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Przy lekturze Starego Testamentu narzuca się pytanie o opisywane 
w nim postawy moralne i postulowane wartości etyczne1. Nie da się przy 
tym pominąć kwestii oceny moralnej niektórych Bożych czynów i na-
kazów, takich jak zagłada mieszkańców zdobywanych przez Izraelitów 
miast (np. Pwt 20). Nową książką poświęconą tym zagadnieniom jest 
opracowanie Johna Bartona. Zamierzeniem autora było, jak wyjaśnia 
we wprowadzeniu (1-13), stworzenie historycznego opisu „moralnego 
kodu” starożytnej społeczności izraelskiej, połączonego z refl eksją nad 
moralnością z perspektywy fi lozofi i (teorii etyki). Cel książki jest więc 
deskryptywny, autor chciał zapełnić niezapisany dotychczas rozdział 
w historii etyki. Biblia Hebrajska jest świadectwem myślenia o etyce, 
które okazuje się być powiązane z ideami obecnymi w kulturach staro-
żytnego Bliskiego Wschodu i basenu Morzą Śródziemnego. Myślenie to 
jest przedfi lozofi czne, ale zarazem wyrafi nowane i mocno naznaczone 
teologicznie. A opis przeszłych idei nie pozostaje bez wpływu na naszą 
teraźniejszość. Częścią staroizraelskiej spuścizny są również przeraża-
jące polecenia Boże. Mimo że są jedynie niewielkim jej fragmentem, 
muszą zostać uwzględnione. Głównym źródłem jest Stary Testament, 
który trzeba postrzegać jako dzieło intelektualnej elity, a nie po prostu 
odzwierciedlenie popularnego myślenia o etyce. Ponieważ datowanie 

1 Można by się zastanawiać, czy tradycyjne rozróżnienie na moralność (wymagany 
sposób postępowania) i etykę (refl eksję o właściwym postępowaniu), do którego od-
wołuje się też J. Barton, daje się „czysto” rozdzielać, zwłaszcza biorąc pod uwagę uzus 
językowy.
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większości tekstów jest bardzo sporne, nie da się nakreślić rozwoju 
idei etycznych w tamtym okresie i czasie, tj. od połowy VIII w. p.n.e. 
do połowy II wieku. Prezentacja nie ma charakteru chronologicznego, 
choć pozostaje historyczna, pokazując, co pewni ludzie w starożytnej 
kulturze Bliskiego Wschodu sądzili o normach moralnych i naturze 
obowiązków etycznych. J. Barton starał się wystrzegać niebezpieczeń-
stwa nadmiernej systematyzacji, choć trudno byłoby sobie wyobrazić 
inny sposób opisu niż grupowanie materiału tematycznie2. Stawia dwie 
zasadnicze tezy. Po pierwsze, źródła starożytnego Izraela przedstawiają 
zobowiązania etyczne nie tylko jako wynikające z Bożej woli. Poglądy 
etyczne w starożytnym świecie miały z zasady charakter religijny, ale nie 
były postrzegane jako wyraz absolutnych Bożych przykazań. Po drugie, 
źródła te ukazują krytyczną refl eksję kwestii etycznych w starożytnym 
Izraelu, która obecna była w całym „przedgreckim” świecie wschodniej 
części basenu Morza Śródziemnego. Nie zmienia tego fakt, że brak jest 
zajmującej się etyką metaliteratury.

Pierwszy rozdział (14-40) poświęcono prezentacji źródeł, do których 
należy przede wszystkim Biblia Hebrajska/Stary Testament, włączając 
w to księgi deuterokanoniczne (w nomenklaturze protestanckiej apokry-
fi czne), a także pisma apokryfi czne, zwane też pseudoepigrafami, oraz 
manuskrypty z Pustyni judzkiej (głównie zwoje qumrańskie). Nieliczne 
inskrypcje nie mają tutaj w praktyce żadnego znaczenia. Choć jeden 

