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Kiedy my�limy i mówimy o Izraelu biblijnym, jawi siê nam
najczê�ciej albo wykszta³cony ju¿ organizm pañstwowy, albo poszcze-
gólne pokolenia tworz¹ce tê strukturê polityczn¹. Czêsto natomiast
zapomina siê o tym, ¿e Izrael, tak jak ka¿dy naród i ka¿de pañstwo
w przesz³o�ci i w tera�niejszo�ci, ma za sob¹ historiê licz¹c¹ kilka
tysiêcy lat. W tej przestrzeni czasowej kszta³towa³y siê ró¿norakie
struktury spo³eczne, polityczne i religijne, które zapewnia³y narodo-
wi izraelskiemu nie tylko trwanie na danym terenie i w danej sy-
tuacji, ale tak¿e i przetrwanie. Na nie chce zwróciæ uwagê autor
niniejszego artyku³u poczynaj¹c od okresu Patriarchów (1), poprzez
hipotetyczny zwi¹zek dwunastu pokoleñ izraelskich (2) i czas sê-
dziów (3) oraz narodowego sanktuarium (4). Nale¿y przy tym zazna-
czyæ, ¿e podstawowym materia³em badawczym s¹ teksty biblijne,
które odno�ne wydarzenia przedstawiaj¹ ju¿ z pewnej perspektywy
czasowej.
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1. Okres Patriarchów

Podstawowe i najbardziej obszerne informacje o praojcach
Izraela znajduj¹ siê w Rdz 12-36, do czego mo¿na tak¿e do³¹czyæ
ciekawe w swej strukturze literackiej opowiadanie o Józefie (Rdz
37-50). W czasach znacznie pó�niejszych ni¿ okres Patriarchów Izra-
el wyprowadzi³ swe pochodzenie od dwunastu synów Jakuba, syna
Izaaka, a ten z kolei by³ synem Abrahama. W ten sposób tradycja
przedstawia etnogenezê biblijnego ludu jako historiê jednej rodziny.
Ale nie tylko w Ksiêdze Rodzaju przedstawia siê Izrael w ten spo-
sób, tak¿e poza ni¹ inne teksty biblijne bardzo czêsto odnosz¹ siê do
Patriarchów wymieniaj¹c ich jednym tchem w najczê�ciej spotyka-
nym ci¹gu: Abraham, Izaak i Jakub (zob. m.in. Wj 3,6.15; Lb 32,11;
Pwt 1,8; 6,10; 2 Krl 13,23). Spotyka siê równie¿ inny uk³ad imion:
Abraham, Izaak, Izrael (zob. Wj 32,13; 1 Krl 18,36), a formu³a ta
pochodzi z krêgu literatury deuteronomistycznej1.

Uczeni, którzy bronili historyczno�ci opowiadañ o Patriarchach
oraz ich samych, ukazywali cztery faktory, które wskazywa³y na
prawdziwo�æ wspomnieñ z przesz³o�ci2. Pierwszy temat dotyczy nazw
osobowych i miejscowych oraz ludów wymienionych w opowiada-
niach. Chodzi tu m.in. o Amorytów i ogólnie pojmowanych Kananej-
czyków. Temat drugi odnosi siê do sposobu ¿ycia Patriarchów, który
jest okre�lany jako nomadyczny i st¹d jest rozumiany jako wczesny
etap rozwoju spo³ecznego danej grupy. Patriarchowie zd¹¿aj¹ przy
tym do objêcia kraju, które jednak¿e dokona siê dopiero za ¿ycia ich
dalekich potomków. Trzeci faktor zwi¹zany jest ze szczególnymi
formami ¿ycia oraz codziennymi zwyczajami ukazanymi w opowia-

1 Neues Bibel-Lexikon, red. M. Görg, B. Lang, Zürich 1988�2001,14/15, kol.
989.

2 Stanowisko to reprezentowali przede wszystkim uczeni amerykañscy,
tacy jak: W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, New York 1940
(wyd. polskie: Od epoki kamiennej do chrze�cijañstwa, Warszawa 1967)
i J. Bright, A History of Israel, London 1960 (wyd. polskie: Historia Izraela,
Warszawa 1994).
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daniach, które w du¿ym stopniu wykazuj¹ pewne podobieñstwa ze
sposobem ¿ycia na terenie staro¿ytnego Bliskiego Wschodu epoki
Patriarchów. Wreszcie temat czwarty dotyczy religii Patriarchów,
takiej jaka zosta³a przedstawiona w Ksiêdze Rodzaju.

Je�li te wskazania maj¹ uchodziæ za rozstrzygaj¹ce argumenty
przemawiaj¹ce za historyczno�ci¹ Patriarchów, nale¿a³oby wówczas
udowodniæ, ¿e chodzi tu o jedyne w swoim rodzaju pewne zjawiska,
które mo¿na osadziæ tylko w okre�lonym czasie oraz nie mog¹ one
odnosiæ siê do ca³ego ówczesnego staro¿ytnego Bliskiego Wschodu.
Nie mo¿e bowiem uchodziæ za dowód historyczno�ci Patriarchów
przedstawienie jakiego� miejsca, którego istnienie jest wprawdzie
po�wiadczone dla XVIII wieku przed Chr., lecz opis wskazuje na
warunki panuj¹ce np. w XIV wieku przed Chr. Nale¿y w takim
przypadku zdecydowanie odgraniczyæ warstwê literack¹ od okolicz-
no�ci historycznych3.

