanegowaU faktu, ?e obydwa 
fragmenty zawierajR liryczny opis relacji miSdzy mS?czyznR aOkobietR, wyra?ajRcy 
siS wOzmiennych emocjach iOnastrojach, przychodzeniu iOodchodzeniu, szukaniu 
iOodnajdywaniu itd.

W. POEZJA AORZECZYWISTOrx

SzukajRc wOpoezji odbicia Twiata realnego czy te? opisu marze" sennych, na-
le?y pamiStaU, ?e tworzy ona wyra?onR Trodkami literackimi w!asnR rzeczywistoTU, 
która rzRdzi siS swoimi prawami. Ju? od dawna komentatorzy zastanawiajR siS, 
czy aktywnoTU kobiety opisanR wOpierwszym iOdrugim utworze nale?y rozumieU 
jako sen czy jako prze?ycie na jawie. Zwraca siS uwagS, ?e b!Rkanie siS kobiety 
nocR po mieTcie, szukanie iOsprowadzanie ukochanego do domu matki by!o nie-
mo?liwe wOkontekTcie staro?ytnych surowych obyczajów10. Wnioskowano zatem, 
?e zarówno we fragmencie 3,1-5, jak iOwO5,2-8 mo?e chodziU jedynie oO sennR 
fantazjS. Jednak nale?y pamiStaU, ?e bardziej surowe spo!eczne obyczaje wzglSdem 
kobiet zosta!y wprowadzone najprawdopodobniej dopiero wOpoczRtkach judaizmu 
(reformy Ezdrasza iONehemiasza), wczeTniej kobiety mog!y mieU wiScej swobody. 
Jako przyk!ad mo?na wskazaU historiS Rut, która sama nocR idzie na pole Booza 
(Rut 3).11 Niezale?nie od kontekstu historycznego, zarówno wOpierwszym, jak 

9 Por. A.H. Gardiner, " e Library of A. Chester Beatty, " e Chester Beatty Papyri, No. 1, London 
1931, tabl. XVIIA, 6n; por. „Y e Mehy Poem In P. Chester Beatty I”, za http://www.egyptol-
ogy.com/extreme/mehy/ (30.03.2011).

10 Syr 42,11 stwierdza, ?e niezamS?nR córkS nale?y trzymaU zOdaleka nie tylko od ulicy, lecz 
tak?e od okna. Por. 2 Mch 3,19.

11 DoTwiadczona ciS?ko przez los Noemi zachSca Rut, ?onS zmar!ego syna, by uda!a siS 
nocR na klepisko, gdzie strzeg! zbo?a Booz, by wO ten sposób upomnieU siS oOnale?ne jej 
przywileje wynikajRce zOprawa lewiratu. Poza tym tak?e wO opowiadaniach oOpatriarchach, 
Moj?eszu czy sSdziach mo?na przeczytaU oOkobietach spotykajRcych mS?czyzn przy studni 
(Rdz 24,11n; 29,10n; Wj 2,16; 1 Sm 9,11), aOkwestiS tzw. dobrowolnego gwa!tu rozstrzyga 
Pwt 22,25n.
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iOwOdrugim poemacie, najprawdopodobniej nie chodzi oOrzeczywisty obraz zdarze-
nia – notabene nierealny jest sam fakt, ?e kobieta sama Tpi wOpokoju zOdrzwiami 
wychodzRcymi na ulicS. 

WO interpretacji wspominanych tekstów pomocnym mo?e siS okazaU frag-
ment zOostatniej pieTni (8,1n; pieT" V) kontynuujRcy wRtek pragnienia spotka-
nia zOoblubie"cem. Jego ?yczeniowo-warunkowa forma sugeruje, ?e poprzednie 
utwory zawiera!y jedynie poetyckie zobrazowanie tSsknot oblubienicy, aOnie opis 
jej faktycznego zachowania. 

Pnp 8,1BT: „OOgdybyT by! moim bratem, który ssa! pierT mojej matki, spotkawszy 
na ulicy, uca!owa!abym ciS, iOnikt by mnR nie móg! pogardziU”. 

WOdalszym ciRgu nie zmienia to faktu, ?e sytuacja opisana wOpierwszym 
iOdrugim utworze by!a jednak trudna albo wOogóle niemo?liwa do zaakceptowania 
wOówczesnym spo!ecze"stwie. Dlatego bohaterka chcia!aby mieU ze swoim uko-
chanym równie „bezproblemowy” kontakt jak zOrodzonym bratem (szukaU go na 
ulicy, witaU poca!unkiem, prowadziU do domu matki), bez obawy napiStnowania 
ze strony spo!ecze"stwa12. 

WO staro?ytnej literaturze mRdroTciowej kobieta, która opuszcza dom, by 
szukaU nocami kochanków na ulicach iOplacach – „aOgdy takiego napotka ca!uje 
go iOprowadzi do domu” (Prz 7,11n) – stawiana jest jako negatywny przyk!ad 
postSpowania. 6amiRc uTwiScony porzRdek spo!eczny, mog!a tak?e swym po-
stSpowaniem sprowadzaU na wszystkich nieszczSTcie. Dlatego poddane presji 
spo!ecznej kobiety, zamS?ne iOniezamS?ne, niemal instynktownie musia!y unikaU 
tak ryzykownych zachowa". 

Analizowane utwory, wOprzeciwie"stwie do historii Rut, nie przedstawiajR 
uzasadnienia tak dziwnego iOryzykownego zachowania kobiety. Dlaczego ukochany 
mia!by wOnocy krR?yU po ulicach? Poza tym jego opis podany stra?nikom: „którego 
kocha moja dusza” (yvip.n: hb'h]a'v, taeî) (3,7) nie dostarcza ?adnych u?ytecznych 
informacji. Jednak prawdopodobnie wO tym powtórzonym czterokrotnie zdaniu 
(1b, 2c, 3c, 4b) tkwi w!aTciwy klucz do zrozumienia wspomnianego zachowania 
– fantazji kobiety. Pojawia siS ono ju? na poczRtku ksiSgi (1,7) iO jako refren to-
warzyszy dalszym opisom tSsknot oblubienicy za oblubie"cem. Hebrajskie s!owo 
nep;e! (vp,n<), t!umaczone zwykle jako „dusza”13, wOkontekTcie pierwotnego znaczenia 

12 WOludowej poezji arabskiej zOterenów Palestyny tylko mS?czyzna szuka nocR swej ukochanej. 
Taka aktywnoTU ze strony kobiety jest niedopuszczalna nawet wOobrazie poetyckim. Por. G.H. 
Dalman, Palästinischer Diwan, Leipzig 1901, 76, n. 36.

13 Por. vp,n< „dusza, istota ?ywa, ?ycie” (por. BDB, 659: „n.f. soul, living being, life, self, person, 
desire, appetite, emotion, and passion”).
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(„gardziel, krta"”)14 wskazuje nie na transcendentnR duchowR naturS cz!owieka, 
ale bardziej na sferS witalnR pe!nR potrzeb iOpragnie" oraz tSsknot iOnamiStnoTci. 
ByU mo?e wO ten sposób autor chcia! wyraziU holistyczny charakter imperatywu 
mi!oTci pomiSdzy kobietR iOmS?czyznR15.

Jak zauwa?yliTmy, wOprzeciwie"stwie do nieTmia!ej dziewczyny zOpoczRtku 
Pnp (1,7-8), bohaterka dalszych poematów zachowuje siS jak przedstawiona 
wOliteraturze mRdroTciowej „cudzo!o?nica”: 

Prz 7,8-20 BT: 8 „Przechodzi! ulicR obok naro?nika, na drogS do domu jej wstRpi!, 
9OoOzmroku, oOpóXnej godzinie, pod os!onR nocnych ciemnoTci. 10 Oto kobieta wy-
chodzi naprzeciw - strój nierzRdnicy, aOzamiar ukryty, 11 wzburzona, nieopanowana, 
nie ustoi wOdomu jej noga: 12 to na ulicy, to na placu, na ka?dym rogu czatuje. 13 
Chwyci!a go iO obejmuje, zO bezczelnR minR do" rzek!a: 14 »Mia!am z!o?yU oQ arS 
biesiadnR, dziT dope!ni!am swych Tlubów, 15 wysz!am tobie naprzeciw, zaczS!am ciS 
szukaU, znalaz!am. 16 Kilimem swe !o?e wys!a!am, kobiercem wzorzystym zOEgiptu, 
17 swR poTciel mirrR skropi!am, aloesem iOcynamonem. 18 ChodX, pijmy rozkosz do 
rana, mi!oTciR siS cieszmy, 19 bo mR? poza domem przebywa, uda! siS wOdrogS dalekR: 
20 wór pieniSdzy zabra! ze sobR, ma wróciU na pe!niS ksiS?yca«”.
OgarniSta namiStnoTciR, podobnie jak stra?nicy przestSpców (3,3a; 5,7; Iz 

21,11; 62,6; Ps 127,1; Ne 4,3), wypatruje ukochanego zOniewielkim prawdopodo-
bie"stwem spotkania. Jednak usprawiedliwienia jej „nieprzyzwoitego” zachowania 
nie dostarcza te? spotkanie ze stra?R. Wed!ug Trednio-asyryjskiego kodeksu praw 
zOXI wieku p.n.e. nawet wOciRgu dnia kobietom wolno by!o wychodziU na ulice 
jedynie wOokreTlonych warunkach, np. ?ony iOcórki musia!y byU zawoalowane, zaT 
niewolnice iOnierzRdnice nie mog!y byU zas!oniSte16. Kobiety b!RkajRce siS nocR 
po ulicach niewRtpliwie musia!y stawaU siS przedmiotem docieka" iOpodejrze"; 
tym bardziej nie mog!y oczekiwaU pozytywnej reakcji ze strony stra?ników. Jednak 
wOutworze pierwszym dziewczyna zachowuje siS jak partner stra?y, jakby pyta!a, 
czy nic nie zak!óci!o ich s!u?by. ByU mo?e autor chcia! wO ten sposób narzuciU 
s!uchaczowi pozytywnR ocenS zachowania dziewczyny, t!umaczRc je imperatywem 
mi!oTci, który wymaga wype!nienia, podobnie jak obowiRzki na!o?one na stra?e. 
NapiScie pomiSdzy normami spo!ecznymi, wyra?onymi wOprawnych nakazach 
egzekwowanych przez stra?e, aOprawem mi!oTci !amiRcym ten ludzki porzRdek ma 
charakter gry, która wOpierwszym utworze ko"czy siS szczSTliwie (wOprzeciwie"-
stwie do 5,2-8). Prawo mi!oTci, któremu podda!a siS kobieta, zwyciS?a, aOstra?e 
wydajR siS je respektowaU. 

14 Por. R. Ngun, „Y eological Implications of the Concept of Nephesh in the Pentateuch”, Stulos 
7 (1999), 14.

15  Por. M. Deckers, „Y e Structure of the Song of Songs and the Centrality of nep; e! (6:12)”, 
w: A'Feminist Companion to the Song of Songs, red. A. Brenner, She�  eld 1993.

16 Por. R. Borger, Rechts und Wirtschaftsurkunden, w: TUAT I, 87, n. 40.
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Odnaleziony oblubieniec nie zostaje wtrRcony do wiSzienia, lecz zabrany do 
domu matki oblubienicy – tam, gdzie wOnocy zOutSsknieniem wyczekiwa!a go na 
swoim !o?u. PostaU zakochanej kobiety, która przyjmuje te? rolS matki wOstosunku 
do ukochanego, przypomina boginiS Hathor17, wystSpujRcR czSsto wO egipskiej 
poezji mi!osnej jako opiekunka mi!oTci. 

Inaczej rozwija siS sytuacja wOdrugim poemacie Pnp 5,2-8. OOile wczeTniej 
oblubienica bez zagro?enia mog!a pytaU stra? oOswojego umi!owanego, oOtyle teraz 
scena jej spotkania ze stra?R staje siS bardziej realistyczna. B!RkajRca siS nocR po 
mieTcie kobieta jest traktowana jak cudzo!o?nica (por. Prz 7,11) albo nierzRdnica. 
ByU mo?e wOten sposób autor przestrzega przed opiesza!oTciR wOodpowiedzi na 
wezwanie mi!oTci – oblubienica nie otworzy!a drzwi oblubie"cowi, dlatego te? 
teraz, wystawiona na niebezpiecze"stwa, musi siS b!RkaU nocR po ulicach miasta. 
Wyra?enie „stra?nicy murów” (tAmxoh; yrEm.vo) odnosi siS najprawdopodobniej 
ogólnie do stra?y miasta, podobnie jak „mury” okreTlajR pars pro toto ca!e miasto. 

Wspomniany Trednio-asyryjski kodeks prawa mówi, ?e nierzRdnica nie ma 
prawa siS zas!aniaU, jej g!owa ma byU odkryta. Ka?dy, kto by zobaczy! nierzRdnicS 
zakrytR, ma jR schwytaU iOze Twiadkami doprowadziU do bram pa!acu. Wprawdzie 
nie wolno zabraU jej ozdób (bi?uterii), lecz zatrzymujRcy jR ma prawo do jej ubrania. 
Dodatkowo ma byU ukarana piSUdziesiScioma uderzeniami kijem, aOna jej g!owS 
ma byU wylana smo!a18. Podobny rygoryzm móg! siS tak?e rozwinRU wO Izraelu 
pod wp!ywem dominacji asyryjskiej. Nawet jeTli zwyczaje by!yby wOJudzie mniej 
brutalne ni? wOAsyrii, to szorstkie potraktowanie kobiety, jak iO fakt zabrania jej 
czSTci okrycia, wydajR siS wOtym kontekTcie ca!kowicie zrozumia!e19. 

\. TAJEMNICZE „TO MIASTO”

S!owo „miasto” wed!ug wokalizacji masoreckiej (ry[ib' wOpo!Rczeniu zOprzyim-
kiem b.) pojawia siS wOtekTcie hebr. Pnp wOstanie okreTlonym. ByU mo?e zwiRzany 
zOtym s!owem przedimek okreTlonoTci wskazuje nie tyle samR jego okreTlonoTU, 

17 Por. A. Niwi"ski, Mity i'symbole staro-ytnego Egiptu, Warszawa 2001.
18 Por. Borger, Rechts und Wirtschaftsurkunden, 87. 
19 Por. Iz 3,17-23. Wyobra?enia oOtym, jak móg! wyglRdaU wspomniany element ubrania, który 

zabrano kobiecie (dydIr> – pled, szal), dostarcza p!askorzeXba zOpa!acu Senacheryba przedstawia-
jRca rodzinS uchodXców judzkich zOLakisz. Por. http://www.tau.ac.il/humanities/archaeology/
projects/proj_past_lachish.html (30.03.2011).
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co funkcjS nazwy w!asnej20. OOjakie zatem miasto chodzi wO3,2.3 iO5,7? Czy „(to) 
miasto” ry[ih' (ry[ib' wO tekTcie wystSpuje zOprzyimkiem) ma charakter nazwy 
w!asnej iO odnosi siS do Jerozolimy? PoniekRd sugeruje to najbli?szy kontekst 
utworów, dlatego te? adresatami s!ów oblubienicy sR „córki jerozolimskie” (byU 
mo?e scena rozgrywa siS za murami haremu Salomona). 

Nale?y zauwa?yU, ?e ju? samo znaczenie, jak iO pochodzenie s!owa „mia-
sto” (ry[i) sR niejasne. S!owo to dosyU czSsto pojawia siS wO tekstach proroków 
przedwygnaniowych iOwygnaniowych (wO l. poj. Iz x30, Jr x79, Ez x43), jest te? 
charakterystyczne dla dzie!a historii deuteronomistycznej ( Joz x70; Sdz x49; 
1-2 Sm x69; 1-2 Krl x89), g!ównie wO tekstach zwiRzanych zO tradycjR judzkR21. 
Nie wystSpuje ono natomiast wOz!o?eniach nazw innych miejscowoTci, aOjedynie 
sporadycznie wOokreTleniach opisujRcych ich specyQ kS. 

Nie bez znaczenia musi byU tak?e fakt, ?e s!owo to pojawia siS tylko wOdo-
kumentach epigraQ cznych hebrajskich pochodzRcych zOpo!udnia22.

1) Kuntillet ’Ajrûd [H# orvat Teiman]23 – KAjr 5-8 (XI/VIII wiek p.n.e). SR to 
fragmenty dzbanów zOinskrypcjR: l$r ’r (nale-%cy) do zarz%dcy miasta (por. „zarzRdca 
miasta” ry[i_h'-rf; Joz 9,30; 1 Krl 22,26; itd.). 

2) Arad24 – Arad 24.rev.6 (VII wiek p.n.e.). Zawiera polecenie wys!ania 
wojskowego kontyngentu do niejakiego Elisza, syna Jeremiasza zORamat-negeb, 
by uprzedziU spodziewany atak Edomitów.

20 Przedimek okreTlonoTci mo?e nadaU rzeczownikowi pospolitemu znaczenie nazwy w!asnej. 
Chocia? zwykle imiona w!asne okreTlajRce konkretne osoby czy obiekty nie przyjmujR partyku!y 
rodzajnika, to odwrotnie niektóre rzeczowniki bSdRce nazwami pospolitymi mogR przyjmo-
waU przedimek wOfazie przechodzenia do funkcji nazwy w!asnej. Por. P. Joüon, T.OMuraoka, 
A'Grammar of Biblical Hebrew, Rome 1993, 505.

21 Por. A.H. Hulst, „`îr”, w: TLOT II, 880-883.
22 Por. Hebrew Inscriptions. Texts from the Biblical Period of the Monarchy witch Concordance, red. 

F.W. Dobbs-Allsopp, London 2005.
23 Kuntillet _Ajrûd (Hp orvat Teiman) znajduje siS na pó!nocno-zachodnim Synaju, na ko"cu 

Wadi Quraiya (64 km na po!udnie od Kadesz Barnea). WOokresie opadów wiele p!ytkich 
studni uOpodnó?a wzgórza umo?liwia!o magazynowanie wody wOtym pustynnym Trodowisku, 
dlatego te? ju? wOczasach staro?ytnych by!o ono wa?nym miejscem postoju karawan le?Rcym 
przy skrzy?owaniu wa?nych traktów komunikacyjnych (Gaza-Eliat iORaphia-Gaza).

24 Arad (Tel Arad znane te? jako: Tell ’Arad, Arad Rabbah, Iarda, Samra?) le?y na granicy 
pomiSdzy PustyniR JudzkR aONegewem, wOodleg!oTci 25 km na zachód od Morza Martwego 
iO45 km na wschód od Beer Szewy. 

 Jako miasto jest wymieniane wOBiblii przy po!udniowej granicy Kanaanu. PrzybywajRce oko!o 
XII w. p.n.e. plemiona Izraelskie zniszczy!y ten rejon iOnazwano go Chorma „poTwiScenie 
(wydanie) na zag!adS”. 

 Lb 21: BT „1 Król Aradu, Kananejczyk, mieszkajRcy wONegebie, dowiedzia! siS, ?e Izraelici nadciRgajR 
drogR od Atarim. Napad! na Izraela iOwziR! trochS ludzi do niewoli. 2 Wtedy Izraelici z!o?yli nastSpujRcy 
Tlub Panu, mówiRc: „JeTli dasz ten lud wOnasze rSce, klRtwR ob!o?ymy ich miasta”. 3 IOwys!ucha! Pan 
g!osu Izraela iOwyda! wOich rSce Kananejczyków. Izraelici ob!o?yli klRtwR ich oraz ich miasta. StRd 
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bn yrmy /(6)/hw brmt ngb.pn.yrqrh ’t h/(7)//yr.dbr.wdbr hmlk ’tkm//
...syn Jeremiasza w'Ramat-negeb, aby nic nie zdarzy/o si3 miastu. A's/owo króla z'tob%...
3) Lakisz25 – Lach 4 (Ostracon) obverse 7 (poczRtek VI wieku p.n.e.). Ostra-

kon ten zawiera list dowódcy placówki, prawdopodobnie zOMaresha, ok. 6,5 km 
na pó!nocny wschód od Lakisz.

/(6)/ …wsmkyhw lqh, h.!m /yhw w/(7)/y/lhw h/yrh…
Odno#nie Semachiah, Szemaiah wzi%/ go i'pos/a/ do miasta. ...
4) Khirbet Beit Lei26 – BLei 5.2 (prawdopodobnie poczRtek VI wieku p.n.e., 

ale te? wed!ug niektórych badaczy VIII–VII wiek p.n.e.). WOstaro?ytnej wieloko-
morowej grocie pochówkowej wOpobli?u Lachisz natraQ ono poza szkieletami na 
kilka rysunków iOinskrypcji na Tcianach zawierajRcych b!agania oOzbawienie Judy 
iO Jerozolimy. Mo?liwe jest, ?e grobowiec ten by! powtórnie wykorzystany przez 
grupS lewitów szukajRcych schronienia przed wojskami babilo"skimi. Wzmian-
ka oO Jerozolimie jest najstarszR zachowanR wO jSzyku iOpiTmie hebrajskim. Tekst 
zachowa! siS wO bardzo z!ym stanie, stRd te? jest ró?nie interpretowany: jako 
wyrocznia prorocka lub hymn uwielbienia JHWH27. 

miejscowoTU ta otrzyma!a nazwS Chorma”. Jednak wówczas Izraelici nie osiedlili tam siS od razu. 
PóXniej król Aradu jest wymieniony wTród 31 królów pokonanych podczas kampanii przeprowadzonej 
przez Jozuego ( Joz 12,14). Na pustkowiu le?Rcym na po!udnie od Aradu osiedlili siS póXniej Kenici. 

 Sdz 1,16: BT „Synowie Kenity, teTcia Moj?esza, wyruszyli zOsynami Judy zOMiasta Palm iOudali 
siS na pustyniS judzkR, le?RcR wONegebie ko!o Arad, iO tam zamieszkali zO ludem”. Wed!ug 
Biblii na terenach pó!nocnego Negewu zamieszka!o pokolenie Judy, natomiast na po!udniu 
– pokolenie Symeona. Prawdopodobnie jednak biblijne kananejskie Arad nie odpowiada 
dok!adnie lokalizacji Tel Arad, poniewa? to ostatnie nie by!o zamieszkane wOczasach WyjTcia. 
Wed!ug Aharoniego kananejskie Arad to „Arad domu Yerohama” zO listy Szeszonka (Nos. 
107-112) wspomnianego obok „Wielkiego Arad”.

25 Lakisz (wspó!czesne Tell ed-Duweir) to staro?ytne miasto kananejskie le?Rce na równinie Szefeli, 
40 km na zachód od Jerozolimy. Wzmiankowane jest wOkorespondencji zOAmarny jako Laki!a. 
Mieli je zdobyU Izraelici pod wodzR Jozuego (KsiSga Jozuego). Odbudowa! je syn Salomona, 
Roboam, iOuczyni! zOniego twierdzS wOcelu obrony przed najazdami Filistynów iOEgipcjan. Po 
Jerozolimie by!o ono drugim najwa?niejszym miastem królestwa Judy. Oblega! iOzdoby! je król 
Senacheryb wO701 r. p.n.e. (co przedstawia jeden zOreliefów wOpa!acu wONiniwie). WOokresie 
podbojów Nabuchodonozora II (597–587 p.n.e.) miasto to zosta!o ostatecznie zdobyte iOspalone 
przez Babilo"czyków wO586 r. p.n.e. Por. S. GRdecki, Archeologia biblijna, t. I, Gniezno 1994.

26 Khirbet Beit Lei znajduje siS 8 km na wschód od Lachisz. Podczas budowy drogi wO1961Or. 
natraQ ono na wielokomorowR grotS pochówkowR wykutR wOwapiennej skale. Znalezione 
inskrypcje nie majR bezpoTredniego zwiRzku ze z!o?onymi cia!ami, najprawdopodobniej 
pozostawili je póXniejsi goTcie szukajRcy schronienia przed zawieruchR wojennR (VII–VIOw. 
p.n.e.). Por. Hebrew Inscriptions. Texts from the Biblical Period of the Monarchy witch Concordance, 
red. F.W. Dobbs-Allsopp, London 2005, 127-130.

27 WiSkszoTU badaczy uwa?a za bardziej wiarygodnR transkrypcjS zOopracowania F.M. Cross, 
„Y e Cave Inscription from Khirbet Beit Lei”, w: Near Eastern Archaeology in the Twentieth 
Century: Essays in Honor of Nelson Glueck, red. J. Sanders, New York 1970, 299-302.
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(1)/ [’ny].yhwh[.] ’lhykh. ’rs[h /(2)/ /ry.yhdh wg’lty.yr!lm
[Ja jestem] JHWH twój Bóg. Ulituj3 si3 nad miastami Judy, wybawi3 Jerozolim3. 
Ciekawe jest to, ?e wyra?enie 0ry.yhdh iO yr!lm (miasta Judy, ... Jerozolima), 

jest rozpowszechnione te? wOpoezji biblijnej przedwygnaniowej iOwygnaniowej 
( Jr 4,16; 7,17 itd. x12; Deutero-Izajasz Iz 40,9; 44,26).

Inskrypcja zOKuntillet _Ajrûd wspomina urzSdnika królewskiego „miasta” 
(nie jest pewne, czy zO Jerozolimy). WOpóXniejszych dokumentach zOArad iOLa-
kisz rzeczownik h`yr zOprzedimkiem okreTlonoTci prawdopodobnie odnosi siS do 
Jerozolimy, pe!niRc funkcjS nazwy w!asnej28. WOprzypadku inskrypcji wOKhirbet 
Beit Lei forma status constructus l.mn. `ry ma funkcjS wyjaTniajRcR29 wOpowiRzaniu 
ze s!owem Juda („miasta Judy” sR wOapozycji do Jerozolimy – Miasta?). 

^. MIASTO

WOjSzyku hebrajskim s!owo ̀ ir (podobnie jak wOfenickim iOugaryckim ̀ r), t!uma-
czone jest zwykle jako „miasto” na okreTlenie miejsca sta!ego osadnictwa. Termin ten 
nie wskazuje ani na wielkoTU zamieszka!ego obszaru, ani na liczbS jego mieszka"ców, 
zatem mo?e siS odnosiU zarówno do ma!ej osady, jak iOsporego ufortyQ kowanego 
oTrodka miejskiego. Zawsze jednak wiRzany jest on zOosiad!R spo!ecznoTciR, która 
wykszta!ci!a ró?ne warstwy spo!eczne, mogRcR wytworzyU nadwy?kS ?ywnoTci za-
spokajajRcR potrzeby grup niezaanga?owanych bezpoTrednio wOagrokulturze. PociRga 
to za sobR zorganizowanR hierarchicznie aktywnoTU administracyjnR, militarnR 
iOreligijnR jego mieszka"ców, która wyra?a siS tak?e wOarchitekturze. ZOtego powodu 
przyjS!o siS uznawaU za pierwsze przejawy osadnictwa miejskiego pojawienie siS 
elementów budownictwa komunalnego, takich jak: TwiRtynia, pa!ac, fortyQ kacje, 
targowisko itd.30 PodR?ajRc za tym, przypisano s!owu `ir konotacje wskazujRce na 
jakRT formS fortyQ kacji31 (np. wO staropo!udniowoarabskim `r oznacza fortecS32), 
chocia? nie zawsze znajduje to uzasadnienie wOtekTcie Biblii iOwOwykopaliskach. 

28 Por. P. Joüon, T. Muraoka, A'Grammar of Biblical Hebrew, Rome 1993, 505. 
29 Tzw. explicative genitive. Por. Gesenius’ Hebrew Grammar, red. E. Kautzsch, Oxford 1993, 

§128m.
30 Por. H. Reviv, Sh. Gibson, „City”, w: EncJud IV, 738-739. 
31 Por. Hulst, „`îr”, 880.
32 Nb. WOstaropo!udniowoarabskim `r oznacza „twierdzS” por. K. Conti Rossini, Chrestomalhia 

arabica meridionalis epigraphica, Rome 1931, 213 a.
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b. MIASTA HEBRAJCZYKÓW

Hebrajskie s!owo `ir jest odnoszone przez niektórych badaczy do akadyj-
skiego )lu33, etymologicznie zwiRzanego zOhebr. ’:hl „namiot”, zatem termin ten 
mia!by odnosiU siS pierwotnie do mniej lub bardziej sta!ego „miasta namiotów” 
(por. 1OSmO 15,5 „miasto Amaleka”; 30,9 „miasto Kenitów”)34. UwzglSdnienie 
danych archeologicznych wO po!Rczeniu zO tekstem Biblii pokazuje, ?e wraz 
zOpojawieniem siS Izraela wOKanaanie zanikajR struktury wczeTniejszych miast-
pa"stw na obszarach zaludnianych przez niego. Dotyczy to g!ównie pasma wy-
?yny centralnej, zOwy!Rczeniem silnych miejskich enklaw kananejskich. Pierwsze 
osady Hebrajczyków by!y doTU prymitywne; wOrzeczywistoTci proces urbanizacji 
rozpoczR! siS wTród plemion izraelskich dopiero wOokresie monarchii od XOwie-
ku p.n.e. Pierwsze osiedla izraelskie ró?ni!y siS od kananejskich nie tylko po-
litycznR strukturR, ale te? przy!Rczanym do nich znacznie wiSkszym obszarem. 
WOpoczRtkowej fazie kolonizacji izraelskiej sta!e osady – miasta – by!y wa?nym 
elementem wOplemiennej organizacji iOca!kowicie podlega!y rzRdom starszyzny. 
WOko"cowym etapie urbanizacji, wraz zOpowstaniem monarchii izraelskiej, mia-
sto zosta!o zwiRzane zO centralnR w!adzR politycznR iO administracjR. ZO czasem, 
gdy obszary plemienne straci!y ju? swe polityczne znaczenie, miasta strzeg!y 
wiSzi ze scentralizowanR narodowR monarchiR, zwiRzanR zO g!ównym miastem 
– stolicR. 

h. STRUKTURA\b

Ani wykopaliska, ani zachowane dokumenty epigraQ czne nie dostarcza-
jR wyczerpujRcej odpowiedzi na pytanie oO strukturS miast staro?ytnej Syrii 
iOPalestyny. ZO pewnoTciR miSdzy miastami istnia!y ró?nice wywo!ane choUby 
topograQ R miejsca lub ich funkcjR; notabene wiele miast powsta!o zO ustano-
wienia w!adcy, aO nie wOwyniku stopniowego procesu historycznego rozwoju. 
Na podstawie zachowanych stanowisk archeologicznych mo?na stwierdziU, ?e 

33 Por. AHw 39a.
34 Por. Hulst, „`îr”, 880-883.
35 Y. Shiloh, „Elements in the Development of Town Planning in the Israelite City”, IEJ 28 

(1978), 36-51; " e Architecture of Ancient Israel: From the Prehistoric to the Persian Periods, red. 
A. Kempinski, R. Reich, Jerusalem 1992.
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miasta obejmowa!y zO regu!y wydzielony obszar. OTrodki posiadajRce oko!o 8 
ha powierzchni sR uwa?ane za du?e; mog!o je zamieszkiwaU ponad 3 tys. osób. 
Miasta oO Tredniej wielkoTci mia!y od kilkuset do 2 tys. mieszka"ców. Tylko 
nieliczne, g!ównie stolice, posiada!y liczbS mieszka"ców przekraczajRcR 10 
czy 20 tys. 

Miejskie mury oddziela!y iOró?nicowa!y ludnoTU na ?yjRcR wewnRtrz iOna ze-
wnRtrz miasta. Poza tym wiele miast wOMezopotamii, Syrii iOnajprawdopodobniej 
wOPalestynie by!o podzielonych wewnStrznymi umocnieniami na sektory tworzRce 
zrSby klasowej struktury. Mieszka"cy takich dzielnic uzyskiwali niekiedy pewien 
zakres samorzRdnoTci, aO charakter ich obszaru poza klasowR przynale?noTciR 
determinowa!a tak?e aktywnoTU zawodowa. 

Budowa wie? wOnajbardziej strategicznych miejscach przyczyni!a siS do 
powstania wewnStrznego ufortyQ kowanego obszaru (akropoli), który stawa! siS 
centralnR siedzibR rzRdów iOg!ównR twierdzR. WOjego sk!ad wchodzi! ca!y kompleks 
publicznych budynków, w!RczajRc wOto pa!ac w!adcy, TwiRtyniS, urzSdy, magazyny 
itp. TS czSTU miasta nazywano „wie?R” (hebr. migd)l)36 lub „cytadelR” (hebr. `op; el)37. 
Poza niR rozciRga!y siS dzielnice mieszkaniowe zOwRskimi uliczkami. PoTród nich 
znajdowa!o siS kilka bardziej przestronnych miejsc, placów (hebr. r>hôb), zwykle blisko 
bram nazywanych „placem miejskiej bramy”, na których odbywa!y siS zgromadzenia 
publiczne38. Brama miejska ju? od poczRtku formowania siS miasta by!a miejscem 
zebra" starszyzny iOurzSdników, og!aszano przy niej wyroki prawne iOwymierzano 
sprawiedliwoTU39. By!y to tak?e miejsca zawierania transakcji handlowych40. Wa?nym 
centrum ?ycia gospodarczego miasta by! targ (rynek) (hebr. !ûq)41, otwarty wOciRgu 
dnia iOzamykany na noc, przypominajRcy byU mo?e ciRg ulicznych straganów42. 
PosiadajRcy specjalny status bazar (hebr. h, ûs, )43 przynosi! zarzRdzajRcemu pokaXny 
dochód, czasami by! miejscem transakcji miSdzynarodowych, ale zwykle handlu 
lokalnego44.

36 Hebr. lD'g>mi.,]]] por. „wie?a Dawida” Pnp 4,4.
37 Hebr. lp,[oOpor. 2 Krl 5,24. 
38 Hebr. bAxr> por. Ne 8,1; 2 Krn 32,6, Pnp 3,2.
39 Por. Pwt 21,19; 22,24; Rt 4,1nn; itp.
40 Por. Neh 3,1.28; 12,39.
41 Hebr. qWv por. Pnp 3,2.
42 Por. Qoh 12,4.
43 Hebr. #Wx - „na zewnRtrz”, „ulica”, „bazar” itp., por. 1 Krl 20,34.
44 Np. „ulica piekarzy” Jr 37,21.
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_. TARGUM DO PIErNI NAD PIErNIAMI^b

Dla diaspory ?ydowskiej prze?ywajRcej gorycz klSski swego narodu u?ywanie 
wOliturgii KsiSgi PieTni nad PieTniami by!o doTU problematyczne. Bez wRtpienia 
sytuacja ta przyczyni!a siS do dalszego rozwoju interpretacji alegoryczno-homi-
letycznej, upatrujacej wOobrazie Q zycznej mi!oTci pomiSdzy mS?czyznR iOkobietR 
symboliczne odwzorowanie relacji Boga do Izraela. Taki obraz wykorzystywali ju? 
inni autorzy biblijni46. Na tle mi!osnych poematów Pnp autor targumu przedstawia 
streszczenie historii ?ydów od stworzenia Twiata a? po mesja"ski koniec czasów. 
Nale?y te? zauwa?yU, ?e Pnp nie jest jedynR ksiSgR Biblii Hebrajskiej, której sens 
literacki zosta! zmieniony: podobny proces nastRpi! wOprzypadku KsiSgi Jonasza47. 

Do naszych czasów zachowa!o siS ponad szeTUdziesiRt manuskryptów zawie-
rajRcych targum Pnp, co Twiadczy oOjego rozpowszechnieniu iOwielkiej popularnoTci 
wO?ydowskim Tredniowieczu. Manuskrypty dzielR siS na dwie grupy: zachodniR 
(manuskrypty zOPó!nocnej Afryki iOEuropy) iO jeme"skR48. Zdaniem wiSkszoTci 

45 Wa?niejsze t!umaczenia iOopracowania krytyczne tekstu odwo!ujace siS do ró?nych aramejskich 
wersji Targumu Pnp to m.in.: J. Gill-H. Gollancz, " e Targum to the Song of Songs, London 
1908; L. Díez Merino, „El Targum al Cantar de los Cantares (tradición sefardí de Alfonso 
deOZamora)”, Est bíb 38 (1979-80) 295-357; L. Díez Merino, „Targum al Cantar de los Cantares 
(texto arameo del Códice Urbinati 1 y su traducción)”, An Fil 7 (1981) 237-284; A.A. Piattelli, 
Targum Shir ha-shirim (Parafrasi aramaica del Cantico dei Cantici), Roma 1975; B.OGrossfeld, 
" e Targum of the 2 ve Megillot edited with an introduction, New York 1973; U.ONeri, Il Cantico 
dei Cantici. Antica interpretazione ebraica, Roma 1976; C.OAlonso Fontela, El Targum al Cantar 
de los Cantares, Universitad complutense de Madrid 1986 (msO110 deOParis); P. Vulliaud, Le 
Cantique des Cantiques d’après la tradition juive, Paris 1925; M.J.OMulder, De Targum op het 
Hooglied, Amsterdam 1975; E. Levine, " e Targum to the 2 ve Megillot (Ruth, Ecclesiastes, Can-
ticles, Lamentations, Esther). Codex Vatican Urbinati 1, Jerusalem 1977; Manns, Frederic, „Le 
Targum du Cantique des Cantiques: Introduction et Traduction du Codex Vatican Urbinati 
1”, Liber Annuus 41 (1992), 223-301; P.S. Alexander, " e Targum of Canticles. Translated, with 
a'Critical Introduction, Apparatus, and Notes (Y e Aramaic Bible, 17A), Collegeville 2003.

46 Por. Iz 62,5; Jr 2,2; Ez 16; Oz 1-3. Przypomina oOtym Tredniowieczny komentator ?ydowski, 
Ibn Ezra, we wstSpie do komentarza do Pnp.

47 A.J. Band, „Swallowing Jonah: Y e Eclipse of Parody”, Prooftexts 10 (1990), 177-195.
48 Teksty tradycji jeme"skiej znalaz!y, jak do tej pory, niema!e zainteresowanie, poczRwszy 

od pionierskiej pracy R.H. Melamed, „Y e Targum to Canticles according to six Yemen 
Mss. compared with the »Textus Receptus« (red. P. de Lagarde)”, JQR 10 (1920), 377-410; 
11O(1921), 1-20; 12 (1922), 57-117; natomiast zachodnie jeszcze oczekujR na kompleksowe 
opracowania. Por. Luis Diez Merino, „Targum al Cantar de los Cantares (texto arameo del 
Codice Urbinati 1 y su traduccion)”, Anuario de Filologia 7 (1981), 237-284; E. Levine, " e 
Targum to the Five Megillot: Ruth, Ecclesiastes, Canticles, Lamentations, Esther: Codex Vatican 
Urbinati I, Jerusalem 1977; C. Alonso Fontela, El Targum al Cantar de los Cantares (Edición 
Crítica), Madrid 1987. Teksty zachodnie wyraXnie tworzR jednR rodzinS wywodzRcR siS ze 
wspólnej wersji. Melamed wOswoim pionierskim dziele przedstawi! szczegó!owe porównanie 
tradycji tekstów jeme"skich zOzachodnimi (chodzi tu przede wszystkim oOtekst wydany przez 
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badaczy teksty zOtradycji zachodniej, mimo widocznych poprawek iOglos kopistów, 
sR bli?sze wersji pierwotnej. 

Targum do Pnp nale?y do grupy targumów, zOt!umaczenia których nie mo?na 
odtworzyU, nawet wOprzybli?eniu, tekstu orygina!u hebrajskiego, gdy? zosta! on 
jakby „rozpuszczony” wO aramejskiej parafrazie. PóXniejsza wersja neoaramejska 
odbiega znacznie zarówno od tradycji zachodniej, jak iO jeme"skiej. Jest ona nie 
tylko aktualizacjR, ale iO reedycjR starszej parafrazy targumicznej, która paradok-
salnie sta!a siS trudniejsza nawet od tekstu biblijnego hebrajskiego dla mówiRcej 
wOdialekcie neoaramejskim wspólnoty Hakhamim zOKurdystanu. Zawiera ona 
wiele zapo?ycze" zOhebrajskiego, perskiego iOarabskiego49. 

i. TEKST PARAFRAZY ARAMEJSKIEJbk

Pnp 3,2: 
anmz !kvml rxsnw lyzynw ~wqn !ylyal !yla larvy tyb !yrma TAR 

hvdwq hnykvw h ~dq-!m !plwa [btnw atyrvml arbm hvm hysrpd 
`wxkva alw !wtsbw atajylpbw !ywrqb wrzxw annm tqltsad

Dzieci (dom) Izraela powiedzia/y jedne do drugich: „Chod1my ju- i' otoczmy Namiot 
Spotkania, który Moj-esz rozbi/ poza obozem, szukajmy poucze4 przed Panem i'Szekiny 
#wi3tej, która odesz/a od nas”. Chodzili woko/o miast/dzielnic, ulic i'placów, lecz nie znale1li. 

WOtym wersecie targumista odnosi hebrajski tekst Pnp do fragmentu zOKsiSgi 
WyjTcia (Wj 33,7-11), gdzie jest mowa oOMoj?eszu rozbijajRcym namiot poza 
obozem. Jest to typowy przyk!ad kontekstualizacji charakterystyczny dla inter-
pretacji targumicznej. 