2 W takim podejściu wyraźnie odzwierciedlenie znajduje dyskusja wokół proble-
matyki możliwości napisania teologii Starego Testamentu, którą sprowokowało dzieło 
Gerharda von Rada (1960. Th eologie des Alten Testaments. Bd. I-II). Zob. Albertz, Ra-
iner. 1995. „Religionsgeschichte Israels statt Th eologie des Alten Testament! Plädoyer 
für eine forschungsgechichtliche Umorientierung“. W Religionsgeschichte Israels oder 
Th eologie des Alten Testaments? (Jahrbuch für Biblische Th eologie 10), red. N. Lofi nk 
et al., 3-24. Neukirchen-Vluyn: Neukirchner Verlag; Jeremias, Jörg. 2003. „Neuere 
Entwürfe zu einer «Th eologie des Alten Testaments».“ Verkündigung und Forschung 48: 
29-58; Janowski, Bernd. 2008. „Biblical Th eology“. W Th e Oxford Handbook of Biblical 
Studies, red. J.W. Rogerson, J.M. Lieu, 716-729. Oxford: Oxford University Press [tutaj 
718-721].
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z głównych współczesnych badaczy etyki starotestamentowej Eckart 
Otto koncentruje się na świadectwach etyki explicite, czyli prawie i trady-
cjach mądrościowych, to nie powinno się pomijać literatury prorockiej 
czy narracji i psalmów. Wszystkie one są bowiem relewantne dla opisu 
staroizraelskiej etyki. Faktem jest natomiast, że zupełnie centralne 
znaczenie ma literatura mądrościowa, choć prezentuje ona częściowo 
odmienną od innych ksiąg wersję etyki. Do literatury mądrościowej 
trzeba zaliczyć żydowskie „Testamenty”, takie jak Testamenty dwunastu 
patriarchów, ostatni rozdział Tob, niektóre zwoje qumrańskie (np. Te-
stament Kahata)3. Obecnie nie można już twierdzić, że domniemana 

„świeckość” mądrości dowodzi jej bardzo wczesnego pochodzenia ani 
postrzegać jej jako „nieteologiczną”. Mądrość jest w pewien sposób płyn-
na i dialogiczna, otwarta na zmiany i ważenie argumentów. Wymagania 
starotestamentowego prawa mają być w ocenie J. Bartona bardziej po-
stulatami etycznymi, niż odpowiadać prawu służącemu rozwiązywaniu 
kwestii wynikających ze złego postępowania. Mają tego dowodzić liczne 
przypadki praw niezawierające sankcji karnej (za przykład posłużył 
Wj 21,2-11 czy 23,4-5). To, co zakłada prawo, a więc to, co powinno się 
czynić i czego nie wolno robić, jest wyrazem postaw moralnych (i etyki). 
Prawo izraelskie, nie inaczej niż w większości starożytnych społeczeństw, 
jest „destylatem” postrzegania postaw moralnych oraz prezentuje wa-
runki pokojowego współżycia. Jego teologizacja była późniejszym pro-
cesem (literackim). Etos poprzedza prawo, stąd prawo jest oczywistym 
źródłem dla wyobrażeń etycznych. Co więcej, starotestamentowe prawo 
było raczej „nauczaniem”, co jest szczególnie wyraźnie w przypadku Pwt, 
niż regulacjami służącymi postępowaniom sądowym. Inaczej mówiąc, 
Tora to bardziej reguła życia niż prawo. Obecność uzasadnień nawet 
w przypuszczalnie najstarszym zbiorze – Księdze przymierza (Wj 21-23) 

3 4Q542. Na potrzeby tej recenzji posługuję się nazwami użytymi w Muchowski, 
Piotr. 2000a. Komentarze z rękopisów znad Morza Martwego. Kraków: Th e Enigma 
Press i 2000b. Rękopisy znad Morza Martwego: Qumran – Wadi Murabba(at – Masada 