Mimo ¿e nie mo¿na przedstawiæ okresu Patriarchów oraz ich
samych w takim stopniu historycznym, jak np. dokonuje siê to
w odniesieniu do czasów królewskich, nie nale¿y jednak popadaæ
w skrajny sceptycyzm i negowaæ istnienia tych postaci. Bez ich
bowiem autentycznego istnienia, podobnie jak bez historyczno�ci in-
nych postaci zwi¹zanych z narodem izraelskim, trudno sobie wy-
obraziæ historyczne pocz¹tki pó�niejszego Izraela stoj¹cego na bar-
dzo wysokim rozwoju cywilizacyjnym. Nie wdaj¹c siê zbytnio
w szczegó³y4 mo¿na powiedzieæ, ¿e Patriarchowie byli postaciami hi-
storycznymi wywodz¹cymi siê z Amorytów, którzy na pocz¹tku 2. tys.
przed Chr. wtargnêli na teren Kanaanu5. Mo¿na ich przypisaæ do
licznych wówczas grup �apiru, lecz na pewno z tej nazwy nie wywo-
dzi siê miano �Hebrajczyk�6. Grupy silniejsze, osiedliwszy siê

3 N. P. Lemche, Die Vorgeschichte Israels, Stuttgart-Berlin-Köln 1996,
s. 34n.

4 J. Warzecha, Dawny Izrael, Warszawa 1995, s. 37�45.
5 Por. Klasyczne i podstawowe opracowanie na ten temat: R. de Vaux, Die

Patriarchenerzählungen und die Geschichte, Stuttgart 1965.
6 M. Grant, Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991, s. 43n.
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w Kanaanie, za³o¿y³y miasta-pañstwa, lecz wiêkszo�æ z owych   ̀a piru
nadal prowadzi³a koczowniczy tryb ¿ycia, a w�ród nich tak¿e i Pa-
triarchowie Izraela. Jako koczownicy i pó³koczownicy poruszali siê
po niezasiedlonych terenach, zbli¿aj¹c siê czasem na skraj obszarów
cywilizowanych, by prowadziæ handel wymienny z ludno�ci¹ miejsk¹
lub rolnicz¹.

Mimo ¿e pocz¹tki Izraela s¹ bardzo skomplikowane, okres ¿ycia
Patriarchów mo¿na umiejscowiæ na pocz¹tku �redniej epoki br¹zu
(2000�1500 r. przed Chr.) i nie jest wykluczone, ¿e pod koniec pó�nej
epoki br¹zu (ok. 1400�1200 r. przed Chr.) mo¿na znale�æ ju¿ wiele
elementów sk³adowych pó�niejszego Izraela7. W tej epoce lepiej mo¿na
umie�ciæ zwyczaje grup koczowniczych, do których zaliczali siê tak-
¿e Patriarchowie Izraela. W tym tak¿e okresie funkcjonowa³y mia-
sta wymienione w opowiadaniach o pierwszych Hebrajczykach.
Dotyczy to przede wszystkim miast le¿¹cych w Negebie, takich jak
Beer-Szeba (np. Rdz 21,14; 22,19), Arad (zob. Lb 21,1; Sdz 1,16) czy
Chorma (zob. Lb 14,45; Sdz 1,17).

Omawiani koczownicy zorganizowani byli na sposób patriarchalny
jako zwi¹zki rodzin, które nazywane by³y �domem ojca� (bet�ab).
Zajmuj¹c siê wypasaniem byd³a mniejszego i wiêkszego najczê�ciej
gospodarowali samodzielnie, rzadko ³¹cz¹c siê w wiêksze grupy ro-
dowe (mišpahah). W tym okresie to w³a�nie rodzina, ród jednego
ojca (patriarchy), by³a podstaw¹ ¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego.
Charakterystyczne dla tego okresu i dla tych grup by³o tak¿e ³atwe
przechodzenie od wêdrownego do osiad³ego trybu ¿ycia i odwrotnie.
Patriarchowie Izraela nie byli zatem tylko wêdruj¹cymi pasterzami
ani nie osiedlili siê jeszcze na sta³e, choæ czasem przebywali w nie-
których miejscach bardzo d³ugo8.

Okre�liwszy Patriarchów jako pó³koczowników, którzy jednak
mieli kontakty z ludno�ci¹ osiad³¹, a wiêc z wy¿sz¹ form¹ rozwoju

7 J. Bright, Historia Izraela, Warszawa 1994, s. 96 n.
8 J. Warzecha, Dawny Izrael, s. 48 n.
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spo³ecznego i cywilizacyjnego, nale¿y przyj¹æ, ¿e takie warunki ¿ycia
okre�la³y tak¿e ich mentalno�æ i kulturê, wytycza³y ich ¿ycie mate-
rialne oraz ich zwyczaje. Jednocze�nie przejmowali ju¿ normy praw-
ne od ludów osiad³ych, gdy¿ z konieczno�ci ¿yciowej prowadzili
z nimi pewne interesy.

Odnalezienie kodeksu Hammurabiego w 1902 roku rzuci³o wy-
ra�ne �wiat³o na prawo rodzinne Patriarchów, m.in. na zawarcie
ma³¿eñstwa, regulacje dotycz¹ce wynajmu byd³a czy prawo dziedzi-
czenia. Wiele zwyczajów prawnych przedstawionych w opowiada-
niach o Patriarchach ma bardzo wyra�ne powi¹zania ze wspomnia-
nym kodeksem babiloñskim. Ale nie tylko z tym zbiorem prawnym
widaæ podobieñstwa w ¿yciu Patriarchów. Tak¿e inne ich zwyczaje
i sposób postêpowania wykazuj¹ podobieñstwo do wcze�niejszych
tzw. kodeksów wywodz¹cych siê z Mezopotamii9. Mo¿na wiêc wska-
zaæ na nazwanie swej ¿ony przez Abrahama siostr¹ (Rdz 12,10�13;
20,1�17), przekazanie praw dziedziczenia na s³ugê (Rdz 15,1�3),
relacje ma³¿eñskie Abrahama z Hagar (Rdz 16,1n), Jakuba z jego
¿onami (Rdz 30,3.9), pozbawienie praw dziedziczenia syna urodzo-
nego przez niewolnicê (Rdz 21,10�13). Te przyk³ady wskazuj¹, ¿e
tradycje o Patriarchach by³y przekazywane ustnie i zachowane wier-
nie przez setki lat, zanim zosta³y utrwalone na pi�mie. Patriarcho-
wie zatem ¿yli jak wiele ludów koczowniczych i osiad³ych, korzysta-
j¹c z dorobku cywilizacyjnego wysoko rozwiniêtych o�rodków
kulturowych10.