Paula de Lagarde wOHagiographa chaldaice, Leipzig 1873, 145-163), udowadniajRc, ?e tworzR 
one dwie ró?ne recenzje targumu do Pnp. Niektóre zOtych ró?nic sR systematyczne, np. za-
chodnie majR zami!owanie do niezwiRzanej partyku!y dope!nienia di, natomiast jeme"skie 
majR enklityczne; zachodnie te? preferujR pe!ne iOdonoTne tytu!y.

49 Wersja neoaramejska jest znana zOdwóch manuskryptów: 1) Columbia University Library 
X893 M686 (kopiowany wONerwa ok. 1647 roku przez Abdalla b. Sibar); 2) Hebrew Uni-
versity – National Library Jerusalem 8 925 (kopiowany te? wONerwa ok. 1798 roku). Ró?nice 
wOstosunku do wczeTniejszej wersji targumu powsta!y nie tylko wOwyniku procesu t!umaczenia 
niejasnych fragmentów aramejskiego targumicznego na nowoaramejski, ale tak?e przez do-
datki iOcelowe opuszczenia. Jest ca!kiem prawdopodobne, ?e niektóre zOró?nic odzwierciedlajR 
oryginalnR wersjS targumu do Pnp, aO inne sR jedynie wynikiem Twiadomej reedycji starszej 
wersji, dostosowujRcej jR do specyQ cznej spo!ecznoTci ?ydowsko-kurdyjskiej diaspory.

50 Tekst spó!g!oskowy za wydaniem " e Bible in Aramaic: the Hagiographa – Transition from 
Translation to Midrash, vol. 4a, red. A. Sperber, Leiden 1968.
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Wj 33,7 BT: „Moj?esz zaT wziR! namiot [lh,aoh'] iO rozbi! go za obozem [hn<x]m;], 
iOnazwa! go Namiotem Spotkania [d[eAm lh,ao] . AOktokolwiek chcia! siS zwróciU 
do Pana, szed! do Namiotu Spotkania, który by! poza obozem”.
S!owo „namiot” lh,aoh' nie powinno byU !Rczone zOokreTleniem „Przybytek” 

!K'v.Mih;, oOktórego budowie mówi dalsza czSTU tekstu Wj 35-39. 
Wj 35,11 BT: „to jest przybytek [!K'v.Mih] iO jego namiot [lh,aoh'], przykrycia, kó!ka, 
deski, poprzeczki, s!upy iOpodstawy”.
WO tym to „namiocie”, rozbitym poza obozem, Szekina (hnykv), czyli 

„ObecnoTU Bo?ej TwiStoTci”51, spotyka!a siS zOMoj?eszem (Wj 33,9). Targumista 
interpretowa! wyjTcie Szekiny poza obóz jako skutek grzechu Izraela zwiRzanego 
zOkultem z!otego cielca52. PodR?ajRc tym tropem, Raszi wyciRga logiczny wniosek, 
?e Moj?esz, naTladujRc zachowanie Boga, rozbi! w!asny namiot poza obozem 
iOczyni! tak a? do ustanowienia Przybytku53.

Wed!ug targumisty Namiot Spotkania (aram. anmz !kvm = hebr. d[eAm lh,ao 
– ’ōhel mô`ēd) by! miejscem uzyskiwania poucze" (aram. !plwa ’ulpan). Inter-
pretacja ta odpowiada obecnej wO targumach tendencji postrzegania Przybytku 
iO rwiRtyni nie tylko jako miejsca sk!adania oQ ar, ale te? jako Batei Midrash – 
„Domy Studiów” (por. TgPnp 3,4). Potwierdza to zarówno Tragum Onq. do Wj 
33,7: Wzi%/ Moj-esz namiot i'rozbi/ go dla siebie poza obozem, w'pewnej odleg/o#ci 
od obozu, nazwa/ go Namiotem Domu Poucze4 (an"p'lwau tybe !k;vm;), jak iOwO tym 
samym sensie Targum Neof. ad loc. ... nazwa/ go Namiotem Spotkania, ktokolwiek 
poszukiwa/ poucze4 sprzed Pana, wychodzi/ do Namiotu Spotkania. Natomiast Tar-
gum Pseudo-Jonatana !Rczy dodatkowo pouczenia zOwyznawaniem grzechu, co 
odpowiada rozumieniu tego fragmentu zOKsiSgi WyjTcia przez autora Targumu 
Pnp jako nawiRzanie do nawrócenia: ... nazwa/ go Namiotem Domu Poucze4, kto-
kolwiek nawróci/ si3 z'doskona/ym sercem przed Panem wychodzi/ do Namiotu Domu 
Poucze4, który by/ poza obozem; wyznawa/ swoje grzechy i'modli/ si3 za swoje grzechy 
i'przez modlitw3 móg/ uzyska5 przebaczenie.

WO targumie Pnp s!owa tego wersetu wypowiada pokutujRcy Izrael, który 
powraca do Boga. Pierwsza czSTU jest monologiem: „dzieci Izraela powiedzia!y 
jedne do drugich”, aOwOko"cu pojawia siS gorzka rea eksja oObezowocnych wy-
si!kach. S!owa „miasta/dzielnice” (aram. !ywrq), „ulice” (aram. atajylp), „place” 

51 Por. G. O’Collins, E.G. Farrugia, Leksykon poj35 teologicznych i' ko#cielnych, t!um. J.OO?óg, 
B.O[ak, Kraków 2002.

52 Midrasz wiR?e rozbicie namiotu poza obozem zO gniewem Moj?esza na Izrael – opuszcza 
on obóz, solidaryzujRc siS niejako zOBogiem. ZwiRzana zO tym wydarzeniem zasada mówi, 
?e ucze" nie mo?e wchodziU wO relacje zO ludXmi, których ekskomunikowa! nauczyciel. Por. 
Exod.R. 45.2; oraz " e Legends of the Jews, vol. III, red. L. Ginzberg, New York 1911, 132. 

53 Por. Exod.R. 45.3.
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(aram. !wts) sR rozumiane jako odwo!anie do obozu izraelskiego, pozbawionego 
wOtym momencie obecnoTci zarówno Moj?esza, jak iOSzekiny. Co ciekawe, wydaje 
siS. ?e targumista samo hebrajskie s!owo „miasto” te? rozumie jako symboliczne 
odniesienie do Namiotu (por. 3,3). 

PodobnR interpretacjS przedstawia tak?e wersja neoaramejska54:
Pnp 3,2: !ywIv.li $a;aj'W $z:aa' !WmWq :h:rewOk al;j. ak' laer'fyI aw"yrIm.a; rg:nai N-A$Tg

 hr'wOT $P;leW $a;m.v; TyBit; ,rK;s.a; DNImi raw" hvemo hleaw"s.rIP.DI ah'al'yaiD> D[iw: DmiykeD> 
 ynIyveyrem. al'm.rID> ,aT'v.D;wOqm. hDeyDI hn"ykiv; al'k.z:ak' !ay" ,ah'al'yai DMiWPm. an"yke rK; 

.aw"yzEak' al;W ,hnEaD'y>ym;B.W ,hyyEc.[i hrec.q;B.W ,aL'WK aT'ydIm.Bi aw"yaeaj'W .ynIyhean"GIB. 
Dlatego Izrael powiedzia/, jeden do drugiego: Powsta4, chod1my i' szukajmy miejsca 
Bo-ego Namiotu Spotkania, który Moj-esz rozbi/ poza obozem, z' pewno#ci% us/yszy-
my i'poznamy ponownie Tor3 z'ust Boga lub zobaczymy Jego Szekin3, która by/a nam 
odebrana z'powodu naszych grzechów. Szukali w' ca/ym mie#cie, zamkach warownych 
i'placach miasta – ale nie znale1li jej. 

WOnastSpnym wierszu Izrael kontynuuje swojR mowS.
Pnp 3,3:

armym trjm yrjn yawlw !rhaw hvm yty wxkva larvyd atvnk trma Tg 
tnykv qsy[-l[ !whl tylyavw rwzx-rwzx hyty !rxsmd anmyz !kvmb hd
qsa rma !ykw larvyd abr arps hvm byta hynm tqltsad hd arqy
hytnykv ty yrvyw !wkybwx l[ rpky ~a-am h ~dq ylcaw amwrm ymvl

`!ymdqlmk !wkynyb

Zgromadzenie Izraela powiedzia/o: „Moj-esz, Aron i'Lewici, stra-nicy stra-y S/owa 
JJ w'namiocie spotkania, którzy chodz% wokó/ niego, znale1li mnie. Zapyta/am ich 
o'Chwa/3 Obecno#ci JJ, która by/a mi odebrana. Moj-esz wielki Pisarz Izraela, odpo-
wiedzia/ jak nast3puje: „Wst%pi3 do nieba na wysoko#ci i'b3d3 si3 modli/ przed JJ. Mo--
liwe -e przebaczy wasz% win3 oraz sprawi, -e zamieszka jego Szekina po#ród was jak 
poprzednio. 

Hebrajski werset zawierajRcy s!owa oblubienicy do „stra?ników” nie jest 
jednoznacznie sparafrazowany przez targumistS iOdodaje odpowiedX Moj?esza. 
Mo?na zauwa?yU, ?e targumista nie chcia!, by jego t!umaczenie by!o czytane 
wO oderwaniu od tekstu hebrajskiego. „Miasto” (hebr. ry[i) jest identyQ kowane 
zONamiotem Spotkania (aram. anmyz !kvm), aO „stra?nicy” (hebr. ~yrIm.Voh;) sR 
interpretowani jako autorytety nauczycielskie Izraela: Moj?esz, Aaron iOLewici. 
Ten zwiRzek pomiSdzy Lewitami aOstra?nikami jest uzasadniony tak?e przez tekst 
biblijny, choUby Lb 3,5-7:

54 Tekst za: Yona Sabar, Targum de-Targum: an old Neo-Aramaic version of the Targum on Song 
of Songs, Wiesbaden 1991.
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 BT 5 „Przemówi! znowu Pan do Moj?esza tymi s!owami: „Ka? siS zbli?yU pokoleniu 
Lewiego iOpostaw je przed kap!anem Aaronem: niechaj mu s!u?R (strzegR go) [At*ao 
Wtßr>vew>]! ...7 Pe!niRc s!u?bS (strzegR) [Wråm.v'w>] wOprzybytku, troszczyU siS bSdR wszyscy 
oOto, oOco on sam iOca!a spo!ecznoTU winna dbaU wOzwiRzku zONamiotem Spotkania”.

Jeszcze bardziej sugestywnej analogii pomiSdzy „stra?nikami krR?Rcymi wokó! miasta” 
zOPnp 3,3 aOpokoleniem Lewiego dostarcza KsiSga WyjTcia 32,2755. Fragment ten 
nadaje pozytywnR ocenS Moj?eszowi iOLewitom wOkontekTcie historii kultu cielca 
– odstSpcom wymierzajR oni karS (Wj 32,26-27). Bardziej problematycznR postaciR 
okazuje siS Aaron (por. Wj 32,21-25). Zaliczenie go do grona „stra?ników” odzwier-
ciedla zapewne tendencje usprawiedliwiajRce go od zarzutu sporzRdzenia cielca56.

Wyra?enie „stra?nicy stra?y S!owa (Memra) Pana wONamiocie Spotka-
nia” przypisuje Moj?eszowi, Aaronowi iOLewitom autorytet nauczycielski. Ju? 
wO poprzednim wersecie (por. 3,2) Namiot Spotkania by! przedstawiany jako 
Bet Midrasz. Mo?na zatem przyjRU, ?e „S!owo (Memra) Pana” odnosi siS do 
samej Tory – targumista najprawdopodobniej nawiRzuje do hagady mówiRcej, ?e 
„prawdziwymi stra?nikami miasta” sR „nauczyciele Biblii iOMiszny”57. Poza tym 
mo?liwe jest tak?e przyrównanie Memry do Szekiny – Moj?esz, Aaron iOLewici 
us!ugiwali Szekinie objawiajRcej siS wOPrzybytku. 

WOodpowiedzi Moj?esza na pytanie Izraela targumista zaznacza jego funk-
cjS poTredniczRcR iO jednajRca. Taki obraz Moj?esza znajduje swój pierwowzór 
wOtekTcie Wj 32,30-31:

BT 30 „Nazajutrz zaT tak powiedzia! Moj?esz do ludu: »Pope!niliTcie ciS?ki grzech; ale 
teraz wstRpiS do Pana, mo?e otrzymam przebaczenie waszego grzechu«31. IOposzed! 
Moj?esz do Pana, iOpowiedzia!: »Oto niestety lud ten dopuTci! siS wielkiego grzechu, 
gdy? uczyni! sobie boga ze z!ota«”.

aOwOpóXniejszej interpretacji targumicznej jest tak?e wiRzany dos!ownie zOwstR-
pieniem do nieba. 

PodobnR interpretacjS przedstawia tak?e wersja neoaramejska tego wersetu:
hnEaa'jW hreaj'n: ,hyyEaw"yleW !roh;a;W hvemo WNy:yz>ki :laer'fyI T[iam'g: aR'mi N-A$Tg

,hnEaw"r>dIk; aB'r>a; aw"ynIK.s;W ,hDeyDI aw"r>qil. aw"ywEah' !Wnh.a;D> ,ah'al'yaiD> D[iw: DmiykeW !K;v.miD> 
hleyliWwkm; hWEWrmiB. !WkyleyzEk.ai jq; ynIyNEmi al'm.rID> ah'al'yaiD> hn"ykiv; DLiai :yliyrIq.WBm.WO

 hyMevil. !qis.y: DBi $D;yDI rjiak' al;j. :hRemiW laer'f.yID> aw"r>Wr ay"Wn hvemo hNEB;wOgOm. !ah'al'yai 
 hn"ykiv; !Kis.m;W ,laer'f.yI T[im'g: ay" ,$h;an"GIl. rpia¾g" !w:wk. .ah'al'yai ~q; !liac'm.W an"am'wOr 

!at'ymeq; ar'aK' $ai !WkynEyBe hDeyDI 

55 BTP „IO rzek! do nich: »Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ka?dy zOwas niech przypasze miecz do 
boku. PrzejdXcie tam iOzOpowrotem od jednej bramy wOobozie do drugiej iOzabijajcie: kto swego 
brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego«”. Por podobnie Cant.R. 3:3n do Wj 32,27.

56 Por. " e Legends of the Jews III, 121-24.
57 Por. Lam.R. Proem 2, opowiada oOpróbie organizacji ?ycia religijnego wOmiastach ?ydowskich.
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Zgromadzenie Izraela powiedzia/o: Znale1li nas Moj-esz i'Aaron oraz Lewici, któ-
rzy s% stra-nikami i'nosz%cymi Przybytek i'Bo-y Namiot Spotkania – poniewa- s% 
blisko niego, i'mieszkaj% wokó/ niego – zapyta/em ich: Czy widzieli#cie mo-e Sze-
kin3 Boga, któr% zabrano od nas? B/agam was, poka-cie Boga! Moj-esz wielki pro-
rok Izraela odpowiedzia/ mi, mówi%c: Ze wzgl3du na ciebie wst%pi3 do wysokiego 
nieba i' b3d3 si3 modli/ przed Bogiem. O! -eby chcia/ On przebaczy5 twój grzech, 
O! Zgromadzenie Izraela, i' sprawi/ by Szekina przebywa/a po#ród was jak na 
pocz%tku!

Pnp 5,7:
atrq l[ rwzx-rwzx !yqy[mw axrwa !yrjnd yadsk ynwqbda Tg 

agt wljn atybvb wlybwa ynmw abrxb wljq ynm ~lvwryd
hlbrl yhwlybwaw hdwhyd aklm ayqdcd arwc l[m atwklmd

`ayrwv ty !yrjnw atrq l[ !yqy[md lbbd am[ yhwny[ ty wymsw

Pochwycili mnie Chaldejczycy, którzy strzegli dróg i'woko/o oblegali miasto Jeruzalem. 
Cz3#5 moj% zabili mieczem a' cz3#5 zabrali do niewoli. Mieszka4cy Babilonu, którzy 
oblegali miasto i'pilnowali murów – zabrali koron3 królewsk% (diadem, por.4,9) z' szyi 
Sedecjasza, Króla Judzkiego, zabrali go do Riblah i'wy/upali jego oczy. 

Targumista wk!ada wO usta Izraela s!owa opisujRce zdobycie Jerozolimy przez 
Babilo"czyków oraz zwiRzane zO tym epizodem pochwycenie iO oTlepienie króla 
Sedecjasza. Wydarzenie to wspomina Druga KsiSga Królewska 25,1-5: 

BT 1 „WOdziewiRtym roku jego panowania, dziesiRtego miesiRca iOdziesiRtego dnia 
miesiRca przyby! król babilo"ski, Nabuchodonozor, wraz zOca!ym swoim wojskiem 
przeciw Jerozolimie, obleg! jR, budujRc doko!a niej wa!y oblS?nicze. 2 Miasto by!o 
oblS?one a? do jedenastego roku panowania króla Sedecjasza. 3 WO czwartym zaT 
miesiRcu, dziewiRtego dnia miesiRca, kiedy g!ód sro?y! siS wOmieTcie iOnie by!o ju? 
chleba dla ludu kraju, 4Ouczyniono wy!om wOmieTcie. Wszyscy wojownicy uciekli 
zOmiasta nocR przez bramS miSdzy podwójnym murem powy?ej ogrodów królewskich. 
Chaldejczycy zaT znajdowali siS doko!a miasta. Wyszli wiSc drogR prowadzRcR ku 
Arabie. 5 Wojsko chaldejskie Tciga!o króla iOdopSdzi!o go na stepie Jerycha, ca!e zaT 
jego wojsko opuTci!o go, idRc wOrozsypkS” (paralelna relacja: Jr 39,1-9; 52,4-11).

Autor targumu tym razem identyQ kuje „stra?e” (~yrI±m.Voh;) zO„Chaldejczykami”, chocia? 
poprzednio, wOparalelnym fragmencie do Pnp 3,3, uto?samia! ich zO„Moj?eszem, 
Aaronem iOLewitami”58. Jak wspomniano wczeTniej, zadaniem Lewitów by!o 
pilnowanie S!owa, co doTU brutalnie wyra?a fragment zOKsiSgi Powtórzonego 
Prawa 33,9: 

BT „OOojcu swym on mówi iOoOmatce: „Ja ich nie widzia!em”, nie zna ju? swoich 
braci, nie chce rozpoznaU swych dzieci. Tak s!owa Twego strzegli, przymierze Twoje 
zachowali”.

58 Podobnie Cant.R. 5,7.1.
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Na polecenie Moj?esza lewici ukarali odstSpców od wiernoTci Bogu Przy-
mierza, którzy oddali siS kultowi z!otego cielca (Wj 32,27). Przez analogiS do 
tego wydarzenia targumista postrzega rolS Chaldejczyków jako narzSdzia wOrSkach 
Pana dokonujRcego pomstS na odstSpcach od Przymierza. Podobne podejTcie do 
tych trudnych wydarze" historycznych wyra?ali tak?e prorocy, np. Jeremiasz na-
zwa! Nabuchodonozora, króla Babilonu „moim ( JHWH) s!ugR” (yDIb.[; lb,B'-%l,m, 
rC:ar<d>k;Wbn>) ( Jr 25,9). Targumista stopniuje sankcje karne, jakie dotknS!y Izrael. 
ParafrazujRc tekst hebrajski, dokonuje rozró?nienia pomiSdzy: „uderzyli mnie” 
(hebr. ynIWKåhi) aO„zranili mnie” (ynIW[c'p.): pierwsze jako Tmiertelne od miecza (abrxb 
wljq), aOdrugie odnosi do wygnania (atybvb wlybwa). Wspomniane wO tekTcie 
Pnp „moje okrycie (p!aszcz)” (ydIydIr>) jest ró?nie interpretowane: albo jako „ko-
rona” (agt), albo, wOniektórych manuskryptach, jako czeTU ubioru króla (kbynt’). 
Nazwa Riblah [hlbr] jest najprawdopodobniej zaczerpniSta zO2 Krl 25,6 iObywa 
kojarzona zO jednym zOtrzech miejsc wygnania59.

Podobnie wersja neoaramejska:
,~yIl'v;WryI DnIar'c.x;m. rC;n:T.T;k.WBD> rK;s.a; ,hyEaD's.K; yBiai Wlq.li[. N-A$Tg.

at'Wnj;l.WvD> gOn>aT' WLpiv. ~h;W ,hBeyhin:B. Wlk.l;B.Wn [YNImiW] ,aP'yseB. Wlk.l;jiq. [YNImi]
~y[iv'r; WlyrIwOqm.ai hnEyaeW ,rysiK.y: WLBiwOnW ,hd'Why DnIaj'l.Wv WhY"qiD>ci Dviyrem.

 .~yIl'v;WryI DnIar'Wv Dqiaw"D; ,hyEan"D>D;¾g>B;D>
Znale1li mnie Chaldejczycy, armia Buchtantassara oblegaj%ca Jerozolim3. Niektórych 
z'moich zabili mieczem, a'niektórych uprowadzili do niewoli. Oni te- zdj3li koron3 nie-
podleg/o#ci z'g/owy Sedecjasza , króla Judzkiego. Pojmali go, a'jego oczy wy/upali w#ciekli 
Bagdajczycy, zdobywcy murów Jerozolimy. 

j. MIASTO WOARAMEJSKIEJ PARAFRAZIE PNP

Jako odpowiednik hebrajskiego s!owa „miasto” wOtekTcie targumu pojawia siS 
s!owo atyrq hyrq (qiry)/qr*, qr+t, )), które mo?e oznaczaU miasto, wioskS, aOnawet 
terytorium miasta lub w!asnoTU60. S!owo to wOjSzyku aramejskim biblijnym zwykle 
jednak okreTla miasto (9x Ezr 4,10-21), pojawia siS tak?e sporadycznie wOtekTcie 
hebrajskim (10x Iz, 5x Prz, 3x Hab.; paralelnie do ry[iO(`ir), np. Iz 1,26)61. Nale?y 
zauwa?yU, ?e s!owo ryqi (qîr) oznacza przewa?nie wOhebrajskim mur lub TcianS 
(25x Ez, 13x 1 Krl), dlatego te? forma hy"r>qi (qiry)) jest odnoszona do osiedla 

59 Por. " e Legends of the Jews VI, 407, n. 56; por. Pesiq. Rab. 31.10.
60 A'Compendius Syriac Dictionary, red. J. Payne Smith, Oxford 1903, 519.
61 Por. hebr. qeret (Hi 1x, Prz 4x), ugaryckie qrt/qryt, fen-punickie qrt, moabickie qr.
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lub miasta otoczonego murem. UwzglSdniajRc hipotetycznR wymianS pomiSdzy 
spó!g!oskami ` oraz q, niektórzy badacze odnoszR rdze" qr do `r, wyciRgajRc zOtego 
znaczenie dla s!owa ry[iO`r jako „miejsce os!oniSte kamiennym murem” – jest to 
jednak zwiRzek doTU wRtpliwy62. 

Aramejska interpretacja hebrajskiego s!owa ry[iO „miasto” iO powiRzanych 
zOnim okreTle":

BHS Tg NA-Tg
3,2 ry[iªb' anmz !kvml ah'al'yaiD> D[iw: DmiykeD> !ywIv.

(to) miasto/
Miasto

namiot spotkania (hebr. 
d[e_Am lh,aoå)

Miejsce Bo-ego namiotu spotkania 
(n-ar. am'yke dy[iw: ) 

tAbêxor>bå"W ‘~yqiw"V.B; !wtsbw atajylpbw !ywrqb hnEaD'y>ym;B.W ,hyyEc.[i hrec.q;B.W ,aL'WK aT'ydIm.Bi
ulice i'place miasta/dzielnice, ulice i'pla-

ce(?) 
W'ca/ym mie#cie, zamkach (/ac.) 
warownych i'placach 

3,3 ry[i_B'; anmyz !kvmb Ah'al'yaiD> D[iw: DmiykeW !K;v.miD

(to) miasto/
Miasto

namiot spotkania (hebr. 
d[e_Am lh,aoå)

Przybytek i'Bo-y Namiot 
Spotkania

~yrIêm.Voåh hd armym trjm yrjn yawlw 
!rhaw hvm

hnEaa'jW hreaj'n: hyyEaw"yleW !roh;a;W hvemo

stra-nicy Moj-esz, Aron i'Lewici, 
stra-nicy stra-y S/owa 
(Memra) YY

Moj-esz i'Aaron oraz Lewici, 
stra-nicy i'nosz%cy (Przybytek 
i'Namiot Spotkania Boga)

5,7 ry[iÞB' ~lvwryd atrq ~yIl'v;WryI

(to) miasto 
(Miasto)

(to) miasto Jerozolima Jerozolima

~yrI±m.Voh; axrwa !yrjnd yadsk rC;n:T.T;k.WBD> rK;s.a; hyEaD's.K;

stra-nicy Chaldejczycy, którzy strzegli 
dróg

Chaldejczycy, armia 
Buchtantassara

62 Por. H.J Dreyer, „Y e roots qr, `r, g�r and � /ţr – „stone, wall, city etc.”, w: De fructu oris sui. 
FS A. van Selms, (Pretoria Oriental Series 9), Leiden 1971, 17-25; za: TDOT XIII, 26.
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Pk. MIASTOwJEROZOLIMA JAKO rWI]TE IOSANKTUARIUM

TwierdzS Syjon (!AYci td:cum.), po zdobyciu jej przez wojsko Dawida, nazy-
wano „miastem Dawidowym” (dwID" ry[i) (2 Sm 5,7). Sprowadzono do niej ArkS 
Przymierza (6,12nn), aOpóXniej, wed!ug biblijnej tradycji, pochowano tam Dawida 
iOwielu nastSpnych królów judzkich (1 Krl 2,10; 11,43; itd.). Swój presti? miasto 
zawdziScza!o nie tylko temu, ?e by!o siedzibR w!adcy iO jego dworu, ale tak?e 
wybudowanej wOniej TwiRtyni. Nie do ko"ca udane reformy Ezechiasza iOJozjasza 
odwo!ujRce siS do autorytetu tego miejsca dR?y!y do centralizacji w!adzy iOkultu. 
Nie dziwi zatem, ?e niebawem po upadku Jerozolimy, jak iOwOokresie tzw. drugiej 
TwiRtyni, „miasto” bywa nazywane „miastem TwiStym” (vd<Qoh; ry[i) (Iz 48,2; 52,1; 
Neh 11,1.18 por. Dn 9,24). Podobne Twiadectwo dostarczajR jeszcze dokumenty 
znad Morza Martwego:

Xdqh ryO[m wacy rXa glp˜ tybÙ Î ÄÄ Ð Å rwd @lal wyrmXlw CD 20:22
... wierni mu do tysi3cznego pokolenia [ ] domu Pelge, którzy wyszli ze #wi3tego miasta 
Na uwagS zas!uguje tak?e okreTlenie „miasto sanktuarium” (Xdqmh ry[ `îr 

hammid)!):
amjl Xdqmh ry[b hXa ~[ Xya bkXy la œ Ú Å awh Xdwq CD 12:1

Å ~tdnb Xdqmh ry[ ta 2
[gdy- szaba]t 12:1 jest #wi3ty. Nikt nie powinien spa5 z' kobiet% w'mie#cie #wi%tyni 
kalaj%c 2 miasto #wi%tyni ich nieczysto#ci%. ...
Uzasadnione zatem jest tak?e s!ownictwo, które pojawia siS wO tekstach 

Nowego Testamentu, wOEwangelii Mateusza iOKsiSdze Apokalipsy:
BT Mt 4,5 „Wtedy wziR! Go diabe! do Miasta rwiStego, ["#$ %&'($ )*+,$] postawi! 
na naro?niku TwiRtyni” (por. Mt 27,53);
BT Ap 21,2 „IOMiasto rwiSte - Jeruzalem Nowe [)1. 234+. )1. 567*. 8%,9:;*41$ 
<*+.1.] ujrza!em zstSpujRce zOnieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna 
wOklejnoty dla swego mS?a”.

WOtym kontekTcie nie mo?na te? zapomnieU oOaktualnej arabskiej, popularnej 
wTród wyznawców islamu, nazwie Jerozolimy „rwiSte” (el-quds). 

Bez wRtpienia g!ównR przyczynR pojawienia siS takich okreTle" by!a sakra-
lizacja Jerozolimy przez zwiRzanie zOniR obecnoTci Arki Przymierza oraz zbudo-
wanie centralnej TwiRtyni. Jednak decydujRcR by!a nie tylko pamiSU oOsplendorze 
stolicy zOprastarR TwiRtyniR, ale tak?e tradycja miejsca wybranego przez Boga, 
ju? wOczasach Abrahama (Rdz 22). WOpóXniejszych czasach idea miejsca wybra-
nego przez Boga da!a podstawS do religijnych restrykcji nakazujRcych ochronS 
iOuwolnienie tego Miasta od wszelkiej nieczystoTci. Przyk!adem jest wspomniany 
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wy?ej tekst CD 12,1n, aOtak?e fragment zO2 Krn 8,11 mówiRcy oOtym, ?e córka 
faraona musia!a opuTciU „TwiSte miejsce” tzn. „Miasto Dawida” (dywID" ry[i), bo 
„wesz!a do niego Arka Pana”. PodR?a za tym kolejne okreTlenie Jerozolimy jako 
„miasta JHWH” (hwhy-ry[i) (Ps 101,8; Iz 60,14; itd.) iO„miasta Boga” (~yhil{a/-ry[i) 
(Ps 46,5; 48,2.9; itd.). 

PODSUMOWANIE

Przedstawiona doTU pobie?na analiza pobocznego wRtku literackiego, jakim 
jest temat miasta wOKsiSdze PieTni nad PieTniami iO jego póXniejsza parafraza 
aramejska wOtargumach, pozwala wysnuU pewne przypuszczenia iOpostawiU dalsze 
pytania dotyczRce genezy tekstu hebrajskiego oraz historii jego interpretacji.

P. DATOWANIE IOPOCHODZENIE HEBRAJSKIEGO TEKSTU PNP

WOpoczRtkowej fazie osadnictwa hebrajskiego, wOodró?nieniu od urbanizacji 
kananejskiej, powstajRce miasta by!y centrami organizacji plemiennej obejmujR-
cej swym zasiSgiem znacznie wiSksze obszary. ZO takiej struktury organizacyjnej 
wy!oni!a siS monarchia judzka, która wokó! jednego „miasta” zdo!a!a po!RczyU 
konfederacje plemion, dR?Rc do centralizacji w!adzy iOkultu. WO zwiRzku zO tym 
Jerozolima, jako centrum polityczne iOreligijne, by!a okreTlona jako „(to) Miasto” 
(`îr – wOfunkcji nazwy w!asnej) bez ?adnego dope!nienia, oOczym mo?e TwiadczyU 
sposób u?ycia tego s!owa we wspomnianym fragmencie listu zOLachisz (poczRtek 
VI wieku p.n.e.). Potwierdza to te? ograniczony zakres wystSpowania tego s!owa 
wOdokumentach epigraQ cznych zOOkresu Przedwygnaniowego, tylko wOobrSbie 
pa"stwa po!udniowego. 

Ju? na wygnaniu iOpóXniej, wOokresie drugiej TwiRtyni oraz po jej upadku, 
autorytet Miasta nie jest wiRzany tak mocno zOpamiSciR oOdawnej monarchii, ale 
przede wszystkim ze TwiRtyniR, która pe!ni!a funkcjS sanktuarium narodowego. 
Zatem wO literaturze zO tego okresu Jerozolima jest wspominana g!ównie jako 
„Miasto rwiRtyni” (`îr hammiqd)!), jak iO„Miasto rwiSte” (`îr haqq:de!) – miejsce 
wybrane przez Boga. 

BiorRc wiSc pod uwagS obraz Miasta wy!aniajRcy siS zO fragmentarycznych 
poetyckich epizodów Pnp, zachowanie stra?y miasta, która wymierza samotnie 
chodzRcej po mieTcie kobiecie karS przypominajRcR asyryjskie obyczaje oraz praw-
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dopodobnie intencjonalne u?ycie tylko niezwiRzanej formy rzeczownika „miasto”, 
zamiast nazwy w!asnej Jerozolimy lub konstrukcji zOdope!nieniem, mo?na wskazaU 
na Okres Przedwygnaniowy iOtereny Judei jako czas iOTrodowisko redakcji przy-
najmniej czSTci utworów zawartych wOPnp. 

W. KOMPOZYCJA KSI]GI PNP IO JEJ INTERPRETACJA

Interpretacja alegoryczna usprawiedliwiajRca obecnoTU Pnp wOkanonie Biblii 
Hebrajskiej musia!a funkcjonowaU na d!ugo przed jego ostatecznym uformowa-
niem (TwiadczR oO tym fragmenty zOQumran iOodniesienia do jej tekstu wONT). 
Jest ca!kiem prawdopodobne, ?e ta tradycja interpretacji mog!a mieU wp!yw tak?e 
na ostatecznR redakcjS ca!oTci tekstu hebrajskiego Pnp. 

Najbardziej wyraXne cechy rozwijajRcej siS interpretacji, które doprowadzi!y 
do powstania targumów, to kontekstualizacja iOperiodyzacja. Wyra?a siS ona wOod-
niesieniu poszczególnych fragmentów Pnp do kolejnych etapów historii Izraela 
iOwydarze" opisanych wOBiblii. Zatem, na przyk!ad, s!owo „miasto” wO analizo-
wanych fragmentach jest interpretowane wOodniesieniu do Namiotu Spotkania 
iOPrzybytku zbudowanego przez Moj?esza wO czasach Exodusu, zaT „stra?nicy 
miasta” sR przyrównani do Moj?esza, Aarona iOLewitów. Nie bez znaczenia by!o 
rozpowszechnione wOliteraturze zOtego okresu okreTlenia powygnaniowego Jerozo-
limy jako „Miasto rwiRtyni” (`îr hammiqd)!), jak iO„Miasto rwiSte” (`îr haqq:de!]. 

Powsta!a parafraza aramejska by!a adaptowana do zmieniajRcych siS warun-
ków jSzykowych iOhistorycznych, wOktórych znajdowa!a siS diaspora, wpisujRc siS 
wOten sposób wOciRg!y proces targumizacji. Przyk!adem tego zjawiska jest wersja 
neoaramejska targumu do Pnp.

Widoczna wOtekTcie targumu kontekstualizacja, odwo!ujRca siS do znanych 
ówczeTnie kanonicznych tekstów (PiScioksiSgu) oraz periodyzacja ca!oTci tekstu 
hebrajskiego Pnp, która przypomina tendencje apokaliptyczne, wskazuje na póXny 
Okres Powygnaniowy (III/II wiek p.n.e.) jako poczRtek procesu zarówno kano-
nizacji hebrajskiego tekstu Pnp, jak iO jego targumizacji.

THE THEME OF THE “CITY” IN THE SONG OF SONGS 
AND ITS TARGUMIC INTERPRETATION

Summar y
Y e theme of the “city” in Y e Song of Songs is aOmarginal motif. However, it should be 
noted, that the phenomenon of urbanization characterized the historical transformation 
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of the ancient society of Israel, and the term “the city” – Jerusalem – gained aOsigniQ cant 
place in Hebrew epic and also is present in poetry. Y e canonization process of the texts 
of the Hebrew Bible proceeding with the development of their interpretation has not 
only revealed and exacted the meaning, but also gave them aOnew signiQ cance by chang-
ing their function. Y erefore, even the study of marginal plots and insigniQ cant literary 
topics included in the biblical text may be important aid in attempting to reconstruct 
its genesis and history of interpretation. Y is analysis allows formulation of some sug-
gestions – questions – concerning the origins of the Hebrew text of Y e Song of Songs 
and the history of its interpretation. Did the edition of some of the songs could occur 
in the preexilic period in Judea? Did the canonization and targumisation start in the 
late postexilic period?
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RECEPCJA POSTACI JANA CHRZCICIELA...
WOPISMACH BIBLIOTEKI ZONAG HAMMADI

ChoU Jan Chrzciciel odegra! wO dziejach zbawienia rolS niebagatelnR, to 
kanoniczne pisma nowotestamentowe nie poTwiScajR mu szczególnie du?o uwa-
gi, ograniczajRc siS wrScz do tego, co niezbSdne. Okazuje siS jednak, ?e wraz 
zOrozwojem tradycji nowotestamentowej zainteresowanie prorokiem znad Jordanu 
ros!o. Zmianie uleg!a te? perspektywa spojrzenia na jego osobS iOdzia!alnoTU. Syn 
El?biety iOZachariasza stosunkowo szybko zaczR! odgrywaU coraz wa?niejszR rolS, 
iO to nie tylko wOkontekTcie przemyTle" stricte teologicznych, ale tak?e wO ?yciu 
liturgicznym KoTcio!a oraz sferze pobo?noTci. Przypuszczalnie wO tym nale?y 
upatrywaU podstawowR przyczynS zainteresowania osobR Jana Chrzciciela iOpo-
TwiScenia jej tak wiele miejsca wOpiTmiennictwie pozabiblijnym. Próbowano wOten 
sposób niejako uzupe!niU „deQ cyt” wOwiadomoTciach na jego temat. Chodzi przy 
tym, co oczywiste, wOznakomitej wiSkszoTci oOdzie!a tworzone przez autorów oraz 
teologów chrzeTcija"skich. Niezwykle ciekawy jest jednak fakt, ?e synowi El?biety 
iOZachariasza przypisano równie? wa?nR rolS wOreligiach niechrzeTcija"skich, jak 
islam oraz gnostycyzm, zw!aszcza wO jego nurcie mandejskim. 

WOodniesieniu do biblijnych przekazów oOJanie Chrzcicielu mo?na stwierdziU, 
?e bazujR one na pewnym wspólnym iOniezmiennym jRdrze tradycji TwiStoja"skiej. Jak 
wspomniano, mo?na zaobserwowaU wOnich ewolucjS wyobra?e" na temat proroka znad 
Jordanu iO– co zOtego wynika – okreTlone, niekiedy daleko siSgajRce ró?nice wOujSciu 
jego osoby oraz dzia!alnoTci. Jednak wszystko to dzieje siS ramach ujScia, które mo?na 

Dr Dominik NOWAK – adiunkt Katedry Wiedzy Nowotestamentowej iOJSzyka Greckie-
go, ChrzeTcija"ska Akademia Teologiczna; zainteresowania badawcze: egzegeza iOteologia 
Nowego Testamentu, przede wszystkim ewangelii synoptycznych oraz listów Paw!owych, 
antropologia biblijna, piTmiennictwo pseudoepigraQ czne; domnow@tlen.pl.
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by okreTliU mianem kanonicznego, wzglSdnie ortodoksyjnego, co koresponduje zOca-
!okszta!tem rea eksji teologicznej poszczególnych hagiografów nowotestamentowych. 

WO przypadku przekazów pozabiblijnych rzecz przedstawia siS inaczej. 
Wspó!czesny stan bada" nie podaje raczej ?adnej wRtpliwoTci, ?e wszystkie 
pozabiblijne przekazy oO synu El?biety iOZachariasza opierajR siS na tradycjach 
ewangelicznych. ZOdrugiej strony jednak wOprzekazach tych panuje daleko idRca 
dowolnoTU wOrecepcji, reinterpretacji oraz rozwoju tradycji kanonicznych. Pisma te 
tworzR z!o?onR grupS pism zOpunktu widzenia genezy powstania oraz przekazu. 
Anonimowi autorzy, niepewny czas iOmiejsce powstania, otwartoTU na wyjaTnia-
jRce zmiany lub dopiski wO tekTcie, specyQ czne motywy, dla jakich powstawa!y, 
np. chSU wype!nienia „luk” tradycji biblijnej, to typowe cechy tych pism. Nie sR 
to dzie!a prezentujRce wielkie bogactwo myTli teologicznej. CzSTciej zawierajR 
elementy moralizatorskie ani?eli spekulatywne. Teologia tych dzie! pragnie byU 
przede wszystkim objaTnianiem Biblii, ale przy tym jest czasem prymitywna, 
czSsto – zOpunktu widzenia KoTcio!a póXniejszych wieków – nieortodoksyjna, 
zawiera elementy judeochrzeTcija"skie oraz gnostyckie, niekiedy równie? mito-
logiczne iOfolklorystyczne1. To wszystko sprawia, ?e choU pseudoepigrafy cieszy!y 
siS wOstaro?ytnoTci du?R popularnoTciR, zw!aszcza wOsferze pobo?noTci ludowej, 
to jednak ich wartoTU, zw!aszcza wOaspekcie historycznym, jest czSsto dyskusyjna. 
Nie znaczy to jednak, ?e nale?y jR ca!kowicie deprecjonowaU. Bywa bowiem, ?e 
choU powsta!y stosunkowo póXno, to zawierajR tradycje starsze, które jednak sR 
czSsto niezwykle trudne do zrekonstruowania oraz sklasyQ kowania2. 

WTród tekstów pozabiblijnych, wOktórych – mniej lub bardziej wyraXnie – 
przywo!ywana jest postaU Jana Chrzciciela, na uwagS zas!ugujR m.in. teksty po-
chodzRce zObiblioteki zONag Hammadi – zbioru koptyjskich rSkopisów odkrytych 
przypadkowo wO1945 roku niedaleko górno-egipskiej miejscowoTci Nag Hammadi.

P. EWANGELIA TOMASZA �E+T&�

Ewangelia Tomasza (EwTm) stanowi jeden zOnajwa?niejszych tekstów biblioteki 
zONag Hammadi (NHC II,2) iObudzi szczególnie du?e zainteresowanie ze wzglSdu 

1 WiScej na ten temat m.in. M. Starowieyski, Barwny #wiat apokryfów, Pozna" 2006, 42nn; 
K. Romaniuk, „Pseudoepigrafy nowotestamentalne”, RBL 36,3 (1983), 193nn.

