
Skłócone
królestwa

Paul Johnson zamyka część pierwszą swojej Historii Żydów apostrofą
do proroka Jeremiasza, „pierwszego Żyda”. Działał on na przełomie

siódmego i szóstego wieku przed Chrystusem, czterysta lat po rządach Da-
wida i Salomona, który zmarł około 930 roku p.n.e. Od czasów Abrahama
minęło już tysiąc kilkaset lat historii narodu, przecież żydowskiego. Co
prawda polemiki na temat, kto jest Żydem, trwają i współcześnie, ale takie
stwierdzenie mimo wszystko szokuje. Żydem, powiadają duchowi przy-
wódcy Izraela i potwierdzi to każdy rabin, jest wierny wyznawca jedyne-
go Boga, Adonaj-Jahwe. Oponenci przedstawiają poważne kontrargumen-
ty: hitlerowcom wyznanie wiary było doskonale obojętne, naród żydow-
ski był dla nich całością etniczną.

Oba punkty widzenia są uprawnione, jeśli oczywiście warto brać serio
racje katowskie. Johnson miał właśnie na myśli duchowość narodu, a nie
skład jego genów, ale i tak nie miał racji. Swoją duchowość Żydzi zawdzię-
czają diasporze, a już jedną, egipską, mieli za sobą. A właściwie, mieszka-
jąc w Kanaanie, mieli i tak podobne problemy, i nawet we własnym kraju
musieli zachowywać coś ze statusu cudzoziemców; przecież co dnia wła-
ściwie natykali się na Kananejczyków, Filistynów, Edomitów, Aramejczy-
ków i Bóg raczy wiedzieć na kogo jeszcze. Jako jednostka etniczna
wchłaniali, mimo jahwistycznych protestów, całą tę mieszankę, podob-
nie jak każdy inny naród świata. Bóg ściśle plemienny zyskiwał na znacze-
niu wraz z zagrożeniem i diasporą.
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Nie zrozumiemy historii żydowskiej, jeśli nie uświadomimy sobie, że
przez większą część swojej historii starożytnej Żydzi byli politeistami. Za-
równo w czasach Abrahama, jak i Mojżesza, Dawida czy Salomona, przez
ogromnie długi czas. Jahwizm był najprawdopodobniej religią możnych,
a i to nie wszystkich. Ale w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia
przed naszą erą jahwizm dokonał gigantycznego wysiłku duchowego,
dokonano wtedy zredagowania pism, z których czerpiemy dzisiaj swoje
informacje. Ponieważ zaś ludzie zawsze czerpią wzory z przeszłości (Hi-
storia est magistra vitae), więc obraz starych, dobrych czasów uformowa-
no w ten sposób, że wszyscy ojcowie narodu wydawali się szczerymi
monoteistami. Tymczasem tak zwane odrodzenie kananejskie nie wzię-
ło się stąd, że Salomon sypiał z cudzoziemkami i że Achab ożenił się z kró-
lewną fenicką, podczas gdy epoka sędziów i Dawidowa była nieskalanie
jahwistyczna; nie ma powodu mniemać, że co było obyczajem w wieku
ósmym, tego nie było we wcześniejszych czasach.

Jak wynika z Biblii, sam Mojżesz kazał uczynić węża nazwanego Na-
husztanem, który przetrwał setki lat, a pozłacane posągi byków bywały
w różnych jahwistycznych sanktuariach, bo początkowo nie było jeszcze
monopolu Świątyni i oczywiście wysławiano w świątyniach i na słynnych
i bardzo licznych „wyżynach” Baala, Asztarte, Melqarta, Molocha i całą
ciżbę przeróżnych bogów kananejskich, fenickich, asyryjskich i chaldej-
skich. Były to na ogół kulty pogodne i wesołe, może w niektórych przypad-
kach orgiastyczne, kulty płodności i urodzaju, być może przypominające
nasze nabożeństwamajowe.Wiązały się niekiedy z prostytucją sakralną, bo
seks nie był w nich wstydliwym tabu, ale radosną pochwałą Boga. Ale chy-
ba z tego rodzaju liturgii nie bywał wykluczony i sam Jahwe?