9 Por.: Kodeks Ur-Nammu z Ur (ok. 2050 r. przed Chr.), kodeks Lipit-
Isztara z Isin (ok. 1925 r. przed Chr.); prawa miasta Esznunna (ok. 1850 r.
przed Chr.). Tak¿e m³odsze kodeksy, a raczej zbiory praw, pochodz¹ce z innych
terenów ni¿ Mezopotamia.

10 R. de Vaux, Die Patriarchenerzählungen und die Geschichte, s. 27�33.
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2. Problem amfiktionii i organizacja
pierwotnego Izraela

Okre�lony w tytule powy¿szego paragrafu czas odnosi siê ju¿ do
Izraela podzielonego na poszczególne pokolenia, które zaczê³y wni-
kaæ na teren Palestyny w zorganizowanych grupach pod przywódz-
twem Jozuego. Celem zajêcia jej by³a realizacja obietnicy Boga da-
nej Patriarchom (zob. Rdz 12,7; 13,14n; 15,7; 17,8; 24,7; 26,3.4;
28,4.13; 35,12; 48,4; 50,24)11. Odby³o siê to, niestety, przy u¿yciu si³y
maj¹cej na celu wygnanie Kananejczyków i przekazanie zdobytej
ziemi poszczególnym izraelskim pokoleniom.

Podstawowym materia³em, który opowiada o tym etapie istnie-
nia staro¿ytnego Izraela, jest Ksiêga Jozuego. Pod wp³ywem deute-
ronomistycznej teologii zosta³a ona tak skonstruowana, ¿e pokona-
nie, wypêdzenie i wykorzenienie pierwotnych mieszkañców Kanaanu
sta³o siê wrêcz obowi¹zkiem, by unikn¹æ w przysz³o�ci jakichkol-
wiek kontaktów czy zwi¹zków z nimi (zob. Pwt 7,1�6)12.

Po zdobyciu Kanaanu przez plemiona izraelskie nie czu³y siê
one zbyt bezpiecznie w nim i musia³y siê niew¹tpliwie zorganizowaæ
w jaki� jeden wiêkszy i silniejszy twór spo³eczny, gospodarczy,
militarny i polityczny w dzisiejszym tego s³owa znaczeniu. Okres
ten jest bardzo wa¿ny w historii Izraela i ma fundamentalne zna-
czenie dla jego powstania jako narodu i pañstwa. To w³a�nie w tym
czasie ró¿ne grupy hebrajskie o ró¿nym pochodzeniu wzrasta³y
w jedn¹ now¹ wspólnotê wnosz¹c jako przysz³e wspólne dziedzictwo
swe niezale¿ne tradycje oraz wyobra¿enia religijne o tym samym
Bogu.

11 C. Westermann, Die Verheißung an die Väter, Göttingen 1976, s. 133�138,
149.

12 Ocenê spo³eczn¹, historyczn¹ i teologiczn¹ tego wydarzenia, por.
V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v. Chr., Stuttgart-
Berlin-Köln 1996, s. 105n.



45Struktury spo³eczno-organizacyjne Izraela przedpañstwowego

Postawiono zatem hipotezê o tzw. amfiktionii, która wyja�nia³a
powstanie i rozwój Izraela13. Za³o¿ono w niej, ¿e w Izraelu przed-
pañstwowym istnia³o centralne sanktuarium ze �ci�le zorganizowa-
nym kultem, w którym udzia³ bra³y wszystkie dwana�cie pokoleñ
izraelskich. Podstaw¹ takiego zjednoczenia by³o przymierze zawarte
na Synaju oraz kult w Namiocie Spotkania. Po podzieleniu Kana-
anu na poszczególne pokolenia (zob. Joz 13�19) Jozue u�wiadomi³
im, ¿e zdobyta ziemia jest wspólnym dziedzictwem i rêkojmi¹ jed-
no�ci pokoleñ, czego wyrazem mia³o byæ w³a�nie jedno centralne
sanktuarium; hipoteza wymienia tu Szilo (zob. Joz 22,9�16)14.
A wiêc nie centralizacja w³adzy �wieckiej, lecz o�rodek kultyczny
³¹czy³ ze sob¹ wszystkich Izraelitów. W sprawach za� politycznych
poszczególne pokolenia cieszy³y siê bardzo du¿¹ autonomi¹15.

W wyniku pó�niejszych badañ stwierdzono jednak, ¿e taka or-
ganizacja staro¿ytnego Izraela nie mog³a zaistnieæ. Jedn¹ z przes³a-
nek przeciw amfiktionii jest chocia¿by fakt, ¿e od samego pocz¹tku
Izrael (plemiona pó³nocne) i Juda (plemiê po³udniowe) tworzy³y dwie
samodzielne wielko�ci. Tendencje od�rodkowe uwidacznia³y siê tak-
¿e w poszczególnych pokoleniach izraelskich. Tylko w przypadkach
bardzo powa¿nego zagro¿enia konsolidowano siê na czas jego odsu-
niêcia, jak pokazuj¹ to liczne opowiadania w Ksiêdze Sêdziów.