2 Ogólnie przyjmuje siS, ?e rozkwit pseudoepigraQ cznej twórczoTci chrzeTcija"skiej przypada na 
II w. po Chr. Niektóre pisma powstawa!y jednak ju? pod koniec IOw., aOnie mo?na wykluczyU, 
?e nawet równolegle zOpismami nowotestamentowymi. 
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na treTU oraz formS, które wykazujR liczne podobie"stwa do tradycji ewangelicznej. 
Pseudoepigraf ten jest zbiorem 114 logiów Nauczyciela zOGalilei przekazanych 
wO jSzyku koptyjskim, który jednak nie jest jSzykiem orygina!u3. EwTm ma za 
sobR skomplikowany proces przekazu tradycji, niemniej na podstawie Twiadectw 
zewnStrznych mo?na wnioskowaU, ?e powsta!a przypuszczalnie ju? wO II wieku 
po Chr. na terenie Syrii, wOEdessie, gdzie do IV wieku znajdowa! siS oTrodek 
kultu Tomasza4. ChoU pismo to wykazuje liczne paralele wOstosunku do logiów 
zO tradycji synoptycznej, niemniej zosta!y one poddane reinterpretacji iOuzupe!-
nione elementami gnostyckimi, dlatego te? trudno zidentyQ kowaU jednoznacznie 
Xród!a, zO jakich korzysta! autor, aOco zOtym zwiRzane, ró?nie oceniana jest tak?e 
historyczna wartoTU tej tradycji5. Mimo ?e, jak wspomniano, EwTm posiada rysy 
gnostyckie, nie mo?na jednak stwierdziU, ?e jest typowym utworem gnostyckim. 
Nie przekazuje bowiem charakterystycznych dla tego nurtu religijnego wRtków 
mitycznych. Poszczególne logia mo?na interpretowaU wO duchu gnostycyzmu, 
inne – wOduchu chrzeTcija"stwa, aOzw!aszcza enkratyzmu6.

Pierwsza wzmianka oO Janie Chrzcicielu pojawia siS wO logionie 46: „Rzek! 
Jezus: »Od Adama a? do Jana Chrzciciela wTród zrodzonych zOkobiet nie powsta! 
wy?szy nad Jana Chrzciciela tak, ?eby jego oczy siS (od niego) odwraca!y. Powie-
dzia!em tak?e: ten zOwas, który stanie siS ma!ym, pozna królestwo iOprzewy?szy 
Jana Chrzciciela«”7. Logion wykazuje wyraXne analogie do tradycji synoptycznej 
(Mt 11,11n; 6k 7,28), chocia? zale?noTU od niej jest przez znakomitR wiSkszoTU 
badaczy odrzucana8. Fragment dotyczRcy odwracania oczu od proroka znad Jor-

3 Zob. Ewangelia Tomasza (EwTm) (EwTm – przek!. W. Myszor, A. Dembska, oprac. W.OMy-
szor; Logia z'Oksyrchynchos – przek!. iOoprac. M. Starowieyski), w: Apokryfy Nowego Testamentu, 
t.' I: Ewangelie Apokry2 czne, cz. 1: Fragmenty. Narodziny i'dzieci4stwo Maryi i' Jezusa, red. 
M.OStarowieyski, Kraków 2003, 180. 

4 Zob. W. Rebell, Neutestamentliche Apokryphen und Apostolische Väter, München 1992, 40.
5 Zob. H. Langkammer, Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989, 16. 
6 Zob. Biblioteka z'Nag Hammadi. Kodeksy I'i'II, t!um. oraz komentarzem opatrzy! W. Myszor, 

Katowice 2008, 201; zob. te? K. Berger, " eologiegeschichte des Urchristentums. " eologie des 
Neuen Testaments. Zweite, überarbeitete und erweiterte Au$ age, Tübingen–Basel 1995, 744.

7 Cyt. za: tam?e, 207. Tekst koptyjski: peje ic je jin adam sa iwhannyc pbap-
tictyc hn njpo nnhiome mn petjoce aiwhannyc pbaptictyc sina je 
nouw[p n[i nefbal. Cyt. za: Synopsis Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evange-
liorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit Kurt Aland. Editio quindecima revisa, Stuttgart 
2001, 531.

8 Zob. zob. R. Nordsieck, Das " omas-Evangelium. Einleitung – Zur Frage des historischen Jesus 
– Kommentierung aller 114 Logien, Neukirchen-Vluyn 2004, 187. W. Schrage, Das Verhältnis 
des " omas-Evangeliums zur synoptischen Tradition und zu den koptischen Evangelienüberset-
zungen. Zugleich ein Baitrag zur gnostischen Synoptikerdeutung, Berlin 1964, 107. Niektórzy 
badacze wnioskujR, ?e jest on nie tylko niezale?ny od tradycji synoptycznej, lecz wzglSdem 
niej bardziej pierwotny. Zob. np. te? Berger, " eologiegeschichte des Urchristentums, 686.
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danu jest trudny wOinterpretacji9. Analiza intertekstualna pseudoepigrafu ukazuje, 
?e wO logionie tym najprawdopodobniej pojawia siS nawiRzanie do wyobra?enia 
oOistotach androgynicznych. Innymi s!owy, oOpierwotnej ?e"sko-mSskiej jednoT-
ci (por. EwTm 11;21a). Ta prajednia zosta!a zniszczona przez zró?nicowanie 
p!ciowe, które urzeczywistni!o siS wskutek Q zycznych narodzin ze zwiRzku 
pierwszych ludzi. Odzyskanie zaT tej?e jednoTci postrzegane jest wOkategoriach 
soteriologicznych jako dobro zbawcze. WO ?e"sko-mSskiej jednoTci wyra?a siS 
niebia"ska doskona!oTU10. Wezwanie EwTm do stania siS ma!ym, to znaczy 
dzieckiem, oznacza odrzucenie podzia!u na p!eU oraz wzgardzenie po?Rdaniem 
seksualnym11. WO tym miejscu zdaje siS spoczywaU g!ówny akcent wypowiedzi. 
S!owo oOJanie Chrzcicielu zosta!o wyrwane zOpierwotnego kontekstu iOwprzSg-
niSte wOs!u?bS gnostyckiej antropologii oraz jej spekulacji na temat duszy. Prorok 
znad Jordanu jawi siS jako ostatni iOnajwiSkszy zO linii przodków zapoczRtkowa-
nej od Adama12. Nie jest mu jednak przypisywana ?adna wyjRtkowa rola iOnie 
zalicza siS go do grona owych „ma!ych”, to znaczy gnostyków, którzy poznajR 
królestwo13.

Drugie nawiRzanie do syna El?biety iOZachariasza zawiera logion 78: „Rzek! 
Jezus: »Dlaczego wyszliTcie na pole? Aby oglRdaU trzcinS ko!yszRcR siS na wie-
trze? Aby oglRdaU cz!owieka ubranego wOmiSkkie szaty? Oto wasi królowie iOwasi 
dostojnicy, ci sR ubrani wOmiSkkie szaty iOci nie bSdR mogli poznaU prawdy«”14. 
WypowiedX ta jeszcze wyraXniej ani?eli logion 46 nawiRzuje do synoptycznej 
tradycji TwiStoja"skiej (por. Mt 11,7-9; 6k 7,24n), chocia? zale?noTU literacka 
od niej jest raczej wykluczona15. Zwraca przy tym uwagS fakt, ?e Jan nie jest tu 
przywo!ywany explicite, wOogóle te? nie wspomina siS oOjakimkolwiek zOaspektów 
jego dzia!alnoTci. 

9 Jeszcze trudniejszy wOniej jest motyw „!amania oczu”, jak t!umaczR ten fragment inne prze-
k!ady EwTm. Tak np. Ewangelia Tomasza (EwTm), 193.

10 Zob. K. Rudolph, Gnoza, t!um. G. Sowi"ski, Kraków 20032, 189n., 234 (orygina!: Die Gnosis. 
Wesen und Geschichte einer spätantikien Religion, Göttingen 1990); zob. te? Nordsieck, Das 
" omas-Evangelium, 186.

11 Zob. Ewangelia Tomasza (EwTm), 193, przyp. 662; zob. Schrage, Das Verhältnis des " omas-
Evangeliums zur synoptischen Tradition, 109.

12 Na temat istotnej roli Adama wOgnostycyzmie m.in. Rudoplh, Gnoza, 106nn.
13 Zob. U.B. Müller, Johannes der Täufer. Jüdischer Prophet und Wegbereiter Jesu, Leipzig 2002, 

203; Schrage, Das Verhältnis des " omas-Evangeliums zur synoptischen Tradition, 109.
14 Cyt. za: Biblioteka z'Nag Hammadi, 210n. Tekst koptyjski: (1) peje ic je etbe ou 

atetnei ebol etcwse enau eukas efkim e(bol) hitm ptyu (2) auw 
enau eurwm(e e)unstyn eu[yn hiwwb n(;e nnet)nrrwou mn netmmegi-
ctanoc (3) naei en(e)styn e(t)[yn hiwou auw cen(a)sccoun tme an. 
Cyt. za: Synopsis Quattuor Evangeliorum, 538.

15 Zob. Nordsieck, Das " omas-Evangelium, 296; Schrage, Das Verhältnis des " omas-Evangeliums 
zur synoptischen Tradition, 161.
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Logion ten mo?na interpretowaU jako wezwanie do rezygnacji zO luksusów 
Twiata, aOnawet szerzej: zOwszelkich powiRza" ze Twiatem, które obrazowo zostajR 
opisane jako mi3kkie szaty16. WOtym sensie ascetyczna postawa proroka znad Jor-
danu mo?e stanowiU punkt odniesienia17. Szaty mogR te? oznaczaU cia!o cz!owieka 
(por. EwTm 21; 37). WO tym przypadku wypowiedX nale?a!oby postrzegaU jako 
stwierdzenie, ?e hylicy, aOwiSc ludzie najni?ej usadowieni wOgnostyckiej hierarchii, 
nie poznajR prawdy, to znaczy nie bSdR zbawieni18. Tymczasem prawdziwy gnostyk 
jest wolny od wszelkich kwestii materialnych, nie jest wO?aden sposób poddany 
Twiatu. Oznacza to tak?e dystans wobec w!asnej cielesnoTci, postrzeganej niekiedy 
wOsposób bardzo pejoratywny19. Chodzi!oby wiSc oOideS nuditas sacra20. WolnoTU 
od Twiata oraz cia!a jest wolnoTciR ku zbawieniu, Xród!em szczSTcia iO?ycia21. 

MyTl ta znajduje potwierdzenie równie? wOobrazie pola, które wOkosmologicz-
nych wyobra?eniach gnostycyzmu mo?e symbolizowaU widzialny Twiat22. Ludzie, 
którzy wyszli na pole, zrzucili swoje szaty, aby staU siS wolnymi do poznania 
prawdy, aOwiSc wolnymi do zyskania zbawienia. 

Po raz ostatni poTrednie nawiRzanie do syna El?biety iOZachariasza poja-
wia siS wOlogionie 104: „Powiedzieli mu: »ChodX, módlmy siS dzisiaj iOpoTUmy«. 
Odrzek! Jezus: »Jaki to grzech pope!ni!em lub wO czym mnie pokonano? Lecz 
jeTli oblubieniec wyjdzie zOkomnaty ma!?e"skiej, wtedy niech poszczR iOmodlR 
siS«”23. WypowiedX ta podejmuje tradycje ewangeliczne dotyczRce problematyki 

16 Zob. tam?e, 295.
17 Zob. Müller, Johannes der Täufer, 203.
18 Zob. Ewangelia Tomasza (EwTm), 198, przyp. 694.
19 Idea ta pojawia siS jeszcze wOinnych logionach EwTm (21; 37), aOtak?e wOinnych pseudoepi-

grafach oOcharakterze gnostyckim, np. EwEg (zob. ClStrom III 92,2), EvVer 20,31; DzTm 
36; 111; 147; Gin 96,33; 253,11; 461,10n.35n; 496,13). Zob. Schrage, Das Verhältnis des 
" omas-Evangeliums zur synoptischen Tradition, 162n.

20 Zob. J. Ernst, Johannes der Täufer. Interpretation – Geschichte – Wirkungsgeschichte, Berlin–New 
York 1989, 227.

21 Zob. Schrage, Das Verhältnis des " omas-Evangeliums zur synoptischen Tradition, 164: „Schließ-
lich sei noch erwähnt, daß sich der Skopus von Log 78 (…) gut in das sosnstige Denken 
des Y  über den Leib einfügt. Schon von der radikalen Abwertung der Welt her steht in 
der Anthropologie eine leibfeindliche Haltung zur erwarten. Nicht nur Kosmos und Sarx 
(Log 28), sondern auch +`/A und Sarx können darum synonym gebraucht werden (Log 
29). Leiblichkeit ist »Armut« (Log 29). »Armselig (;A)A9#,%0.) ist der Leib (+`/A), der 
von einem Leibe (+`/A) abhängt. Und armselig ist die Seele (a(87), die abhängt von diesen 
beiden”.

22 Zob. Biblioteka z'Nag Hammadi, 224.
23 Cyt. za: tam?e, 212. Tekst koptyjski: (1) pejau nic je amou ntnslyl mpoou 

auw ntnrnycteue (2) peje ic je ou gar pe pnobe ntaeiaaf y ntauj-
ro eroei hn ou (3) alla hotan ersan pnumvioc ei ebol hm pnumvwn 
tote marounycteue auw marouslyl. Cyt. za: Synopsis Quattuor Evangeliorum, 
543.
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postu oraz modlitwy, wO ramach których pojawiajR siS odniesienia do praktyko-
wania ich przez Jana iO jego uczniów (por. Mk 2,18-20; Mt 9,14n; 6k 5,33-35). 
Nadto mo?na wOniej dostrzec nawiRzania do EwHbr, wOktórej pojawia siS mo-
tyw wzbraniania siS Jezusa przed przyjSciem chrztu, umotywowanego zadanym 
przez niego pytaniem oO pope!nione przez siebie grzechy (EwHbr III,2; por. 
wy?ej).

Logion ten zdecydowanie reinterpretuje przes!anie tradycji ewangelicznych. 
Te ostatnie podkreTlajR, ?e post jest zasadny jedynie wówczas, gdy odejdzie oblu-
bieniec iOgoTcie weselni pozostanR sami. Dopóki jednak oblubieniec jest obecny, 
poszczenie jest ca!kowicie nieuzasadnione. Post zatem nie jest sam wOsobie czymT 
z!ym, lecz nale?y go praktykowaU we w!aTciwym czasie. EwTm sytuacjS ukazuje 
na odwrót – przybycie oblubie"ca jest wskazaniem do modlitwy iOpostu. Tym-
czasem Jezus, jako bezgrzeszny, zdecydowanie odrzuca potrzebS modlitwy oraz 
postu24. Przes!anie tej wypowiedzi jest doTU niejednoznaczne. Niektórzy badacze 
chcR widzieU wOniej gnostyckR tendencjS do deprecjacji znaczenia jakichkolwiek 
dzia!a" kultycznych. Dla prawdziwego gnostyka – wOich opinii – post iOmodlitwa 
sR bezwartoTciowe. WO tym sensie osoba proroka znad Jordanu nie stanowi!aby 
dla tego ustSpu EwTm niczego wiScej, jak tylko negatywnego punktu odniesie-
nia dla deprecjacji znaczenia postu iOmodlitwy25. ZOdrugiej strony jednak nale?y 
podkreTliU, ?e negatywny stosunek do praktyk kultowych iO ascetycznych oraz 
liberty"skie podejTcie do moralnoTci bynajmniej nie charakteryzowa!y ca!ego 
gnostycyzmu. Spotykane sR bowiem postawy zupe!nie odwrotne, ho!dujRce ascezie 
iO?yciu religijno-liturgicznemu26. ByU mo?e logion ten stanowi odzwierciedlenie 
tarU iOnapiSU pomiSdzy tymi nurtami duchowoTci gnostyckiej. WOtym przypadku 
osoba proroka znad Jordanu stanowi!aby pozytywny punkt odniesienia dla wy-
powiedzi EwTm. 

W. EWANGELIA FILIPA �E+F<7�

Ewangelia Filipa to kolejny pseudoepigraf zO biblioteki zONag Hammadi 
(NHC II,3). Jeszcze bardziej ani?eli EwTm ró?ni siS pod wzglSdem treTci od 

24 Zob. Biblioteka z'Nag Hammadi, 227.
25 Zob. np. Ernst, Johannes der Täufer, 227; Schrage, Das Verhältnis des " omas-Evangeliums zur 

synoptischen Tradition, 193.
26 WiScej na ten temat m.in. Rudoplh, Gnoza, 216nn. Zob. te? Nordsieck, Das " omas-Evangelium, 

361.
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ewangelii synoptycznych, jest równie? bardziej gnostycka ni? EwTm27, choU 
wykazuje zOniR pewne zbie?noTci (EwFlp 57 – EwTm 19; EwFlp 69a – EwTm 
22)28. Pod wzglSdem kompozycji przypomina zbiór sentencji, aforyzmów, poucze" 
parenetycznych iOrea eksji29. ChoU sR one powiRzane ze sobR wOstosunkowo luXny 
sposób, to jednak ca!a EwFlp koncentruje siS wokó! problematyki soteriologicznej 
iOsakramentologicznej. Warto wspomnieU, ?e (wOczym tkwi jedna zOzasadniczych 
ró?nic pomiSdzy EwTm iOEwFlp) podczas gdy wO tej pierwszej logia sR w!o?o-
ne wOusta Jezusa iOna tym zasadza siS ich autorytet, wO tej drugiej wypowiedzi 
Nauczyciela zOGalilei pe!niR marginalnR rolS, aOsentencje bardziej przypominajR 
medytacjS iO sR czSsto bardzo trudne wO interpretacji30. Jak wspomniano, EwFlp 
posiada gnostycki charakter – dostrzegalne sR wO niej wyraXne Tlady rea eksji 
walentynia"skiej. Na tej podstawie okreTla siS przypuszczalny czas powstania – 
poniewa? nauka walentynian zawarta wOEwFlp zdradza ju? rozwiniSte stadium, 
sRdzi siS, ?e pseudoepigraf powsta! wO1. po!owie IOwieku po Chr. Prawdopodobnym 
miejscem napisania jest Syria31.

PostaU Jana Chrzciciela jest przywo!ana wOEwFlp jedynie poTrednio, aOmia-
nowicie przez dwukrotne nawiRzanie do chrztu Jezusa. Pierwsza wzmianka brzmi 
nastSpujRco: „Jezus objawi! [wOJordanie] pe!niS królestwa niebieskiego. Ten, który 
siS urodzi! przed pe!niR, znów siS urodzi!. Ten, który zosta! wpierw namaszczony, 
znów zosta! namaszczony. Ten, który zosta! zbawiony, znów zosta! zbawiony” 
(EwFlp 81a-81b)32. WOpierwszej czSTci logionu dostrzegalne jest nawiRzanie do 
tradycji synoptycznej. Teofania nad Jordanem jest ju? jednak ujSta nie jako obja-
wienie Bo?ego synostwa Jezusa, lecz jako ukazanie pe!ni królestwa niebieskiego. 
OkreTlenie pe/nia przywodzi na myTl gnostyckie wyobra?enie oOpleromie, aOwiSc 
ustSp posiada wyraXnR perspektywS soteriologicznR. ZOmyTlR oOchrzcie korespon-
dujR idee odrodzenia, namaszczenia oraz zbawienia. Przypuszczalnie stanowiR one 
okreTlenie czynnoTci sakramentalnych, dziSki którym rodzi siS chrzeTcijanin33. Ta 

27 EwFlp okreTla siS niekiedy jako a orilegium gnostyckich zasad iOmyTli. Zob. J.M. Szymusiak, 
M. Starowieyski, S/ownik wczesnochrze#cija4skiego pi#miennictwa, Pozna" 1971, 40.

28 Zob. Biblioteka z'Nag Hammadi, 229. Nale?y wspomnieU, ?e istnieje jeszcze jeden pseudo-
epigraf oOtytule Ewangelia Filipa, który, choU tak?e gnostycki, jest inny ani?eli EwFlp zONag 
Hammadi. Zob. „Ewangelie zachowane fragmentarycznie”, przek!. iOoprac. ks. Marek Sta-
rowieyski, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t I: Ewangelie Apokry2 czne, cz. 1: Fragmenty, 123.

29 M. Starowieyski, S/ownik wczesnochrze#cija4skiego pi#miennictwa Wschodu. Literatura arabska, 
arme4ska, etiopska, gruzi4ska, koptyjska, syryjska, Warszawa 1999, kol. 166.

30 Rebell, Neutestamentliche Apokryphen und Apostolische Väter, 57.
31 Zob. Biblioteka z'Nag Hammadi, 229. Zob. te? W. Myszor, „Gnostycyzm, manicheizm iOman-

daizm”, w: Religie staro-ytnego Bliskiego Wschodu, red. K. Pilarczyk, J. Drabina, Kraków 2008, 
537nn.

32 Cyt. za: Biblioteka z'Nag Hammadi, 247.
33 Zob. Biblioteka z'Nag Hammadi, 286.
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chrzeTcija"sko-gnostycka reinterpretacja teologii chrztu Jezusa wOJordanie odzwier-
ciedla wa?nR dla EwFlp rea eksjS teologiczno-antropologicznR – sakrament chrztu, 
jak równie? inne sakramenty, posiadajR zbawcze oddzia!ywanie. One gwarantujR 
nieTmiertelnoTU oraz zmartwychwstanie, oraz zapewniajR gnostykowi pe!nR jedniS 
ze swym anio!em, wzglSdnie Twiat!em, aOwO konsekwencji tak?e wstRpienie do 
pleromy34. Tak wiSc chrzest Janowy zosta! poddany daleko idRcej reinterpretacji.

Podobnie ma siS rzecz wOprzypadku drugiej wzmianki nawiRzujRcej do dzia-
!alnoTci syna El?biety iOZachariasza: „[…] zstRpi! do wody […] aby jR oczyTciU 
[…] zostali nape!nieni ci, którzy [przyjSli chrzest] wOjego imiS. Powiedzia! bowiem: 
[»WOten sposób] powinniTmy wype!niU wszelkR sprawiedliwoTU«” (EwFlpO89)35. 
WOko"cowej czSTci tego logionu pojawia siS nawiRzanie do Mateuszowej relacji 
oOchrzcie Jezusa – motyw powinnoTci wype!nienia sprawiedliwoTci (por. Mt 3,14nn). 
Zarazem jednak wyobra?enie oO chrzcie Jezusa zostaje poddane chrzeTcija"skiej 
reinterpretacji. Zanurzenie Zbawiciela wOJordanie staje siS typem chrztu chrzeT-
cija"skiego. Przede wszystkim jednak Jezus oczyTci! wodS, czyniRc zOniej Xród!o 
?ycia. Inaczej mówiRc, nada! jej moc dla chrztu chrzeTcija"skiego udzielanego 
wOjego imiS36. Tego rodzaju interpretacje zdajR siS podkreTlaU zwiRzki omawianego 
fragmentu zOlogionem 109a, który nosi bardzo wyraXne Tlady chrzeTcija"skiej te-
ologii chrzcielnej: „Jak Jezus udoskonali! wodS chrztu, tak te? wyzu! jR ze Tmierci. 
Dlatego schodzimy wprawdzie do wody, ale nie schodzimy do Tmierci”37. 

Na podstawie omówionych wypowiedzi EwFlp mo?na wnosiU, ?e wprawdzie 
chrzest iOjego zbawcze skutki zosta!y odniesione do Jezusa oraz jego dzia!ania, to 
jednak, skoro zanurzenie Zbawiciela wOJordanie zosta!o ukazane jako typ chrztu 
chrzeTcija"skiego, Jan Chrzciciel, wprawdzie niewymieniony zOimienia, tak?e pe!ni 
wa?nR rolS. DziSki spotkaniu ze Zbawicielem udzielany przeze" chrzest zosta! 
umieszczony wOprzestrzeni sakramentalno-soteriologicznej.

\. APOKRYFICZNY LIST JAKUBA �A72J2�

Apokry2 czny List Jakuba równie? nale?y do zbioru pism zONag Hammadi 
(NHC I,2). Pod wzglSdem formalnym wykazuje typowe cechy literatury episto-
larnej, mimo ?e zawiera te? mniejsze gatunki literackie, jak porównania, mowy 
34 Zob. Rebell, Neutestamentliche Apokryphen und Apostolische Väter, 57.
35 Cyt. za: Biblioteka z'Nag Hammadi, 248.
36 Biblioteka z'Nag Hammadi, 287.
37 Cyt. za: Biblioteka z'Nag Hammadi, 251.
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Jezusa, jego dialog zOuczniami. ZOjednej strony wOpiTmie sR dostrzegalne wyraXne 
Tlady nauki gnostyckiej, zOdrugiej jednak – motywy zupe!nie zOniR sprzeczne, jak 
np. wezwanie do mScze"stwa38. Z!o?ona forma literacka jest byU mo?e Tladem 
d!ugiego iOskomplikowanego procesu przekazu tradycji. Uniemo?liwia to równie? 
dok!adnR datacjS powstania pseudoepigrafu. Za mo?liwy przyjmuje siS okres od 
ko"ca IOwieku po Chr. do poczRtku III wieku po Chr. Jako miejsce pochodzenia 
wskazuje siS SyriS lub Egipt. Pod wzglSdem treTciowym pismo zawiera przekaz 
objawienia udzielonego przez Zmartwychwsta!ego wybranym uczniom – Jakubowi 
oraz Piotrowi39. 

NawiRzanie do syna El?biety iOZachariasza pojawia siS wOkontekTcie rozmo-
wy uczniów ze zmartwychwsta!ym Chrystusem, wOczasie której poruszono m.in. 
problematykS prorokowania: „Wtedy zapyta!em ( Jakub – uzupe!. w!asne) go: 
»Panie, wO jaki sposób bSdziemy prorokowaU tym, którzy nas prosiU bSdR, byTmy 
im prorokowali? Wielu jest bowiem takich, co proszR nas iOoczekujR od nas, ?e 
pos!yszR od nas jakRT naukS«. Pan odpowiedzia! iOrzek!: »Czy? wy nie wiecie, ?e 
oddalono g!owS proroctwa razem zO Janem«” (ApkJk 6,28-31)40. We fragmencie 
tym pojawia siS nawiRzanie do Tmierci proroka znad Jordanu41. Zostaje ona jednak 
zinterpretowana metaforycznie iOprzetransponowana na szerszR p!aszczyznS, dziSki 
czemu nabra!a symbolicznego wymiaru. Zmartwychwsta!y podkreTla, ?e wraz ze 
TmierciR Jana nastRpi! koniec prorokowania. Szerzej: prorokowanie pozbawione 
swej g!owy ju? nie ma dla nauczania wOKoTciele ?adnego znaczenia42. JeTli tego 
rodzaju interpretacja jest w!aTciwa, to oznacza!oby, ?e synowi El?biety iOZacha-
riasza przypisana zosta!a historiozbawcza rola, którR mo?na odczytaU dwojako. 
ZO jednej strony Jan jawi!by siS jako ostatni zOprawdziwych iOwielkich proroków 
Izraela, aOjego TmierU po!o?y!aby kres wszelkiemu proroctwu. Tego rodzaju myTl 
nawiRzywa!aby do pozytywnych wypowiedzi Jezusa na temat Chrzciciela prze-

38 Starowieyski, S/ownik wczesnochrze#cija4skiego pi#miennictwa Wschodu, kol. 164.
39 Biblioteka z'Nag Hammadi, 40.
40 Cyt. za: Biblioteka z'Nag Hammadi, 43.
41 WOpolskim przek!adzie wystSpuje czasownik „oddaliU”, jako bardziej odpowiadajRcy tekstowi 

koptyjskiemu, niemniej jednak wO innych t!umaczeniach spotyka siS termin „odciRU”, który 
jeszcze bardziej podejmuje motyw TciScia proroka znad Jordanu. Tak np. przek!ady angielskie 
zamieszczone na stronach: http://www.gnosis.org/naghamm/jam2.html, 01.09.2010 (t!um. 
R.OCameron); oraz http://www.gnosis.org/naghamm/jam.html, 01.09.2010 (t!um. F.E. Wil-
liams); zob. te?: F.E. Williams, D. Mueller, „Y e Apocryphon of James (I,2)”, w: " e Nag 
Hammadi Library in Englisch. Translated into English under the Editorship of James M. Robinson, 
Leiden 1977, 32; J. Hartenstein, U.-K. Pilsch, „Der Brief des Jakobus” (NHC I,2), w: Nag 
Hammadi Deutsch. Studienausgabe. 2., überarbeitete Au$ age. Eingeleitet und übersezt von Mit-
gliedern des Berlinerarbeitskreises für Koptisch-Gnostische Schriften, red. H.-M. Schenke, H.-G. 
Bethge, U. Urlike Kaiser, Berlin 2010, 13.

42 Zob. Biblioteka z'Nag Hammadi, 52.
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kazanych na kartach Ewangelii, wOktórych zostaje on ukazany przez Zbawiciela 
jako ktoT „wiSkszy ni? prorok”. ZOdrugiej strony zaT wypowiedX Zmartwychwsta-
!ego mo?na by odczytaU wOten sposób, ?e misja Jana, który prorokowa! nadejTcie 
Mesjasza, zako"czy!a wraz zOjego przybyciem. Dlatego te? jego prorokowanie nie 
ma ju? dla koTcielnego nauczania ?adnego znaczenia. WO istocie jednak trudno 
jednoznacznie stwierdziU, który zOtych modelów interpretacyjnych jest w!aTciwszy.

^. EGZEGEZA OODUSZY �EfA5�

Kolejne pismo zObiblioteki zOHag Hammadi (NHC II,6), Egzegeza o'duszy, 
jest wO istocie dzie!em oO charakterze egzegetycznego komentarza. Opisuje losy 
tytu!owej duszy – jej upadek oraz wyzwolenie. Wszystkie wywody poparte sR 
odpowiednimi tekstami pochodzRcymi zO okreTlonych partii Starego iONowego 
Testamentu (prorocy, psalmy, pisma Paw!owe). Dostrzegalne sR tak?e wp!ywy 
Homera, 1 Listu Klemensa, aO tak?e innych pseudoepigrafów, zw!aszcza EwTm 
iOEwFlp43. Powstanie utworu datuje siS na prze!om II iO III wieku po Chr., 
aO jako miejsce napisania wskazuje siS AleksandriS. Geneza powstania dzie!a 
jest niezwykle z!o?ona. Pseudoepigraf, choU posiada wyraXnie gnostycki koloryt 
iOodwo!uje siS do Biblii, prezentuje naukS oOduszy ca!kowicie niechrzeTcija"skR, 
ujStR wOmitologicznR postaU44. 

PostaU syna El?biety iOZachariasza zostaje przywo!ana wO nastSpujRcym 
fragmencie: „IOznów (Zbawca – uzupe!. w!asne) mówi: »JeTli ktoT nie nienawidzi 
swojej duszy, nie bSdzie móg! pójTU za mnR. PoczRtkiem ratunku jest nawrócenie. 
Dlatego przed przybyciem Chrystusa przyby! Jan Chrzciciel, g!oszRc chrzest po-
kuty (nawrócenia). Pokuta zaT dokona!a siS wOsmutku iOcierpieniu serca. Ojciec 
mi!uje cz!owieka iO jest dobry, iOwys!uchuje duszy, która go wzywa, iOwysy!a jej 
Twiat!oTU ocalenia«” (ExAn 135,19b-24)45. UstSp ten wyraXnie nawiRzuje do 6k 
14,26 oraz Dz 13,24. Dla prowadzonych analiz szczególnie istotny jest ten drugi 
fragment, gdzie jest mowa, i? przed przyjTciem Chrystusa „[…] Jan zwiastowa! 
chrzest upamiStania ca!emu ludowi izraelskiemu”. Pseudoepigraf, chcRc uwydatniU 
koniecznoTU pokuty dla ocalenia duszy, odwo!uje siS do biblijnej historii zbawienia. 
Sytuuje proroka znad Jordanu iOJezusa wOjej okreTlonych ramach – Jan przyszed! 

43 Starowieyski, S/ownik wczesnochrze#cija4skiego pi#miennictwa Wschodu, kol. 165.
44 Zob. Biblioteka z'Nag Hammadi, 354. 
45 Cyt. za: Biblioteka z'Nag Hammadi, 360.
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jako pierwszy iO zwiastowa! koniecznoTU upamiStania, które by!o konieczne dla 
wybawienia urzeczywistnionego przez Chrystusa (Twiat!oTU ocalenia). Chrzci-
ciel zatem, przez swój chrzest upamiStania, pe!ni! wOdziele zbawienia istotnR 
rolS – wprawdzie jawi siS jako poprzednik Chrystusa, niemniej jednak bez jego 
dzia!alnoTci wOs!owie iOczynie, ukierunkowanej na wezwanie do pokuty, ocalenie 
nie by!oby mo?liwe. Jego misja zosta!a wpisana wOperspektywS soteriologicznR. 
Jan stoi na drodze ku wybawieniu46.

b. DRUGA NAUKA WIELKIEGO SETA �W L.gS%/�

Tytu! kolejnego pisma zObiblioteki zONag Hammadi (NHC VII,2) – Druga 
nauka Wielkiego Seta (2 LogSet) – jest mylRcy, poniewa? nie ma wOnim odwo!a" 
do „pierwszej nauki”. Jej rSkopis zresztR nie istnieje iO trudno stwierdziU, oO jaki 
utwór chodzi. Pseudoepigraf posiada wyraXnie gnostycki koloryt. Autor repre-
zentuje chrystologiS doketycznR, jawi siS jako przeciwnik Starego Testamentu, 
polemizuje tak?e zOnauczaniem KoTcio!a47. 

Wzmianka oOJanie Chrzcicielu znajduje siS wOnastSpujRcym ustSpie: „Zum 
Lachen war Mose, nach gottlosem Zeugnis ein treuer Knecht, der der »Freund 
(Gottes)« genannt wurde, – der mich nicht erkannt hat, weder er noch die, die 
vor ihm waren. Von Adam bis Mose und Johannes der Täufer hat niemand 
von ihnen mich erkannt noch meine Brüder. Denn eine von Engeln (gegebene) 
Lehre war es, was sie hatten, zur Beachtung von Speis(evorschrift)en und eine 
bittere Knechtschaft. Nie haben sie die Wahrheit erkannt, und (nie) werden sie 
sie erkennen (2 LogSet 63,26–64,6)”48. Kontekst, wO jakim pojawia siS ta wypo-
wiedX, jest na wskroT polemiczny – zawiera krytykS pism Starego Przymierza. 
Jest ona w!o?ona wOusta Chrystusa, ukazanego wOpiTmie jako powracajRcy Set. 
PodkreTla on, ?e nikt przynale?Rcy do epoki starotestamentowej nie pozna! go 
jako Wybawiciela. Do tego grona zalicza równie? proroka znad Jordanu. Jest on 

46 Zob. Ernst, Johannes der Täufer, 228.
47 Starowieyski, S/ownik wczesnochrze#cija4skiego pi#miennictwa Wschodu, kol. 164n.
48 Przek!. niem. za: S. Pellegrini, „Der zweite Logos des großen Seth (NHC VII,2)”, w: Nag 

Hammadi Deutsch, 403. Zob. przek!. ang.: „Moses, aO faithful servant, was aO laughingstock, 
having been named »the Friend«, since they perversely bore witness concerning him who 
never knew me. Neither he nor those before him, from Adam to Moses and John the Baptist, 
none of them knew me nor my brothers. For they had aOdoctrine of angels to observe dietary 
laws and bitter slavery, since they never knew truth, nor will they know it”; cyt. za: http://
www.gnosis.org/naghamm/2seth.html, 01.09.2010 (t!um. R.A. Bullard, J.A. Gibbons).
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tym samym cz!owiekiem, który s!u?y bogu tego Twiata iOktóremu brakuje pozna-
nia, aOwiSc, wOTwietle poglRdów gnostyckich, jest cz!owiekiem, który nie dostRpi 
zbawienia. Jest niewolnikiem doczesnoTci iOprzez to nie jest wOstanie, aOnawet nie 
chce poznaU zbawiajRcej prawdy. 

h. rWIADECTWO PRAWDY �T%(/V%#�

Tytu! nastSpnego pseudoepigrafu zONag Hammadi (NHC IX,3), 8wiadectwo 
prawdy, nie jest oryginalny, lecz zosta! nadany przez wydawców jako nawiRzujRcy 
do treTci dzie!a. TestVer posiada koloryt chrzeTcija"sko-gnostycki49. Pod wzglSdem 
literackim nie mo?na go jednoznacznie przyporzRdkowaU do ?adnego gatunku – 
najbardziej przypomina homiliS. Zawiera liczne elementy polemiczne skierowane 
zarówno przeciwko KoTcio!owi, jak iOinnym ugrupowaniom gnostyckim50. Dzie!o 
nawiRzuje nie tylko do Nowego Testamentu, ale tak?e Starego Testamentu oraz 
piTmiennictwa pseudoepigraQ cznego. Charakterystycznymi elementami jego nauki 
sR wezwania do surowej ascezy oraz deprecjacja chrzeTcija"skiej nadziei ?ycia 
wiecznego, pok!adanej wOchrzcie, mScze"stwie iOwierze wOzmartwychwstanie51.

Wzmianki oOsynu El?biety iOZachariasza pojawiajR siS wOTestVer trzykrotnie. 
CzSsto, ze wzglSdu na bardzo mocno zniszczony tekst rSkopisu, sR one trudne do 
interpretacji. Pierwsza nawiRzuje do spotkania Jana iOJezusa nad Jordanem: „Ale 
Syn Cz!owieczy wyszed! zOniezniszczalnoTci, pozostajRc obcym wobec zmazy. 
ZstRpi! na Twiat, na Jordan, na rzekS, aO Jordan natychmiast zawróci!. Jan zaT 
sta! siS Twiadkiem zstRpienia Jezusa. To on bowiem sam by! tym, który zobaczy! 
moc zstSpujRcR na rzekS Jordan. On bowiem pozna!, ?e sko"czy!o siS panowanie 
cielesnego rodzenia. Rzeka Jordan jest przecie? tR mocR cia!a, to znaczy dozna-
wania rozkoszy. Woda Jordanu, to ona jest owR ?RdzR seksualnego po?ycia. Jan 
zaT jest owym archontem !ona” (TestVer 30,18-31,5)52. Opis zawiera elementy 

49 Starowieyski, S/ownik wczesnochrze#cija4skiego pi#miennictwa Wschodu, kol. 169n. 
50 Zob. Rebell, Neutestamentliche Apokryphen und Apostolische Väter, 73.
51 Starowieyski, S/ownik wczesnochrze#cija4skiego pi#miennictwa Wschodu, kol. 170.
52 Cyt. za: W. Myszor, „rwiadectwo prawdy (NHC IX,3). WstSp – przek!ad zOkoptyjskiego – 

komentarz”, STV 25,1 (1987) 203n. Zob. przek!. niem.: „Der Menschensohn aber [stammt] 
aus der Unvergänglichkeit [als einer, der] der Bea ekung fremd ist. Er kam [in die] Welt 
über [dem Fluß] Jordan und sogleich [wich] der Jordan zurück. Johannes [aber] legte Zeug-
nis ab von dem Abstieg Jesu. Denn er [allein] ist es, der die [Kraft] gesehen hat, die über 
dem Fluß Jordan hinabkam. Denn er erkannte, daß die Herrschaft a eischlichen Zeugung 
zu Ende ging. Der Fluß Jordan aber ist die Kraft des Leibes, d.h. die EmpQ ndungen der 
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cudownoTci, aOmotyw „zawrócenia” Jordanu nieco przypomina relacjS oO chrzcie 
Zbawiciela przekazanR przez EwJ. UstSp ten zawiera zarazem wyobra?enia typowe 
dla gnostycyzmu. Jan jest przede wszystkim ukazany jako Twiadek zstRpienia Jezusa 
na ziemiS. Syn Cz!owieczy wyszed! zOniezniszczalnoTci, bez grzechu, iOzstRpi! do 
ludzkiego Twiata. ZaskakujRce jest to, ?e Jezus podczas chrztu nie mia! stycznoTci 
zOwodR, poniewa? Jordan zawróci!. Wydarzenie zostaje zinterpretowane mistycznie 
– rzeka Jordan jawi siS jako moc cia!a, moc doznawania rozkoszy. Woda Jordanu 
symbolizuje ?RdzS seksualnego wspó!?ycia. Jan zostaje okreTlony mianem archonta 
/ona, co wydaje siS odnosiU do faktu jego cielesnych narodzin. Jako ?e Jezus po-
!o?y! kres panowaniu cielesnego rodzenia, zatem on iOProrok znad Jordanu zostajR 
sobie przeciwstawieni. Ca!y ustSp odzwierciedla typowy dla TestVer krytyczny 
stosunek do chrztu. 