– Nachal Chewer. Kraków: Th e Enigma Press.
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dowodzi, że jest on przede wszystkim literaturą, apelem skierowanym do 
ludzkiego rozumu, rodzajem kazania, a nie kodeksem stworzonym przez 
sędziów. To samo można powiedzieć o Deuteronomium (Pwt) i prawie 
kapłańskim. A zatem Sitz im Leben starotestamentowego prawa to na-
uczanie o tym, co właściwe, a co złe, a nie rozprawa sądowa. Natomiast 
w narracjach idee etyczne są zawarte implicite, nawet jeśli Bóg czasami 
nakazywał coś wprost. Choć starotestamentowa historiografi a zawiera 
niewiele historycznie wiarygodnych informacji, to jednak możemy 
odnaleźć przykłady właściwego i niewłaściwego postępowania. Narra-
cje eksplorują dylematy etyczne w powikłaniach ludzkiej egzystencji, 
a wymowa ich może być dwuznaczna (Hiob czy opowiadanie o Jeft em). 
Z kolei literatura prorocka, której analizę utrudnia niezwykle złożona 
i zawikłana literacko historia powstania poszczególnych ksiąg, zawiera 
przede wszystkim oskarżenia przed złym postępowaniem, zwłaszcza 
w przypadku proroków z VIII i VII w. p.n.e. Według nich JHWH doma-
ga się sprawiedliwości, każąc za jej łamanie. Profetyzm koncentruje się 
bardziej na przeszłych występkach niż wymaganiach etycznych, których 
wypełnienia oczekiwałoby się (w przyszłości), można je jednak z kryty-
ki prorockiej wyinterpretować. Być może w profetyzmie mamy wręcz 
do czynienia z najwcześniejszymi przypadkami nauczania etycznego, 
tylko że w formie oskarżeń. Co nie oznacza, że prorocy mieliby być 
odkrywcami zasad moralnych, mogli się odwoływać do istniejących 
przekonań moralnych. Również część psalmów daje wyraz poglądom 
etycznym (w szczególności Ps 15 i 24), a także wyrafi nowanemu my-
śleniu etycznemu (Ps 19 i 119). Co więcej, psalmy zdają mówić o cha-
rakterze Boga, a interesujące jest przecież pytanie o to, czy Bóg może 
być postrzegany jako moralny. W przypadku literatury apokaliptycznej 
(która jest z pewnością późna, nawet jeśli projektuje swoje przekonania 
w odległą przeszłość) problemem jest, na ile mamy do czynienia jedynie 
z normami przeznaczonymi dla społeczności „apokaliptycznych”. Bez 
względu na charakter źródeł postulowane w nich wartości etyczne 
odwołują się jakoś do norm akceptowanych w społeczeństwie.
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W rozdziale drugim (41-76) J. Barton zajął się podmiotem i przed-
miotem moralnym, co wiąże się z kwestią wymiaru jednostkowego 
i społecznego relacji moralnej oraz pytaniem o to, czy przedmiotem 
etycznym mogą być też nie-ludzie (zwierzęta, naturalny świat). Wpierw 
jednak postawił pytanie, czy etyka starożytnego Izraela była uniwersalna 
czy partykularna i ograniczona zasadniczo do Izraelitów, Żydów (41-53)? 
Dekalog zdaje się być przeznaczony dla miast i wiosek w Izraelu okresu 
monarchicznego, a ich uogólnienie do uniwersalnego systemu moralne-
go miało miejsce jeszcze w Starym Testamencie. Choć wcześniej chętnie 
postulowano istnienie w Biblii Hebrajskiej zasad moralnych z czasów 
nomadycznych (pół-nomadycznych), to jednak nie znajdujemy w niej 
niczego, co dałoby się dopasować do takich warunków życia. Kwestia 
uniwersalności etyki starożytnego Izraela nie może być jednoznacznie 
rozstrzygnięta. Realizacja wymagań takich jak Mi 6,8 ma służyć spełnie-
niu oczekiwań JHWH, ale nie stosują się one przecież jedynie do Izraela 
i mogą obejmować ludzi w ogóle. Nawet przepisy rytualne (z okresu dru-
giej świątyni), które wydają się dotyczyć wyłącznie Izraela i być związane 
z przymierzem łączącym JHWH z Izraelem, nie są charakterystyczne 
tylko dla Izraela, czego świadectwem jest literatura klinowa. To samo 
dałoby się powiedzieć o mnóstwie innych tekstów starotestamentowych, 
których bezpośrednim podmiotem i przedmiotem moralnym są Izra-
elici. Biblia w obecnym kształcie jawi się jako partykularna, a etyka jest 
elementem relacji Boga z Izraelem. Jednak w wielu okresach i w wielu 
kręgach społecznych nie była ograniczona do Izraela, obowiązki moral-
ne obejmowały całą ludzkość, zarówno w odniesieniu do podmiotu, jak 
i przedmiotu moralnego. Mogłoby się wydawać, że późniejsze zasady 
etyczne zmierzały ku coraz mocniejszemu partykularyzmowi, ale bywały 
one zadziwiająco uniwersalne (Hi 31, zwł. w. 13-15, które dowodzą, że 
godność człowieka jako Bożego stworzenia, a nie wybranie Izraela, były 
podstawą myślenia etycznego, czy Kpł 19,33). Adresatami nakazów 
i zakazów są przeważnie Izraelici, ale założenia etyczne są całkowicie 
uniwersalne (nawet w psalmach, np. Ps 37,8-9a). Co więcej, obcy mogą 
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być podmiotami moralnymi (Iz 10,12-19 czy Am 1-2), a nie tylko przed-
miotami (Józef wobec Potyfara/Potifara czy Dawid wobec Uriasza). 
Przedmiot moralny nie jest też ograniczony do ludzi (Pwt 25,4; 22,6-7; 
Wj 23,19). Wprawdzie obserwujemy w Starym Testamencie proces coraz 
mocniejszego koncentrowania etycznego zainteresowania na Izraelu, 
to jednak idee uniwersalne powracały w późniejszym okresie perskim 
i w czasach helleńskich. Myślenie etyczne w kategoriach ogólnoludzkich 
wcale nie należało do wyjątków. Drugie z rozważanych pytań dotyczy 
indywidualnego i zbiorowego wymiaru etyki w Izraelu (53-55). Modne 
zrobiło się pojęcie osobowości zbiorowej i związanej z nią odpowie-
dzialności etycznej. J. Barton sądzi, że jeszcze przed Ezechielem można 
znaleźć przykłady indywidualnej odpowiedzialności, przy czym Ez 18 
(za Paulem Joycem)4 trzeba interpretować jako krytykę idei obciążania 
odpowiedzialnością kolejnych pokoleń, a nie jako postulat odpowie-
dzialności indywidualnej. Podmiot moralny w dawnym Izraelu miał 
zarówno wymiar indywidualny, jak i zbiorowy. Jednostki są połączone 
ze sobą w społeczeństwie i funkcjonują jednocześnie jako pojedyncze 
osoby i jako członkowie zbiorowości. A na ile etyka staroizraelska była 
klasowa i genderowa (55-62)? Inaczej formułując pytanie: czy różne 
zasady obowiązywały wyższe i niższe klasy społeczne, mężczyzn i ko-
biety? Aforyzmy z Prz i Syr zdają się odnosić się do wioskowego życia. 
O ile w przypadku Prz sytuacja jest niejasna, to w Syr adresatami są 
wyraźnie przedstawiciele klasy wyższej (też np. Ps 101). Z kolei teksty 
prawne, narracyjne i psalmy zdają się sugerować, że zasady moralne 
dotyczą w równiej mierze wszystkie klasy społeczne. Społeczeństwo było 
zdominowane przez mężczyzn, a kobiety były w Starym Testamencie 
przedstawiane prawie wyłącznie w kategoriach seksualnych (z niewie-
loma wyjątkami, takimi jak Prz 31; szczególną rolę odgrywały gebirah 
czy Debora i Jael). Oczywiście mogły czasami też wykorzystywać swoją 