Równie¿ istnienie centralnego sanktuarium mo¿na podaæ
w w¹tpliwo�æ, gdy¿ na ca³ym obszarze zamieszka³ym przez plemio-
na izraelskie istnia³y liczne sanktuaria tak jahwistyczne, jak i po-
�wiêcone lokalnym kananejskim bóstwom. Oczywi�cie, ¿e w�ród sank-
tuariów izraelskich niektóre zyska³y z biegiem czasu znaczenie
ponadregionalne, przy czym mo¿na wymieniæ tu, obok wy¿ej wspo-
mnianego Szilo, Betel, Micpa czy Gilgal. ¯adne jednak z nich nie

13 Jej twórc¹ by³ M. Noth, Das System der zwölf Stämme Israels, Stuttgart
1930.

14 O sanktuarium tym zob. w: B. W. Matysiak, Izraelskie sanktuaria okre-
su przedkrólewskiego, Olsztyn 2003, s. 40�44.

15 Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985�2009, t. I, kol. 452.
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zyska³o rangi centralnego o�rodka kultycznego dla ca³ego Izraela.
Niczego równie¿ nie wiadomo o jakim� �amfiktionicznym� kap³añ-
stwie oddelegowanym z poszczególnych pokoleñ do sprawowania kultu
w owym hipotetycznym sanktuarium. Kap³añstwo w tym czasie by³o
z³¹czone z sanktuariami lokalnymi oraz z poszczególnymi pokolenia-
mi czy rodami, na co wskazuje chocia¿by Heli urzêduj¹cy w Szilo
(zob. 1 Sm 1�3). Obowi¹zuj¹ca zatem przez dziesi¹tki lat hipoteza
o amfiktionii nie wytrzymuje dzi� krytyki16.

Nieodparcie wiêc nasuwa siê pytanie, jak zorganizowany by³
wówczas Izrael? Pomocn¹ w zdobyciu informacji na ten temat jest
tzw. �stela Merneptaha�17, na której ów faraon zamie�ci³ znamienny
tekst. Fragment dotycz¹cy Izraela brzmi: �Izrael jest zniszczony
i nie ma w nim nasienia�. Na podstawie badañ jêzykoznawczych
mo¿na stwierdziæ, ¿e chodzi tu o lud a nie o kraj, jak jest w przy-
padkach innych nazw wymienionych na steli. Izrael zatem w tym
okresie czasu (XIII w. przed Chr.) nie tworzy³ jeszcze pañstwa okre-
�lonego granicami administracyjnymi i politycznymi, lecz by³ jed-
nym z ludów zamieszkuj¹cych Palestynê18.

O ustroju spo³ecznym ówczesnego Izraela mo¿na wywnioskowaæ
natomiast tylko i wy³¹cznie z pozosta³o�ci archeologicznych oraz
tekstów biblijnych, które wprawdzie zosta³y spisane pó�niej ni¿
omawiana epoka, lecz dosyæ adekwatnie oddaj¹ minione realia. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e w okresie procesu osiedlania siê Izraela na
terenie Palestyny �odziedziczono� po czasach Patriarchów trójstop-

16 D. Kinet, Geschichte Israels, Würzburg 2001, s. 55.
17 W³adca Egiptu panuj¹cy w latach 1212�1202 przed Chr. W pi¹tym roku

swego panowania wyprawi³ siê na teren Palestyny, gdzie odniós³ militarne suk-
cesy nad tamtejszymi pañstwami kananejskimi i m.in. tak¿e nad plemionami
izraelskimi. Stela zosta³a odnaleziona w 1896 r. w zachodnich Tebach i zawiera
28 rzêdów pisma hieroglificznego w poetycki sposób wys³awiaj¹cych faraona. Na
koñcu tekstu natomiast umieszczona zosta³a dokumentacja pokonanych ziem.
Obecnie stela znajduje siê w Muzeum Kairskim, Neues Bibel-Lexikon 1�15., t. 7,
kol. 248.

18 Por. M. Grant, Dzieje dawnego Izraela, s. 52.
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niow¹ strukturê spo³eczn¹: szczep, ród, dom ojca. Jednostk¹ najwy¿-
sz¹ i obejmuj¹c¹ najwiêksz¹ liczbê cz³onków by³ zatem szczep, ple-
miê, czy w odniesieniu do Izraela � pokolenie. Dzieli³o siê ono na
mniejsze jednostki, czyli rody, a te znów na poszczególne �domy
ojców�, które odpowiada³y pojedynczym rodzinom.

Rodzina sk³ada³a siê z g³owy rodu, jego ¿ony lub ¿on oraz dzieci.
Nale¿eæ do niej mog³y tak¿e i inne osoby, jak np. owdowiali czy
rozwiedzieni krewni. Jednak podstaw¹ rodziny byli rodzice i ich
dzieci, a solidarno�æ grupy wynika³a ze �cis³ych zwi¹zków pokre-
wieñstwa. Rodzina cechowa³a siê patriarchalizmem, st¹d pochodze-
nie i miejsce zamieszkania okre�lano zawsze wed³ug linii mêskiej.
Synowie po o¿enieniu siê najprawdopodobniej zak³adali nowe �domy
ojców�, tak ¿e nale¿y liczyæ siê z istnieniem w Izraelu rodzin indy-
widualnych, a nie tzw. �wielkich rodzin�. Wszyscy cz³onkowie rodzi-
ny podlegali g³owie rodziny (³ac. pater familias), któremu przys³ugi-
wa³o prawo rozstrzygania wszelkich wewnêtrznych problemów
i spornych spraw. Kobiety i dzieci posiada³y mniejsze prawa, lecz
otrzymywa³y ca³kowit¹ ochronê i utrzymanie w krêgu rodzinnym,
ale tylko w gronie swych krewnych. Rodzina ¿y³a we wspólnocie
mieszkaniowej i gospodarczej.