Druga wzmianka oO Janie tak?e nawiRzuje do wydarze" nad Jordanem: 
„… nieugaszony … którzy sR tutaj … Logos … na [rzekS Jordan.] Gdy przy-
szed! do Jana wOchwili, gdy ten chrzci!, Duch rwiSty zstRpi! na niego na wzór 
go!Sbicy …” (TestVer 39,15-40,2)53. ChoU ustSp zawiera analogie do przekazów 
synoptycznych, niemniej jednak zaskakuje fakt, ?e nie wspomina oO chrzcie Je-
zusa, aO jedynie ogólnie oO tym, ?e Jan chrzci". TestVer podkreTla jedynie, ?e na 
Jezusa zstRpi! Duch rwiSty. Chrzest Janowy zatem zdaje siS nie posiadaU ?adnego 
wiSkszego znaczenia, przynajmniej dla Zbawiciela. WypowiedX wiSc ponownie 
odnosi siS polemicznie do praktyki chrzcielnej.

Ostatnia wzmianka oOproroku znad Jordanu znajduje siS wOkontekTcie typo-
logicznego zestawienia El?bieta – Maria: „Jan zosta! zrodzony wOS!owie zOkobiety, 
to jest zOEl?biety, iOChrystus zosta! zrodzony wOS!owie zOdziewicy, to jest Maryi. 
PoczScie to jest misterium. Jan zosta! zrodzony przez !ono wyczerpane iO stare, 

Lüste. Das Wasser des Jordans aber ist die Begierde des Geschlechtsverkehrs. Johannes aber 
ist der Archont des Mutterleibes”; cyt. za: U.-K. Plisch, „Das Zeugnis der Wahrheit” (NHC 
IX,3) („Testimonium Veritatis”), w: Nag Hammadi Deutsch, 489. Zob. te? przek!. ang.: „But 
the Son of Man came forth from Imperishability, being alien to deQ lement. He came to the 
world by the Jordan river, and immediately the Jordan turned back. And John bore witness 
to the descent of Jesus. For it is he who saw the power which came down upon the Jordan 
river; for he knew that the dominion of carnal procreation had come to an end. Y e Jordan 
river is the power of the body, that is, the senses of pleasures. Y e water of the Jordan is the 
desire for sexual intercourse. John is the archon of the womb”; cyt. za: http://www.gnosis.
org/naghamm/testruth.html, 02.09.2010 (t!um. S. Giversen, B.A. Pearson). 

53 Cyt. za: Myszor, „rwiadectwo prawdy (NHC IX,3)”, 211n. Zob. przek!. niem.: „sondern 
[Ort] … über … Als er zu [ Johannes] kam [zu] dem Zeitpunkt, da er [getauft wurde, kam] 
der [heilige] Geist auf ihn herab [wie eine] Taube”; cyt. za: U.-K. Plisch, „Das Zeugnis der 
Wahrheit” (NHC IX,3), 491. Zob. te? przek!. ang.: „but [...] place will [...] four unquenchable 
... word ... upon the Jordan river, when he came to John at the time he was baptized. Y e 
Holy Spirit came down upon him as aOdove ...”; cyt. za: http://www.gnosis.org/naghamm/
testruth.html, 02.09.2010 (t!um. S. Giversen, B.A. Pearson). 



248 DOMINIK NOWAK

Chrystus zaT przeszed! przez !ono dziewicy. Gdy poczS!a, porodzi!a zbawiciela, 
sta!a siS na powrót dziewicR. Dlaczego b!Rdzicie iOnie pytacie oOmisteria, oO to, 
co siS sta!o prawzorem zOnaszego powodu?” (TestVer 45,6b-22)54. Fragment ten 
jest doTU jasny wOwymowie. ZO ró?nic wynikajRcych pomiSdzy El?bietR iOMariR 
wynikajR odmiennoTci pomiSdzy ich synami. Nale?R oni do przeciwstawnych 
Twiatów. Wprawdzie obaj zostali poczSci przez s!owo, jednak wO przypadku 
Marii poczScie nastRpi!o wO czystym !onie, wOprzypadku El?biety natomiast – 
wO „!onie wyczerpanym iO zu?ytym”. Co wiScej, choU Maria urodzi!a Jezusa, to 
pozosta!a dziewicR. Fragment ten wydaje siS nawiRzywaU do wy?ej omówionej 
relacji oOspotkaniu Jezusa iOJana nad Jordanem, zawierajRcej moment deprecjacji 
cielesnego po?ycia iOnarodzin. Ten ascetyczny element jest obecny tak?e tutaj, 
choU wyra?ony za pomocR innych obrazów. MyTl tS podkreTla zw!aszcza ostatnie 
zdanie omawianego ustSpu55.

_. TRAKTAT WALENTYNIAoSKI �Ef7V*<�

Traktat walentynia4ski (ExpVal) to ostatni pseudoepigraf zONag Hammadi 
(NHC IX,3), wOktórym pojawia siS nawiRzanie do Jana Chrzciciela. Stanowi ono 
rodzaj „tajemnego katechizmu”, który powinni opanowaU chStni do przy!Rczenia 
siS do gnostyckiego nurtu religijnego. Nauka wOnim przekazana nosi na sobie 
wyraXne Tlady poglRdów walentynia"skich. ZO tej perspektywy przedstawia ono 
ideS stworzenia oraz wybawienia56. ExpVal podkreTla, ?e kandydat starajRcy siS 

54 Cyt. za: Myszor, „rwiadectwo prawdy (NHC IX,3)”, 217n. Zob. przek!. niem.: „Johannes 
wurde vom Wort gezeugt durch ein Weib: Elisabeth. Und Christus wurde vom Wort 
gezeugt durch eine Jungfrau: Maria. Ws ist das für ein Geheimnis, daß Johannes durch 
einen Mutterleib geboren wurde, der alt und verbraucht war, Christus aber durch einen 
jungfräulichen Mutterleib hindurchging? Nachdem sie schwanger geworden war, gebar sie 
den Erlöser – wiederum ward sie als Jungfrau erfunden. Warum nur [irrt] ihr und sucht 
nicht nach diesen Geheimnissen, die um unsretwillen vorgebildet war?”; cyt. za: Plisch, „Das 
Zeugnis der Wahrheit”, 493. Zob. te? przek!. ang.: „John was begotten by the World through 
aOwoman, Elizabeth; and Christ was begotten by the world through aOvirgin, Mary. What 
is (the meaning of ) this mystery? John was begotten by means of aOwomb worn with age, 
but Christ passed through aOvirgin‘s womb. When she had conceived, she gave birth to the 
Savior. Furthermore, she was found to be aOvirgin again. Why, then do you (pl.) err and not 
seek after these mysteries, which were preQ gured for our sake?”; cyt. za: http://www.gnosis.
org/naghamm/testruth.html, 02.09.2010 (t!um. S. Giversen, B.A. Pearson). 

55 Zob. Ernst, Johannes der Täufer, 231.
56 Zob. Rebell, Neutestamentliche Apokryphen und Apostolische Väter, 73n.
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oOprzyjScie do krSgów gnostyckich powinien braU udzia! wOmisteriach, do których 
zalicza siS m.in. chrzest. 

WOtakim w!aTnie kontekTcie pojawia siS wzmianka oOproroku znad Jordanu: 
„Die Erste Taufe nun, das ist die [Ver]gebung [der Sünden(?)]. [Durch jene] 
werden [wir] geführt von [denen zur Linken] zu denen zur Rechten, von [dem 
Verderben] zur [Unvergänglich]keit – [welches (?)] ist der Jordan, … dieser Ort 
ist das [… der] Welt (?). Wir wurden also aus derWelt heraus zum Äon geführt 
– denn die Auslegung von »Johannes« ist der Äon, die Auslegung von jenem 
aber, welcher der Jordan ist, ist der Abstieg, welcher der [Aufgang] ist, welches ist 
das Heraus[gehen] aus der Welt, [hin] zum Äon” (ExpVal 41,21-38)57. WOustS-
pie tym, nacechowanym charakterystycznymi dla gnostycyzmu wyobra?eniami 
dualistycznymi, dowartoTciowano Jana Chrzciciela iO podkreTlono wagS chrztu, 
którego udziela!. Syn El?biety iOZachariasza jest reprezentantem eonu niebia"-
skiego Twiata. Jordan jawi siS jako symbol wznoszenia siS do pleromy iO exodusu 
zOdoczesnego Twiata58. Wed!ug ExpVal zatem prorok znad Jordanu pe!ni wa?nR 
historiozbawczR rolS – udzielany przeze" chrzest posiada wymiar soteryczny. Nie 
mo?na wykluczyU, ?e wOtego rodzaju ujSciu misterium chrzcielnego jest widoczny 
Tlad chrzeTcija"skiej sakramentologii59. 

ZAKOoCZENIE

Badania pism zObiblioteki zOHag Hammadi pod kRtem ich zainteresowania 
siS postaciR Jana Chrzciciela iOjej recepcji prowadzR do wniosku, ?e przypisywana 
jest mu wa?na, historiozbawcza rola, nawet wówczas, gdy nie jest on wymieniany 
zOimienia, aOoOtym, ?e dane pismo przywo!uje jego osobS, TwiadczR jedynie poTrednie 
wzmianki. WOprezentacji osoby proroka znad Jordanu autorzy dzie! opierajR siS 
przede wszystkim na wybranych partiach ewangelicznej tradycji TwiStoja"skiej, 
niemniej jednak wOniektórych przypadkach odwo!ujR siS tak?e do innych ustSpów 

57 Cyt. za: W.-P. Funk, „Valentinianische Abhandlung” (NHC XI,2), w: Nag Hammadi Deutsch, 
527. Zob. przek!. ang.: „Moreover, the Q rst baptism is the forgiveness of sins. We are brought 
from those of the right, that is, into the imperishability which is the Jordan. But that place 
is of the world. So we have been sent out of the world into the Aeon. For the interpretation 
of John is the Aeon, while the interpretation of that which is the upward progression, that is, 
our Exodus from the world into the Aeon”; cyt. za: http://www.gnosis.org/naghamm/bapta.
html, 02.09.2010 (t!um. J.R. Robinson). 

58 Zob. Ernst, Johannes der Täufer, 229.
59 Zob. Myszor, „Gnostycyzm, manicheizm iOmandaizm”, 546nn.
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czy to Starego, czy to Nowego Testamentu. Nale?y jednak zauwa?yU, ?e omawiane 
pisma, choU odwo!ujR siS do jRdra historycznego, to równoczeTnie dokonujR daleko 
idRcej recepcji przekazów oOJanie. IstotnR rolS odgrywajR wOtej mierze wyobra?enia 
gnostyckie lub gnostycko-chrzeTcija"skie. WOniektórych wypadkach do relacji 
oOsynu Zachariasza iOEl?biety wpleciono elementy cudownoTci, aOczasem rozwa-
?ania na jego temat przybierajR formS g!Sboko metaQ zycznR. CzSTU przekazów 
TwiStoja"skich wOpismach zONag Hammadi zdradza Tlady apologetycznej polemiki 
bRdX zOchrzeTcija"stwem, bRdX zOokreTlonymi nurtami ruchu gnostyckiego, które 
zazwyczaj trudno dok!adnie zakwaliQ kowaU. Na szczególne zainteresowanie wOtym 
kontekTcie zas!ugujR te fragmenty, wOktórych podejmuje siS krytycznR dyskusjS 
zOokreTlonymi przejawami ?ycia duchowego, np. zOascezR czy zOchrztem. 

THE RECEPTION OF THE PERSON JOHN'S THE BAPTIST 
IN THE WRITINGS FROM NAG HAMMADI LIBRARY

Summar y 
Y e research of Hag Hammadi writings in terms of their interest in the Q gure of John 
the Baptist leds to the conclusion that it is attributed to him important role, even if it 
is not mentioned by name and the fact that the letter refers to his person, provide only 
indirect references. In presenting the person of John the authors of works from Nag 
Hammadi are based primarily on selected parts of the evangelical tradition, nevertheless, 
in some cases also they relate to other paragraphs from the Old and the New Testament. 
It should be noted, however, that these writings, but refer to the historic core, it also make 
far-reaching transformation of messages about John. Some fragments play an important 
role in this respect gnostic and gnostic-christian ideas. 



SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA
3 (2011)

PRZEMYS6AW DEC

 J 10,1w21 AOrWIcTYNIA JEROZOLIMSKA. 
ANALIZA LEKSEMÓW... BQ%G, B(%,%[1 i AP)7

Niniejszy artyku! ma charakter Xród!owy, czyli jest próbR opisania bada" 
w!asnych. WOzwiRzku zOtym do minimum zostanR ograniczone aspekty przeglR-
dowe, przynajmniej tam, gdzie nie sR one konieczne. WOramach przyczynku nie 
zostanR poruszone ani wyeksponowane explicite niuanse semiotyczne, retoryczne 
czy diachroniczne. SkoncentrujS siS przede wszystkim na jSzyku iOjego warstwie 
leksykalnej, etymologicznej iOsemantycznej. A'priori przyjmujS, ?e analiza dotyczyU 
bSdzie elementów, które mogR wydawaU siS kluczowe.

Przede wszystkim staram siS zwróciU uwagS na pewne niejasnoTci dotyczR-
ce brzmienia tekstu greckiego J 10,1-21 wO zaledwie trzech miejscach. WO tym 
kontekTcie chcia!bym poruszyU kilka kwestii zwiRzanych zOdotychczasowym ro-
zumieniem niektórych wersów, ich interpretacjR, by na ko"cu przedstawiU inny 
od dotychczasowego punkt widzenia. Nie bez znaczenia bSdzie równie? analiza 
oryginalnego jSzyka Ewangelii Jana oraz – wOmniejszym stopniu – czasu jej 
powstania. Dokonam ponownego odczytania kilku leksemów greckich, stosujRc 
retranslacjS na leksemy hebrajskie iOaramejskie, by wOrezultacie pokazaU, jaki mo?e 
byU ko"cowy wydXwiSk perykopy. 

Tekst J 10,1-21, znany jako przypowieTU oOdobrym pasterzu, ze wzglSdu na 
swojR specyQ kS stylistycznR, interpretowany by! zawsze wOkategoriach symbolicz-
nych. WO czasach nowo?ytnych iOwspó!czesnych sama klasyQ kacja literacka nie 
zawsze by!a jednoznaczna. CzSTU badaczy uznawa!a tekst na parabolS, co mo?na 

Dr Przemys!aw DEC – Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiello"skiego; zainteresowania 
badawcze: literatura hebrajska staro?ytna, jSzyk hebrajski iOaramejski, paleograQ a zachod-
niosemicka; przemyslaw.dec@uj.edu.pl.
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traktowaU jako przypowieTU sui generis, inni traktowali niniejszy fragment jako 
klasycznR alegoriS1. WOmoim przekonaniu klasyQ kacja literacka – skoro dotyczy 
form pokrewnych – wydaje siS mniej istotna, przede wszystkim ze wzglSdu na 
charakter artyku!u. TraktujRc alegoriS jako gatunek majRcy postaU dwustopnio-
wR, aOwiSc dos!ownR iOdodatkowR, uznawano Jezusa za pasterza – wOdomyTle: 
za przywódcS, owce uznawano za jego uczniów, owczarniS konsekwentnie – za 
KoTció!, aO TciTlej: ówczesne zgromadzenie stojRce za Jezusem. IdRc dalej, „inne 
owce”, które aspirujR do podobnego przywileju, to równie? wierzRcy wOJezusa, ale 
pozostajRcy wOpewnym oddaleniu.

Do skonwencjonalizowanego obrazu wzmiankowanej alegorii przypisanio 
dodatkowe elementy. Oprócz pasterza iOowiec pojawiajR siS odXwierni, z!odzieje, 
rozbójnicy, wilki oraz Bóg bSdRcy mocodawcR pasterza. Elementem narracyjnym 
sR sprzeczajRcy siS Judejczycy, wystSpujRcy wOroli s!uchaczy. Przy czym ich reakcja 
wydaje siS bardzo istotna dla zrozumienia J 10,1-21.

KolejnR wa?nR kwestiR jest miejsce J 10,1-10 wOkanonicznym uk!adzie tekstu 
Ewangelii. Ju? wczeTniej parokrotnie zwracano uwagS, ?e przypowieTU oOdobrym 
pasterzu przerywa bieg narracji pomiSdzy J 9 aO J 10,22-39. WOEwangelii Jana, 
poza J 10,1-21, taki przypadek ma miejsce tylko raz ( J 15,1-17,26). WOzwiRzku 
zOtym uzasadniona – moim zdaniem – mo?e byU teza oOpochodzeniu J 10,1-21 
zOinnego Xród!a ani?eli pozosta!e teksty Ewangelii.

Gdy chodzi oOpodzia! tekstu, wiSkszoTU badaczy dzieli go zazwyczaj na trzy 
elementy2. Taki poglRd nie wydaje mi siS ca!kiem s!uszny, co uzasadniS nieco 
dalej. Jak siS wydaje, wiersze 1-21 nale?a!oby podzieliU na piSU mniejszych czSTci. 
Pierwsza (w. 1-6), brzmiRca zagadkowo, zawiera kilka nastSpujRcych po sobie sym-
bolicznych sekwencji, wTród których dominuje motyw Jezusa jako pasterza owiec. 
WOdrugiej czSTci (w. 7-10) znajduje siS czSTciowe wyjaTnienie wczeTniejszych s!ów, 
gdy? tekst – jak fragment poprzedni – tak?e zawiera zagadkowe stwierdzenia. 
CzSTU trzecia (w. 11-16), wOmoim mniemaniu, jest kluczowa dla zrozumienia 
ca!ej perykopy, ze wzglSdu na zawarte wOniej pe!ne wyjaTnienie iOdeklaratywny 
ton. Za czwartR czSTU nale?a!oby uznaU w. 17-18, sprawiajRce wra?enie nowego 
wRtku wOca!ej wypowiedzi. rwiadczy oOtym przyimek ?&G wprowadzajRcy zdanie 
wynikowe, co odpowiada hebrajskiej konstrukcji !k l[ pe!niRcej podobnR funkcjS. 
OstatniR, piRtR czSTU (w. 19-21), nale?y zaliczyU do narracji, pe!niRcej jednoczeTnie 
zako"czenie perykopy. WOmojej opinii wyodrSbnienie wersów 11-16 iO17-18 jest 
wskazane przede wszystkim zOuwagi na nieco odmiennR treTU, aOco za tym idzie: 
tzw. z!amanie stylu.

1  P.W. Meyer, „AONote on John 10:1-18”, JBL 75 (1956), 232-235.
2  J.L. De Villiers, „Y e Shepherd and his Flock”, Neotestamentica 2 (1968), 89-103.
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Od czasów antycznych po wspó!czesnoTU perykopa oO dobrym pasterzu 
stanowi!a fundamentalny materia! kulturotwórczy, liturgiczny iO egzegetyczny, 
rozpatrywany bardzo tradycyjnie. Taki stan rzeczy wspiera!y teksty na pozór pa-
ralelne do J 10 (Mt 9,36; 26,31; Mk 6,34; 14,27; J 21,16-17; 1 P 2,25), ukazujRce 
zwiRzek owiec zOpasterzem wONowym Testamencie, co zOracji semickiego kolorytu 
iOwiejskich realiów panujRcych wOstaro?ytnej Palestynie, niespecjalnie dziwi3. OOile 
takie terminy, jak „pasterz” (#0&/7.) „owce” (#%LbA;A), tu zawsze jako rzeczownik 
wO liczbie mnogiej, „owczarnia” (#09/.-) nie nastrSczajR problemów wOprzejTciu 
od zrozumienia bezpoTredniego do dodatkowego, to we wspó!czesnych analizach 
jSzykowych najczSTciej zupe!nie nie uwzglSdnia siS innych leksemów4. 

Ze wzglSdu na wielowRtkowoTU J 10,1-21 perykopa nie podaje jasnego 
obrazu ?ycia pasterskiego. Nale?y pamiStaU, ?e owczarnie na terenie Palestyny 
by!y zazwyczaj niewielkimi area!ami oO prowizorycznym charakterze. Te, które 
znajdowa!y siS na obszarach wiejskich, otoczone by!y kamieniami tworzRcymi 
niewysoki mur iOposiada!y wejTcie zabezpieczone splecionymi ga!Sziami. WOobrSbie 
zabudowa" tworzono dla byd!a zdecydowanie lepsze warunki, gdy? przebywa!o 
ono na terenie gospodarstwa w!aTciciela. WOantycznej Palestynie, jak iOwOogóle 
na Bliskim Wschodzie, pieczS nad wypasanym stadem pe!nili czSsto najm!od-
si cz!onkowie klanów. Przyk!adem mo?e byU odnalezienie groty 1 wO pobli?u 
Qumran, gdy opiekunami kóz byli m!odzi Beduini. Warto wiSc nadmieniU, ?e 
nie znamy tekstu, wOktórym nadzór nad wpuszczaniem iOwypuszczaniem stada 
przypisywany by!by odXwiernemu. To na razie jedna niezgodnoTU, na którR warto 
na razie zwróciU uwagS. Oprócz niej mo?na wskazaU inne, których grecki tekst 
J 10,1-21 wOogóle nie pokazuje dostatecznie jasno na poziomie semantycznym5. 
Zaskakuje równie? stwierdzenie, ?e Jezus ma te? „inne owce”, które nie sR zOtej 
owczarni ( J 10,16 CAH R))A #%LbA;A c8, d 0PC c+;&. :C ;T1 AP)T1 ;AQ;-1). 
Nawet jeTli traktuje siS tekst jako alegoriS, którR wOistocie jest J 10, nale?y – jak 
sRdzS – przeanalizowaU dok!adniej inne terminy.

Kontrowersyjnym zagadnieniem wOgreckim tekTcie perykopy jest obecnoTU 
pewnych anomalii terminologicznych. Pobie?na lektura wOjSzyku greckim pozwala 
dostrzec istnienie nieTcis!oTci, które nie odpowiadajR terminologii zwiRzanej zO?y-
ciem pasterskim. Uwa?am, ?e takie terminy, jak BQ%A, B(%,%[1, AP)7 zmieniajR 
sens perykopy. Bardziej odpowiadajR realiom ?ycia TwiRtynnego, ewentualnie 
miejskiego, ani?eli pasterskiego. Zw!aszcza jeTli przeanalizuje siS je pod kRtem 

3  J.E. Bruns, „Y e Discourse on the good Shepherd and the Rite of Ordination”, AER 149 
(1963), 386-391.

4  D.J. Hawkin, „Orthodoxy and Heresy in John 10:1-21 and 15:1-17”, EQ 47 (1975), 208-213.
5 Nieco odmiennR opiniS wyra?a D.L. Barr, „Irony and the Spirit, chapter 10”, w: New Testa-

ment Story: An Introduction, Belmont, 21995, 336-338.
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terminologii hebrajskiej lub aramejskiej, dokonujRcych ich retranslacji6 iOpoddajRc 
je g!Sbszej analizie.

Przed przystRpieniem jednak do tych rozwa?a" pozwolS sobie na przywo!anie 
pewnej opinii. Otó? swego czasu J.A.T. Robinson stwierdzi!, ?e ju? wO J 10,1-5 
wystSpujR pojScia, które wprawdzie Jan powiRza! zOpasterskim ?yciem, ale które 
wOrzeczywistoTci nie majR zOnim nic wspólnego7.

Aby oceniU prawdopodobie"stwo s!usznoTci tej koncepcji, zacznS tym razem 
od przedstawienia listy przes!anek, na razie bez wzglSdu na to, czy sR prawdziwe. 
Na ich podstawie postaram siS zaproponowaU nastSpnie najlepsze wyjaTnienie. 

Jednym zOnajwa?niejszych zagadnie" badawczych jest zbadanie oryginal-
nego jSzyka Ewangelii Jana i, wOmniejszym stopniu, czasu jej powstania. Ju? 
wOpoczRtkach XX wieku stworzono poglRd, ?e pierwotnym jSzykiem Jana by! 
aramejski lub hebrajski. WOdu?ej mierze wynika!o to zOfaktu, ?e pewne terminy 
deQ niowano jako hebraizmy czy arameizmy. ZOperspektywy czasu wydaje siS, ?e 
by!a to niewystarczajRca argumentacja. 

Po 1945 roku coraz czSTciej zwracano uwagS na fakt, ?e jSzyk grecki Ewangelii 
Jana wykazuje nierzadko cechy sk!adni hebrajskiej. Problem dotyczy jednak klasyQ -
kacji warstwy chronologicznej. Wydaje siS, ?e czSTU Janowej greki odpowiada bardziej 
hebrajskiemu biblijnemu (Tresmontant, Hutchinson). WOniektórych przypadkach 
dominuje poglRd, ?e greka Ewangelii Jana wykazuje wOnie mniejszym stopniu cechy 
mniej stylizujRce, aObardziej zbie?ne zOhebrajskim wczesnomisznaickim zOOkresu 
Tanaickiego. Za podobie"stwem sk!adniowym do hebrajskiego biblijnego mo?e 
przemawiaU bardzo czSste u?ywanie przys!ówka 0e;,1 (wOgrece na ogó! wOnastSp-
niku zda" warunkowych), co mo?e odpowiadaU formom zwrotnym wOBH hyhw 
oraz yhyw, jak wOzdaniach podmiotowych, podobie"stwo wOu?yciu emfatycznego ;9, 
jak u?ycie hm jako zaimka pytajnego8, szyk morfemów iOwyrazów bardzo czSsto 
odpowiada typowi SVO. Natomiast oO zale?noTci od misznaickiego tanaickiego 
mia!yby TwiadczyU takie elementy, jak np. prostota jSzyka janowego wOniektórych 
perykopach ( J 1,1-18; 2,13-22; 4,1-26; 5,19-46; 7,37-53; 10,1-21; 12,12-19; 
13,1-20; 15,1-11.18-25; 18,1-11), pojawiajRcy siS kilkakrotnie casus pendens, aOwiSc 
wystSpowanie podmiotu po orzeczeniu (typ VSO) oraz maksymalne uproszczenie 
czasu przesz!ego do aorystu, co mo?e sugerowaU in ipso hebrajskie perfectum. 

6 RetranslacjS traktujS jako proces docierania do „tekstu wyjTciowego”, który zOró?nych wzglSdów 
siS nie zachowa!, jak iOdocieranie do ewentualnych ekwiwalentów tekstu wyjTciowego, zob. 
P.D. Dec, „Klucze Piotra” oraz funkcja „wiRzania” iO„rozwiRzywania” wOMt 16,19. Retranslacja 
tekstu iOanaliza wybranych leksemów wOTwietle Biblii Hebrajskiej, tekstów zOQumran, Peszitty 
iOTalmudu”, Przegl%d Religioznawczy 2009, 141-158.

7 J.A.T. Robinson, „Y e Parable of John 10:1-5”, ZNW 46 (1955), 233nn. 
8 A.A. Hutchinson, Semitic Interference in the Syntax of the Gospel of John, Atlanta 2001, 267.
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IntersujRcy poglRd wyrazi! Miller9, który odwo!a! siS do klasycznego pomy-
s!u przedstawionego kilkadziesiRt lat temu przez Jeana Carmignaca, aby wzorem 
ewangelii synoptycznych, dokonaU przek!adu Jana na hebrajski. Nale?y pamiStaU, 
?e Carmignac prze!o?y! EwangeliS Jana na jSzyk hebrajski, aOnie aramejski, jak 
siS niekiedy powszechnie sRdzi. WOrzeczywistoTci przet!umaczy! Carmignac tylko 
wybrane fragmenty, aOnie ca!oTU, iOnigdy nie zapozna! innych zOtekstem. Jedynie 
zawar! wO jednej ze swoich publikacji wyniki swoich spostrze?e"10. 

WOkontekTcie samej Ewangelii Jana nale?y wspomnieU oOargumentacji, którR 
przedstawi! Claude Tresmontant. Pod podobnym kRtem, jak Carmignac, przebada! 
EwangeliS Jana iOprzet!umaczy! wybrane fragmenty verso. WO„Le Christ hébreu” 
uzna!, ?e Ewangelia Jana zosta!a pierwotnie napisana przez kogoT zO krSgów 
stosunkowo bliskich Jezusowi. WskazywaU mia!a na to terminologia typowa dla 
krSgów TwiRtynnych. Tresmontant nie wyklucza!, ?e mo?e chodziU nawet oOkogoT 
zOkrSgów saducejskich. „Grecki Jan” mia!by bazowaU na wczesnochrzeTcija"skiej 
dokumentacji napisanej jeszcze po hebrajsku11. 

ZOkolei F. Van Fleteren iO J.C. Schnaubelt wyrazili poglRd, ?e silny wp!yw 
na terminologiS Ewangelii móg! mieU tak?e hebrajski misznaicki oraz aramejski. 
WynikaU to mia!o zOpraktyki nauczania Tory po aramejsku wOoTrodkach rabi-
nicznych wOIOwieku n.e. oraz czytania jej po hebrajsku12. 

SRdzS, ?e warto zwróciU uwagS na kwestiS zbytniego przywiRzania niektó-
rych badaczy do udowadniania, ?e Ewangelia Jana mog!a, ewentualnie musia!a, 
pierwotnie powstaU wO jSzyku hebrajskim. OczywiTcie oO ile opinia, którR wyra?a 
Hutchinson, jest do przyjScia. UogólniajRc jego poglRdy, uwa?a on, ?e Ewangelia 
ta wykazuje pewne zak!ócenia na poziomie morfologii iO sk!adni. Pomimo kil-
kudziesiScioletniego stanu bada" nad kwestiR semickiego orygina!u Jana trudno 
jednoznacznie oceniU tS kwestiS. Bez wzglSdu na to, czy przyjmiemy Janowe 
autorstwo Czwartej Ewangelii, czy za!o?ymy, ?e jej autorem móg! byU ktoT inny, 
nale?y mieU TwiadomoTU, i? osoba piszRca taki tekst mog!a wOsposób mniej lub 
bardziej Twiadomy wyra?aU siS bilingualnie przez jSzyk grecki iO jSzyk hebrajski. 
Warto zwróciU uwagS, ?e wOEwangelii Jana wystSpuje zjawisko mieszania ele-
mentów jSzykowych zarówno na poziomie terminologii, sk!adni czy zwiRzków 
miSdzywyrazowych.

9  R.P. Miller, ;9, :/0H, CAH, +0&: John 2:4 - Rebuke or Expression of Mutual Concern?, Washington 
2009, 61; J.D.M. Derrett, „Y e Good Shepherd: St. John’s Use of Jewish Halakah and Hag-
gadah”, St"  27 (1973), 25-50.

10 J. Carmignac, La Naissance des évangiles synoptiques, Paris 1984.
11 C. Tresmontant, Le Christ hébreu - La langue et l ’âge des Évangiles, Paris 1983, 30nn.
12  F. Van Fleteren, J.C. Schnaubelt, Augustine: Biblical Exegete, New York 2001, XIV-XV; J.D.M. 

Derrett, „Y e Good Shepherd”, 25nn.
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Nie mniej wa?nym problemem jest autorstwo Czwartej Ewangelii. Ze 
wzglSdu na niespójne Twiadectwa staro?ytne bardzo trudno oOtym jednoznacznie 
przesRdzaU. Wprawdzie wiSkszoTU przekazanych informacji wskazuje na Jana 
Aposto!a, jednak wielu badaczy podwa?a ten fakt13. WO konsekwencji jeszcze 
wiScej wRtpliwoTci budzi data jej powstania. Oprócz klasycznych poglRdów, 
wedle których nale?y przyjRU lata 80–95 n.e., coraz czSTciej mówi siS oOokresie 
poprzedzajRcym zburzenie TwiRtyni. JeTli przyjRU ten drugi argument, nale?a!o-
by równoczeTnie zrewidowaU tradycyjny poglRd, wywodzRcy siS od Euzebiusza, 
oOpowstaniu dzie!a wOEfezie14. WOpewnym stopniu na tej podstawie mo?na by 
równie? dyskutowaU oO innym jSzyku ni? grecki. Nie mo?na tak?e zapominaU 
oOwzmiance zawartej wOKanonie Muratoriego (ok. 180 rok n.e.), który sugeru-
je istnienie pewnych niespójnoTci wO kompozycji tekstu. Przy czym to ostatnie 
rozumiem bardziej jako zró?nicowanie co do pochodzenia tekstu, aOnie samego 
jSzyka Jana. 

ZOkolei poni?sza analiza ma na celu wykazanie, ?e wzmiankowana wczeTniej 
terminologia nie tylko nie ma nic wspólnego zOrealiami pasterskimi, ale wykazuje 
bardzo silne zale?noTci od terminologii TwiRtynnej.

WOanalizowanej perykopie BQ%A jest pierwszym problematycznym leksemem. 
Pojawia siS wOkontekTcie s!ów: F /V $f+$%8L/$.01 ?&M ;T1 BQ%A1 $f1 ;V. AP)V. 
;`. #%0bG;,. – „kto nie wchodzi przez bramS na dziedziniec owiec”. Sam 
termin BQ%A, ze wzglSdu na powszechnoTU wystSpowania wO jSzykach semickich 
(akadyjski, moabicki, aramejski itd.), mo?e byU wOgrece semickim zapo?yczeniem. 
Bez wiSkszego znaczenia bSdzie wywodzenie siS s!owa, wOwarstwie morfologicz-
nej, od tych leksemów semickich, wOprzypadku których „brama” zaczyna siS od 
spó!g!oski dziRs!owej zwarto-szczelinowej (Zah̆ri, Za_ara) czy zwartej (t̄ḡr, tr_a). 
Zbie?noTU fonetyczna iOsemantyczna jest oczywista. WOs!owie BQ%A greka przejS!a 
jednoczeTnie wiele rozmaitych znacze" znanych wO jSzykach semickich (brama, 
zwyk!e drzwi, podwójne drzwi, wejTcie, próg)15.

WONowym Testamencie termin BQ%A poTwiadczony jest wielokrotnie, choU 
wO jSzyku greckim na okreTlenie bramy u?ywa siS te? #Q)-16. Niemniej ani razu 
nie pojawia siS wOkontekTcie zwiRzanym zO ?yciem pasterskim. NajczSTciej BQ%A 
oznacza zwyk!e drzwi domu17. Przybiera równie? inne znaczenia, jak wOMt 27,60, 

13  D. A. Carson, D.J. Moo, An introduction to the New Testament, Grand Rapids 22005, 233nn.
14 Euzebiusz zOCezarei, Historia ko#cielna o'm3czennikach palesty4skich, V 8,4, Pozna" 1924.
15 J.H. Moulton, G. Milligan, " e Vocabulary of the Greek Testament Illustrated from the Papyri 

and other Non-Literary Sources, London 1963, 294.
16 J. Jeremias, #Q)-, TWNT VI, 920-927.
17 Mt 25,10 – brama domu weselnego; 6k 11,7; Dz 5,9: drzwi wejTciowe. Zob. J. Jeremias, 

BQ%A, TWNT III, 173-180.
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gdzie mowa jest oOwejTciu do grobu Jezusa czy bardziej abstrakcyjnie: jako drzwi 
wiodRce do nieba lub zbawienia18. 

Pomimo ?e wOBiblii Hebrajskiej na okreTlenie bramy u?ywa siS bardzo czS-
sto s!owa r[X, Septuaginta, za pomocR BQ%A, oddaje zazwyczaj dwa hebrajskie 
terminy xtp iOtld, które oznaczajR albo wejTcie do Namiotu Spotkania19, albo 
wejTcie do rwiRtyni Jerozolimskiej20. Zaledwie wOdwóch przypadkach t!umacze 
Septuaginty jako BQ%A prze!o?yli hebrajskie r[X21. Wprawdzie nierzadko bramy 
wiodRce na dziedziniec TwiRtynny nazwane sR wOBiblii Hebrajskiej dcxh r[X 
„bramy dziedzi"ca”22, Septuaginta ani razu nie oddaje ich za pomocR BQ%A, lecz 
– co jest bardzo istotne – jeden raz u?ywa zwrotu ;M g+;9A ;T1 AP)T1 (Lb 4,26). 

Pomimo pewnych rozbie?noTci pomiSdzy SeptuagintR aOBibliR Hebraj-
skR wO !Rczeniu leksemów BQ%A iOr[X oraz jeszcze bli?ej zwiRzanym zOgreckim 
s!owem aramejskim terminem [rt23 nale?y pamiStaU oO ich wzajemnym pokre-
wie"stwie morfologicznym. Dlatego warto zwróciU uwagS na pojawiajRcy siS 
czSTciej zwrot dcxh r[X „brama dziedzi"ca” !RczRcy ze sobR dwa s!owa: „brama” 
iO„dziedziniec”24. Ze wzglSdu na wzmiankowany fragment zOJ 10,1 ma to kluczowe 
znaczenie. 

PrzedstawionR przeze mnie argumentacjS przypisujRcR rzeczownik BQ%A do 
TwiRtyni wspiera terminologia stosowana przez Flawiusza. OpisujRc rozbudowanR 
przez Heroda Wielkiego TwiRtyniS, pisze oObramie Przybytku: BQ%A1 ?h :#H ;T1 
$f+L?0( +\. ;0E1 i#$%B(%90&1 j+0. :80Q+A1 ;k .Ak #0&C9)0&1 :/#$;G+/A+&. 
C$CL+/-;0 ;M /h. R.B- l)0(%@<+&. C90.A1 ?h :.(>A+/<.0(1 „bramS wejTciowR 
wraz zOnadedrzwiami, równR zOsamym Przybytkiem, zdobi!y barwne zas!ony, na 
których by!y wymalowane purpurowe kwiaty oraz wyszyte kolumny”25.

WOzwiRzku zOpowy?szR analizR nale?y stwierdziU, ?e leksem BQ%A nie jest 
wOnajmniejszym stopniu powiRzany zOrealiami ?ycia pasterskiego. WOpodstawowym 
znaczeniu nie jest bramR dla owiec. 

Kolejnym kluczowym s!owem B(%,%[1 jest „odXwierny”. WOJ 10,1-21 wy-
stSpuje tylko raz wOwierszu 3. WONowym Testamencie poTwiadczony jest jedynie 

18 1 Kor 16,9; Ap 4,1.
19 Kp! 4,18.
20 1 Krl 6,34; 2 Krn 4,22; Ez 41,11.24: jako czSTU architektoniczna „TwiRtyni Ezechiela”; BQ%A 

odnosi siS do bram TwiRtynnych wOksiSgach deuterokanonicznych (1 Mch 1,55; 4,38; 12,38; 
2 Mch 1,16; 2,5).

21 Sdz 18,17: drzwi wejTciowe; Sdz 9,35: brama miejska.
22 Wj 35,17; 38,18.31; 40,8; Lb 4,26. 
23 E. Klein, A'Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of 

English, Jerusalem 1987, 673.
24 E. Otto, r[X, TWAT VIII, 358-403. 
25 Ant. XV 3,394.
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czterokrotnie, przy czym tylko raz poza EwangeliR Jana26. Ani razu nie jest to 
funkcja pasterska. WOMk 13,34 B(%,%[1 to osoba pe!niRca funkcjS przy wejTciu 
na teren du?ej posiad!oTci27.

UO Jana B(%,%[1 pojawia siS jeszcze dwukrotnie jako tytu! s!u?Rcej wOpa-
!acu Kajfasza. Ze wzglSdów na bardzo silne powiRzania zOJ 10 warto zacytowaU 
ten fragment: 6mC0)0QB$& ?h ;k 6n-+0I o9/,. p<;%01 CAH R))01 /AB-;71. F ?h 
/AB-;V1  :C$E.01 X. @.,+;[1 ;k Y%8&$%$E CAH +(.$&+T)B$. ;k 6n-+0I $f1 ;V. 
AP)V. ;0I Y%8&$%<,1, F ?h p<;%01 $g+;7C$& #%[1 ;D BQ%q cJ,. :JT)B$. 0r. F 
/AB-;V1 F R))01 F @.,0;[1 ;0I Y%8&$%<,1 CAH $s#$. ;D B(%,%k CAH $f+7@A@$. 
;[. p<;%0. ( J 18,15-17) „Towarzyszy! Jezusowi Szymon Piotr iOinny ucze". Ten 
ucze" by! znany arcykap!anowi iOwszed! zO Jezusem na dziedziniec arcykap!ana. 
Natomiast Piotr sta! przy drzwiach na zewnRtrz. Wyszed! wiec ów ucze" znany 
arcykap!anowi iOpowiedzia! do odXwiernej, iOwyprowadzi! Piotra”. Znamienne wydaje 
siS leksykalne podobie"stwo niniejszego fragmentu do terminologii zOJO10,1-21. 
WOobu tekstach powtarzajR siS te same trzy s!owa: BQ%A, B(%,%[1 iOAP)7. U?ycie 
ich wO bezpoTrednim kontekTcie mo?e mieU niema!e znaczenie wO interpretacji 
perykopy oOdobrym pasterzu. PrzyjmujRc, ?e J 10,1-21 oraz J 18,15-17 sR pod 
pewnymi wzglSdami analogiczne iOwywodzR siS zOtego samego Xród!a, nale?a!oby 
stanowczo odrzuciU interpretacjS BQ%A, B(%,%[1 iOAP)7 jako terminologii zwiRzanej 
zOrealiami pasterskimi. Tym bardziej ?e wzmiankowane leksemy sR wOJO18,15-17 
zwiRzane zObardzo du?ym kompleksem architektonicznym. JeTli wiSc autor tekstu 
wOJ 10,3 u?y! B(%,%[1 wOtakim samym znaczeniu, trudno by!oby zaakceptowaU 
odXwiernego jako stra?nika zagrody dla owiec.