Ten synkretyzm religijny miewał i ciemniejsze strony. Składano mia-
nowicie w ofierze i dzieci, nie tylko chyba Molochowi. Wiemy, że w obli-
czu niebezpieczeństwa czynili tak królowie Mesza, Achaz i inni;
prawdopodobnie nie inaczej postępowali w podobnych okolicznościach
zwyczajni ojcowie rodzin. Wiązało się to także z przekonaniem, że pier-
wociny wszystkiego należą się Bogu. Taki był prawdopodobnie sens
odtrącenia Ezawa, ofiary córki Jeftego i wielu innych podobnych przy-
padków. A przecież cień takiego obyczaju przetrwał i do naszych czasów,

p i o t r k u n c e w i c z g o j pat r z y n a ż y d a
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w Polsce każdą nowalijkę należało uczcić pociągnięciem współbiesiadni-
ka za nos lub ucho – przecież to klasyczna ofiara zastępcza.

Z tradycji kananejskich wyrastało też coś bardzo wielkiego, co wywie-
ra wpływ i na nas po tysiącleciach: ruch profetyczny. Prorocy byli wów-
czas na całym Bliskim Wschodzie, jeżeli nie na całym świecie. Proroka
określa Biblia mianem „roeh, ho eh” albo „nabi”. Dwa pierwsze określenia
odnoszą się do zdolności „widzenia”, „nabi” natomiast wywodzi się
od wrzenia lub wylewania – i odnosi się do roli społecznej. A podobno
i delficka Pytia po skończonym transie była zwyczajnie zaśliniona, czyli
by tak rzec „wylana”. Każde bóstwo miało swoich proroków, ale jeśli po-
zostały po prorokach, na przykład Baala, jakieś pisma, to naturalnie nikt
ich nie przechował. Prorocy zbierali się w osobne gildie lub bractwa sku-
pione przy kimś wybitniejszym, a pełnili także rozliczne funkcje dwor-
skie. Nie wiem, czy proroka można nazwać szamanem, oczywiście nie
w sensie wyzwiska, ale powiernika nadnaturalnych tajemnic, wydaje się
jednak, że były to funkcje pokrewne.

Pierwsza połowa pierwszego tysiąclecia p.n.e. to właśnie czas proro-
ków. I literatów – dodajmy. Imiona królów i wodzów nie mają w tym cza-
sie zasadniczego znaczenia, ale imiona proroków zostaną w kulturze
ludzkiej, o ile ona sama przetrwa, na zawsze. W Polsce Ludowej mawia-
no „dłużej pisarza niż sekretarza”, ale mawiano pokątnie i szeptem, bo to
jednak sekretarze rządzili. Także kasą.

Z trudem wypracowana jedność państwa rozpadła się prawie na-
tychmiast po śmierci Salomona. Jego syn i następca, Roboam, obraził
podobno osiadłe na północy plemiona, zapowiadając głupio zwiększe-
nie podatków i poddaństwa. Ale najpewniej oczekiwały one tylko pre-
tekstu, by się oderwać, bo nie słychać o jakichś późniejszych próbach
zjednoczenia, separatyzm poszczególnych plemion był bardzo potężny.
Na południu, w stołecznej Jerozolimie, panowała aż do końca, to zna-
czy do roku 586 p.n.e., dynastia Dawidowa. Państwo to zwało się Juda,
bo składało się nań właśnie pokolenie Judy, tudzież maleńkie władania
Beniaminitów. Pozostałe dziesięć pokoleń żydowskich nazwało się Izra-
elem i sformowało na północy cztery razy większe od Judy państwo rzą-
dzone przez „dom Moriego”. Ale to określenie zrodziło się dopiero
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