Nie wiadomo przy tym, czy ludno�æ jednej miejscowo�ci nale¿a³a
do jednego rodu lub kilka miejscowo�ci zamieszkanych by³o przesz
cz³onków tego samego rodu. Nie jest wykluczone, ¿e mo¿na przyj¹æ
oba przypadki jako ówczesn¹ rzeczywisto�æ spo³eczn¹. Poniewa¿ syn
wraz z o¿enkiem zak³ada³ now¹ rodzinê i musia³ posiadaæ dom oraz
kawa³ek ziemi, wiêc poszczególne rody ci¹gle musia³y siê dzieliæ, by
zak³adaæ nowe osiedla i w ten sposób unikn¹æ przeludnienia oraz
zbytniego rozrastania siê osiedla pierwotnego. W obrêbie rodu do-
radcami oraz rozstrzygaj¹cymi sprawy sporne by³o gremium ojców
poszczególnych rodzin.

Szczep, plemiê, pokolenie by³o logicznym zwi¹zkiem licznych
rodów, który najczê�ciej ³¹czy³ siê w militarn¹ si³ê w czasach zagro-
¿enia lub wyprawy wojennej. Zjednoczenie takie opiera³o siê na
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prze�wiadczeniu o pochodzeniu wszystkich powinowatych od jedne-
go ojca szczepu. Koncepcja wyprowadzania wszystkich cz³onków
plemienia od jednego wspólnego przodka powsta³a prawdopodobnie
dopiero po zajêciu kraju, aby po³¹czyæ osiedla okre�lonego teryto-
rium w jedn¹ polityczn¹ wielko�æ i tym samym uczyniæ j¹ zdoln¹ do
okre�lonych czynno�ci w konkretnych sytuacjach. Poszczególne po-
kolenia s¹ zatem wielko�ciami bardziej terytorialnymi ni¿ genealo-
gicznymi. O ich dalszej strukturze i organizacji nic wiêcej nie wia-
domo19.

W ¿yciu politycznym pierwotnego Izraela wa¿n¹ rolê odgrywali
�starsi� (zeqenîm) oraz �mê¿owie miasta� (�anšê ha ̀îr), czyli �obywa-
tele�. Do pierwszej grupy nale¿eli ojcowie rodzin i przywódcy rodów
danej miejscowo�ci (zob. Sdz 11,5n; 1 Sm 11,3; 30,26). Drugie gre-
mium za� tworzyli ludzie wolni (obywatele) bêd¹cy niezale¿nymi
ekonomicznie i zdolnymi do noszenia broni. Dzia³ali w miastach
(zob. Sdz 12,4n) oraz w poszczególnych regionach (zob. Sdz 8,1).
O sposobie ich dzia³alno�ci i konkretnych obowi¹zkach niewiele wia-
domo, tylko tyle, ¿e prowadzili jak¹� politykê wykraczaj¹c¹ poza ich
siedziby, reprezentowali sw¹ spo³eczno�æ na zewn¹trz, rozstrzygali
spory powsta³e w ³onie wspólnoty i ustanawiali prawa. �Mê¿owi
miasta� wybierali tak¿e przywódcê oddzia³ów wojennych (zob. Sdz 11,11),
decydowali o przyjêciu �obcych� do wspólnoty, rozstrzygali o pomocy
wojskowej dla innych wspólnot, czy te¿ podejmowali decyzje w spra-
wach wojny i pokoju20.

Gremia te wskazywa³y na pierwotn¹ demokracjê plemienn¹
istniej¹c¹ w dawnym Izraelu. Ich dzia³alno�æ ogranicza³a siê zasad-
niczo do poszczególnych miejscowo�ci, które w czasach pokoju funk-
cjonowa³y samodzielnie i niezale¿nie od siebie. W sytuacjach kryzy-
sowych natomiast podejmowano decyzje wspólnie z kilkoma innymi

19 Por. V. Fritz, Die Entstehung Israels, s. 96 n.
20 H. Witczyk, Narodziny i dzieje pañstwa w dawnym Izraelu, w: ¯ycie

spo³eczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1998, s. 77 n.
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miejscowo�ciami i dzia³ano na szerszej p³aszczy�nie (zob. Sdz 6,33-35).
Udzia³ w dzia³aniach ekstremalnych by³ dobrowolny i nikogo nie mo¿na
by³o zmusiæ np. do wyruszenia na wojnê; mo¿e z tego powodu, ¿e nie
istnia³a jeszcze ¿adna instytucja centralna, która dysponowa³aby
jakimi� �rodkami przymusu. Dopiero krótko przed ustanowieniem
monarchii powsta³a instytucja starszych na p³aszczy�nie zwi¹zku
plemion. Wcze�niej plemienna solidarno�æ koñczy³a siê na granicy
plemienia21.

3. Sêdziowie

W okresie przedkrólewskim staro¿ytnego Izraela nie widaæ
wyra�nych struktur spo³ecznych czy politycznych, niemniej jednak
istnia³y pewne instytucje, dziêki którym podtrzymywana by³a jego
to¿samo�æ narodowa oraz egzystencja biologiczna. Jedn¹ z nich
tworzyli �sêdziowie�. O ich istnieniu najwiêcej informacji znajduje
siê w biblijnej ksiêdze, która ca³¹ sw¹ tre�æ po�wiêca w³a�nie tak
nazwanym osobom � w Ksiêdze Sêdziów. Nale¿y od razu powiedzieæ
w tym miejscu, ¿e u¿ywany tu termin �sêdziowie� nie ma nic wspól-
nego ze wspó³czesnym rozumieniem tego s³owa. W Biblii u¿yte zo-
sta³o do okre�lenia osób o ró¿norodnych funkcjach, które w Izraelu
przedpañstwowym odgrywa³y bardzo wa¿n¹ rolê w poszczególnych
pokoleniach. U¿yty na ich okre�lenie hebrajski termin šofetîm (od
czasownika šafat � �s¹dziæ�) wskazuje nie tyle na ich funkcje jury-
dyczne, lecz bardziej na sprawowanie kierownictwa, swoistych rz¹-
dów nad poszczególnymi izraelskimi plemionami, a przede wszyst-
kim na wype³nienie roli wodza wojskowego w walce z zagra¿aj¹cym
wrogiem.