WOSeptuagincie B(%,%[1 to najczSTciej osoba otwierajRca drzwi pa!acu lub 
du?ego domu. Pe!ni wiSc ona rolS odXwiernego (2 Sm 4,6) albo stra?nika (2OKrl 
7,11). ApokryQ czna 1 Ezd zOLXX u?ywa terminu B(%,%[1 wO identycznym 
znaczeniu28. 

Kluczowe znaczenie mo?e mieU równie? u?ycie rzeczownika ~ytdXm wOEz 
44,11, który odnosi siS do lewitów stojRcych wObramach TwiRtyni. Wczesna li-
teratura targumiczna na okreTlenie funkcji odXwiernego u?ywa terminu a[rt. 
Chocia? Targum Jonatana u?ywa a[rt wO tym znaczeniu tylko trzy razy29, 
wskazane miejsca pozwalajR na wyciRgniScie interesujRcych wniosków. WO1 Krn 
9,17-18 mowa jest oOSzallumie, Akkubie, Talmonie iOAchimanie pe!niRcych rolS 

26 Mk 13,34; J 3,18; 18,16.17.
27  Tradycyjny poglRd na temat B(%,%[1 – zob. H.A.W. Meyer, Das Evangeliun nach Johannes, 

Göttingen 1990, 370. 
28 1 Ezd 1,16; 5,28.46; 7,9; 8,5.22; 9,25.
29 2 Krl 24,16; 1 Krn 9,17-18; Jr 24,1.
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odXwiernych wOobozach dla lewitów30. Tekst hebrajski nazywa ich ~yr[Xh, po-
dobnie te? targum u?ywa terminu ay[rt. 

Mo?na wiSc stwierdziU, ?e grecki termin B(%,%[1 kojarzy siS nieod!Rczanie 
zOoQ cjalnR funkcjR sprawowanR wObramach pa!aców oraz wO s!u?bie TwiRtynnej. 
NiniejszR argumentacjS potwierdza powiRzanie leksemu greckiego zOhebrajskimi 
~ytrXm iOr[wX31 oraz aramejskim a[rt. WO?aden sposób B(%,%[1 wOJ 10,3 nie 
mo?e byU !Rczony ze s!u?bR wOzagrodzie dla byd!a.

ZOkolei greckie s!owo AP)7 bywa niemal zawsze t!umaczone jako „owczarnia”. 
Dotyczy to nie tylko polskich przek!adów, ale równie? obcojSzycznych. WOana-
lizach jSzykowych badacze najczSTciej pomijajR zale?noTU AP)7 od hebrajskiego 
rcx32. Bierze siS to zO faktu, ?e podR?ajR za tym polem semantycznym AP)7, 
które klasyQ kuje leksem jako „zagrodS” wO klasycznej grece iO koiné. Pewnym 
niedopatrzeniem jest fakt, ?e AP)7 wO takim znaczeniu nie okreTla zagrody jako 
przestrzeni wydzielonej dla byd!a, ale nazywa wOten sposób najczSTciej podwórze, 
na którym przebywa stado33. Literatura biblijna nie poTwiadcza takiego przypadku, 
by za pomocR AP)7 nazywano pospolitR zagrodS. Natomiast zagrodR, aOrównie? 
obozowiskiem, miSdzy innymi dla zwierzRt, jest c#A()&134. Mo?na wywnioskowaU, 
?e u?ycie tego wyra?enia wOJ 10,1-2.16 nie odnosi siS bezpoTrednio do zagrody 
ani miejsca, wOktórym trzyma siS byd!o. WOzwiRzku zOtym najs!uszniejsze bSdzie 
dokonanie retranslacji AP)7 na hebrajski termin rcx, oznaczajRcy dziedziniec. Jest 
to tym bardzie uzasadnione, ?e AP)7 wOwiSkszoTci przypadków stanowi ekwiwa-
lent rcx. WOzwiRzku zOtym warto przyjrzeU siS tym tekstom Biblii Hebrajskiej, 
wOktórych LXX przek!ada rcx za pomocR AP)7. 

WOBH rzeczownik rcx oznacza bardzo czSsto dziedziniec TwiRtynny lub teren 
odgradzajRcy centralnR czSTU Namiotu Spotkania35. WOobu przypadkach ró?nica 
semantyczna wOzasadzie nie wystSpuje, gdy? chodzi jedynie oOteksty oOró?nej styli-
styce. Te, które pojawiajR siS wOPiScioksiSgu, odnoszR siS do okresu nomadycznego 
Hebrajczyków, gdy autorzy tekstów Twiadomie stosujR stylizacjS sugerujRcR, ?e 
chodzi jeszcze oO sanktuarium przenoTne36. Teksty zO1–2 Krl opisujR natomiast 
TwiRtyniS ju? nie jako namiot, ale jako budowlS znajdujRcR siS wO Jerozolimie37. 

30  Tekst hebrajski nazywa ich ~yr[Xh, podobnie te? targum u?ywa terminu ay[rt. 
31 Klein, A'Comprehensive Etymological Dictionary, 646.
32  Tam?e, 229: rcx podobne znaczenia wOinnych jSzykach afroazjatyckich (np. ug. h, zr ; etiop. 

h, asara).
33 Zob. Meyer, Das Evangeliun nach Johannes, 370nn.
34 Ps 68,26; Iz 34,13; 35,7. Termin c#A()&1 wystSpuje znacznie czSTciej wOliteraturze klasycznej.
35 V. Hamp, rcx, TWAT III, 140nn.
36 Wj 27,9.12.13.16.17.18.19; 35,17-18; 38,9.15.16.17.18.20.31.40; 40,8.33; Kp! 6,9.19; Lb 

3,26.32.
37 1 Krl 6,36; Ez 8,7; 10,3.4.5; 40,14.17; 2 Krn 24,21; 29,16.
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Dystynkcje wynikajR wiSc jedynie zOokresu historycznego, oOktórym wspominajR 
autorzy tekstów biblijnych. Niektórzy uczeni mimo to sugerujR, aby wprowadzaU 
subtelne rozró?nienie, jakie ma odró?niaU dziedziniec od ogrodzenia38. Wynika to 
wOpewnej mierze zOfaktu, ?e wOBH mo?na znaleXU takie miejsca, wOktórych rcx 
oznacza skromne ogrodzenie oddzielajRce osady lub niewielkie gospodarstwa od 
wiSkszego obszaru. Nie mo?na pominRU istotnego faktu, ?e równie? wO tekstach 
prorockich rcx oznacza dziedziniec TwiRtynny39.

Trudno jednoznacznie stwierdziU, czy wOIz 1,12 rcx, oznaczajRcy „dziedzi-
niec bo?y” (forma zOzaimkiem dzier?awczym yrcx), odnosi siS metaforycznie do 
posiad!oTci Boga czy te? do dziedzi"ca TwiRtynnego. Kontekst suponuje raczej 
tS drugR mo?liwoTU. 

Kiedy mamy na myTli wiSksze budowle oO charakterze niereligijnym (np. 
pa!ace, siedziby prywatne itp.), rzeczownik rcx równie? nale?y pojmowaU jako 
dziedziniec oOtakim samym znaczeniu jak dziedziniec rwiRtyni Jerozolimskiej40. 
Przyk!adowo uOFlawiusza, pomijajRc wyraXne zwiRzki ze rwiRtyniR, AP)V s!u?y 
na okreTlenie dziedzi"ca Mardocheusza (Ant. XI 6,10).

WOniektórych przypadkach rcx pojawia siS wOznaczeniu granicy, która bSdzie 
oddzielaU obszary przylegajRcych do siebie osad (Lb 34,4).

DoTU rzadko rcx oznacza stosunkowo ma!y obszar, bardzo mo?liwe, ?e 
stanowiRcy rodzaj ogrodzenia, który traktowaU nale?y jako podwórze. Przyk!adem 
mo?e byU fragment mówiRcy oOgospodarstwie cz!owieka wOBachurim, do którego 
przyby! Absalom (2 Sm 17,18)41. 

Termin rcx poTwiadczony jest te? wOniektórych tekstach zOQumran. WO11QT 
wystSpuje 26 razy. WOwiSkszoTci przypadków nawiRzuje do struktury TwiRtyni. 
PojawiajR siS miSdzy innymi takie okreTlenia, jak tymynph rcx „wewnStrzny dzie-
dziniec” (11QT 11,14; 19,6; 20,11; 21,3; 22,13; 23,6; 26,14), rcxl ynXh „drugi 
dziedziniec” (11QT 26,12), tmynp dcxb „na wewnStrznym dziedzi"cu (11QT 27,8), 
!wcyxh rcxh „zewnStrzny dziedziniec” (11QT 27,9). 11QT opisuje wOten sposób 
jeden zOelementów architektonicznych nowej TwiRtyni, innej od jerozolimskiej.

Etymologicznie termin AP)7 mo?e oczywiTcie nasuwaU pewne wRtpliwoTci42. 
WOjSzyku judeoaramejskim rzeczownik arjwx (wariant krótszy arjx), poTwiad-
czony wO literaturze targumicznej, oznacza! wiSkszR zagrodS przeznaczonR dla 
owiec43. Jednak ju? wOTargumie Onkelosa forma pluralis !yrjx, poTwiadczona 

38 Np. Dalman, Arbeit 6:41; 7:87.
39 Jr 19,14; 26,2.
40 Np. 1 Krl 7,8.9.12; 8,64; Jr 32,3; 32,12; 33,1; 36,10.20; 37,21; 38,13.28; 39,14.
41 ~X wdryw yrcxb rab wlw ~yrwxbb Xya tyb la wabyw.
42 OOu?yciu AP)7 przez Homera: Meyer, Das Evangeliun nach Johannes, 369.
43 Tg. Mich 2,12.
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tylko raz, mo?e byU rozumiana nie tylko jako zagroda dla owiec, ale tak?e jako 
osiedle44. Mo?na pozwoliU sobie na wniosek, ?e aramejskie s!owo !wrjx/arjwx 
nale?y rozumieU jednak szerzej, nie ograniczajRc siS wy!Rcznie do zagrody dla 
owiec. NiniejszR argumentacjS wzmacnia fakt, ?e targum za pomocR arjwx oddaje 
hebrajski termin rdg, czyli „mur”. 

OdnoszRc siS do miejsc paralelnych Nowego Testamentu, wOktórych poja-
wia siS AP)7, warto odnotowaU kilka przyk!adów mogRcych stanowiU przes!anki 
potwierdzajRce s!usznoTU mojej hipotezy. 

We fragmencie Ewangelii Mateusza mówiRcym oOaresztowaniu Jezusa czy-
tamy: tL;$ +(.78B-+A. 0g Y%8&$%$E1 CAH 0g #%$bu;$%0& ;0I )A0I $f1 ;V. AP)V. 
;0I Y%8&$%<,1 ;0I )$v@0/<.0( KAwG>A – „Wtedy zebrali siS arcykap!ani iO starsi 
ludu na dziedzi"cu najwy?szego kap!ana imieniem Kajfasz” (Mt 26,3). Identyczne 
znaczenie AP)7 odnajdujemy wOdalszej czSTci tekstu, gdy mowa oOwydarzeniach 
rozgrywajRcych siS nadal wOobrSbie pa!acu Kajfasza45. Greckie Ax^)7 pos!u?y!o 
tak?e Markowi na okreTlenie pretorium – miejsca przes!uchania Jezusa przez Pi!a-
ta46. Bardzo interesujRcy jest fragment pojawiajRcy siS uO6ukasza, wOktórym AP)7 
pos!u?y!o jako okreTlenie domu bogatego cz!owieka47. Natomiast wOApokalipsie 
AP)7 oznacza dziedziniec pogan znajdujRcy siS na terenie rwiRtyni Jerozolimskiej48.

Nowy Testament nie zna takiego znaczenia s!owa AP)7, które pozwala!oby na 
inne odczytanie, ni? przedstawione powy?ej. Paradoksalnie najwiScej problemów 
semantycznych nastrScza specjalistom obecnoTU AP)7 wO perykopie oO dobrym 
pasterzu wOJ 10,1-21. Terminologia poTwiadczona jedynie wONowym Testamencie 
zdaje siS rzucaU zupe!nie inne Twiat!o na dotychczasowR interpretacjS J 10,1-21. 
Greckie AP)7, bSdRce najprawdopodobniej wiernym przek!adem rcx, nale?a!oby 
wiSc konsekwentnie rozumieU jako dziedziniec. Biblia Hebrajska, chcRc jakieT 
miejsce nazwaU owczarniR lub zagrodR, u?ywa najczSTciej alkm49 lub tpr50.

OpierajRc siS na powy?szych danych, mo?na stwierdziU, ?e taka zale?noTU 
AP)7 od rcx raczej wyklucza prawdopodobie"stwo innego znaczenia AP)7 ni? 
„dziedziniec”.

Analiza wskazanych leksemów wOJ 10,1-21 mo?e prowadziU do wniosku, ?e 
wydXwiSk niektórych wersów jest inny od powszechnie przyjmowanego wOana-

44  Lb 32,16, aOnie, jak podaje Jastrow: 32,18. Zob. M. Jastrow, A'Dictionary of " e Targumim, 
" e Talmud Babli and Yerushalimi, and " e Midrashic Literature, vol. I, New York 1950, 450n.

45 Mt 26,58.69.
46 Mk 15,16.
47 6k 11,21.
48 Ap 11,2a.
49  Ps 78,70: !ac talkm; Ps 50,9: ~ydwt[ $ytalkmm rp $tybm xqa al. Zob. " e Dictionary 

of Classical Hebrew, vol. V, red. D.J.A. Clines, She�  eld 2001, 269.
50 Ha 3,17: ~ytprb rqb !yaw.
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lizach jSzykowych. „Dziedziniec TwiRtyni” (AP)7), aOnie „owczarnia”, jak wynika 
zOwiSkszoTci przek!adów, bSdzie miejscem, do którego zostanR przyprowadzeni 
nie-[ydzi. Podobnie te? „brama” (BQ%A) oraz funkcja „odXwiernego” (B(%,%[1) 
nawiRzujR do tego samego aspektu. Przy czym kluczowym s!owem jest, wOmojej 
hipotezie, termin AP)7. Poszczególne leksemy tworzR specyQ czne zwiRzki fraze-
ologiczne: AP)V ;`. #%0bG;,. „dziedziniec owiec” (w. 1), :@y $f/& N BQ%A ;`. 
#%0bG;,. „Ja jestem bramR (tych) owiec” (w. 7), 0PC c+;&. :C ;T1 AP)T1 ;AQ;-1 
„… które nie sR zOtego dziedzi"ca” (w. 16 – paral. w. 1). 

Wed!ug autora J 10,1-21 kulminacyjnym momentem ma byU wprowadzenie 
„innych owiec” na dziedziniec TwiRtynny. Oburzenie Judejczyków, aOdok!adniej 
roz!am (+89+/A w. 19), jest bardziej zrozumia!y dopiero wOtakim kontekTcie.

Przedstawiona przeze mnie hipoteza pokazuje, ?e alegoria/metafora wOJO10,1-21 
bazuje nie tylko na realiach pasterskich, ale opiera siS równie? na terminologii 
TwiRtynnej. U?ywajRc s!owa anomalia, mia!em na myTli obecnoTU leksemów, któ-
re wyraXnie k!ócR siS zO ?yciem pasterskim. Nawet metafora, jeTli wO jej ramach 
dokonuje siS przeniesienia znacze", bazuje najpierw na znaczeniu konkretnym. 
WOJO10,1-21, wOznaczeniu konkretnym, ani „brama”, ani „odXwierny”, ani „dzie-
dziniec” nie przynale?R do terminologii pasterskiej. Jak sRdzS, trudno wO tym 
przypadku mówiU tak?e oOpolisemii, poniewa? znaczenie wskazanych s!ów jest 
jednoznaczne. Natomiast biorRc pod uwagS kontekst treTciowy ca!ej perykopy, 
nale?a!oby raczej przyjRU, ?e autor tekstu po!Rczy! ze sobR dwa ró?ne aspekty 
terminologiczne, tworzRc luXne powiRzania miSdzy ró?nymi motywami.

Argumentem przemawiajRcym za s!usznoTciR mojej hipotezy jest fragment 
narracyjny nastSpujRcy po J 10,21. Autor umiejscawia akcjS w!aTnie na terenie 
przylegajRcym do dziedzi"ca TwiRtynnego, czyli wOportyku Salomona. Znamienny 
jest fakt, ?e akcja rozgrywa siS wOTwiSto oczyszczenia TwiRtyni.

JOHN Pk:PwWP AND JERUSALEM TEMPLE. ANALYSIS OF SELECTED LEXEMES

Summar y
Y e article/paper presents aOnew interpretation that did ers from previous ones of the 
Good Shepherd parable ( J 10,1-21). Y e main concept is based on an assumption that 
part of the terminology is not related to pastoral reality in Palestine in IO century cur-
rent era, but strongly relates to Jerusalem Temple. Y e analysis of these lexemes as: BQ%A 
(as r[X), B(%,%[1 (as r[wX) and AP)7 (as rcx) proves that the author of J 10,1-21 intended 
to present of non-Jewish disciples of Jesus as these who should be included in aOliturgy 
of the Temple together with Jews. Y e key fragments to understand this motif/thought 
connected to the Jerusalem Temple are verses from J 10, 1-3 and J 10, 16.
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WIZERUNEK JEZUSA WOPIrMIENNICTWIE 
[YDOWSKIM y WYBÓR 

PostaU Jezusa intrygowa!a iO zajmowa!a myTlicieli ?ydowskich od czasów 
staro?ytnych. Jednak owo zainteresowanie, jak iO sam stosunek do osoby Jezusa, 
ulega! zmianie na przestrzeni wieków. WOstaro?ytnoTci ?ydowscy uczeni poTwiScali 
mu bardzo ma!o uwagi, jednak wraz zOnastaniem ery nowo?ytnej podejTcie do 
Jezusa zaczS!o stopniowo ulegaU zmianie. Sta! siS on wtedy obiektem zaintere-
sowa" iObada" historycznych. Natomiast XX wiek ukazuje ju? Jezusa jako postaU 
inspirujRcR twórców literatury hebrajskiej. 

P. JEZUS WOPISMACH HAZAL 
�MISZNA, TOSEFTA, TALMUD, MIDRASZE�

MSdrcy Tory iOTalmudu oraz ich nauczyciele zwani Hak)mênû zikrônam li-
br)k) (Nasi mSdrcy b!ogos!awionej pamiSci), wOskrócie Hazal, dzia!ali na przestrzeni 
piSciu pierwszych wieków naszej ery. Zajmowali siS organizowaniem ?ycia spo!ecz-
noTci ?ydowskiej, dbali oOjej wizerunek duchowy iOkulturowy. To im zawdziSczamy 
powstanie takich dzie!, jak Miszna, Talmud, Tosefta oraz dziesiRtki midraszy.

Mgr Daria BONIECKAwST]PIEo – Zak!ad Hebraistyki, Wydzia! Orientalistyczny 
Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania badawcze: ideologia syjonistyczna aOreligia 
(rola iO charakter religii wOdzie!ach ideologów syjonistycznych), postaU Jezusa wOmyTli 
syjonistycznej; daria_boniecka@wp.pl.
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MSdrcy Tory nie przywiRzywali du?ej wagi do postaci Jezusa, dlatego jego 
obecnoTU wOpismach Hazal jest sporadyczna. Zjawisko to mog!o wynikaU zObraku 
zainteresowania samym Jezusem. Avigdor Shanan, autor zbioru tekstów oOJezu-
sie, pt.: „´Ôtô ha-´î!” („Ten cz!owiek”), uwa?a, ?e sam tekst móg! zostaU poddany 
zewnStrznej lub wewnStrznej cenzurze1. Neta Shtal, autorka ksiR?ki dotyczRcej 
przedstawienia Jezusa wO literaturze hebrajskiej XX wieku, podaje jeszcze jednR 
przyczynS tak ma!ego zainteresowania Jezusem wO staro?ytnoTci. AOmianowicie 
postaU Jezusa jako uzdrowiciela iO czarodzieja nie stanowi!a nadzwyczajnego 
zjawiska wO czasach mu wspó!czesnych, dlatego tak niewiele dyskutowano na 
jego temat2. Geza Vermes, jeden zOnajwybitniejszych wspó!czesnych specjalistów 
zajmujRcych siS historiR staro?ytnego judaizmu, udowadnia, ?e Jezus by! jednR 
zOwielu charyzmatycznych postaci swoich czasów. WOIOwieku n.e., tak?e wOGalilei, 
?y! Chanina ben Dosa, którego tradycja rabiniczna opisuje jako TwiStego mS?a 
mogRcego cudownie sprowadziU deszcz iOgo odwo!aU, ale tak?e jako cz!owieka 
wyró?niajRcego siS pobo?noTciR, s!ynnego uzdrowiciela iOpana nad szata"skimi 
mocami. S!awa Chaniny opiera!a siS g!ównie na dokonywanych przez niego 
uzdrowieniach. Co wa?ne, Chanina, podobnie jak Jezus, bardziej skupia! siS na 
pobo?noTci iOmoralnoTci ni? na rytuale religijnym3. Na przyk!adzie Chaniny ben 
Dosy mo?na zauwa?yU, ?e Jezus wO poczRtkach nowej ery nie by! postrzegany 
jako wyjRtkowa postaU.

WOBaraicie iOwOTosefcie mo?na odnaleXU opisy, które przez badaczy litera-
tury uznawane sR za odnoszRce siS do cz!owieka oO imieniu Jezus. By!y to takie 
sformu!owania, jak: „ten cz!owiek”, „nieznajomy”, „syn Pandiry”, „izraelski krymi-
nalista”. WOTalmudzie Babilo"skim Jezus pokazany jest jako mRdry ucze", który 
zszed! zOwyznaczonej drogi, zaczR! przedstawiaU w!asnR naukS iOzajR! siS czarami 
oraz ba!wochwalstwem. Jednak wOTalmudzie pojawia siS tak?e pozytywny obraz 
dzia!alnoTci Jezusa, aOmianowicie podkreTlenie jego zdolnoTci uzdrowicielskich. Jak 
twierdzi Shanan, rabini nie chcieli pokazywaU, co jest z!e wOzachowaniu Jezusa, 
tylko co jest dobre iOwarte naTladowania wO tradycji ?ydowskiej. Teksty zawarte 
wOTalmudzie starajR siS podkreTliU przede wszystkim cz!owiecze"stwo Jezusa. 
Jednak trzeba ponownie zaznaczyU, ?e Jezus nie zajmuje centralnego miejsca 
we wspomnianej literaturze4. Rabini odrzucali istotS nauczania Jezusa, jednak-
?e nie podwa?ali jego historycznego istnienia. Uwa?a siS, ?e jednR zOprzyczyn 
tak ma!ego zainteresowania Jezusem, by! fakt, i? liczne zdarzenia historyczne 

1  ´Ôtô ha-´î!: Y´hûdîm me= saprîm `al Je!û, red. A. Shanan, Tel Aviv 2002, 41.
2 N. Shtal, S, elem ye= hûdî: Yis,ûgô !el Ye= !û ba-sîprût ha-`ibrît !el ha-m*â ha-`e#rîm, Tel Aviv 2008, 

13-14.
3  G. Vermes, Twarze Jezusa, Kraków 2008, 302-309.
4  Shtal, S, elem ye= hûdî, 14.
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majRce miejsce wO IOwieku n.e. zako"czone zburzeniem Drugiej rwiRtyni wO70 
roku, spowodowa!y, ?e na ich tle Jezus wydawa! siS postaciR marginalnR iOma!o 
interesujRcR5.

W. JEZUS WOLITERATURZE POSTTALMUDYCZNEJ 
IOWCZESNOrREDNIOWIECZNEJ

Krytyczny stosunek do Jezusa mo?na odnaleXU wOzbiorze opowiada" ludo-
wych powsta!ych prawdopodobnie miSdzy IV aOXII wiekiem n.e., zatytu!owanym 
Toledôt Je!û („Dzieje Jezusa”). NajwczeTniejsze rSkopisy tego zbioru pochodzR 
zOXVI wieku. Mimo ?e nie ma Tladów rSkopisów powsta!ych przed X wiekiem, 
to motywy zawarte wO tych opowiadaniach by!y ju? znane du?o wczeTniej. Owe 
opowiadania by!y reakcjR na chrzeTcija"stwo, które wO tym okresie zO pogardR 
odnosi!o siS do judaizmu (wyprawy krzy?owe). Anonimowe opowiadania bazujR 
na motywach zaczerpniStych zOTalmudu oraz midraszy. G!ównym zadaniem 
Toledôt Je!û by!o oTmieszenie historii Jezusa opisanej wONowym Testamencie 
oraz pokazanie go jako postaci poni?onej iO upokorzonej. Jezus przedstawiony 
jest tam jako mamzer, czyli bSkart, syn kobiety wOstanie nida6, kobiety nieczystej 
rytualnie, jako ktoT, kto zinterpretowa! fragmenty pisma mówiRce oOMesjaszu 
wOodniesieniu do siebie samego. Powodem jego Tmierci mia!o byU ukaranie go 
przez mSdrców Izraela wOzwiRzku ze skandalicznym zachowaniem, aOjego cia!o po 
Tmierci zosta!o odes!ane iOwrzucone do studni jako nieistotne. Te iOinne historie 
mia!y pokazaU niedorzecznoTU przekazu zawartego wOEwangeliach7. Tekst Toledôt 
Je!û bardzo d!ugo stanowi! jedyne Xród!o informacji dotyczRcych historii Jezusa 
wTród wyznawców judaizmu8.

Pûlmûs N*stôr ha-k:mer („Polemiki ksiSdza Nestora”) to pierwsza ?ydowska 
kompozycja literacka, która wOca!oTci zosta!a poTwiScona krytyce chrzeTcija"stwa. 
Tekst ten powsta! zapewne na prze!omie VI iOVII wieku n.e. Jest to polemika 

5 Shtal, S, elem ye= hûdî, 14; por. wiScej w: M. Goldstein, Jesus In the Jewish Tradition, New York 
1950.

6 Nida – okreTlenie kobiety wOokresie menstruacji, której dotyczy zakaz po?ycia ma!?e"skie-
go ze wzglSdu na to, ?e uwa?ana jest za nieczystR. Zgodnie zOzasadami judaizmu karR dla 
kobiety, która dopuTci!a siS stosunku seksualnego, bSdRc wO stanie nida, jest kara Tmierci 
(karet), która pochodzi od Boga. Dziecko poczSte wOtakich warunkach postrzegane jest jako 
nieczyste.

7 Shanan, ´Ôtô ha-´î!, 62-63.
8 Shtal, S, elem ye= hûdî, 14.
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zO chrzeTcija"stwem, które widzi wO Jezusie Mesjasza czy nawet Boga, poprzez 
ukazanie postaci Jezusa nowotestamentowego wOz!ym Twietle9. Bohaterem powieTci 
jest nieznany ksiRdz, który przeszed! na judaizm. T!umaczy on iOwyjaTnia decyzjS 
oO zmianie religii swoim dawnym braciom chrzeTcijanom. Na tekst sk!adajR siS 
liczne fragmenty negatywnie odnoszRce siS miSdzy innym do boskoTci Jezusa czy 
idei Trójcy rwiStej, wskazujRce sprzecznoTci wONowym Testamencie. WOprzeci-
wie"stwie do wspomnianych wczeTniej Toledôt Je!û „Polemiki” nie wyszydzajR ani 
nie wyTmiewajR okolicznoTci narodzin iO Tmierci Jezusa. ZOdrugiej jednak strony 
Jezus jest przedstawiony jako pobo?ny [yd, którego osoba sta!a siS dla chrzeTcijan 
punktem wyjTcia dla stworzenia w!asnej religii10.

Mimo ?e postaU Jezusa, jak iOsamo chrzeTcija"stwo nie zajmowa!y centralnego 
miejsca wO tekstach Tredniowiecznych myTlicieli ?ydowskich, to mo?na odnaleXU 
liczne odniesienia wOdzie!ach najwa?niejszych zOnich. Na przyk!ad Majmonides, 
zwany Rambamem, Q lozof iOkodyQ kator prawa ?ydowskiego ?yjRcy wOXII wieku, 
wspomina postaU Jezusa wOswoich dwóch dzie!ach. WOM+!nê Tôrâ („Powtórzenie 
Prawa”), bSdRcym najbardziej powa?anym kompendium ?ydowskiego prawa re-
ligijnego, Rambam stwierdza, ?e Jezus by! fa!szywym prorokiem, który odegra! 
pozytywnR rolS wO boskim planie przygotowania Twiata na przyjTcie Mesjasza, 
syna Dawida. Natomiast wOdziele ´?ggeret Têm)n („List do Jemenu”) zajR! siS 
pochodzeniem Jezusa, zagadnieniem jego mesja"skoTci oraz TmierciR. Co cieka-
we, Rambam uwa?a!, ?e chrzeTcija"stwo zbudowa!o swojR naukS na niepewnym 
fundamencie, iO?e s!owa Jezusa nie by!y to?same ze s!owami g!oszonymi wOjego 
imieniu przez jego uczniów11.

Istotne wydajR siS tak?e poglRdy rabiego Izaaka ben Mosze Ha-Lewi (ProQ at 
Duran), Q lozofa iOQ lologa ?yjRcego wOHiszpanii na prze!omie XIV iOXV wieku. 
Duran by! prawdopodobnie pierwszym [ydem, który dokonywa! rozró?nienia 
pomiSdzy Jezusem iO jego uczniami aO uczniami jego uczniów. Wed!ug Durana 
Jezus wraz zOuczniami, byli tymi, którzy siS mylili (T, ô`îm), natomiast póXniejsi 
uczniowie, czyli ustawodawcy chrzeTcija"stwa, wprowadzali kolejne pokolenia 
wOb!Rd (Mat,`îm). Uwa?a! on, ?e przywódcy chrzeTcija"stwa zmienili znaczenie 
s!ów Jezusa iOjego uczniów dotyczRce miSdzy innymi przedstawienia Jezusa jako 
Boga oraz próby zanegowania prawa ?ydowskiego12.

9 Shtal, S, elem ye= hûdî, 14-15.
10 Shanan, ´Ôtô ha-´î!, 53-54.
11 Tam?e, 96-97; Shtal, S, elem ye= hûdî, 15.
12 Tam?e, 130-132; tam?e, 15.
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\. CZASY NOWO[YTNE

WO latach 1770–1771 toczy! siS pierwszy wielki spór Q lozoQ czny czasów 
nowo?ytnych pomiSdzy judaizmem aO chrzeTcija"stwem, wO którym bra! udzia! 
Moj?esz Mendelssohn. Moj?esz Mendelssohn by! ?ydowskim Q lozofem iOkrytykiem 
literackim, który zainicjowa! ruch ?ydowskiego odrodzenia, czyli tzw. Haskali. 
Twierdzi! on, ?e czuje szacunek wOstosunku do wizerunku moralnego za!o?yciela 
chrzeTcija"stwa, lecz odcina! siS od samego chrzeTcija"stwa. Uwa?a!, ?e Jezus nie 
posiada! boskiej si!y, ale gdyby tak by!o, to odnosi!by siS do niego zOszacunkiem. 
PoglRdy Mendelssohna wynika!y zO jego wiary wOreligie rozumu (d)t ha-te= bûnâ), 
którR wed!ug niego by! judaizm. ChrzeTcija"stwo natomiast by!o oparte na wierze 
wOcuda iOich dogmatycznym przeznaczeniu. Dlatego wyznawcy judaizmu, religii 
opartej na rozumie, nie mogR zaakceptowaU boskoTci Jezusa. Uwa?a!, ?e Jezus 
nie tylko by! gorliwym [ydem przestrzegajRcym wszystkich przykaza", ale ?e 
nigdy nie zwolni! Izraela zOobowiRzku przestrzegania Prawa iO jego przykaza"13.

Trzeba równie? zaznaczyU, ?e Mendelssohn dokonywa! rozró?nienia po-
miSdzy historycznym wizerunkiem Jezusa aOwizerunkiem, jakim pos!ugiwa!o siS 
chrzeTcija"stwo wOswoich stosunkach zO judaizmem. Widzia! on ró?nice pomiS-
dzy obrazem Jezusa wOchrzeTcija"stwie swoich czasów aOhistorycznym Jezusem, 
za!o?ycielem chrzeTcija"stwa. Stanowisko to zdominowa!o póXniejszy liberalny 
judaizm europejski14.

Zainteresowanie postaciR Jezusa nasili!o siS wraz zOnastaniem ery nowo?yt-
nej, kiedy coraz wiSkszR popularnoTciR cieszy!y siS badania historyczne iOnowe 
podejTcie do historii wO ogóle. WOXIX wieku ?ydowskie badania skupia!y siS 
wO szczególnoTci na zagadnieniu miejsca Jezusa wO stosunku do wspó!czesnego 
mu judaizmu. WiSkszoTU ?ydowskich historyków zOtego okresu, takich jak Joseph 
Salvador czy Samuel Hirsch, próbowa!a przedstawiU Jezusa jako religijnego [yda 
iOpodkreTla!a jego ?ydowskie korzenie wOcelu udowodnienia wy?szoTci judaizmu 
nad chrzeTcija"stwem.

Jednym zOpierwszych dziewiStnastowiecznych myTlicieli ?ydowskich, który 
podjR! wOswej pracy naukowej temat Jezusa, by! Heinrich Hirsch Graetz (1817–
1891), urodzony wOKsiR?u Wielkopolskim historyk dziejów Izraela. WO swoim 
dziele Dybrê ye=mê Y#r)*l („Dzieje Izraela”) poTwiSci! rozdzia! Jezusowi iOpowstaniu 
chrzeTcija"stwa. Graetz wOsposób negatywny odnosi! siS do chrzeTcija"stwa. Co 
ciekawe, dokonywa! on rozró?nienia pomiSdzy wydarzeniami iOfaktami historycz-

13 Shtal, S, elem ye= hûdî, 15-16.
14 Tam?e, 17. WiScej oO judaizmie liberalnym: C. MonteQ ore, Liberal Judaism, London 1903.



268 DARIA BONIECKAwST]PIEo

nymi zwiRzanymi zOokresem iOmiejscem, wOktórym ?y! Jezus, aOlegendarnR tradycjR, 
która to – jego zdaniem – mia!a uwypukliU wielkoTU Jezusa przy jednoczesnym 
obarczeniu [ydów winR za jego TmierU15. Wed!ug Graetza Jezus by! skromnym 
iOprostym [ydem, zwiRzanym zOEsse"czykami16, który nie mia! zamiaru tworzyU 
nowej religii, co wiScej: porówna! go nawet do postaci Hillela17.

Równie? inny historyk iOmyTliciel   ?ydowski Abraham Geiger (1810–1874) 
pozytywnie odnosi! siS do Jezusa. WOodró?nieniu od Graetza, który wiRza! Jezusa 
zOEsse"czykami, Geiger uwa?a!, ?e Jezus wyznawa! poglRdy reprezentowane przez 
faryzeuszy. Geiger widzia! wOfaryzeuszach ruch reprezentujRcy prawdziwy naród, 
podczas gdy elitarny ruch saduceuszy zwiRzany by! jedynie zOarystokracjR. Faryze-
usze ró?nili siS od saduceuszy pod wzglSdem poglRdów religijnych iOpolitycznych. 
Na tym tle Geiger przedstawia Jezusa jako zwolennika faryzeuszy podzielajRcego 
ich pragnienia poprawy ?ycia swojego narodu. Jednak Geiger podkreTla równie?, 
?e Jezus by! znacznie bardziej radykalny wOswoim nauczaniu ni? wiSkszoTU fary-
zeuszy, poniewa? uwa?a!, ?e królestwo niebieskie ju? nadesz!o18.

Tak jak wielu innych ?ydowskich myTlicieli ?yjRcych wOXIX wieku równie? 
Geiger podziela! poglRd, ?e to TwiSty Pawe! przyczyni! siS do oderwania chrzeTci-
ja"stwa od judaizmu, iO?e sam Jezus nie mia! zOtym nic wspólnego19. Od 2.Opo!owy 
wieku XVIII iOnastSpnie przez ca!y wiek XIX ?ydowscy uczeni, wywodzRcy siS 
zO ró?nych Trodowisk, opierajRc siS na badaniach historycznych dotyczRcych ?y-
dowskich korzeni Jezusa, próbowali zaadaptowaU go jako nieod!Rczny iOnaturalny 
element staro?ytnego judaizmu20.

^. KONIEC XIX WIEKU IOPOCZcTEK XX WIEKU

Szymon Dubnow (1860–1941), ?ydowski dziennikarz iOhistoryk zajmujRcy 
siS badaniem historii Izraela, wO swoim dziele Dybrê ye=mê `am `ôl)m („Dzieje 
narodu Twiata”) wO rozdziale oO chrzeTcija"stwie poTwiSci! ustSp Jezusowi zONa-
zaretu. [ycie iOdzieje Jezusa opisuje wO sposób skrótowy, gdy? uwa?a! je jedynie 

15  Shanan, ´Ôtô ha-´î!, 157-158.
16 Graetz czerpa! swojR wiedzS dotyczRcR Esse"czyków zOdzie! Józefa Flawiusza.
17 Hillel (ok. 70 r. p.n.e – 10 r. n.e.), wielki ?ydowski uczony, wed!ug tradycji ocali! Prawo ustne 

od zapomnienia iOprzekaza! je nastSpnym pokoleniom.
18 Shtal, S, elem ye= hûdî, 19.
19 Tam?e, 20.
20 Tam?e, 21.
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za legendy. WO Jezusie widzia! pragnRcego naprawiU Twiat rewolucjonistS, który 
zdoby! popularnoTU wTród prostych mieszka"ców Galilei dziSki swojej charyzmie 
iOprostocie. Co wa?ne, Dubnow twierdzi!, ?e uczniowie Jezusa wOsposób znaczRcy 
odeszli od pierwotnego przes!ania Jezusa21.

Badania dotyczRce Jezusa prowadzone przez ?ydowskich uczonych na po-
czRtku XX wieku charakteryzuje chSU odnalezienia powiRza" miSdzy literaturR 
rabinicznR aOEwangeliami. WOprzeciwie"stwie do Moj?esza Mendelssohna, który 
postulowa! ochronS ?ydowskiej Halachy iO dlatego podkreTla! fakt religijnoTci 
Jezusa, judaizm liberalny, który rozwinR! siS wOAnglii wOko"cu XIX iOpoczRtku 
XX wieku, wykorzysta! wizerunek Jezusa wO innym celu. Przedstawiano go jako 
cz!owieka, który wOcentrum postawi! moralnoTU, odsuwajRc przy tym na dalszy 
plan Prawo iOprzykazania ?ydowskie, jako mniej znaczRce22.

InnowacjR liberalnego judaizmu, rozwijajRcego siS g!ównie wOWielkiej Bry-
tanii, by! jego stosunek do Jezusa oraz Nowego Testamentu. Claude MonteQ ore, 
jeden zOprzedstawicieli angielskiego judaizmu liberalnego, od 1894 roku napisa! 
wiele artyku!ów, wOktórych udowadnia!, ?e Nowy Testament powinien mieU istotne 
znaczenie dla wspó!czesnych [ydów. WO1909 roku wyda! obszerne dzie!o pt.: 
Ewangelie synoptyczne, wOktórym analizujRc Ewangelie TwiStych Marka, Mateusza 
iO6ukasza, przedstawia, na czym powinna opieraU siS wizja Twiata liberalnych [y-
dów23. MonteQ ore uwa?a! Nowy Testament za kontynuacjS nauczania zawartego 
wOTorze, aO Jezusa – za wielkiego nauczyciela. Dla niego Jezus nie by! postaciR 
dogmatycznR. Nie chcia! on – wed!ug MonteQ ore – tworzyU nowej religii ani 
przekonywaU oOwy?szoTci chrzeTcija"stwa nad judaizmem. MonteQ ore pragnR! 
zmieniU stosunek judaizmu do Jezusa iONowego Testamentu, aO jednoczeTnie 
wp!ynRU na chrzeTcija"stwo iOchrzeTcija"skie sRdy na temat [ydów24.

WOdobie rozprzestrzeniania siS idei syjonizmu postrzeganie Jezusa uleg!o 
zmianie. Próba zdeQ niowania to?samoTci ?ydowskiej, wO pe!nym dynamizmu 
narodowego iOpolitycznego prze!omie wieków, okaza!a siS bardzo trudna. PostaU 
Jezusa, która coraz czSTciej pojawia!a siS wOdzie!ach autorów ?ydowskich, oraz 
wszelkie ich próby ustosunkowania siS do niego mia!y wówczas znaczRcy wp!yw 
na samR ideS syjonizmu. Jezus przesta! byU tylko odleg!R postaciR, wyTmiewanR 
iOponi?anR, jak wO literaturze staro?ytnej czy Tredniowiecznej, czy postaciR tylko 
historycznR, jak to mia!o miejsce wObadaniach prowadzonych od XVIII wieku. 
ZOko"cem XIX wieku postaU Jezusa iOjego nauka zaczynajR wp!ywaU na twórców 

21 Shanan, ´Ôtô ha-´î!, 210-211.
22 Shtal,  S, elem ye= hûdî, 22.
23 T. Sadan, B)#)r mi-b)#)r*nû: Je!ûa` mi-N)s, e> rat ba-h)gût ha-s, îônît, Jerozolima 2008, 30.
24 Sadan, B)#)r mi-b)#)r*nû, 40-45.
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Q lozoQ i iOmyTli hebrajskiej. WOtym czasie nikt ju? nie negowa! ?ydowskiego po-
chodzenia Jezusa. Zaczyna byU postrzegany jako brat, jako „cia!o zOnaszego cia!a”, 
jak okreTli! go Josef Chaim Brenner.

WOdobie deQ niowania pojScia narodowoTci propagatorzy syjonizmu musieli 
zmierzyU siS zO trudnym zadaniem wyznaczenia ram dla to?samoTci ?ydowskiej. 
Co to znaczy byU [ydem? Czy judaizm powinien stanowiU nieod!Rczny element 
?ydowskiej to?samoTci? Czy zmiana religii neguje poczucie przynale?noTci do 
narodu Izraela? Te pytania zajmowa!y miSdzy innymi Achad Ha-Ama iO Josefa 
Chaima Brennera, którzy reprezentowali ró?ne poglRdy dotyczRce to?samoTci 
?ydowskiej. PostaU Jezusa odegra!a wOich rozwa?aniach istotnR rolS.

Idee syjonizmu odegra!y równie? wa?nR rolS wObadaniach historycznych nad 
postaciR Jezusa. Josef Klausner, znakomity ?ydowski historyk iOzagorza!y syjonista, 
jedno ze swoich dzie! poTwiSci! Jezusowi zONazaretu. WO1922 roku ukaza!a siS 
ksiR?ka wOca!oTci poTwiScona Jezusowi: Je!û ha-Nôs, rî („Jezus zONazaretu”)25. By!y 
to pierwsze badania historyczne dotyczRce Jezusa napisane po hebrajsku przez 
?ydowskiego uczonego wOPalestynie. Trzeba zaznaczyU, ?e praca Josefa Klausnera 
wywar!a ogromny wp!yw na rozwój wspó!czesnej literatury hebrajskiej. Klausner 
bowiem (tak jak inni jego poprzednicy) pokaza! Jezusa jako element judaizmu 
czasu Drugiej rwiRtyni oraz deQ nitywnie oddzieli! go od chrzeTcija"stwa ukszta!-
towanego przez Tw. Paw!a.

WO1937 roku Avraham Aharon Kabak wyda! powieTU pt.: Ba-mi!`ôl ha-s,'ar 
(„Na wRskiej Tcie?ce”)26. Nigdy wczeTniej Jezus zONazaretu nie by! bohaterem 
powieTci hebrajskiej. Kabak uczyni! go bohaterem powieTci syjonistycznej czytanej 
przez ?ydowskich uczniów wOszkole jako lektura obowiRzkowa. Na tym przyk!adzie 
widaU, jak zmieni! siS stosunek do Jezusa wOciagu wieków. Próby ustosunkowania 
siS do Jezusa przez myTlicieli syjonistycznych doprowadzi!y do oswobodzenia 
siS ze strachu iOdystansu, które przez wieki towarzyszy!y jego postaci. Dyskusje 
syjonistyczne wokó! deQ nicji ?ydowskoTci iOobecnoTci bRdX nieobecnoTci wOniej 
Jezusa doprowadzi!y do otwarcia siS póXniejszych twórców na problem z!o?onoTci 
?ydowskiej to?samoTci27.

JednR zOnajbardziej znanych wspó!czesnych ksiR?ek oO Jezusie jest dzie!o 
Davida Flussera pt. Jesus zOroku 196828. David Flusser by! izraelskim badaczem 
wczesnego chrzeTcija"stwa iO judaizmu okresu Drugiej rwiRtyni. Jego dzie!o 
mo?na okreTliU mianem ?ydowskiej biograQ i Jezusa. Flusser podkreTla!, ?e Jezus 

25 J. Klausner, Je!û ha-Nôs, rî, Jerozolima 1922.
26 A.A. Kabak, Ba-mi!`ôl ha-s, ar, Tel Aviv 1988.
27 Sadan, B)#)r mi-b)#)r*nû.
28 KsiR?ka zosta!a wydana wOjSzyku niemieckim, nastSpnie wOroku 1997 – wOjSzyku angielskim, 

dopiero wO2009 roku doczeka!a siS t!umaczenia na jSzyk hebrajski.
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umar! jako pobo?ny [yd, który nigdy nie zamierza! ustanawiaU nowej religii 
iOnigdy nie podwa?a! jej fundamentów. Praca Flussera wywar!a ogromny wp!yw 
na wspó!czesne badania nad Nowym Testamentem oraz by!a nowym podejTciem 
do tematu ?ydowskoTci Jezusa.

b. JEZUS WOLITERATURZE HEBRAJSKIEJ WOXX WIEKU

PoczRwszy od ksiR?ek Klausnera oraz Kabaka, postaU Jezusa na dobre zagoTci!a 
wOliteraturze hebrajskiej. Rut Kartun-Blum wOswoim artykule dotyczRcym dialogu 
zONowym Testamentem wO literaturze hebrajskiej zauwa?a, ?e zainteresowanie 
motywami nowotestamentowymi wTród twórców hebrajskojSzycznych wynik!o 
tak?e zOich zauroczenia Nowym Testamentem jako zjawiskiem odleg!ym iOniezna-
nym, bSdRcym poza „granicR” ich poznania29. Pochodzenie pisarzy determinowa!o 
ich stosunek do chrzeTcija"stwa. Inaczej widzieli kulturS iOreligiS chrzeTcija"skR 
twórcy pochodzenia europejskiego, aOinaczej ci, którzy wychowali siS wOPalestynie. 
Kartun-Blum wskazuje dwa sposoby identyQ kowania siS zOkulturR chrzeTcija"skR, 
które mo?na zauwa?yU uOpisarzy wywodzRcych sie zOEuropy. Poprzez pojScie jed-
noTci czy wspólnoty oraz poprzez pojScie wyjRtkowoTci wOstosunku do Nowego 
Testamentu. Zjawisko jednoTci wyra?a siS wOodniesieniu do Nowego Testamentu 
wOperspektywie kontrowersji pomiSdzy judaizmem aOchrzeTcija"stwem. Natomiast 
wyjRtkowoTU stawia wOcentrum zainteresowania Jezusa jako postaU ludzkR, która 
odpowiada na potrzeby uczuciowe iOpsychologiczne twórcy30.

Najwa?niejszymi przedstawicielami „jednoTci” urodzonymi wOEuropie byli 
wspomniani ju? Josef Klausner (wO ksiR?ce Je!û ha-Nôs, rî („Jezus zONazaretu”) 
zO roku 1922) oraz Aaron Abraham Kabak (wO ksiR?ce Ba-mi!`ôl ha-s, ar („Na 
wRskiej Tcie?ce”) zO 1937). Natomiast aspekt „wyjRtkowoTci” mo?na odnaleXU 
g!ównie uOtwórców poetów. WOtwórczoTci Lei Goldberg widoczne jest napiScie 
zwiRzane zOpróbR duchowego po!Rczenia siS zOtym, co jest poza „granicR”. WOjej 
pierwszym tomiku T, aba`ôt `)!)n („PierTcionki dymu”) zOroku 1935 widoczne sR 
aluzje do g!ównych postaci zONowego Testamentu iO romantyczne uzale?nienie 
od wszystkiego, co siS zOnimi wiR?e, jak iOTwiadomoTU zagro?enia, jakie nios!o ze 
sobR owo uzale?nienie31.
29  R. Kartun-Blum, „Mû`qkqt ha-hp îlônîût: ha-dî´qlôg `im ha-brît hv-hp ǎdqZâ ba- sîprût ha-

yiTravlît”, Dimui 27 (2006), 7-32.
30 Kartun-Blum, „Mû`qkqt ha-hp îlônîût”, 10.
31 Tam?e.



272 DARIA BONIECKAwST]PIEo

Powy?szy podzia! by! nieobecny wTród twórców dorastajRcych wOPalestynie, 
którzy byli mniej zainspirowani to?samoTciR Twiata chrzeTcija"skiego. Rut Kartun-
 -Blum zauwa?a, ?e uO tych pisarzy wOmniejszym stopniu mo?na zaobserwowaU 
chSU zbli?enia judaizmu do chrzeTcija"stwa. Ich stosunek do Nowego Testa-
mentu zosta! ustalony za sprawR kolektywnych czynników. Powstanie Pa"stwa 
Izrael (1948) os!abi!o tendencje kolektywne, dR?Rce do zapewnienia przetwania 
wspólnoty, jednoczeTnie wzmacniajRc pojScie wyjRtkowoTci ka?dego cz!owieka. 
Jezus staje siS bli?szy jako cz!owiek, jako osoba wyjRtkowa. WO literaturze tego 
okresu mo?na zaobserwowaU przejTcie od opowieTci oO Jezusie wOperspektywie 
historyczno-biograQ cznej do wzorca ludzkiego: Jezus jako osobowoTU wzorcowa. 
Brakuje odniesie" do Mesjasza czy zbawienia; pojawia siS natomiast zagadnienie 
samotnoTci, bólu iOwyobcowania. TakR tematykS mo?na odnaleXU miSdzy innymi 
wOtwórczoTci Jony Wolach32.

Twórca izraelski odró?nia postaU Jezusa od jego historycznego znaczenia, 
które zosta!o nadane zdarzeniom poprzez chrzeTcija"skR teologiS. Jezus zmieni! 
siS wOpostaU mitycznR, bohatera kultury, któremu towarzyszR emocje zwiRzane 
zO intymnymi relacjami pomiSdzy Bogiem aO cz!owiekiem, takie jak samotnoTU, 
wyobcowanie, zdrada, przemoc, oQ ara. WO tych relacjach nie ma miejsca na za-
gadnienie nowego ?ycia czy zmartwychwstania33.

Uczeni, Q lozofowie, myTliciele ?ydowscy od czasów staro?ytnych zmagali 
siS zOpostaciR Jezusa. Jezus wOich twórczoTci ewoluowa!: od postaci niezauwa?a-
nej iOnieakceptowanej wOstaro?ytnoTci iOTredniowieczu wOpostaU godnR bohatera 
literackiego. Rozwój nauk historycznych przyczyni! siS do w!Rczenia Jezusa do 
krSgu kultury ?ydowskiej, aO ideologia syjonistyczna pokaza!a, ?e postaU Jezusa 
zajmuje istotne miejsce wOdyskusji nad to?samoTciR ?ydowskR. Powy?sza ewolucja 
wizerunku Jezusa Twiadczy oOwielowymiarowoTci iOz!o?onoTci charakterystyki tej 
postaci, jak równie? oOciRg!ej potrzebie jej interpretacji.

THE IMAGE OF JESUS IN JEWISH LITERATURE y THE SELECTION

Summar y
Y e Q gure of Jesus interested and occupied Jewish thinkers since ancient times. However, 
this interest and the relation to the Q gure of Jesus changed over the centuries. In ancient 
times, Jewish scholars have devoted very little attention to the creator of the Christian 
religion. But with the beginning of the modern times approach to Jesus gradually began 
to change, then he became the object of interest in historical research. Y e twentieth 

32 Kartun-Blum, „Mû`qkqt ha-hp îlônîût”, 12.
33 Tam?e, 13.
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century already shows Jesus as aOQ gure who inspired writers of Hebrew literature. Y is 
article examines how faces of Jesus changed in the meaning of Jewish thinkers and writers. 
Briea y will be discussed relation to Jesus in the Scriputres of Hazal (Mishnah, Tosefta, 
Talmud, midrashim), in the post-Talmudic literature, medieval, and modern times, as well 
as historical works from the turn of the 19th and 20th century and the image of Jesus in 
modern Hebrew literature.
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KONTROWERSJE WOKÓ6 KSIc[KI HELLENIZM 
A'JUDAIZM... TADEUSZA ZIELIoSKIEGO....

POLEMIKI CHRZErCIJAoSKIE

WTród ogromnego, liczRcego kilkaset pozycji, dorobku Tadeusza Zieli"skiego 
(1859–1944) szczególne miejsce zajmujR Religie #wiata antycznego, szeTcioczSTciowe 
opracowanie religii greckiej, rzymskiej oraz wczesnego chrzeTcija"stwa. Podsta-
wowR tezR, której udowodnieniu podporzRdkowana jest religioznawcza narracja, 
jest stwierdzenie, ?e to religia antyczna jest w!aTciwym Starym Testamentem 
chrzeTcija"stwa. Teza ta pojawi!a siS ju? wOpierwszym tomie, Religia staro-ytnej 
Grecji, iO sta!a siS ostatnim za!o?eniem szesciopunktowych Pewników, bSdRcych 
metodologicznym wyznaniem wiary Tadeusza Zieli"skiego, które pierwszy raz 
pojawi!y siS na poczRtku trzeciej czSTci cyklu Hellenizm a' judaizm1. UTciTlajRc, 
Zieli"ski wprowadzi! do swojej terminologii pojScie „ciRg!oTci psychologicznej”, 

1 T. Zieli"ski, Hellenizm a' judaizm, t. I-II, Warszawa 1927. Tadeusz Zieli"ski zajmowa! siS 
religiR antycznR przez ca!y okres swojej dzia!alnoTci naukowej. Wiele przczynków opublikowa! 
wOniemieckojSzycznych pismach, pierwszym wiSkszym tekstem by!o opracowanie dziejów 
„psychologicznych” religii rzymskiej (wyd. niemiecki iOrosyjskie 1903, polskie, 1920). ZOcyklu 
„Religie Twiata antycznego”, dwie pierwsze czSTci ukaza!y siS pierwotnie po rosyjsku. Do 
1934O r. Zieli"ski wO jSzyku polskim opublikowa! cztery czSTci wO szeTciu tomach (Religia 
staro-ytnej Grecji, 1921; Religia hellenizmu, 1925; Hellenizm a' judaizm, 1927 oraz Religia 
Rzeczypospolitej Rzymskiej, 1933-1934). Dwa ostatnie tomy poTwiScone religii cesarstwa 
rzymskiego iOwczesnemu chrzeTcija"stwu zosta!y opublikowane dopiero na prze!omie XX 
iOXXIOw.

Dr Andrzej GILLMEISTER – Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego; zainte-
resowania badawcze: historia bada" nad Twiatem antycznym, religia iOkultura staro?ytnego 
Rzymu, historiograQ a staro?ytna; a.gillmeister@ih.uz.zgora.pl.
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która mia!a wyt!umaczyU paradoks oOpochodzeniu chrzeTcija"stwa. Nie zaprze-
czajRc ?ydowskiemu pochodzeniu pierwszych chrzeTcijan, stwierdza, ?e odrzucenie 
chrystianizmu przez judaizm iOprzyjScie go przez „duszS helle"skR iOzhellenizo-
wanR” dobitnie Twiadczy oOtym, ?e pomiSdzy judaizmem aOchrzeTcija"stwem nie 
by!o „ciRg!oTci psychologicznej”, która wystSpowa!a wO relacjach zOhellenizmem. 
Dlatego te? uprawnione jest stwierdzenie, ?e to w!aTnie religia antycznej Grecji 
lepiej ni? judaizm przygotowa!a umys!y wspó!czesnych na przyjScie chrzeTcija"-
stwa, które jest niczym innym jak „szczytem iOwie"cem” rozwoju duszy antycznej2. 
Warto jednak zaznaczyU, ?e Tadeusz Zieli"ski nie szuka! wOreligiach antycznych 
korzeni chrzeTcija"stwa ani jego bezpoTrednich Xróde!. Twierdzi! natomiast, ?e 
to hellenizm, aOnie judaizm, obudzi! wOduszy cz!owieka takie potrzeby religijne, 
które zaspokoi!o dopiero chrzeTcija"stwo3. Do uzasadnienia tego karko!omnego, 
przyznajmy, za!o?enia nale?a!o u?yU wielu Trodków perswazyjnych. WiSkszoTU 
zOnich znacznie przekracza!a standardowe u?ycie retoryki wOdzie!ach oOcharak-
terze naukowym, co czyni zO cyklu kola? stylistyczny. StRd owa hybrydycznoTU 
Religii #wiata antycznego, których poszczególne czSTci oscylowa!y od szkiców 
oOcharakterze popularnym (Religia staro-ytnej Grecji, Religia hellenizmu) poprzez 
opracowania opatrzone aparatem naukowym (omawiany Hellenizm a'judaizm oraz 
Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej) do historiozoQ cznych wOwielu fragmentach 
dwóch ostatnich tomów tworzonych wOspecyQ cznym czasie iOokolicznoTciach oraz 
traktowanych przez autora raczej jako testament duchowy ni? naukowy. 

Za!o?enia metodologiczne czy te? TwiatopoglRdowe Tadeusza Zieli"skiego 
spowodowa!y, ?e poetyka jego wypowiedzi stanowi swego rodzaju przemieszanie 
dyskursów. Poza naukowym, Zieli"ski czSsto u?ywa stylu quasi-religijnego4, któ-
ry nadaje jego wypowiedziom charakter na po!y historiozoQ czny. WTród wielu 
u?ytych Trodków perswazyjnych wyró?nia siS wprowadzenie dialogów pomiSdzy 
Grekiem aO [ydem, aO tak?e – wspó!czesnym czytelnikiem. Dla udowodnienia 
ciRg!oTci psychologicznej Zieli"ski odwo!uje siS do nowo?ytnych poetów. Autor 
dzie!a oOwp!ywie Cycerona na kulturS europejskR od Petrarki do rewolucjonistów 
francuskich uwa?a!, ?e wartoTci uniwersalne majR swój poczRtek wOdoTwiadcze-
niu kulturowym ludzi antyku iOjest ono niezmienne. Warto nadmieniU, ?e religiS 
Zieli"ski wk!ada! w!aTnie wOramy kulturowe. Do najczSTciej cytowanych iOprzy-
wo!ywanych nale?R Dante, Goethe, Nietzsche oraz Szekspir.

2 Zieli"ski, Hellenizm, 2-3.
3 T. Zieli"ski, Religia hellenizmu, Warszawa 1925, 238.
4 OOwyznacznikach stylu religijnego patrz: M. Wojtak, „OO poczRtkach stylu religijnego 

wOpolszczyXnie”, Stylistyka 1 (1992), 90. Por. tak?e P. K!adoczny, Proroctwa chrze#cija4skie 
jako gatunek mowy, Zielona Góra 2004, 31-32.
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Hellenizm a'judaizm odbiega swoim schematem od dwóch pierwszych czSTci 
cyklu. Po pierwsze, jest ponad dwa razy obszerniejszy iOwOprzeciwie"stwie do Religii 
staro-ytnej Grecji oraz Religii hellenizmu zosta! opatrzony obszernym aparatem 
naukowym. Drugim czynnikiem wyró?niajRcym jest fakt, ?e przeciwie"stwie do 
pozosta!ych tomów nie jest samodzielnym opracowaniem religii staro?ytnego 
Izraela, ale przedstawieniem odbioru judaizmu przez Greka Epoki Hellenistycznej. 

Warto tu zwróciU uwagS na jedno zOmetodologicznych za!o?e" Tadeusza 
Zieli"skiego, który religie antyczne opisywa! „poziomo”, aO nie „pionowo”, co 
by!o znacznym novum, biorRc pod uwagS wszechobecnie panujRcy wOówczesnej 
historiograQ i „kult genezy”5. Tak wiSc wOHellenizmie a' judaizmie polski uczony 
postanowi! przyjrzeU siS religii judejskiej, zak!adajRc „helle"skie okulary”6 iOsku-
piajRc siS na judaizmie prze!omu er. 

Tadeusz Zieli"ski ju? we wstSpie zastrzeg!, ?e jego praca zosta!a napisana 
zOpunktu widzenia kulturalno-historycznego, aOnie teologicznego, iOdotyczy religii 
ju? martwej. WOwielu miejscach Zieli"ski dawa! wyraz swojej obawie przed posR-
dzeniem go oOantysemityzm, dlatego postanowi! „antykwowaU” judaizm. Podzieli! 
dzieje tej religii na trzy okresy7:

1) izraelski: od patriarchów do niewoli babilo"skiej;
2) judejski: od powrotu zOBabilonu do zburzenia TwiRtyni przez Tytusa;
3) ?ydowski: od zburzenia TwiRtyni do teraz.
Za najbardziej interesujRcy Zieli"ski uwa?a okres Trodkowy, judejski, który 

traktuje jako najbardziej ró?nobarwny iOjako jedyny, wOktórym judaizm styka! siS 
zOhellenizmem. W!aTnie religia wOtym czasie stanie siS przedmiotem jego rozwa?a". 
Postuluje dokonanie tak?e pewnego zabiegu terminologicznego:

ZO tego tedy powodu, mówiRc wO tej ksiR?ce oOwyznawcach religii Jehowy, bSdS 
przewa?nie u?ywa! terminów „judaizm”, „judejski”, „Judejczycy”, rzadko kiedy wspo-
minajRc oOIzraelitach przesz!oTci lub wskazujRc na [ydów czasów przysz!ych. Ma 
to wyodrSbnienie, oprócz zalety Tcis!oTci terminologicznej, jeszcze pewnR wartoTU 
praktycznR, oO której te? nale?y powiedzieU kilka s!ów. DR?Rc bowiem do spra-
wiedliwoTci dziejopis stosunków hellenizmu do judaizmu wtenczas dopiero bSdzie 
móg! sprostaU swemu zadaniu, gdy bSdzie rozpatrywa! oba te ?ywio!y pod jednym 
kRtem widzenia – aOwiSc pod kRtem widzenia przesz!oTci. Nie jest to jednak tak 
!atwo, iOwarunki teraXniejszoTci wprowadzajR wyraXnR ró?nicS tam, gdzie prawo 
wymaga równoTci. Co prawda, mamy wTród nas tak?e iOpotomków staro?ytnych 
Hellenów; ale po pierwsze, niezupe!nie wTród nas, gdy? mieszkajR oni na dalekim 
cyplu Europy, rzadko przez nas odwiedzanym; aOpo wtóre, bSdRc chrzeTcijanami, 

5 Zob. W. Werner, Kult pocz%tków. Historyczne zmagania z'czasem, religi% i'genez%, Pozna" 2004.
6 T. Zieli"ski, „Nauka iO sentyment wobec hellenizmu iO judaizmu”, Przegl%d Wspó/czesny 71 

(1928), 359.
7 Zieli"ski, Hellenizm, 7-8.
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nie sR oni zbyt gorliwi wOobronie religii swoich przodków. Zgo!a inne jest po!o?enie 
judaizmu. Potomkowie jego wyznawców dziSki rozproszeniu przenikajR sobR ludnoTU 
miejscowR – szczególnie uOnas, wOPolsce – znajdujRc dla siebie uznanie uO jednych, 
niechSU uOdrugich, bSdRc iOczynnikiem iOhas!em zaciStej walki spo!ecznej; ich zaT 
religia uto?samia siS zO religiR ich przodków, iO TwiSte s!owa „S!uchaj, Izraelu, Pan 
Bóg nasz, Pan jeden jest” rozbrzmiewajR wOsynagogach do dziT dnia tak samo, jak 
rozbrzmiewa!y za Hasmonejów iOHerodów. StRd ogromna dra?liwoTU obu obozów 
wzglSdem wszystkiego, co siS mówi oOreligii Jehowy. UsuniScie tej dra?liwoTci nie 
wydaje mi siS mo?liwe; z!agodziU jR poniekRd mo?na, unikajRc terminów, które teraz 
budzR namiStnoTU wOobu obozach. BSdS wiSc mówi! oO judaizmie iO Judejczykach; 
poniewa? Judejczyków wTród nas nie ma, !atwiej uwierzR czytelnicy, ?e chodzi nam 
oOsprawy dalekiej przesz!oTci, co do których ju? dawno zapad! wyrok historii8.
Niestety, pomimo tych zastrze?e" praca Zieli"skiego zosta!a przyjSta, zw!asz-

cza przez Trodowiska ?ydowskie, jako „prawdziwy paszkwil antysemicki”9 iO ta 
opinia ciRgnie siS za Hellenizmem a' judaizmem oraz jego autorem do tej pory10. 
Tymczasem dla Zieli"skiego wspó!czesna mu religia ?ydowska jest wynikiem 
hellenizacji judaizmu dokonanej przez Majmonidesa iOMoj?esza Mendelssohna, 
którzy wprowadzili do niej Q lozoQ S Platona iOArystotelesa.

ReligijnoTU Tadeusza Zieli"skiego by!a bez wRtpienia bardzo g!Sboka iOpomimo 
deklarowanego przywiRzania do rzymskiego katolicyzmu – raczej nieortodoksyjna11. 
Doskona!ym tego przyk!adem jest „paradoks” oO pochodzeniu chrzeTcija"stwa, 
który spotka! siS zOkrytykR tak?e tych uczonych, którzy postanowili zrecenzowaU 
Hellenizm i'judaizm zOchrzeTcija"skiego punktu widzenia12. 

Jako pierwszy g!os zabra! ks. Szczepan Szydelski, profesor teologii fundamen-
talnej iOhistorii religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie13. Opublikowa! on obszerne studium, wOktórym podjR! siS krytyki 
ca!oTci poglRdów historyczno-religijnych Tadeusza Zieli"skiego14. BezpoTrednim 

8 Zieli"ski, Hellenizm, 10. 
9 AP Kraków, BB 189,3.
10 Patrz L. Ko!akowski, „Antysemici. PiSU tez nienowych iOprzestroga”, w: L. Ko!akowski, Nasza 

weso/a apokalipsa. Wybór najwa-niejszych esejów, Kraków 2010, 28; T. Kubiak, „Tadeusz Zieli"ski 
wobec dwóch rewolucji, bolszewickiej iOhitlerowskiej”, Tygodnik Powszechny 10 (2000), 12, contra 
J. Gordzia!kowski, „Antyjudaizm Tadeusza Zieli"skiego”, Tygodnik Powszechny 33 (2000), 15.

11 H. Geremek, „WstSp”, w: T. Zieli"ski, Autobiogra2 a. Dziennik 1939-1944, Warszawa 2005, 
241-242.

12 OOpolemikach ?ydowskich patrz: A. Gillmeister, „B’nei B’irth” i'judaistyczne polemiki z'Tadeusza 
Zieli4skiego uj3ciem religii staro-ytnego Izraela [wOdruku].

13 J. Wo!cza"ski, Ksi%dz Szczepan Szydelski (1872-1967) polityk i'dzia/acz spo/eczny, Kraków 
1992; patrz te?: J. Wo!cza"ski, Wydzia/ Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
1918-1939, Kraków 2002, 223-235. 

14 S. Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, Ateneum Kap/a4skie 21 
(1928/1-3), 1-16, 105-135, 227-247. Studium to zosta!o tak?e opublikowane jako samodzielny 
druk zOpodtytu!em Krytyka pogl%dów prof. Zieli4skiego, W!oc!awek 1928.
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impulsem do polemiki by!o wydanie III czSTci Religii #wiata antycznego. Tak?e 
ocena tego dzie!a zajS!a Szydelskiemu najwiScej miejsca. Szczepan Szydelski 
przyk!ada! du?R wagS do „wyprostowania” poglRdów Zieli"skiego iO poTwiSci! 
tej sprawie sporo energii, wyg!aszajRc na posiedzeniach „Ko!a KsiS?y Prefektów 
Archidiecezji Lwowskiej ObrzRdku 6aci"skiego” dwa referaty: wO 1927 roku 
(„Hellenizm aOchrzeTcija"stwo na tle dzie!a prof. Zieli"skiego”) oraz wO1928 roku 
(„Hellenizm aO judaizm wOzwiRzku zOdzie!em prof. Zieli"skiego”)15. 

Szydelski wpisuje Hellenizm i' judaizm Tadeusza Zieli"skiego wO ten nurt 
pisarstwa historyczno-biblijnego, który zapoczRtkowa! wO latach 80. XIX wieku 
Juliusz Wellhausen. CechR charakterystycznR tej szko!y by!o traktowanie historii 
religii wOkategoriach „monizmu ideologicznego” wziStego zOQ lozoQ i Hegla16.Wy-
daje siS jednak, ?e Zieli"ski przejR! tS zasadS raczej zOpism Wilhelma Wundta 
ni? samego Hegla17. Wundt, którego poglRdy mia!y du?y wp!yw na myTlenie 
polskiego Q lologa oO „duszy antycznej”, uwa?a!, ?e dwa podstawowe poglRdy na 
teoriS poznania, czyli realizm iOidealizm, sR b!Sdne iOzaproponowa! rozpatrywanie 
ich przy u?yciu monizmu, czyli potraktowaniu bytu iOmyTli jako ca!oTci. Tadeusz 
Zieli"ski za podstawS swojego monizmu przyjR! deQ nicjS bóstwa jako objawia-
jRcego siS ca!oTciowo wOpiSknie, dobru iOprawdzie (patrz Pewnik IV). Taki punkt 
wyjTcia do bada" naukowych stanowi! podstawS jednego zOtrzech podstawowych 
zarzutów, które lwowski teolog postawi! uczonemu iOjego pracom. Dwa pozosta!e 
zarzuty dotyczy!y kwestii jednostronnoTci iObraku precyzji wOocenie religii greckiej 
iOjudaistycznej oraz stosowania pojSU opisujRcych chrzeTcija"stwo wOcharakterystyce 
religii rzymskiej, co mia!o doprowadziU do uznania tego pierwszego za „religiS 
natury”18. Praca Szydelskiego, skonstruowana wokó! tych zarzutów, podzielona 
by!a na trzy czSTci, aOka?da poTwiScona jest uzasadnieniu poszczególnych wRt-
pliwoTci polemisty. 

Pierwsza czSTU dotyczy krytyki za!o?e" monistycznych wOmyTli Tadeusza 
Zieli"skiego. Szydelski uzna!, ?e taki punkt wyjTcia jest b!Sdny, gdy? prowadzi on do 
mówienia nie oOBogu osobowym, ale oObóstwie, które ewoluuje iOjest immanentne, 
wOprzeciwie"stwie do osobowego iOtranscendentnego Boga judeochrzeTcija"skiego. 

Przez za!o?enia monistyczne polemista t!umaczy! te? jednR zObardziej karko-
!omnych konstrukcji intelektualnych stworzonych przez Zieli"skiego, dotyczRcych 
monoteizmu iOpoliteizmu. Polski humanista zaproponowa! odejTcie od panujRcego 
antytetycznego traktowania tych kategorii religioznawczych. Uzna!, ?e wO ludo-

15 Wo!cza"ski, Wydzia/ Teologiczny, 521.
16 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 3-4.
17 Por. Zieli"ski, Autobiogra2 a, 163-164.
18 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 4.
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wej religii greckiej istnia!a „jednowartoTU wyrazów bóg iObogowie”19, aO?e Q lozoQ a 
grecka mia!a od dawna uznawaU istnienie najwy?szego iO jedynego bóstwa20, to 
problem wspomnianej wy?ej dychotomii zosta! teoretycznie rozwiRzany. Takie 
postawienie sprawy spotka!o siS zO du?R krytykR Szydelskiego, który zarzuci! 
Zieli"skiemu agnostycyzm „co do poznania prawdy religijnej”, bezwyznaniowoTU 
iO„sentymentalizm religijny”21. To w!aTnie monizm mia! nie pozwoliU Zieli"skiemu 
zauwa?yU oryginalnoTci religii judaistycznej, czyli monoteizmu, aOnie monolatrii, 
jak to próbowa! niuansowaU Zieli"ski22. Tymczasem wed!ug Szydelskiego trans-
cendentnoTU Boga iO idea monoteizmu to „wy!Rczne osiRgniScia religii Izraela”23. 
Nie ukrywa! przy tym, ?e jego punkt widzenia jest konfesyjny iOwzorcem, do 
którego przyk!ada poglRdy krytykowanego, jest „Q lozoQ a chrzeTcija"ska”, aOTciTlej 
rzecz ujmujRc: katolicka. Chocia? kilkakrotnie zastrzega!, ?e wOjego rozwa?aniach 
chodzi g!ównie oO„prawdS historycznR” czy te? „fakty zOdziedziny naukowej”24. 

Kolejny zarzut dotyczy nierównego potraktowania tytu!owego hellenizmu 
iOjudaizmu. Szczepan Szydelski s!usznie zauwa?y!, ?e wed!ug Zieli"skiego religia 
nale?y do kultury, wiSc musi byU rozpatrywana jako jej czSTU. Autor jednak nie 
uzna! tej zasady iOpostulowa!, ?eby religii nie mieszaU zOinnymi aspektami kultury, 
np. sztukR czy naukR, ale traktowaU jako twór autonomiczny. MyTli religioznawczej 
polskiego Q lologa przeciwstawia! poglRdy Rudolfa Otta wyra?one najpe!niej wOpracy 
8wi3to#5. RzeczywiTcie, wOswoim okreTlaniu judaizmu jako „religii strachu” Zieli"ski 
nie bra! pod uwagS zapewne znanej mu, gdy? g!oTnej wOowym czasie, teorii numi-
notycznej, propagowanej przez Otta iOskonstruowanej wOdu?ej mierze na podstawie 
Starego Testamentu. Mo?e wydawaU siS to oOtyle dziwne, ?e znana Zieli"skiemu 
iOwykorzystywana przez niego Jamesowska kategoria „doTwiadczenia religijnego” 
by!a zgodna zOpoglRdami Otta25. Szydelski protestowa! przeciwko przeciwstawie-
niu judaistycznej „religii strachu” greckiej „religii radoTci”, twierdzRc, ?e Zieli"ski 
myli „bojaX" bo?R”, to Ottowskie numinosum, ze zwyk!ym strachem iO lSkiem26.

Jak ju? wspomnia!em, Tadeusz Zieli"ski widzia! religiS jako czSTU kultury, 
którR wOprzypadku staro?ytnej Grecji pojmowa! czasem wOsposób doTU zawS?o-
ny jako literaturS, zw!aszcza poezjS, oraz Q lozoQ S. BiorRc za punkt wyjTcia takie 
pojmowanie religii, nie potraQ ! zauwa?yU oryginalnoTci staro?ytnego judaizmu 

19 Zieli"ski, Hellenizm, 47.
20 Tam?e, 43.
21 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 8.
22 Zieli"ski, Hellenizm, 41.
23 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 14.
24 Tam?e, 9-10.
25 Zieli"ski, Autobiogra2 a, 163. OOzale?noTciach iOpowiRzaniach pomiSdzy W. Jamesem iOR.OOt-

tem patrz: R.A. Rappaport, Rytua/ i'religia w'rozwoju ludzko#ci, Kraków 2007, s. 492-501.
26 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 10-11.
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(monoteizm iOtranscendentne traktowanie Boga). JednoczeTnie takie postawienie 
sprawy umo?liwi!o mu opisywanie doTwiadczenia religijnego Greków zO innego 
punktu widzenia, który tak?e by! krytykowany przez Szczepana Szydelskiego. 
Chodzi!o oOnadawanie statusu „proroka” artystom iOpoetom. Na okreTlenie Fidia-
sza, Polikleta iOinnych wybitnych rzeXbiarzy Zieli"ski uku! termin „prorocy d!uta” 
iO stwierdzi!, ?e wykonali oni pracS podobnR do proroków starotestamentowych, 
czyli stworzyli jednolite wyobra?enie oObóstwie27. Podobnie traktowa! inne po-
stacie kultury helle"skiej, tak?e te, których istnienie by!o podawane wOwRtpliwoTU 
lub wprost zosta!y uznane za mityczne, np. Musajosa czy Orfeusza. Dla katoli-
ckiego polemisty takie ujScie zagadnienia by!o niedopuszczalne. StRd te? zarzut 
niezwracania uwagi na wyjRtkowoTU pozycji proroków wO staro?ytnym Izraelu 
iOunikalnoTU ich pos!ugi na tle innych ludów semickich28. Szydelski zwróci! tak?e 
uwagS, ?e Zieli"ski dla zdezawuowania pos!ugi proroków zajR! siS wyliczaniem 
niespe!nionych proroctw. Nie zauwa?y! natomiast tych, które siS spe!ni!y, wOtym 
najwa?niejszego zO proroctw Starego Testamentu zapowiadajRcego przyjTcie 
Mesjasza. Wed!ug Szydelskiego przepowiednie mesja"skie, monoteizm oraz in-
stytucja proroków to trzy zjawiska, które Twiadczy!y oOwy?szoTci judaizmu nad 
hellenizmem. „Romantycznemu objawieniu bóstwa wOprawdzie, dobru iOpiSknie” 
zosta!o przeciwstawione „nadprzyrodzone objawienie Boga osobowego”29. Religii 
immanentnej zosta!a przeciwstawiona religia transcendentna. WOtym przeciwsta-
wieniu Szydelski widzi Xród!o tak krytykowanej przez Zieli"skiego „nietolerancji” 
judaizmu, którR mia!o zostaU zara?one chrzeTcija"stwo. Stwierdzi!, ?e religia 
objawiona nie mo?e wchodziU wOkompromisy zOsystemami wierze" jej przeciw-
nymi, aOwiele rzeczy mo?e byU wyt!umaczone przez teocentrycznoTU staro?ytnego 
judaizmu30. Zwróci! przy tym uwagS, ?e staro?ytni Grecy tak?e widzieli potrzebS 
ograniczania nadmiernej tolerancji religijnej jako czynnika prowadzRcego do 
absurdu.

Ks. Szczepan Szydelski uwa?a!, ?e jednym zOpodstawowych b!Sdów Zieli"-
skiego jest niezauwa?enie przez wielkiego Q lologa ró?nic kulturowych pomiSdzy 
Grekami aO Judejczykami. Judaizm jest religiR semickiego Bliskiego Wschodu 
iOpowinien byU porównywany raczej zOinnymi kulturami swojej przestrzeni tem-
poralnej iOterytorialnej. Dlatego te? uzna! za chybione zarzuty Zieli"skiego wobec 
zbytniej surowoTci iO okrucie"stwa wystSpujRcych wOPiTmie rwiStym. To raczej 
kwestia wybuja!ego stylu semickiego iO rozwoju kulturowego spo!ecze"stwa ni? 
aktualnego wspó!czeTnie przes!ania. 
27 Zieli"ski, Religia staro-ytnej Grecji, Warszawa 21937 , 58.
28 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 105-107.
29 Tam?e, 109.
30 Tam?e, 109.
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Polemista du?o miejsca poTwiSci! krytyce sformu!owania oOwielkim znaczeniu 
religijno-moralnym misteriów, zw!aszcza eleuzy"skich. Szydelski zwróci! uwagS 
na podwójny charakter inicjacji: magiczny oraz obsceniczny. Zgadza! siS zO tymi 
uczonymi, którzy sRdzili, ?e poczRtkowo misteria mia!y charakter „obrzSdu ma-
gicznego dla zapewnienia p!odnoTci” iOjako takie nie wymaga!y specjalnego przy-
gotowania moralnego, co akcentowa! Zieli"ski. Skrytykowa! tak?e nazywanie tych 
obrzSdów „aktami sakramentalnymi”31. Temu zagadnieniu poTwiSca sporo miejsca 
wOtrzeciej czSTci swojej opinii prac religioznawczych Zieli"skiego. Stwierdzi!, ?e 
wOtym aspekcie mo?na mówiU tylko oOanalogii spowodowanej przez wp!ywy idei 
chrzeTcija"skich, aOnie odwrotnie32. MiSdzy innymi dlatego nie mo?na zak!adaU 
to?samoTci postaci Marii zODemeter na zasadzie ciRg!oTci psychologicznej poprzez 
nadanie tej drugiej katolickiego tytu!u „Mater Dolorosa”. Szydelski zwraca! uwagS, 
?e wO?adnym tekTcie antycznym nie ma Tladu takiego traktowania bogini33. Takie 
spojrzenie na Demeter mo?e byU skutkiem niezamierzonego patrzenia na religiS 
greckR przez pryzmat chrzeTcija"ski.

PodobnR postawS zajR! wobec kultu dionizyjskiego, wO którym Zieli"ski 
podkreTla! aspekt moralny iOkojarzy! zOorQ zmem34. Szydelski na pierwszy plan 
wysunR! falliczny charakter tego kultu. Ironicznie pisa!, ?e objawienie siS bóstwa 
wO prawdzie, dobru iO piSknie oznacza!o wO gruncie rzeczy adoracjS noszonego 
wOpublicznych procesjach fallusa35. Ko"czRc to porównanie hellenizmu iOjudaizmu, 
Szydelski stwierdza! wyraXnie, ?e nie mo?e byU mowy oOwidzeniu religii greckiej 
jako poprzednika chrzeTcija"stwa. Pozostanie nim zawsze religia judaistyczna. Do 
niektórych obyczajów greckich mo?na jedynie zastosowaU wyra?enie Tertuliana 
anima naturaliter christiana36.

WO trzeciej czSTci polemiki Szydelski analizuje terminologiS chrzeTcija"skR 
u?ywanR przez Zieli"skiego do opisu religii greckiej. S!usznie zauwa?y!, ?e ma 
to na celu uwiarygodnienie paradoksu oOpochodzeniu chrzeTcija"stwa. Tymcza-
sem jest to powa?ny b!Rd, gdy? czSsto powierzchowne analogie uznawane sR za 
zjawiska genetycznie iO rzeczowo ze sobR spokrewnione37. Dlatego nadu?yciem 
jest twierdzenie oO bezpoTrednim wp!ywie orQ zmu iO jego nauki oO „zbawieniu 
duszy” na chrzeTcija"stwo. Szydelski, akcentujRc oryginalnoTU chrzeTcija"skiego 
ujScia eschatologii, niewRtpliwie mia! racjS, poniewa? Zieli"ski jakby nie zauwa-

31 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 122-125.
32 Tam?e, 231.
33 Tam?e, 232-233.
34 Zieli"ski, Religia staro-ytnejGrecji, 131-133.
35 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 126.
36 Tam?e, 134-135.
37 Tam?e, 227.
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?a! faktu, ?e religia grecka (iO rzymska) nie wypracowa!a spójnego obrazu ?ycia 
pozagrobowego. 