Trudno jest okre�liæ dok³adnie czas trwania �epoki� sêdziów. Nie
mo¿na ustaliæ jej pocz¹tków, a trwa³a do ok. 1120 roku przed Chr.

21 Por. J. Warzecha, Dawny Izrael, s. 88.
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Mo¿na tylko powiedzieæ, ¿e sêdziowie izraelscy dzia³ali w przeci¹gu
oko³o dwustu lat. Niekiedy skrótowo ten etap socjalnego i politycz-
nego rozwoju Izraela nazywa siê �czasem sêdziów� i poprzedza on
bezpo�rednio proces utworzenia instytucji królewskiej.

Przedstawione w Ksiêdze Sêdziów wydarzenia odzwierciedlaj¹
pewien proces historyczny, jaki mia³ miejsce po wej�ciu Izraelitów
do Kanaanu. Chodzi mianowicie nie tylko o przenikanie na tereny
cywilizowane (�Kulturland�) pó³nomadycznych plemion z otaczaj¹-
cych pustyñ, ale tak¿e o osiedlanie siê na terenach górzystych, tzw.
�outlaws�, pochodz¹cych z miast kananejskich. Proces ten trwa³
bardzo d³ugi okres. Nacieraj¹ce z dwóch kierunków (zewn¹trz
i wewn¹trz) wspomniane grupy stanowi³y du¿e zagro¿enie dla sta-
bilizuj¹cego siê w Kanaanie Izraela. Odpowiedzi¹ na te zjawiska
by³o jednoczenie siê izraelskich plemion pó³nocnych pod przywódz-
twem w³a�nie �sêdziego�, czyli charyzmatycznego wodza wojskowe-
go i spo³ecznego. Charakterystyczne przy tym by³o, ¿e jednym
z motywów ³¹czenia siê w wiêksze grupy pojedynczych plemion by³a
wiara w narodowego Boga � JHWH22.

Chocia¿ sêdziowie pochodzili z ró¿nych �rodowisk, ró¿ne te¿ by³o
ich nastawienie do Boga, ró¿n¹ tak¿e posiadali pozycjê spo³eczn¹
oraz charaktery, niemniej jednak w oczach Izraelitów uchodzili za
bohaterów, gdy¿ ich dzia³ania militarne wobec wrogów zawsze koñ-
czy³y siê sukcesem. Nie jest przy tym wykluczone, ¿e po uzyskaniu
bezpieczeñstwa sêdziowie nadal piastowali przywódcz¹ funkcjê nad
kilkoma plemionami, która tym razem by³a pozbawiona znamion
militarnych i koncentrowa³a siê na aspekcie spo³ecznym wspólnoty23.

Mo¿na jednak przy tym zapytaæ, co poza okresem walki z wro-
gami, w czasach pokoju i spokoju, podtrzymywa³o jedno�æ wszyst-
kich pokoleñ. Odpowied� zdaje siê byæ jasna, mianowicie �wiado-
mo�æ nazwy �Izrael�, która kierowa³a my�l ku jednemu, wspólnemu

22 Por. Neues Bibel-Lexikon 1�15, t. 12, kol. 360.
23 O dzia³alno�ci poszczególnych sêdziów zob. w: M. Grant, Dzieje dawnego

Izraela, s. 71�75.
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przodkowi, praojcu � Jakubowi/Izraelowi (zob. Rdz 32,25�29) i w sposób
symboliczny wi¹za³a tak autonomiczne przecie¿ w swym dzia³aniu
i istnieniu pokolenia. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e ta zbiorowa na-
zwa �Izrael� by³a podstaw¹ wspólnego dzia³ania i co wa¿ne przy tym
jest jeszcze, ¿e posiada³a aspekt spo³eczny oraz religijny. Nadto �wia-
domo�æ nale¿enia do tego �Izraela� pozwala³a odgraniczyæ siê od
tego, co nie by³o �Izraelem�, co by³o obce24.

4. Sanktuarium i kult

Nie jest wykluczone, ¿e wraz ze �wiadomo�ci¹ wspólnej przy-
nale¿no�ci do �Izraela�, znacz¹c¹ rolê w jednoczeniu odgrywa³ tak¿e
inny jeszcze czynnik, mianowicie kult Boga JHWH. Skoro w okresie
istnienia monarchii JHWH by³ bogiem narodowym, jest rzecz¹ pew-
n¹ i niezbit¹, ¿e tak¹ te¿ rolê odgrywa³ i wcze�niej. Nie oznacza³o
to jednak, ¿e poszczególne rodziny lub rody nie oddawa³y czci tak¿e
innym bóstwom, co pokazuj¹ pó�niejsze dzieje Izraela. Wiadomo jest
przy tym, ¿e po wyj�ciu z Egiptu podstawowym wydarzeniem dla
wszystkich pokoleñ izraelskich by³o zawarcie przymierza oraz orga-
nizacja kultu jahwistycznego wraz z przybytkiem, przeno�nym sank-
tuarium, które towarzyszy³o Izraelitom w wêdrówce a¿ do chwili
osiedlenia siê w Kanaanie.