Du?o uwagi poTwiSci! katolicki teolog ostrej krytyce koncepcji Zieli"skiego 
oOApollonie jako Q gurze „boga – syna” poTredniczRcego pomiSdzy najwy?szym bó-
stwem – Dzeusem – aOludXmi38. ZOrozwa?a" Q lologa Szydelski wysunR! wniosek, ?e

nauka chrzeTcija"ska oOodkupieniu iOoOZbawicielu Synu Bo?ym jest tylko dalszym 
ciRgiem religii Apollina39.
Zarzuca Zieli"skiemu, ?e zOwielu mitów wybra! te, które potwierdzajR jego 

tezS, nie zwracajRc uwagi na to, ?e przenosi cechy chrzeTcija"skie wOmartwR religiS, 
aOwszystko to wO celu potwierdzenia paradoksu oOkorzeniach chrzeTcija"stwa40. 
ZO tego te? wynika dokonana przez Zieli"skiego analiza mitu oOnarodzinach 
Apolla na wyspie Delos przez pryzmat Apokalipsy Tw. Jana, co tak?e Szydelski 
uwa?a! za nadu?ycie41. Podobnie nie widzia! zwiRzku chrzeTcija"skiej nauki 
oOodkupieniu grzechów zO„religiR apolli"skR”. Dla Szczepana Szydelskiego by!y 
to naciRgane analogie iO fantastyczne uwagi. Nie zgadza! siS zOpoglRdem Zieli"-
skiego, ?e religia grecka do dziT ?yje wOchrzeTcija"stwie. Zwraca! uwagS, ?e poza 
pewnymi prawdami ogólnoludzkimi iOQ lozoQ cznymi chrzeTcija"stwo nie przyjS!o 
zOreligii greckiej ?adnych dogmatów. Po prostu religia staro?ytnej Grecji takich nie 
posiada!a42.

Szczepan Szydelski zako"czy! swoje rozwa?ania stwierdzeniem, ?e 
miSdzy rozwojem religii ?ydowskiej aO rozwojem kultury antycznej dostrzegamy 
zatem pewien paralelizm, pewnR konwergencjS. TS konwergencjS mo?na by uczyniU 
przedmiotem osobnego studjum, ale ta konwergencja nie znosi istotnych ró?nic po-
miSdzy religjR Starego Testamentu aOreligjR helle"skR wOstosunku do nadchodzRcego 
wówczas chrzeTcija"stwa. Twierdzenie, ?e w!aTciwym Starym Testamentem naszego 
chrzeTcija"stwa jest religja antyczna, wprost na ?art zakrawa43. 
Dostrzega jednak, jako bodaj jedyny zOpolemistów Zieli"skiego, ?e uczony 

ten, tworzRc swój paradoks, nie uwa?a! religii greckiej za bezpoTrednie Xród!o 
chrzeTcija"stwa. 6RcznoTU pomiSdzy tymi religiami widzia! poprzez „ciRg!oTU 
psychologicznR”. Te wyjaTnienia Q lologa go nie satysfakcjonujR, gdy? zauwa?a, 
?e sam Zieli"ski wO swoich rozwa?aniach idzie zdecydowanie poza za!o?enie 
oOciRg!oTci psychologicznej.

38 Zieli"ski rozwinR! tS koncepcjS wOReligii hellenizmu, Warszawa 1925, 139-147, 239-241. 
Drugim wcieleniem „syna bo?ego” by! dla Zieli"skiego Herakles.

39 Szydelski, „Religia helle"ska, Stary Testament iOchrzeTcija"stwo”, 236.
40 Tam?e, 237.
41 Tam?e, 235, 241.
42 Tam?e, 243-244.
43 Tam?e, 244.
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NajwiSkszR objStoTciowo iObodaj najpowa?niejszR pracR oOcharakterze nauko-
wym, która powsta!a jako reakcja na Hellenizm i'judaizm Zieli"skiego, by!a ksiR?ka ks. 
abp. Józefa Teodorowicza Od Jahwy do Mesjasza44. Studium to poczRtkowo mia!o mieU 
postaU krótkiego szkicu przypominajRcego oObezpoTrednim zwiRzku chrzeTcija"stwa 
zOjudaizmem. Jednak pod wp!ywem pracy Zieli"skiego iOporuszenia wywo!anego jej 
wydaniem broszura rozros!a siS do wnikliwego opracowania bSdRcego czSTciR cyklu, 
wOktórym Teodorowicz, znakomity teolog, próbowa! opisaU biblijne dzieje zbawienia. 
Cykl ten jest interesujRcy sam wOsobie iOpowinien staU siS przedmiotem osobnej 
analizy. WOtym artykule chcia!bym skupiU siS jedynie na zaprezentowaniu niektórych 
wRtków dotyczRcych bezpoTredniej polemiki zOpoglRdami Tadeusza Zieli"skiego.

Ju? na poczRtku swoich rozwa?a" Teodorowicz wskaza! na najwiSksze niebez-
piecze"stwo, które pojawi!o siS wOzwiRzku zOpublikacjR pracy Zieli"skiego – zbie?noTU 
wOczasie zOnarastajRcym wOEuropie, zw!aszcza wONiemczech, antysemityzmem. Nurt 
ten, wykorzystujRc nieznajomoTU „znaczenia iOcharakteru Starego Testamentu”, stara! 
siS „zohydziU religjS Starego Przymierza” poprzez „uderzenie wO[jej] podstawy”45. 
Ormia"ski arcybiskup wpisywa! omawiane przez siebie studium w!aTnie wO ten 
nurt. Komplementy pod adresem Zieli"skiego, którego okreTla mianem wybitnego 
profesora czy znakomitego hellenisty nie !agodzR tych zarzutów, aOtak?e kolejne-
go – wpisywania siS poglRdów polskiego uczonego wOnurt odradzajRcego siS pod 
nazistowskimi auspicjami neopoga"stwa. Warto ten passus zacytowaU wOca!oTci: 

Ale iOpod innym jeszcze wzglSdem ksiR?ka profesora Zieli"skiego by!a wyrazem 
mo?e mimowolnym iOnieTwiadomym nowoczesnych ataków na Stary Testament. 
DziT wONiemczech ataki na podwaliny chrzeTcija"stwa kojarzR siS zOpropagandR 
nawrotu do poga"stwa. Wiem oOtem, ?e prof. Zieli"skiemu przez myTl nie przesz!o 
przeciwstawiaU chrystjanizmowi poga"stwo, ale nie oOto tu chodzi. Tu idzie oOsam 
nagi fakt, ?e znakomity hellenista, majRcy tak zas!u?one imiS wOTwiecie nauki, nie 
tylko wOPolsce, ale iOzagranicR, przeciwstawia wOostatecznym bilansie swej analizy 
wierze wO jedynego Boga Testamentu Starego poganizm grecki na korzyTU w!aTnie 
religji poga"skiej. To, czego prof. Zieli"ski wcale nie zamierza!, co mu by!o obce, 
aOjestem g!Sboko przekonany iOjego w!asnym wierzeniom przeciwne, to jednak bez 
niego iOpoza nim musia!o doprowadziU do wniosku, który poczRtkowe pierwiastki 
religji objawionej przekreTla! przez rzekomR wy?szoTU antycznego poga"stwa Greków46. 
Bodaj jako jedyny Teodorowicz zauwa?y!, ?e Hellenizm a' judaizm zaczR! 

?yU w!asnym ?yciem iOnie nale?y obwiniaU jego autora oO to, jak on mo?e byU 
wykorzystany kilka lat po opublikowaniu47.

44 J. Teodorowicz, Od Jahwy do Mesjasza, Pozna"–Warszawa–Wilno–Lublin 1936.
45 Tam?e, V-VI.
46 Tam?e, VI-VII.
47 Warto wOtym miejscu przypomnieU sytuacjS zO1939 r., kiedy to na jednym zOzebra" warsza-

wskiego ko!a Polskiego Towarzystwa Filologicznego przeg!osowano numerus nullus dla ludzi 
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WO swoim dyskursie Józef Teodorowicz dokona! wa?nego rozró?nienia re-
ligii iOkultury greckiej, nie zgadzajRc siS na wpisanie rozwa?a" religioznawczych 
wO perspektywS kulturologicznR, co postulowa! iO stara! siS zO ró?nym skutkiem 
wprowadziU wO?ycie Tadeusz Zieli"ski. Wed!ug hierarchy bogactwo artystyczne 
kultury wydatnie przyczyni!o siS do obni?enia wartoTci moralnych samej religii48. 
Przeciwstawi! tak?e religiS Q lozoQ i, wyraXnie przyznajRc pierwsze"stwo tej drugiej. 
Wypomina! Zieli"skiemu brak krytycyzmu przy analizie materia!u Xród!owego 
iOtendencyjnoTU przy jego wyborze. Teodorowicz nie zgadza! siS na przenoszenie 
szczegó!u na ogó!, piszRc, ?e podobnie jak nie mo?na oceniU cz!owieka poprzez 
analizS jednego czy dwóch cech jego charakteru, aOnale?y dokonaU tego na pod-
stawie „zbiorowego obrazu”, taka ta sama zasada powinna obowiRzywaU przy 
wysuwaniu wniosków dotyczRcych greckich bóstw. Konkluduje, ?e „mo?na sztukS 
szafowania cytatami greckich poetów doprowadziU do istotnego wirtuozostwa, 
aO jednak mimo to podaU zupe!nie spaczony obraz istotny”49.

Teodorowicz piszRcy swoje uwagi zOkonfesyjnego punktu widzenia podda! 
surowej krytyce g!ówne za!o?enie Hellenizmu a'judaizmu, czyli stwierdzenie oOpo-
chodzeniu chrzeTcija"stwa od religii starogreckiej. Zignorowa! postulowanR przez 
Zieli"skiego „ciRg!oTU psychologicznR”. WOostrych s!owach pisa!, ?e nie mo?na 
dopatrywaU siS chrzeTcija"skich akcentów tam, gdzie ich nie ma, przyrównywaU 
artystów czy poetów greckich do ?ydowskich proroków, aOtak?e wyolbrzymiaU roli 
hellenizmu kosztem Starego Testamentu, który jest „nadprzyrodzonym wstSpem 
do Testamentu Nowego”. Nie ma, podkreTla! na koniec, ?adnego dowodu, który 
móg!by komukolwiek wmówiU, ?e „chrystianizm poczR! siS zOhellenizmu”50. Przyznaje 
przy tym, ?e kulturS greckR, zw!aszcza Q lozoQ S, mo?na uznaU za „przedsionek” lub 
„przedsmak” chrzeTcija"stwa, ale nic wiScej. Czyli ogranicza wp!yw hellenizmu 
do stwierdzenia oOpraeparatio evangelica. 

Uzupe!nieniem pracy Józefa Teodorowicza jest omówienie jego ksiR?ki do-
konane przez ks. Józefa Archutowskiego, profesora biblistyki na Uniwersytecie 

pochodzenia ?ydowskiego. Tu? po g!osowaniu Tadeusz Zieli"ski og!osi!, ?e wystSpuje wOtakim 
razie zOPTF. Iza Bie?u"ska-Ma!owist, powo!ujRc siS na relacjS prof. [migrydera-Konopki, pisze, 
?e takie postawienie sprawy przez Zieli"skiego zaskoczy!o obecnych, bo Hellenizm i'judaizm 
uchodzi! za ksiR?kS antysemickR, aOopinia publiczna pamiSta!a udzia! Zieli"skiego wOorgani-
zowaniu wizyty Goebbelsa wOPolsce wO1934 r. Tadeusz Zieli"ski konsekwentnie protestowa! 
przeciwko tej uchwale PTF, która ostatecznie nie wesz!a wO?ycie. Patrz I.OBie?u"ska-Ma!owist, 
„Warszawskie Ko!o PTF uOko"ca II Rzeczypospolitej”, w:OAntiquorum  non  immenores… 
Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993), red. J. 6anowski, A. Szasty"ska-Siemion, 
Warszawa–Wroc!aw 1999, 217-219. 

48 Teodorowicz, Od Jahwy do Mesjasza, VIII.
49 Tam?e, IX.
50 Tam?e, XI.
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Jagiello"skim51. WO swojej zasadniczej postaci jest to streszczenie Od Jahwy do 
Mesjasza, zOkilkoma jedynie uwagami zgodnymi zOkompetencjami naukowymi 
autora. Podobnie jak Teodorowicz Archutowski rozpoczyna swoje uwagi od 
zarysowania antysemickiej atmosfery tamtych czasów. Zauwa?a, ?e oO ile ataki 
dziewiStnastowieczne na Stary Testament wynika!y zO panujRcej Q lozoQ i po-
zytywistycznej iO ducha odrzucajRcego „istnienie porzRdku nadprzyrodzonego” 
racjonalizmu, tak wOXX wieku sytuacja zmieni!a siS. Krytyka Starego Testa-
mentu wpisa!a siS wO dwa nurty. Pierwszy ma swoje korzenie wO klasycznym 
antysemityzmie. Drugi natomiast ma na celu naukowR analizS religii judai-
stycznej zgodnie zOmetodologiR religioznawstwa52. Hellenizm a' judaizm zosta! 
zaliczony do tej drugiej grupy. Wed!ug Archutowskiego praca Zieli"skiego 
!RczRca erudycjS zOumiejStnoTciR przystSpnego wyk!adu jest interesujRcR analizR 
psychologiczno-religijnR53. Po tych wstSpnych komplementach krakowski biblista 
stwierdzi!, ?e mimo braku bezpoTredniej napaTci na Stary Testament Zieli"ski 
wO istocie rzeczy tak dobra! fakty, ?e stawiane za cel monograQ i przedstawienie 
obrazu judaizmu wO „duszy helle"skiej” musia!o wypaTU negatywnie. PrzyznajRc 
Zieli"skiemu znakomitR znajomoTU mentalnoTci iO duchowoTci staro?ytnych 
Greków, zwraca! uwagS, ?e na potrzeby swojej analizy uczony stworzy! ide-
alny byt Hellena, który nie ma nic wspólnego zO jakRkolwiek rzeczywistoTciR. 
Stwierdzi!, ?e

przez usta owego Hellena przemawia sam prof. Z[ieli"ski], którego serce pe!ne jest 
uwielbienia dla wszystkiego, co greckie, iOktóry zOtego powodu zbyt idealnie ocenia 
wszystko, co greckie54.
Nic wiSc dziwnego, ?e przedstawienie religii ?ydowskiej wOHellenizmie a'ju-

daizmie jest wrScz karykaturalnie negatywne. PrzyczynS takiego wydXwiSku ksiR?ki 
Archutowski widzia! we wspomnianym wielokrotnie paradoksie oOpochodzeniu 
chrzeTcija"stwa iO tezie oO „ciRg!oTci psychologicznej” oraz umieszczeniu religii 
wOdyskursie historyczno-kulturowym55.

StreszczajRc Od Jahwy do Mesjasza, Archutowski sporo miejsca poTwiSci! 
uwagom oOpe!nym hiperbol iOfantazjowania stylu semickim. Zarzuci! Zieli"skiemu 
dos!owne przyjmowanie iOanalizowanie tekstów, bez znajomoTci zasad egzegezy 

51 J. Archutowski, „Stary Testament iO krytycy (uwagi oO ksiR?ce x. arcyb. J. Teodorowicza p.t. 
Od Jahwy do Mesjasza)”, osobne odbicie zOG/osu Narodu, Kraków [brw]. Józef Archutowski 
wziR! tak?e udzia! wOpolemice prasowej, drukujRc wO listopadzie 1927 r. omówienie pracy 
Zieli"skiego wOG/osie Narodu.

52 Archutowski, „Stary Testament iOkrytycy”, 6.
53 Tam?e, 7.
54 Tam?e, 8, por. 49-50.
55 Tam?e, 12.
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biblijnej56. Zwraca! te? uwagS na stwierdzenie Teodorowicza oO pewnej specy-
Q cznej cesze wyraXnie widocznej wOksiSgach historycznych Starego Testamentu, 
wO których widaU traktowanie dziejów jako „rzRdy Bo?e wTród narodu”57. StRd 
te? wziS!y siS czSste antropomorQ zacje wOnarracji biblijnej, których prawid!owej 
analizie przeszkadza pobie?na znajomoTU tekstów biblijnych przez Zieli"skiego58.

Uzupe!niajRc rozbudowane uwagi Teodorowicza oOmesjanizmie, Archutow-
ski zO retorycznym zdziwieniem przyjR! poglRd Tadeusza Zieli"skiego oO tym, ?e 
przyjTcie Chrystusa by!o wype!nieniem proroctw grecko-rzymskich, aOnie staro-
testamentowych. Stwierdzi!, ?e idea taka jest niedorzeczna do tego stopnia, ?e 
nawet wRtpi!, czy sam Zieli"ski przyjmuje je za dobrR monetS. ZOzaskoczeniem 
stwierdzi!, ?e tak, konkludujRc przy tym, ?e:

OOrzekomych proroctwach mesja"skich Greków iORzymian, jak te? oOrzekomym ich 
wype!nieniu na osobie Jezusa Chrystusa nie warto tu dyskutowaU. SRdzS, ?e sami 
Grecy iORzymianie dziwowaliby siS niezmiernie, gdyby im kto oOtym opowiada!59.
Józef Archutowski umieTci! analizy Zieli"skiego wOdyskursie racjonalistycznym 

iOko"czRc swoje uwagi, stwierdzi!, ?e autor Hellenizmu a'judaizmu nie udowodni! 
za!o?onej tezy oOwy?szoTci religii greckiej nad ?ydowskR, nasycajRc swojR pracS 
wieloma nieuzasadnionymi twierdzeniami. Zauwa?y! jednak, ?e ksiR?ka Zieli"skiego 
dotyczy religii staro?ytnego Izraela, aOnie wspó!czesnego judaizmu60.

Pomimo takiej krytyki Tadeusz Zieli"ski nie wycofa! siS ze swoich poglR-
dów. WO kolejnych tomach Religii #wiata antycznego rozbudowywa! swojR tezS 
oO roli sentymentu wO badaniach religioznawczych, aO tak?e oO „ciRg!oTci psycho-
logicznej” pomiSdzy religiR greckR, rzymskR aO chrzeTcija"stwem. Raz zabra! 
tak?e g!os wOdyskusji wokó! Hellenizmu a' judaizmu, ale odniós! siS jedynie do 
g!osów prasowych og!oszonych wO pierwszych miesiRcach po opublikowaniu 
ksiR?ki61. SzczególnR uwagS zwróci! na stawiany mu ju? wówczas zarzut antyse-
mityzmu, któremu stanowczo zaprzecza!. Zaznaczy! te?, ?e kontrowersyjny tom 
jest czSTciR wiSkszej ca!oTci iOmo?e stanie siS mniej sporny po opublikowaniu 
ca!ego cyklu. 

Hellenizm a' judaizm sta! siS katalizatorem wielkiej dyskusji naukowej. 
WO1935 roku, podczas VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich wOWil-
nie, poTwiScono mu jednR zO sekcji, podczas których referaty wyg!osi! Szczepan 

56 Archutowski, „Stary Testament iOkrytycy”, 19-21.
57 Tam?e, 22.
58 Tam?e, 24.
59 Tam?e, 47.
60 Tam?e, 49.
61 Zieli"ski, „Nauka iOsentyment”, 353-570.
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Szydelski iOEdmund Stein62. DziT jest fascynujRcym iOrzadkim wOpolskiej huma-
nistyce przyk!adem dzie!a oOcharakterze historiozoQ cznym iO jako taki powinien 
byU postrzegany iOanalizowany.

CHRISTIAN POLEMICS WITH TADEUSZ ZIELIoSKI'S 
“HELLENISM AND JUDAISM”

Summar y
Y e article concerns Tadeusz Zielinski’s, Hellenism and Judaism – 3rd parts of the series 
Religions of the Ancient World – published in Polish in 1927. In his work Zielinski compares 
antique Judaism with Hellenism. Y e conclusion of this comparison turns to be negative 
in the case of Judaism and supports Zielinski’s thesis, expressed in his various works, 
about psychological continuity between religion of ancient Greece and Christianity. Y e 
thesis was met with aOnegative reaction from the Christian and Jewish circles. Y e article 
presents the academic polemics written from the point of view of the Catholic Church. 
Y e analysis was made in reference to the articles and books of the following scholars: 
Szczepan Szydelski, Józef Archutowski and Józef Teodorowicz. 
62 E. Stein, „Hellenizm aO Judaizm”, w: Pami3tnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 

w'Wilnie 17-20 wrze#nia 1935' r., t. I: Referaty, red. F. Podhorecki, K. Tyszkowski, Wilno 
1935, 509-518; Szydelski, „Hellenizm aO judaizm”, 519-534.
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KATOWICE, WkwWW WRZErNIA WkPP

Od siedmiu lat obrady Sympozjum Biblistów Polskich poprzedza Walne 
Zebranie ich Stowarzyszenia. Tak by!o tak?e iO tym razem. VIII posiedzenie 
SBP zgromadzi!o ok. 150 (na 270) cz!onków SBP. Obrady mia!y miejsce wOre-
prezentacyjnej hali nowego budynku Wydzia!u Teologicznego Uniwersytetu 
rlRskiego. 

Zebranie otworzy! iOpoprowadzi! przewodniczRcy SBP ks. prof. Waldemar 
Chrostowski. Gros czasu zajS!y sprawy organizacyjne SBP, ale niektóre zOporu-
szanych tematów mog!y byU interesujRce nie tylko dla cz!onków Stowarzyszenia. 
Jednoznaczne poparcie uzyska!y przedstawione listy wyra?ajRce oburzenie cz!onków 
SBP. Pierwszy skierowany by! do prezesa TVP SA Juliusza Brauna iOdotyczy! 
zatrudnienia przez telewizjS publicznR Adama Darskiego („Nergala”), który ws!a-
wi! siS przede wszystkim publicznym podarciem Biblii iO skrajnie agresywnymi 
wypowiedziami dotyczRcymi chrzeTcija"stwa iOKoTcio!a. WO podobnym tonie 
wypowiada siS p. dr hab. Magdalena rroda, wyk!adowca etyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jednej zO jej wypowiedzi („Mam te? ochotS podrzeU BibliS”) po-
TwiScony by! drugi list protestacyjny skierowany do rektor UW p. prof. Katarzyny 
Cha!asi"skiej  -Macukow. Na koniec zebrania zaprezentowana zosta!a monumentalna 
bibliograQ a biblistyki polskiej (za lata 1945 do 2010/2011) opracowana przez ks. 
dra Piotra Osta"skiego oraz zapowiedziany IOKongres Biblijny, zaplanowany na 
28  -30 paXdziernika br. na UKSW wOWarszawie. 

Pierwszym dniem obrad Sympozjum by!a Troda 21 wrzeTnia. Zanim jednak 
bibliTci zajSli miejsca wOauli, zgromadzili siS wOkaplicy katowickiego Wy?szego 
Seminarium Duchownego na mszy Tw. celebrowanej pod przewodnictwem ks. 
abpa Damiana Zimonia (Wielki Kanclerz Wydzia!u Teologicznego). Tak by!o 
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te? nastSpnego dnia, wOktórym koncelebrze przewodniczy! ks.ObpOprof.OZbigniew 
Kiernikowski (cz!onek SBP).

W!aTciwe obrady poprzedzi!o krótkie exposé dziekana Wydzia!u Teologii 
Uniwersytetu rlRskiego ks. prof. dra hab. Andrzeja [Rd!o, wOktórym przedstawi! 
historiS iOobecnR sytuacjS tamtejszego wydzia!u.

Pierwszy referat wyg!osi! ks. dr hab. Wojciech Pikor („WO poszukiwaniu 
Tladów asyryjskiej diaspory Izraelitów wOKsiSdze Ezechiela”). Krótko charak-
teryzowa! on kolejne teksty przywo!ywane niekiedy jako mo?liwe Twiadectwa 
istnienia diaspory asyryjskiej wOKsiSdze Ezechiela (motyw ogrodu Eden 28,11-
 -19; 31,1  -18; „trzydziesty rok” 1,1; spór oOZiemiS ObiecanR 11,14  -17; historia 
Izraela iO Judy wO ramach rozdzia!u 23 oraz wizja o?ywienia wyschniStych koTci 
37,1  -14). [adna zOtych perykop nie dostarcza, zdaniem ks. Pikora, argumentów 
przemawiajRcych za istnieniem diaspory Izraelitów, zOktórR móg!by zetknRU siS 
Ezechiel iOod której ewentualnie czerpa!by swoje idee. Nawet jeTli potomkowie 
takiej diaspory faktycznie dotrwaliby do poczRtku VI wieku, bardzo wRtpliwe, ?eby 
zachowali odrSbnoTU od swojego otoczenia iOnadal kultywowali wiarS iOzwyczaje 
swoich przodków. Ks. W.OPikor wylicza! kolejne wRtpliwoTci, które ka?R mu 
szukaU innych ni? pó!nocnoizraelskie Xróde! inspiracji dla Ezechiela. WOdyskusji 
po referacie g!os zabra! autor wielu opracowa" dotyczRcych hipotezy oOistnieniu 
diaspory izraelskiej ks. prof. W.OChrostowski. Stwierdzi! on, ?e dopiero zestawienie 
argumentów wynikajRcych zOegzegezy wszystkich perykop, tak?e wOinnych ksiS-
gach biblijnych pozostajRcych, jego zdaniem, pod wp!ywem diaspory asyryjskiej, 
pozwala na weryQ kacjS zakwestionowanej hipotezy. 

Drugim mówcR by! dr Wojciech Kosek, który przedstawi! komunikat „Logika 
«b!Sdnego ko!a» iOjej przezwyciS?anie wOegzegezie naukowej XX wieku”. Wskaza! 
on na czSsto pojawiajRcy siS, m.in. wOopracowaniach biblijnych, b!Rd wnioskowania 
na podstawie przes!anek, które wynikajR zO tezy, którR zamierza siS udowodniU. 
S!uszne, zOpunktu widzenia logiki, spostrze?enia metodologiczne doprowadzi!y 
go jednak do ryzykownego stwierdzenia, ?e teksty biblijne, póki niezbicie nie 
udowodni siS czegoT innego, nale?y traktowaU jako historiograQ czny zapis wy-
darze". Na udowodnienie swojej tezy przytoczy! kilka przyk!adów dotyczRcych 
rekonstrukcji historycznego rozwoju TwiSta Paschy dokonanej przez R. de Vaux na 
podstawie analizy tekstów, które uprzednio datowa! wOoparciu oOza!o?onR ewolucjS 
TwiSta. Wnioski dra W.OKoska przyjSto zOdu?R rezerwR, natomiast poparto jego 
uwagi dotyczRce koniecznoTci stosowania siS wOegzegezie biblijnej do praw logiki. 

DrugR sesjS tego dnia rozpoczR! wyk!ad prof. dra hab. Micha!a Wojciechow-
skiego pt. „BiU siS czy siS nie biU? Biblijne reakcje na przemoc obcych imperiów”. 
Referent dokona! przekrojowej analizy zalecanych przez proroków iOhagiografów 
postaw wobec wrogów iOokupantów na przestrzeni dziejów Izraela. Zestawienie 
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takie okaza!o siS zaskakujRco ró?norodne (od nakazu walki zbrojnej a? po nakaz 
ca!kowitego podporzRdkowania – co prelegent zobrazowa! licznymi przyk!adami). 
Te dwa bieguny nie wyczerpujR oczywiTcie wszelkich mo?liwych zachowa". Np. 
wOOkresie Helle"skim pojawia siS idea mScze"stwa, wOApokalipsie – walka, którR 
wOimieniu wiernych toczy armia Boga. Jedynym zawsze stawianym warunkiem by!o 
bezwzglSdne pierwsze"stwo wOpos!usze"stwu Bogu, wszystko inne by!o zmienne. 
Prof. M.OWojciechowski, podsumowujRc swoje wystRpienie, stwierdzi!, ?e wOBiblii 
nie ma odpowiedzi na pytanie ogólne: „czy wojna jest dozwolona czy nie?”. Poja-
wiajR siS wOniej jedynie odpowiedzi na pytanie, jak zachowaU siS wOdanej sytuacji. 

Po referacie prof. Wojciechowskiego ks. dr Maciej Basiak wyg!osi! komu-
nikat „PiScioksiRg wOQumran. Implikacje teologiczne”. Zwróci! on uwagS na 
pozostajRce nieco wOcieniu tekstów pozabiblijnych znalezione wOQumran bardzo 
liczne teksty PiScioksiSgu. Skoncentrowa! siS na brakujRcych fragmentach KsiSgi 
Rodzaju (wO obecnie znanej nam ca!oTci zachowa!y siS jedynie KsiSga WyjTcia 
iOPowtórzonego Prawa). Na podstawie zestawienia luk wO tekstach qumra"skich 
KsiSgi Rodzaju wysunR! tezS, ?e wOokresie spisywania PiScioksiSgu wOQumran 
nie by!a jeszcze ustalona ostateczna forma tej KsiSgi. 

Po dwóch sesjach przedpo!udniowych nastRpi!o uroczyste wrSczenie ksiRg 
pamiRtkowych jubilatom: ks.O bpowi prof. Zbigniewowi Kiernikowskiemu iO ks. 
prof. Waldemarowi Chrostowskiemu. Wyg!oszono równie? laudacjS na czeTU 
jednego zOnestorów biblistyki polskiej, aOna tegorocznym walnym zebraniu SBP 
przyjStego wOpoczet cz!onków honorowych, ks. prof. Stanis!awa Bieleckiego. Po 
czSTci uroczystej by! czas na komunikaty wydawnicze. WTród nich pojawi!a siS 
tak?e informacja oOpowstajRcym projekcie internetowego komentarza biblijnego, 
opracowywanego przez zespó! biblistów, historyków iOQ lologów zOwielu oTrodków 
badawczych wOPolsce (pod redakcjR draO 6ukasza Niesio!owskiego  -Spanò oraz 
draOhab. Piotra Briksa). Komentarz ten ma byU nie tylko pierwszR wOPolsce tak 
potS?nR bazR tekstów biblijnych, ich t!umacze" iOobjaTnie", ale tak?e mo?liwie 
szerokim panelem prezentacji najnowszych wyników bada", bibliograQ i poszcze-
gólnych tekstów, opracowa" Q lologicznych, historycznych, kulturoznawczych, 
zOczasem uzupe!nianych oOinne odniesienia do tekstów (np. malarstwo, literatura, 
muzyka, Q lm itp.). Do wspó!pracy wOtym dziele zaproszeni zostali wszyscy chStni. 

Po obiedzie organizatorzy przewidzieli czas na zwiedzenie Archikatedry Kato-
wickiej oraz, dla chStnych, modlitwS iOz!o?enie wie"ców pod Pomnikiem Poleg!ych 
Górników Kopalni „Wujek”. Dla tych, którzy zdecydowali siS tam pojechaU, by! 
to szczególnie podnios!y iOwzruszajRcy moment. Spotkanie ze Twiadkami tamtych 
wydarze", obejrzenie poTwiSconych im wystawy iOQ lmu zmusza!o do rea eksji nie 
tylko nad nieodleg!R nam historiR, ale tak?e nad stanem sprawiedliwoTci wOnaszej 
OjczyXnie obecnie. 
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WOsesji popo!udniowej jako pierwszy g!os zabra! ks. dr Wojciech WSgrzyniak, 
który na podstawie swoich bada" nad Ps 14, aOprzede wszystkim osobistych ob-
serwacji iOrea eksji, mówi! oOwyzwaniach wspó!czesnej biblistyki. Postulowa! m.in., 
aby nie koncentrowaU siS jedynie na próbach odtwarzania „tekstu oryginalnego”, 
który nigdy nie bSdzie dla nas dostSpny, aOskupiU siS na tekTcie odziedziczonym, 
przekazywanym jako „tekst aktualny” (np. teksty liturgiczne, t!umaczenia) oraz na 
„tekTcie tworzonym”, który powstaje wOgabinetach badaczy, aOktóry mo?e staU siS 
zOczasem „tekstem aktualnym”. Zwróci! uwagS na towarzyszRce t!umaczom iOba-
daczom natchnienie dynamiczne. Akcentowa! tak?e koniecznoTU dyskusji opartej 
na argumentach iO rzetelnym badaniu za!o?e", aOnie wy!Rcznie na autorytetach. 
Mówi! oOszacunku dla tych, którzy zamiast pisaU laurki, szukajR b!Sdów, oOs!ab-
nRcej jakoTci, wraz zOrosnRcR liczbR publikacji, oOkoniecznoTci specjalizacji, gdy? 
nie sposób byU znawcR wszystkich dziedzin biblistyki (czego wielu od biblistów 
oczekuje), oO koniecznoTci ograniczenia zajSU dla dobra prowadzonych bada", 
oOsympozjach iOpublikacjach, które powinny byU forum prezentacji nowoTci, aOnie 
kolejnych kompilacji wyników dotychczasowych bada", oOstrachu przed aktualizacjR 
wyników bada", aOprzede wszystkim oOpotrzebie ws!uchania siS wOpytania ludzi 
czytajRcych BibliS, wOmiejsce tworzenia abstrakcyjnych problemów, wreszcie oOtym, 
?e bibliTci wydajR siS czSsto zapominaU, ?e kluczem do Biblii jest Jezus („gdyby 
Jezus siS nie urodzi!, komentarze do ST niczym by siS nie ró?ni!y od tych, które 
powstajR wspó!czeTnie”). Swoje wystRpienie ks. dr Wojciech WSgrzyniak sko"czy! 
przemawiajRcym do wyobraXni stwierdzeniem, ?e „obecnie egzegeza biblijna przy-
pomina nieco sekcje zw!ok”. WystRpienie to wywo!a!o d!ugR iOo?ywionR dyskusjS 
nad kondycjR nie tylko polskich bada" biblijnych. WTród licznych postulatów pad! 
tak?e jeden szczególnie ciekawy, aOmianowicie pomys! przygotowania synoptycznego 
t!umaczenia Biblii zOuwzglSdnieniem tekstu Septuaginty, Peszity iOtekstów zOQumran.

Kolejnym prelegentem by! prof. dr hab. Adam Linsenbarth, który swoje 
wystRpienie poTwiSci! rozwojowi Twiatowej kartograQ i biblijnej wO okresie od 
XV do XIX wieku. Przedstawi! on na licznych przyk!adach rozwój wyobra?e" 
oOZiemi rwiStej, a? po tworzone zOwykorzystaniem najnowszych technologii 
mapy wspó!czesne. Dzie" zako"czy!a niezwykle uroczysta kolacja, która sta!a siS 
okazjR do d!ugich rozmów iOo?ywionych dyskusji przy suto zastawionych sto!ach. 

Ostatni dzie" obrad otworzy! referat ks. prof. dra hab. Waldemara Rakocego 
CM „Geneza Prawa Moj?eszowego wed!ug teologii Paw!owej”. Prelegent anali-
zowa! tekst Ga 3,19, aOna jego podstawie koncepcjS prawa, które wg Tw. Paw!a, 
mimo ?e mia!o do spe!nienia pewnR rolS, nie mog!o pochodziU bezpoTrednio od 
Boga („nie móg! On byU autorem czegoT, co jako Trodek zaradczy zawiod!o”), 
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aOjako takie nie daje dostSpu do Zbawienia. Takie podejTcie do prawa wywo!ywa!o 
zgorszenie iOprotest wOniektórych Trodowiskach judeo  -chrzeTcija"skich. 

Dr Beata Urbanek wyg!osi!a komunikat „Idea przymierza wOmowie Jezusa 
oOpasterzu, bramie iOowcach ( J 10,1  -18.26  -29)”. Zwróci!a uwagS na fakt, ?e wOtek-
Tcie Ewangelii wg Tw. Jana nie u?ywa siS terminu „przymierze”, aOmimo to idea 
przymierza pojawia siS wOniej czSTciej ni? wOpozosta!ych Ewangeliach. Jednym 
zOtakich tekstów mówiRcych oOprzymierzu, chocia? bez u?ycia tego terminu, jest 
omówiona przez prelegentkS perykopa J 10,1  -18.26  -29.

OstatniR zOsesji Sympozjum otworzy! ks. dr hab. Krzysztof Bardski referatem 
„Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary”. Na przyk!adzie Pnp 3,6  -11 
(opis lektyki króla Salomona) ks.OK.OBardski wskaza! na ró?ne mo?liwoTci in-
terpretacji tekstu, które mogR prowadziU od obrazu/symbolu do kontemplacji. 
Przekonywa! oOaktualnoTci interpretacji symboliczno  -alegorycznej (wOkontekTcie 
eklezjalnym iOmentalnoTci postnowoczesnej). Prelegent podkreTli! tak?e koniecz-
noTU nabrania pewnego dystansu do Twiadectw staro?ytnych iOTredniowiecznych 
interpretacji symboliczno  -alegorycznej oraz nurtów indywidualistycznych, które 
wOkontekTcie tego typu interpretacji bywajR szczególnie kuszRce.

Ze wzglSdu na chorobS dr Doroty Muszytowskiej, wOmiejsce zapowiedzia-
nego referatu prelegentki (przewidziany referat: „Wspó!czesne kierunki wObada-
niach nad Listem Tw. Jakuba”) o. dr Bernard Arendt OFM przedstawi! aktualny 
stan bada" archeologicznych prowadzonych na terenie staro?ytnej Magdali nad 
Jeziorem Galilejskim. O. B.OArendt podkreTli!, ?e prace archeologiczne wO tym 
miejscu by!y do tej pory bardzo utrudnione. Na szczSTcie ostatnie lata przynios!y 
znaczRcR poprawS. Obecnie wykopaliska prowadzone sR (pod kierownictwem 
Stefano de Luca) bardzo intensywnie. Znaleziono m.in. Tlady term rzymskich 
(baseny na wodS czy publiczne toalety), fragmenty budowli zOOkresu Omajadów 
oraz rozleg!e urzRdzenia portowe (zOczasów rzymskich). Ich rozmiar mo?e Twiad-
czyU oOtym, ?e Magdala by!a wOtym okresie jednym zOnajwiSkszych portów nad 
Jeziorem Galilejskim. Prelegent wspomnia! tak?e oOobiecujRcych wykopaliskach 
niemieckich na terenie Tel Ginozar oraz wTród ruin Tel Kur (nieznana nazwa 
staro?ytna), gdzie m.in. znaleziono pozosta!oTci po synagodze.

Po prezentacji o. B.OArendta g!os zabra! ks. prof. dr hab. Waldemar Chro-
stowski, dziSkujRc wszystkim za przybycie iOaktywny udzia! wOSympozjum. Po-
dziSkowa! tak?e organizatorom za wzorowe przygotowanie spotkania oraz zaprosi! 
na kolejne, ju? 50., jubileuszowe Sympozjum do Warszawy iOWilna. 

Po tej zapowiedzi iO ?yczeniach owocnej pracy wO ciRgu najbli?szego roku 
obrady zosta!y zamkniSte.
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MACIEJ MÜNNICH

SPRAWOZDANIE ZOKONFERENCJI 
„[YCIE RELIGIJNE STARO[YTNEGO 

IZRAELA / PALESTYNY”,
LUBLIN, W_  wWj WRZErNIA WkPP

WOdniach 27-29 wrzeTnia wOLublinie odby!a siS konferencja pt. „[ycie re-
ligijne staro?ytnego Izraela / Palestyny”. Spotkanie to by!o ju? szóstym zOrzSdu 
sympozjum organizowanym wspólnie przez KatedrS Historii Staro?ytnej KUL, 
KatedrS Judaistyki UJ, KatedrS Studiów Azjatyckich UAM oraz Zak!ad Historii 
Staro?ytnej UW. Poprzednie spotkania mia!y miejsce wOKazimierzu nad Wis!R, 
Nieborowie, Poznaniu, Krakowie iOToruniu1. Tym razem g!ównym organizatorem 
by! dr Maciej Münnich zOKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw!a II. 
Obrady Sympozjum mia!y miejsce wO goTcinnych iO urokliwych progach XVII-
 -wiecznego Domu na Podwalu po!o?onego uOstóp lubelskiego zamku. 