O samym sanktuarium oraz zorganizowanym kulcie w czasach
przedkrólewskich istnieje niewiele informacji. Mo¿na jednak na ich
podstawie zrekonstruowaæ obraz tego aspektu ¿ycia spo³ecznego
dawnego Izraela. Podstawowym przedmiotem kultycznym by³a Arka
Przymierza (�arôn), która przechowywana by³a w Miejscu Naj�wiêt-
szym (debîr) w Namiocie Spotkania (�ohel mô èd). Arka posiada³a
wielkie znaczenie teologiczne. Uwa¿ano j¹ przede wszystkim za tron

24 R. Neu, �Israel� vor der Entstehung des Königtums, Biblische Zeitschrift,
30(1986), s. 215.
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Boga. Pe³ni³a równie¿ presti¿ow¹ rolê podczas zdobywania Kanaanu
przez izraelskie pokolenia. Zabierano j¹ do walki jako symbol obec-
no�ci Boga w�ród Izraela, a tym samym wype³nia³a wa¿n¹ rolê
w utrzymaniu jedno�ci zwi¹zku dwunastu izraelskich pokoleñ25. Miej-
sce kultu, wokó³ którego zbiera³ siê Izrael, wielokrotnie zmienia³o
siê w czasach przedkrólewskich. Ze znanych miejsc kultu o du¿ym
znaczeniu dla Izraela wymienia siê Sychem, Betel, Gilgal czy Szilo.
Ta zmienno�æ miejsc zwi¹zana by³a prawdopodobnie z wêdrownym
charakterem pokoleñ izraelskich, które wcze�niej bra³y udzia³
w wydarzeniach na Synaju. Chocia¿ trudno jest dzi� wyja�niæ, co
dawa³o impuls do zmiany miejsca pobytu Arki Przymierza.

Pierwszym sanktuarium Izraela w Kanaanie by³o Gilgal, gdzie
dokonano podzia³u ziemi pomiêdzy dwana�cie pokoleñ izraelskich
(zob. Joz 14,1�5). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wygl¹d tego sanktuarium
nie odbiega³ zbytnio od ówczesnych �wiêtych miejsc kananejskich.
Najprawdopodobniej samo sanktuarium, czyli �wiêty kr¹g, wyzna-
cza³o 12 kamieni wziêtych z dna Jordanu przy jego przekraczaniu
(zob. Joz 4,20)26. W czasach sêdziów Gilgal pe³ni³o wa¿n¹ rolê nie
tylko religijnego centrum, lecz tak¿e o�rodka politycznego. Tu bo-
wiem m.in. Samuel sprawowa³ s¹dy nad Izraelem obchodz¹c co roku
poszczególne o�rodki religijno-polityczne (zob. 1 Sm 7,16n)27.

Kolejnym sanktuarium ciesz¹cym siê bardzo du¿ym powa¿a-
niem by³o Betel, które w historii Izraela ³¹czy siê przede wszystkim
z Patriarchami, lecz ju¿ w czasach kananejskich by³o silnym o�rod-
kiem politycznym z siedzib¹ króla. W epoce sêdziów Betel s³u¿y³o do
zwo³ywania zgromadzenia ca³ego Izraela celem og³aszania wa¿nych
informacji lub podjêcia wa¿kich decyzji. Obok wiêc zgromadzeñ

25 Szczegó³owe informacje o przybytku JHWH z czasów przedpañstwowych
zob: B. W. Matysiak, Izraelskie sanktuaria okresu przedkrólewskiego, s. 55�61.

26 Tak przypuszcza G. Dalman, Der Gilgal der Bibel und die Steinkreise
Palästinas, Palästinajahrbuch des Deutschen Evangelischen Instituts für Alter-
tumswissenschaft des Heiligen Landes zu Jerusalem 15(1919), s. 7.

27 B. W. Matysiak, Izraelskie sanktuaria okresu przedkrólewskiego, s. 39.
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politycznych, obchodzono jednocze�nie uroczysto�ci i �wiêta ku czci
JHWH przy stacjonuj¹cej tam Arce Przymierza28.

Jednym z pierwszych sanktuariów ca³ego Izraela by³o Sychem,
znane ju¿ z tekstów egipskich. Po wkroczeniu pokoleñ izraelskich do
Kanaanu zawarto tu przymierze z Bogiem zainspirowane przez
Jozuego (zob. Joz 24). Przed rozpoczêciem rytu Izrael mia³ siê oczy-
�ciæ usuwaj¹c spo�ród siebie wizerunki wszystkich obcych bóstw
(Joz 24,14.23), co mia³o wyra¿aæ pokorn¹ postawê wobec Boga oraz
pro�bê o Jego przebaczenie29. W okresie sêdziów znaczenie Sychem
zosta³o nieco przyæmione przez centralne sanktuarium w Szilo (zob.
Sdz 21,19; 1 Sm 1,3), lecz nadal cieszy³o siê pewn¹ autonomi¹
w pokoleniu Manassesa. Wskazuje na to tekst Sdz 9 przekazuj¹cy
historiê Abimeleka usi³uj¹cego za³o¿yæ królestwo, pod swoim oczywi-
�cie panowaniem. Obwo³any królem nie cieszy³ siê d³ugo w³adz¹,
gdy¿ mieszkañcy miasta zbuntowali siê przeciw niemu. Jego reakcj¹
by³o ich wymordowanie. Ca³e zdarzenie mog³o mieæ miejsce ok. 1100
roku przed Chr. Po tym fakcie Sychem na d³ugi czas straci³o na
swym znaczeniu30.

Ostatnim sanktuarium o znaczeniu ponadpokoleniowym okresu
sêdziów by³o Szilo. Od chwili rozpoczêcia zdobywania Kanaanu szybko
zdoby³o rangê jednego wa¿niejszych centrów kultycznych Izraela. A¿
do chwili zbudowania �wi¹tyni w Jerozolimie stacjonowa³a tu Arka
Przymierza. Istnia³a tu tak¿e budowana �wi¹tynia (zob. 1 Sm 1,9.24;
3,3; Jr 7,12-15), o której mówi³o siê wrêcz, ¿e jest to ��wi¹tynia
JHWH�31. Szilo by³o g³ównym sanktuarium nie tyko pokolenia Efra-
ima, lecz tak¿e ca³ego Izraela. Tu co roku odbywano pielgrzymki
celem oddania czci JHWH (zob. 1 Sm 1,3.7.21; 2,19). Co roku odby-

28 J. Marböck, Heilige Orte im Jakobszyklus, w: Die Väter Israels. Beiträge
zur Theologie der Patriarchenüberlieferungen im Alten Testament, red. M. Görg,
Stuttgart 1989, s. 219n.

29 Por. B. W. Matysiak, Ksiêga Jozuego i jej perykopy z gestami pokutny-
mi, Studia Warmiñskie 39(2002), s. 227n.

30 Zob. Idem, Izraelskie sanktuaria okresu przedkrólewskiego, s. 24n.
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wa³o siê tak¿e w Szilo wielkie �wiêto zwi¹zane z zakoñczeniem
winobrania (zob. Sdz 21,19). Podczas tej jesiennej uroczysto�ci udzia³
bra³y w du¿ej liczbie kobiety, które wyra¿a³y sw¹ rado�æ tañcz¹c
w korowodzie.

Jako wa¿ny o�rodek kultu kananejskiego, w chwili wkroczenia
plemion izraelskich na teren Palestyny, Szilo nabra³o natychmiast
wielkiego znaczenia politycznego. Tu bowiem pod dowództwem Jo-
zuego po raz drugi dokonano podzia³u kraju dla siedmiu pokoleñ
Izraela (zob. Joz 18,1.8�10; 19,51). Tu tak¿e swój dzia³ otrzymali
lewici (zob. Joz 21,2). Wszystkie czynno�ci tego typu dokonywano
przed JHWH, a konkretnie � przed wej�ciem do Namiotu Spotka-
nia. Wraz ze �mierci¹ proroka i sêdziego Helego (zob. 1 Sm 4,15�18)
oraz utrat¹ Arki Przymierza, któr¹ zdobyli Filistyni (zob. 1 Sm 4,10n),
znaczenie Szilo jako centrum religijnego szybko podupad³o i od tego
czasu nie odgrywa³o ju¿ wiod¹cej roli w Izraelu32.

Mimo ¿e w staro¿ytnym Izraelu nie istnia³y �ci�le ustalone cen-
tralne struktury organizacyjne, które dysponowa³yby narzêdziami
pañstwowego przymusu i nacisku, poszczególne plemiona podtrzy-
mywa³y i zachowywa³y �wiadomo�æ przynale¿enia do jednego naro-
du. Mo¿na zatem mówiæ o trzech faktorach, które zrodzi³y �wiado-
mo�æ jedno�ci wszystkich Izraelitów: pochodzenie od wspólnego
przodka, wiara w jednego Boga-JHWH oraz kult z jego corocznymi
obowi¹zkowymi �wiêtami. To w rozwoju spo³ecznym Izraela sta³o siê
nastêpnie podstaw¹ do utworzenia jednego organizmu administracyj-
nego z konkretnie wytyczonymi granicami oraz jedn¹ w³adz¹ central-
n¹, której byli wszyscy podporz¹dkowani � instytucji królestwa.

Z drugiej za� strony istnia³y bardzo silne odczucia i tendencje
od�rodkowe, które ujawnia³y siê od samego pocz¹tku zaistnienia
Izraela jako wspólnoty dwunastu pokoleñ. Przejawia³o siê to nie
tylko w wydzieleniu dla ka¿dego z nich okre�lonego terytorium, lecz

31 E. Otto, Silo und Jerusalem, Theologische Zeitschrift 32(1976), s. 75.
32 B. W. Matysiak, Izraelskie sanktuaria okresu przedkrólewskiego, s. 42�44.
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tak¿e w kierowaniu poszczególnymi pokoleniami przez starszyznê
miasta czy plemienia. Ta separatystyczna tendencja ujawni³a siê
bardzo wyra�nie ju¿ w pierwszych dziesiêcioleciach istnienia monar-
chii, a po �mierci trzeciego z kolei króla izraelskiego � Salomona
(970�931 r. przed Chr.) doprowadzi³o natychmiast do podzia³u kró-
lestwa na dwa niezale¿ne od siebie organizmy pañstwowe.
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ORGANIZATIONAL AND SOCIAL STRUCTURE
OF ISRAEL BEFORE BECOMING A STATE

SUMMARY

In ancient Israel, there were no well-defined organizational
structures, which were within the framework of the state. Despite
this the different generations of Israel survived and communicated
a sense of belonging to the people. Three important factors can be
identified which gave rise to the awareness of the unity of all the
people of Israel. The first of these was derived from a single ancestor,
then � the belief in one God and cult YHWH with the annual great
feast. In the process of social development of Israel this became
a foundation for the creation of a single administrative body with
strictly designated borders and a central authority to which every-
thing was subordinated. The creation of royal institutions was impor-
tant. On the other hand, in ancient Israel there were centrifugal
tendencies which manifested themselves at the beginning of the
creation of the kingdom. This was apparent not only in the strictly
outlined territories of the various generations, but also by the leader-
ship of older generations or the cities. The separatist tendency has
come to fruition after the death of the third king of Israel Solomon
(970�931 BC), when all of Israel split into two independent states.