Sympozjum zosta!o podzielone na kilka tematycznych sesji. Pierwsza zOnich 
dotyczy!a obcych bóstw iOrytua!ów. Jako pierwszy zabra! g!os prof. Edward Lipi"ski 
(KULeuven), wyg!aszajRc referat „Afrodyta wOAkko  -Ptolemais”, dotyczRcy kultu 
greckiej bogini wOPalestynie. Kolejny wyk!ad wyg!osi! dr Jakub Slawik (ChAT), 
który stara! siS odpowiedzieU „Czy wO staro?ytnym Izraelu istnia!a prostytucja 
sakralna?”. Ze wzglSdu na sugestiS negatywnej odpowiedzi ze strony referenta, 
wystRpienie to wywo!a!o o?ywionR dyskusjS. Po przerwie rozpoczS!a siS druga 
sesja poTwiScona zwiRzkom onomastyki iO religii. Pierwszym referentem by! ks. 
prof. Antoni Tronina (KUL), który na podstawie Xróde! zOTell el  -Amarna oraz 
póXniejszych tradycji zajorda"skich usi!owa! odpowiedzieU na pytanie „Czy Hiob 
istnia! realnie?”. Po tym referacie tak?e rozwinS!a siS dyskusja dotyczRca zwiRzków 
Xróde! egipskich zOKsiSgR Hioba. Kolejny wyk!ad pod tytu!em „Reszef potomek 

1 Sprawozdanie zOostatniego sympozjum toru"skiego zob.: SBO 2 (2010), 181  -183.
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Efraima (1OKrn 7,25) aOkult Reszefa wOIzraelu” zaprezentowa! dr Maciej Münnich 
(KUL). Autor wskazywa!, ?e nie mo?na traktowaU tego imienia jako personiQ -
kacji miasta Arsuf, którego nazwa, zdaniem wielu, wywodzi siS od imienia boga 
Reszefa. Ostatnia sesja tego dnia dotyczy!a zwiRzków archeologii iO religii. Jako 
pierwsza wystRpi!a prof. Ilona Skupi"ska  -Løvset (U6), mówiRc oO „Kultach na 
et  -Tell”. Kolejny referat zatytu!owany „Menora na 6uku Tytusa aOpochodzenie 
iOsymbolika OdekorujRcych jR motywów” wyg!osi! dr Pawe! Szko!ut (U6). Ostatnim 
tego dnia by! wyk!ad prof. Jolanty M!ynarczyk (UW) „Kulty poga"skie wOHippos, 
mieTcie Dekapolis”. Ka?dy zOwyk!adów dotyczRcych zagadnie" archeologicznych 
by! ilustrowany slajdami. By!o to szczególnie cenne wOprzypadku trzeciego referatu, 
opartego g!ównie na w!asnych badaniach terenowych, stRd czSTU slajdów stanowi!y 
niepublikowane dotychczas zdjScia stanowiska archeologicznego. Po zako"czeniu 
sesji uczestnicy udali siS na kolacjS, po której nadszed! czas na wieczorny spacer 
malowniczymi uliczkami lubelskiego Starego Miasta. 

Drugi dzie" sympozjum rozpoczR! siS od sesji poTwiSconej przemianom 
wO religii. Niestety, ze wzglSdów zdrowotnych nie dotar!a do nas dr hab. Kalina 
Wojciechowska (ChAT), która mia!a wyg!osiU referat „Bóg Ojciec bez bogini 
matki. Koncepcja rodzicielstwa Boga Jahwe na tle religii pa"stw oTciennych”. 
Zamiast tego krótkie wystRpienie poTwiScone bardziej wspó!czesnym problemom 
zatytu!owane „Nabi Musa. Spór nad grobem Moj?esza” zaprezentowa! prof. Piotr 
Briks (USz). Po nim wrócono do planowanych referatów, zOktórych pierwszy wy-
g!osi! dr 6ukasz Niesio!owski  -Spanò (UW), pt. „Przemiany religijnoTci iOreligii 
Judy wOVII wieku p.n.e.”, sugerujRc, ?e TwiSto Paschy od VIIOwieku spe!nia!o rolS 
zamiennika TwiSta, wOramach którego sk!adane by!y krwawe oQ ary zOdzieci. Drugi 
wyk!ad wyg!osi! ks. dr Piotr Waszak (Gniezno) pt. „Bóg Starego Testamentu 
drzewem?! Oz 14,9 jako Twiadectwo przejTcia od kultury kultu drzew iOkamieni 
do odrzucenia bo?ków wOIzraelu / Palestynie”, wOktórym wiRza! fragment OzO14,9 
zOdawnymi kananejskimi kultami drzew. Po tych wystRpieniach nastRpi!a krótka 
przerwa, po której kontynuowana by!a sesja dotyczRca przemian wOreligii. G!os 
wOniej najpierw zabra! ks. dr Mariusz Szmajdzi"ski (WSD 6owicz), wyg!aszajRc 
referat „Bachanalia uONahuma”, wOktórym szuka! nawiRza" do greckich kultów 
wObiblijnej ksiSdze. Kolejnym prelegentem by! ks. dr Dariusz Dogondke (UAM) 
zOwyk!adem „Prorocki g!os sprzeciwu wobec reformy religijnej nakazujRcej od-
dalenie ?on  -cudzoziemek (Ml 2,10  -16)”. SesjS zako"czy! mgr Micha! Marciak 
(UJ, Universiteit Leiden), mówiRc oO„Judaizacji domu królewskiego zOAdiabene 
wed!ug Józefa Flawiusza”. Po dyskusji iO zako"czeniu sesji przyszed! czas na 
przerwS obiadowR. Kolejna sesja dotyczy!a zagadnie" skoncentrowanych wokó! 
tematu „Kap!an – TwiRtynia – wyrocznia”. Pierwszym zOwyk!adowców by! dr 
Andrzej Mrozek (UJ), wywo!ujRc swym wystRpieniem „Kap!an izraelski, inte-
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lektualista czy rzemieTlnik?” ?ywR dyskusjS, co zresztR jest ju? niemal tradycjR 
kolejnych sympozjów. Nieco mniej ?ywo komentowane by!y kolejne referaty, tj. 
dra Marcina Majewskiego (UPJPII) „Wyrocznia jako s!owo Bo?e wOstaro?ytnym 
Izraelu” oraz dra Marka Baraniaka (UW): „Przybytek iOrwiRtynia wOinterpretacji 
targumicznej – na przyk!adzie TgPnp”. Po tym wyk!adzie nastRpi!a krótka przerwa. 
Podczas ostatniej ju? tego dnia sesji swe referaty prezentowali najm!odsi uczestnicy 
sympozjum – Twie?o upieczeni magistrowie. Wyra?enie to wOsposób szczególny 
dotyczy!o ostatniego zOprelegentów, który stopie" magistra uzyska! wOprzeddzie" 
sympozjum. Kolejno wystSpowali: mgr S!awomir Poloczek (UW) „Motyw walki 
kosmogonicznej (Chaoskampf ) wOStarym Testamencie – mit kananejski wOBiblii 
Hebrajskiej?”; mgr Sebastian D!ugoborski (KUL) „Wp!yw imperialnej Asyrii na 
sferS religijnR Judy” oraz mgr Bart!omiej Proc (KUL) „Angelologia perska aOan-
gelologia biblijna”. Wszystkie referaty przyjSto zOuznaniem iOaprobatR. Ostatnim 
punktem tego pracowitego dnia by!a uroczysta kolacja, która – bSdRc doskona!R 
okazjR do swobodnych rozmów – trwa!a do póXnego wieczora. 

Trzeci dzie" sympozjum rozpoczR! siS od sesji poTwiSconej sacrum iOspo!e-
cze"stwu. Pierwszym referentem by! ks. prof. Miros!aw Stanis!aw Wróbel (KUL) 
zOwyk!adem „Znaczenie iO obchody rwiSta Namiotów wO staro?ytnym Izraelu”. 
Natomiast drugi referat „Sakralna spo!ecznoTU Izraela wed!ug KsiSgi Liczb” zapre-
zentowa!a s. dr El?bieta Natanaela Zwijacz (UPJPII). Po tym wyk!adzie nastRpi!a 
o?ywiona dyskusja poTwiScona zagadnieniom metodologicznym. Ostatnia sesja 
dotyczy!a religii Izraela wO okresie pobiblijnym. Pierwszy referat zatytu!owany 
„Esse"czycy aOkaraimi: problem genezy karaimizmu wOwypowiedziach Karaimów 
polskich” wyg!osi! prof. Piotr Muchowski (UAM), który przedstawia! nawiRzania 
cz!onków XIX iOXX  -wiecznej wspólnoty karaimskiej do staro?ytnych wspólnot 
esse"skich. Drugi zO referentów, dr hab. Roman Marcinkowski (UW) omówi! 
„[ycie religijne Izraela wO Twietle Miszny”. Wreszcie trzeci wyk!ad „Religia sta-
ro?ytnego Izraela wOujSciu Tadeusza Zieli"skiego” przedstawi! – zOwielkR swadR 
– dr Andrzej Gillmeister (UZ).

Na zako"czenie sympozjum ustalono miejsce iO czas kolejnego spotkania. 
OdbSdzie siS ono wOWarszawie, wOdniach 24-26 wrzeTnia 2012Or. Tematem wio-
dRcym bSdzie przeciwstawienie „Kobiece – mSskie”. Referenci zostali zaproszeni 
do nadsy!ania swych wyk!adów wO formie artyku!ów do SBO. Obrady zamknR!, 
dziSkujRc uczestnikom za udzia!, dr Maciej Münnich. 
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Zdzis!aw J. Kapera, Robert Feather, Doyen of the Dead Sea Scrolls. An in depth 
biography of Józef Tadeusz Milik (1922  -2006). Qumranica Mogilanensia 17, Kra-
ków–Mogilany: Y e Enigma Press 2011, 239 s.

Józef Tadeusz Milik to niewRtpliwie jeden zOnajwybitniejszych badaczy rSko-
pisów znad Morza Martwego. Jego zas!ugi dla odczytania iOwydania manuskryptów 
zOQumran iOMurabba’at sR powszechnie znane iOnie sposób ich przeceniU. Wszyscy 
jesteTmy dumni, ?e nasz rodak tak wspaniale zapisa! siS wOhistorii qumranologii 
iOszerzej: hebraistyki iOarameistyki. [a!ujemy przy tym, ?e zas!ugi te nie zosta!y 
nigdy uhonorowane doktoratami honoris causa polskich uniwersytetów. Publika-
cja Kapery iOFeathera, która jest szczegó!owR biograQ R Józefa Milika, jest próbR 
upamiStnienia ?ycia iOtwórczoTci tej niezwyk!ej postaci.

Praca sk!ada siS zOdwóch czSTci. Pierwsza (s. 1-138), napisana przez Z.J. 
KaperS, przedstawia biograQ S iObadawczR dzia!alnoTU Józefa Milika od jego naro-
dzin wOSeroczynie po TmierU wOPary?u. Podzielona jest na 9 rozdzia!ów, poTwiS-
conych kolejno: (I) okresowi m!odzie"czemu a? po studia wOPontiQ cio Instituto 
Biblico (do 1951), (II) dzia!alnoTci wOÉcole Biblique Jerusalem (1952–1960), 
(III) wOBejrucie (1961–1964), (V) wORzymie (1965–1969), aOnastSpnie (VI-IX) 
wOPary?u (1969–2006). Rozdzia! IV opisuje zaanga?owanie Milika wO badania 
epigraQ i nabatejskiej. WOrozdzia!ach VI-IX Kapera szczególnie eksponuje znane 
kwestie zwiRzane zOprocesem edycji rSkopisów znad Morza Martwego, wOktóre 
sam, jak wiadomo, by! intensywnie zaanga?owany. 

Druga czSTU (s. 140-229), liczRca 12 rozdzia!ów, przygotowana przez R.OFe-
athera, zawiera zapis lub omówienie rozmów autora zO Józefem Milikiem iO jego 
?onR JolantR Za!uskR, aOtak?e innymi osobami, zOokresu 1998-2007. Jest to – co 
nale?y podkreTliU – zapis nieautoryzowany, wOformie reporta?u. Dotyczy wybranych 
zagadnie" badawczych poruszanych przez Feathera. Pojawia siS wOnim równie? 
wiele informacji osobistych dotyczRcych Milika iO jego rodziny.

Ca!oTU zamykajR dwa apendyksy: list zespo!u de Vaux dotyczRcy osoby Johna 
Allegro iOzwiRzku rSkopisów zOchrzeTcija"stwem, opublikowany wO „Y e Times” 
16 marca 1956 roku (s. 231) iOodpowiedX J.M. Allegro zO20 marca 1956 roku, 
równie? opublikowana wO„Y e Times” (s. 232-234), oraz „Indeks wspó!czesnych 
nazwisk” (s. 235-239).

R E C E N Z J E
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WOczSTci pierwszej zamieszczone zosta!y 34 fotograQ e, niektóre pochodzR-
ce zO archiwum w!asnego oraz rodziny J.T. Milika, aO tak?e archiwum Dariusza 
D!ugosza, który przez wiele lat wOPary?u pozostawa! wObliskich iOprzyjaznych 
relacjach zOJ.T. Milikiem. SR to m.in. niepublikowane dotRd zdjScia Józefa Mili-
ka wOwieku m!odzie"czym, wOotoczeniu rodziny. Wedle informacji Z.J. Kapery, 
fotograQ a nr 6 jest omy!kowa.

KsiR?ka jest zOpewnoTciR wyjRtkowa. Jest przy tym dobrze napisana. WOpierw-
szej czSTci Kapera zOpasjR opowiada oO losach iOnaukowych dokonaniach Milika. 
Relacjonuje szczególne momenty zwiRzane zO odkryciem iO opracowywaniem 
rSkopisów. Niezwykle ciekawy jest opis swoistej „podró?y wOczasie” Milika, jego 
prze?yU wOodkrywanych grotach, gdy dotyka! przedmiotów po!o?onych tam przed 
dwoma tysiRcami lat. Kapera skrupulatnie rejestruje najwa?niejsze zadania badawcze 
zrealizowane przez Milika, prace poszukiwawcze iOwykopaliskowe, opracowywanie 
iOedycjS rSkopisów, badania ossuariów iO inne. WOpublikacji mo?na znaleXU wiele 
szczegó!owych iOwa?nych informacji, pokazujRcych obraz jego ?ycia, naukowego 
iOprywatnego, zarówno wOokresie pobytu wO Jerozolimie iOBejrucie, jak iOpotem: 
wORzymie iOPary?u. Kapera przypomina równie? oOs!abiej znanej pasji badawczej 
Milika, aOmianowicie oO jego badaniach dotyczRcych Tw. rwierada. 

WOprzypadku czSTci autorstwa R. Feathera, dziennikarza, znanego dotRd 
zw!aszcza zO ksiR?ki " e Mystery of the Copper Scroll of Qumran, warto zwróciU 
uwagS na rozdzia! trzeci (s. 175-180), wO którym relacjonuje swojR rozmowS 
zOMilikiem zO listopada 2000, dotyczRcR zwiRzku Jezusa iO Jana Chrzciciela zOes-
se"czykami iOQumran. 

PodkreTlajRc wartoTU poznawczR publikacji Kapery iOFeathera, chcia!bym 
jednoczeTnie wyraziU mojR wRtpliwoTU, czy powinny siS wOniej znaleXU niektóre 
ustSpy dotyczRce ?ycia osobistego J.T. Milika, zw!aszcza zOostatniego okresu, czy 
autorzy nie naruszyli delikatnej sfery prywatnoTci iOgodnoTci, tak bardzo wa?nej 
dla ka?dego zOnas.

Piotr Muchowski
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Judit M. Blair, De-Demonising the Old Testament (Forschungen zum Alten Testa-
ment 37), Tübingen: Mohr Siebeck 2009.

Omawiana praca jest doktoratem przedstawionym wO 2008 roku na uni-
wersytecie wOEdynburgu. Promotorami byli dr Peter Hayman oraz prof. Hans 
Barstad. Tekst publikacji praktycznie nie ró?ni siS od tekstu obronionej dysertacji, 
jeTli nie liczyU drobnych zmian redakcyjnych. Podtytu! wskazuje doTU wyraXnie, 
czego praca dotyczy: An Investigation on Azazel, Lilith, Deber, Qeteb and Reshef 
in the Hebrew Bible. 

Autorka pracy chce dowieTU, ?e Stary Testament nie ma nic wspólnego 
zOdemonami. WOtym kontekTcie kluczowR kwestiR jest deQ nicja „demona”. Blair 
omawia najpierw ró?ne okreTlenia demonów wOdotychczasowej literaturze, po czym 
przedstawia swojR deQ nicjS: „»demon« mo?e byU okreTlony jako nadnaturalna, z!a 
istota, która istnieje iOdzia!a niezale?nie od Jahwe. Demony powodujR Q zyczne, 
mentalne iOmoralne szkody. Nie sR one czczone iOnie otrzymujR oQ ar”1. Takie 
okreTlenie kluczowego dla pracy terminu budzi jednak wiele zastrze?e". Przede 
wszystkim nie jest jasne, na jakiej podstawie autorka zak!ada, ?e demony muszR 
byU niezale?ne od Jahwe? Jest to tym bardziej dziwne, ?e jako podobnR do swojej 
deQ nicji przytacza okreTlenie u?yte przez H.-J. Fabry’ego: „alle übermenschlichen, 
aber untergöttlichen Mächte, die den Menschen schädigen oder zumindest bedro-
hen…”2. DeQ nicja ta podkreTla, ?e demony, bSdRc istotami nadludzkimi, sR zarazem 
podporzRdkowane wielkim bogom. Jest to oczywiste wOXród!ach bliskowschodnich, 
gdzie demony stanowiR czSsto gwardiS ró?nych bóstw (np. Ereszkigal, Nergala) 
bRdX inni bogowie sR wO zaklSciach przyzywani do odpSdzenia demonów (np. 
Marduk, Ea), co wOoczywisty sposób dowodzi przekonania oOpanowaniu bogów 

1 „…»demon« can be deQ ned as aO supernatural evil being that exists or operates indepedent 
from Yahweh. Demons cause physical, mental and moral harm. Y ey are not worshipped and 
do not receive sacriQ ce” (s. 10).

2 H.-J. Fabry, „»Satan« – Begrid  und Wirklichkeit. Untersuchungen zur Dämonologie der 
alttestamentlichen Weisheitsliteratur”, w: Die Dämonen: Die Dämonologie der israelitisch-
jüdischen und frühchristlichen Literatur in Kontext ihrer Umwelt. Demons: " e Demonology of 
Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of " eir Environment, red. A. Lange, 
H. Lichtenberger, K.OF.ODiehard Römheld, Tübingen 2003, 269. Nale?y tu zaznaczyU, ?e 
deQ nicja ta nie jest autorstwa Fabry’ego, lecz zaczerpnR! jR (co zaznaczy! wOprzypisie) zOhas!a 
O. Böcher, „Dämonen (böse Geister). I. Religionsgeschichtlich”, TRE VIII, 270.
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nad demonami. Nie do ko"ca jest tak?e jasne przypisanie wy!Rcznie z!ych cech 
demonom, poniewa? na przyk!ad mezopotamski Pazuzu, obok sprowadzania 
nieszczSTcia wOpostaci z!ego, pustynnego wiatru, pomaga! tak?e ludziom wOod-
pSdzaniu z!owrogiej demonicy Lamasztu, jak to mo?na wywnioskowaU zOlicznych 
amuletów. Wydaje siS wiSc, ?e iOwOtej czSTci deQ nicja zOTRE jest lepsza, poniewa? 
wspomina oOtym, ?e demony mogR byU groXne iOniebezpieczne, niekoniecznie zaT 
po prostu z!e. Wreszcie stwierdzenie, ?e demonom nie sR sk!adane oQ ary, budzi 
zupe!ne zdziwienie iO to zarówno wOkontekTcie biblijnym (zob. np. Kp! 16,10), 
jak iOpozabiblijnym, gdzie czSsto mo?na siS spotkaU zOró?nego rodzaju oQ arami 
(zastSpczymi) dla demonów. Co wiScej, nie jest jasne, na jakiej podstawie autor-
ka buduje swojR deQ nicjS. Skoro bowiem przyjmiemy za Blair, ?e wOBiblii nie 
ma demonów, nale?y wnioskowaU, ?e cech potrzebnych do ich okreTlenia trzeba 
szukaU wOinnych Xród!ach. Tymczasem zdanie „Mezopotamskie, kananejskie lub 
inne staro?ytne bliskowschodnie paralele wciR? grajR g!ównR rolS wOidentyQ kacji 
»demonów« wOBiblii Hebrajskiej”3 jest wOustach Blair zarzutem! Kluczowy zatem 
dla ca!ej pracy termin wydaje siS b!Sdnie zdeQ niowany, co wOoczywisty sposób 
rzutuje na ca!R pracS. Niestety, na tym nie koniec problemów metodologicznych. 

Autorka za podstawS swej pracy przyjmuje tekst biblijny – co jest oczywiTcie 
s!uszne, skoro chcemy zbadaU biblijny obraz wymienionych wOpodtytule pracy 
istot. JednoczeTnie jednak Blair zak!ada, ?e mo?emy okreTlaU pole semantyczne 
wyrazów wy/%cznie na podstawie tekstu Biblii, wOogóle nie siSgajRc do jSzyków 
pokrewnych. Takie postSpowanie, szczególnie wOkontekTcie sytuacji, gdy identyczny 
lub niemal identyczny wyraz wystSpuje wOpokrewnych jSzykach semickich, jest 
z!amaniem podstawowych regu! krytyki Q lologicznej iOhistorycznej. Cel tego 
zabiegu jest jasny: poniewa? np. Lilit, Szedim, Reszef majR swoje oczywiste 
odpowiedniki wOinnych jSzykach iOsR tam traktowani jako bogowie lub demony, 
nale?y zamknRU oczy na takie ich znaczenie, by udowodniU, ?e wOBiblii demo-
nami nie sR. Jest to tym bardziej fa!szywe za!o?enie, ?e skoro my dzisiaj, przy 
szczRtkowym zachowaniu Xróde! staro?ytnych znamy te bóstwa iOdemony, to tym 
bardziej staro?ytni Izraelici, na co dzie" stykajRcy siS zO innymi narodami, tak?e 
zOpewnoTciR je znali. Trudno wszak za!o?yU, ?e autor biblijny u?y! imienia Lilit 
zupe!nie przypadkowo, nie znajRc imion demonów mezopotamskich! Autorka na 
wszelki wypadek zabezpiecza siS przed sytuacjR wystSpowania nazbyt oczywistych 
wRtków mitologicznych, które wskazywa!yby jednak na demonicznR naturS istot, 
piszRc, ?e wOjej pracy „obecnoTU elementów mitologicznych jest podkreTlona, lecz 
dowiedziono, ?e sR one u?yte jako Trodek poetycki iOnie mogR byU u?yte jako 

3 „Mesopotamian, Canaanite or other Ancient Near Eastern similarities still play aOmajor role 
in the identiQ cation of »demons« in the Hebrew Bible” (s. 12).
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dowód na ?ywe wierzenia wOdemony lub inne mityczne istoty”4. Innymi s!owy 
autorka chce nam powiedzieU, ?e jej metodologia ju? zOgóry udowadnia, i? de-
mony nie sR demonami, aO jeTli ju? sR, to na pewno tylko wOpoezji iOnikt wOnie 
wOrzeczywistoTci nie wierzy!. 

Zgodnie zO tR metodologiR autorka omawia wO rozdziale II dotychczasowy 
stan bada". Nale?y zauwa?yU, ?e przedstawia przy tym dobre oczytanie wOlitera-
turze biblistycznej. Nieco gorzej rzecz siS ma, gdy autorka siSga do Xróde! poza-
biblijnych, które wszak majR ogromne znaczenie dla rozwa?a" przedstawianych 
przez Blair. Wreszcie kolejne rozdzia!y stanowiR najwa?niejszR czSTU pracy iO sR 
omówieniem biblijnych fragmentów, wOktórych pojawiajR siS: Azazel, Lilit, Deber, 
Qeteb iOReszef (rozdzia!y III-VII). Niestety, aprioryczne za!o?enie, ?e wOBiblii 
nie ma miejsca dla demonów, choU niesformu!owane expressis verbis, jednak jasno 
wynikajRce zOwywodów autorki, nie pozwala na bezstronnR analizS tekstów bi-
blijnych. Najlepszym tego przyk!adem jest rozdzia! mówiRcy oOAzazelu. WOpod-
sumowaniu Blair nie jest wO stanie daU jasnej odpowiedzi, kim wO rzeczywistoTci 
jest Azazel zOKsiSgi Kap!a"skiej. Najpierw autorka przyznaje, ?e „badajRc termin 
azazel nale?y stwierdziU, i? jego znaczenie pozostaje niejasne”5. Jednak zestawie-
nie Azazela zO Jahwe nawet wed!ug Blair „…sugeruje, ?e jest to [imiS Azazela] 
nazwa w!asna nadnaturalnej istoty, której miejscem jest pustynia…”6. WOdalszym 
ciRgu tego samego zdania autorka zastrzega siS jednak, ?e „…nie ma niczego, co 
mog!oby sugerowaU, ?e odnosi siS on [termin azazel] do »demona« imieniem 
Azazel”7. Nie trudno zauwa?yU sprzecznoTU zawartR wO jednym zdaniu: skoro 
bowiem zestawienie zO Jahwe wskazuje, ?e Azazel mo?e byU nadnaturalnR istotR 
zamieszkujRcR pustyniS, co zarówno dla staro?ytnego Izraela, jak iOdla wszystkich 
mieszka"ców Bliskiego Wschodu musia!o oznaczaU demoniczny charakter, nie 
sposób twierdziU, ?e nic na ów demoniczny charakter nie wskazuje! Dalszy ciRg 
podsumowania jest równie zawi!y, poniewa? mimo wstSpnego wyznania, ?e nie 
wiemy, kim jest Azazel, Blair wO tym samym akapicie stwierdza jednak, ?e jest 
on „uosobieniem si! chaosu, które zagra?ajR porzRdkowi stworzenia”8. Jako ?ywo 
mamy tu zatem do czynienia bRdX zO bóstwem, bRdX zO demonem, nie mo?na 
bowiem mówiU oOnieosobowym uosobieniu!

4 „Y e presence of mythological elements is underlined but it is argued that they are used 
as aOpoetical device and cannot be cited as aOproof for aO living belief in demons or other 
mythological creatures” (s. 15).

5 „Examining the term azazel we have found that its meaning remains unknown” (s. 62).
6 „…the parallelism with Yahweh in v.O8 suggests that it is aOproper name for aOsupernatural 

being whose place is in desert…” (s. 62).
7 „…there is nothing to suggest that it would refer to aO»demon« named Azazel” (s. 62).
8 „…aOpersoniQ cation of forces of chaos that threaten the order of creation” (s. 62).
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Dla ukazania wO praktyce podejTcia autorki do analizowanego materia!u 
wybrano omówienie dwóch postaci: Lilit iOReszefa, dla których mamy najwiScej 
zachowanych Xróde! pozabiblijnych, wO zwiRzku zO czym najmniej jest pola do 
subiektywnych interpretacji. 

WOodniesieniu do Lilit autorka zauwa?a, ?e „Lilit byU mo?e wywodzi siS 
od Lil+tu iOArdat Lili, które by!y kobiecymi odpowiednikami mSskiego demona 
Lil wOsumeryjskiej mitologii”9. WO tym miejscu mo?na by siS spodziewaU choU 
kilku s!ów oOwystSpowaniu, cechach, ikonograQ i itd. owych demonicznych 
stworze", od których wywodzi siS (tu mo?emy opuTciU „byU mo?e”) biblijna 
Lilit. Nie jest to wszak trudne, wystarczy siSgnRU do has!a opracowanego 
przez wybitnego znawcS tematu Waltera Farbera wOnajbardziej podstawowym 
s!owniku, jakim jest Reallexikon der Assyriologie. Nawet jeTli has!o to nie jest 
najnowsze (tom VII zawierajRcy has!o „Lilû, Lilutu, Ardat-lilî” wydano wO1990 
r.), to zOpewnoTciR jest ono bardziej aktualne ani?eli przeglRd Xróde! propono-
wany przez Blair. SpoTród tekstów jest ona wOstanie wymieniU tylko sumeryjskR 
opowieTU oOGilgameszu, Enkidu iO Twiecie podziemnym (gdzie wystSpuje de-
monica líl-lá10) oraz amulet zOArslan Tash, s!usznie zaznaczajRc, ?e ten drugi 
przyk!ad jest wRtpliwy. Opiera siS przy tym na literaturze zO lat 30. iO40.! Brak 
nawet wzmianki oOwystSpowaniu ca!ej trójki demonów wO setkach zaklSU me-
zopotamskich. Mimo to autorka zdobywa siS na kategoryczne stwierdzenie, ?e 
„…?adne zO tradycyjnie cytowanych odniesie" do Lilit nie mo?e byU trakto-
wane jako pewne”11. WOodniesieniu do tekstów qumra"skich Blair, nie mogRc 
zanegowaU wystSpowania Lilit, zaznacza, ?e „brak jest znaczRcych informacji 
oOnaturze Lilit”12. Fakt wystSpowania Lilit wOtekTcie nazywanym czSsto przez 
wydawców jako „hymn/pieT" przeciwko demonom”13 wTród innych z!ych duchów, 
okreTlanych jako „duchy anio!ów zniszczenia (rwh, y ml ’ky h, bl), duchy bSkartów 
(rwhwt mmzrym), demony (!d’ym)” nie jest wspomniany. Blair zaznacza jedy-
nie, ?e tekst „zawiera listS [ró?nych] rodzajów demonów”14, przytaczajRc przy 
tym dalszy ciRg tekstu, gdzie pojawiajR siS „sowy iO [szakale] (’h, ym w[s, yym])”, 

9 „Lilith was possibly derived from Lil+tu and Ardat Lili who were the female counterparts of 
the male demon, Lil in Sumerian mythology”, s. 26.

10 Blair w odczycie znaków klinowych idzie wiernie za propozycjR Kramera z 1938 r. lí-la-ke, 
co sk!ania jR do podania w wRtpliwoTU zwiRzku z Lilit.

11 „Y us far none of the traditionally cited references to Lilith can be relied upon as certain” 
(s.O27).

12 „…there is no signiQ cant information on the nature of Lilith” (s. 27).
13 4Q510//4Q511; zob. F. García Martínez, E.J.C. Tigchelaar, " e Dead Sea Scrolls. Study Edition, 

Leiden 1999, 1026-1029. 
14 „…aOsectarian text contains aOlist of classes of demons” (s. 27).
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co mog!oby sugerowaU zwierzScR, aOnie demonicznR, naturS Lilit15. Ca!a póXniejsza 
(talmudyczna iOpo-talmudyczna) tradycja wiR?Rca siS zOdemonicR Lilit nie ma dla 
Blair ?adnego znaczenia. Dotychczasowe rozwa?ania oOLilit autorka konkluduje: 
„aby zinterpretowaU Lilit zO IzO34,14 naukowcy odwo!ujR siS do podobie"stwa 
terminu zO imieniem demona znanego zOMezopotamii oraz do póXniejszych 
?ydowskich wierze", aOwydajR siS ignorowaU fakt, ?e taka interpretacja nie pa-
suje do kontekstu”16. Zatem kluczowym dla autorki argumentem wOodrzuceniu 
zwiRzków biblijnej Lilit zOmezopotamskR Lilitu iOqumra"sko-talmudycznR Lilit, 
jest jej w!asna subiektywna ocena, ?e owe postacie do siebie „nie pasujR”. Nale?y 
przyznaU, ?e trudno zbiU taki argument. Analiza kontekstu doprowadza Blair do 
stwierdzenia, ?e Lilit wOKsiSdze Izajasza jest po prostu zwyk!ym zwierzSciem, 
najpewniej nocnym ptakiem, zamieszkujRcym ruiny Edomu, poniewa? nic nie 
wskazuje na jej demoniczny charakter17. Zatem wed!ug autorki omawianej 
pracy, ani inne Xród!a bliskowschodnie, ani póXniejsza (niezbyt odleg!a wOczasie 
wOprzypadku Qumran) tradycja ?ydowska nie majR ?adnego znaczenia iOmo?na 
analizowaU tekst, wyrywajRc go zupe!nie zOwszelkiego kontekstu. NajwyraXniej 
koniecznoTU osadzenia Xród!a wOkontekTcie historycznym (Sitz im Leben) jest 
dla Blair przebrzmia!R iOnieaktualnR zasadR. Nic dziwnego, ?e przy takich za!o-
?eniach metodologicznych mo?na udowodniU za pomocR analizowanego tekstu 
niemal ka?dR tezS, jakR uzna siS za „pasujRcR”.

Podobnie rzecz siS przedstawia wO odniesieniu do Reszefa. Ju? pierwsze 
zdanie autorki dotyczRce Reszefa zawiera drobnR nieTcis!oTU, poniewa? ostatnie 
wzmianki oO tym bóstwie nie pochodzR – jak to podaje Blair – zOIOwieku przed 
Chr.18, lecz zOIOwieku po Chr. zOPalmyry, która zresztR nawet nie jest wspomniana 
wTród miejsc, gdzie spotykany jest kult Reszefa. Charakterystyczne jest, ?e oma-
wiajRc teksty mówiRce oOReszeQ e zOEbla iOEgiptu, autorka ani razu nie odwo!uje 
siS do Xróde!. Opiera siS wy!Rcznie na opracowaniach innych autorów19. Wybór 
tych opracowa" bywa zresztR niepe!ny, na przyk!ad wO odniesieniu do tekstów 

15 JednoczeTnie nale?y zaznaczyU, ?e zarówno „sowy”, jak iO„szakale” tak?e mogR mieU demonicznR 
naturS, zob. B. Janowski, „Wild Beasts”, w: DDD 897: „Y e s, iyyîm are evidently demonic 
beings…”. OczywiTcie Blair nie zgadza siS zOtakR interpretacjR, zob. s.77-79. 

16 „to interpret lilith in Isa 34:14 scholars refer to the similarity of the term with the name of 
aOdemon known from Mesopotamia and later Jewish belief and seem to ignore the fact that 
such interpretation does not Q t the context” (s. 30).

17 „…there is nothing to support the view that lilith is the »demoness« or other mythologi-
cal character. Like the other terms, it also refers to aOanimal. More speciQ cally, the context 
requires that tylyl is regarded as aObird” (s. 95). 

18 „Reshef was … attested from the 3rd millennium BCE to the end of the 1st century BCE” 
(s. 41).

19 OczywiTcie brakuje wTród nich najnowszych prac poTwiSconych Reszefowi: E. Lipi"ski, Resheph. 
A'Syro-Canaanite Deity (OLA 181, Studia Phoenicia XIX), Leuven 2009 oraz M.OMünnich, 
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eblaickich brakuje podstawowej pracy F. Pomponio iOP. Xelli20, choU pojawia siS 
ona wObibliograQ i! ZOkolei spoTród opracowa" dotyczRcych Xróde! egipskich Blair 
za najpe!niejsze uznaje ksiR?kS W.J. Fulco21, nie wspominajRc oObardzo istotnym 
uzupe!nieniu danych zaprezentowanym przez R. Giveona22. Dopiero wOparagraQ e 
poTwiSconym Ugarit pojawiajR siS sigla tekstów iOwidaU, ?e autorka zapozna!a 
siS tak?e ze Xród!ami, aOnie tylko omawia je na podstawie prac innych autorów. 
WOodniesieniu do tekstów ugaryckich nale?y siS bez wRtpienia zgodziU zOBlair, 
?e nic nie wskazuje na demoniczny charakter Reszefa – jest on po prostu jednym 
zObóstw, choU raczej nie chtonicznym, jak to sugeruje autorka. WOkolejnym para-
graQ e zbierajRcym Xród!a fenickie iOaramejskie (aOwspominajRcym jedynie oOZin-
cirli, Karatepe iOCyprze) autorka znowu opiera siS wy!Rcznie na opracowaniach 
innych autorów (wOtym wypadku trzech, co przy mnogoTci publikacji oOReszeQ e 
zadziwia). Brak przy tym choUby najmniejszej wzmianki oO Xród!ach zOFenicji, 
ze Twiata punickiego oraz – jak ju? wspomniano – zOPalmyry. Ponadto autorka 
wO ogóle nie wspomina oO Xród!ach zOEmar (bardzo licznych) oraz zOAnatolii. 
Dobór literatury oraz braki wOmateriale Xród!owym TwiadczR, ?e Blair wOogóle 
nie bada!a tekstów Xród!owych dotyczRcych omawianych postaci, aOopiera!a siS 
jedynie na wiadomoTciach zOdrugiej rSki. Nawet jeTli sytuacjS takR mo?na czSTciowo 
wyt!umaczyU pierwsze"stwem danym studiom nad tekstem biblijnym, to jednak 
nie sposób nie zauwa?yU, ?e autorka wyraXnie odnosi siS do Xróde! pozabiblijnych, 
których po prostu nie zna (za wyjRtkiem Ugarit). ZaskakujRce jest, ?e Blair nawet 
nie wspomina oOpobiblijnej tradycji ?ydowskiej wOodniesieniu do Reszefa, choU 
przy Lilit poTwiSci!a talmudycznym fragmentom sporo miejsca. Mo?na odnieTU 
wra?enie, ?e autorka nie wie, i? Reszef wOTalmudzie jest wprost okreTlany jako 
demon (Berachot 5a, zob. tak?e Pesachim 111b). Mo?na siS jednak domyTlaU, ?e 
– podobnie jak mia!o to miejsce wOprzypadku Lilit – uzna!aby te Twiadectwa za 
nieistotne. Natomiast wOanalizie samych tekstów biblijnych widaU wyraXnie b!Sdy 
metodologiczne pope!nione na wstSpie. MTci siS b!Sdna deQ nicja demona, co 
powoduje, ?e Reszef jest doTU konsekwentnie okreTlany przez autorkS jako „anio! 
Jahwe”23, choU jednoczeTnie spotkaU mo?na stwierdzenie, ?e jest on drugorzSdnR 

Reszef. Bóg staro-ytnego Orientu (Studia Historico-Biblica 3), Lublin 2011. Obie te pozycje 
ukaza!y siS – nieszczSTliwie dla autorki – tu? po wydaniu jej pracy.

20 F. Pomponio, P. Xella, Les dieux d’Ebla. Étude analytique des divinités éblaïtes à l ’époque des 
archives royales du IIIe millénaire (AOAT 245), Münster 1997. Reszefowi poTwiecone sR strony 
297-315.

21 W.J. Fulco, " e Canaanite God Re!ep (American Oriental Series, Essay 8), New Haven 1976.
22 R. Giveon, „Resheph in Egypt”, JEA 66 (1980), 144-150.
23 Np. „Similary to Deber and Qeteb, Reshef is best regarded as one of Yahweh’s Angels of Evil…” 

(s. 212).



307RECENZJE

istotR boskR podporzRdkowanR Jahwe24, co zresztR jest np. wO odniesieniu do 
Hab 3,5 jak najbardziej s!uszne. Czy jednak mo?na anio!a nazywaU podrzSdnym 
bóstwem? WO systemie politeistycznym byU mo?e tak, jednak wOodniesieniu do 
Biblii jest to problematyczne. Notabene Blair nie podaje jasnej deQ nicji anio!a. 
JednoczeTnie autorka podkreTla, ?e skoro wO Xród!ach bliskowschodnich Reszef 
nigdzie nie jest demonem, lecz bóstwem, zatem iOwOBiblii nie mo?e byU demo-
nem. Ten sposób rozumowania prowadzi jednak do prostego wniosku, ?e skoro 
wO Xród!ach bliskowschodnich Reszef nigdzie nie jest nazywany anio!em (czyli 
bo?ym pos!a"cem), zatem iOwOBiblii nie mo?e byU anio!em! Autorka nie zauwa?a 
czSstego wOreligiach monoteistycznych procesu degradacji obcych/dawnych bóstw 
do rzSdu istot demonicznych. Taki jest przecie? poczRtek wspó!czesnego znacze-
nia wyrazu „demon” (?Az/,.), którym pierwotnie wOgrece okreTlano bóstwo bez 
?adnych z!owrogich konotacji (por. $P?A&/0.zA). Dopiero pisarze chrzeTcija"scy 
rozpowszechnili negatywny sens pojScia „demon”25, wOprzeciwstawieniu do Jedy-
nego Boga. NiechSU do wykorzystania Xróde! pozabiblijnych wOinterpretacji Biblii 
prowadzi do podawania wOwRtpliwoTU zwiRzków biblijnego Reszefa zObóstwem 
znanym zOinnych tekstów. Autorka, nie mogRc zupe!nie zanegowaU tego zwiRzku, 
podobie"stwa sk!ada g!ównie na karb jSzyka poetyckiego: „Nawet jeTli mo?liwy jest 
zwiRzek [tekstów biblijnych] zOsemickim bóstwem Reszefem, mitologiczne motywy 
wOStarym Testamencie sR u?ywane g!ównie jako chwyt poetycki”26. Pobrzmiewa 
tu echo cytowanej powy?ej tezy ze wstSpu, ?e to, co mityczne wOBiblii, musi byU 
jedynie poetyckim wyra?eniem, nie mo?e zaT odzwierciedlaU rzeczywistych wierze". 
Nie wydaje siS jednak, by licentia poetica mog!a byU wyt!umaczeniem wszystkich 
omawianych przez autorkS miejsc. 

Autorka bez wRtpienia w!o?y!a wiele trudu, aby zebraU literaturS biblistycznR. 
DotykajRc jednak problematyki demonologii, konieczne jest tak?e dog!Sbniejsze 
zapoznanie siS zO tekstami pozabiblijnymi, szczególnie jeTli stara siS wykazaU 
niewielki zwiRzek pomiSdzy tymi – wed!ug autorki – tak bardzo ró?nymi Twia-
tami. Przede wszystkim jednak nale?y zadbaU oOpoprawne deQ nicje oraz unikaU 
przyjmowania apriorycznych za!o?e", wed!ug których nastSpnie interpretowane 
sR teksty. Praca Blair jest, niestety, przyk!adem tego, ?e braki metodologiczne 
prowadzR na manowce mimo wieloletnich iO?mudnych bada". 

Maciej Münnich
24 „Both Deber and Reshef appear here as secondary divine beings, members of Yahweh’s retinue” 

(s. 195).
25 ChoU dobre bóstwa od z!ych demonów odró?nia! ju? Ksenokrates.
26 „Even though there is aOpossible connection to the Semitic deity Reshef, the mythological 

motifs in the Old Testament are used merely as aOpoetic device” (s. 212).
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