4 Joyce, Paul M. 1989. Divine Initiative and Human Response in Ezekiel. Sheffi  eld: 
JSOT Press.



663Barton, John. 2014. Ethics in Ancient Israel

kobiecość (Tamar, Ester, Judyta, Rut i Abigail). Zasady etyczne kryjące 
się za opowiadaniami odbiegają od bezpośrednich praw i nauczania mą-
drościowego. Zasadniczo jednak seksualność kobiet podlegała kontroli 
społecznej, teksty prawne potępiają naruszanie męskiego autorytetu. 
Kobiety mogły mieć jednak znaczący wpływ na funkcjonowanie ro-
dziny. Nie były jedynie przedmiotami moralnymi, ale też podmiotami: 
nie mamy żadnego świadectwa odrębnego kodu moralnego dla kobiet. 
Co oczywiście nie oznacza, że nie mogły mieć pewnych specyfi cznych 
praw (Pwt 22,14; 22,23-27.28-29). Dekalog, będący zbiorem nauczania 
moralnego z różnych okresów, zdaje się być zaadresowany do mężczyzn, 
część z przykazań mogło pierwotnie gwarantować nienaruszalność 
męskiej przestrzeni życiowej. Ale w całości nie był on w żaden sposób 
ograniczony genderowo czy klasowo. Interesująca jest również kwestia 
teologicznej oceny podmiotu moralnego (63-37), który w Starym Te-
stamencie postrzegany jest zarówno jako grzeszny oraz zdegenerowany, 
jak i posiadający godność oraz niezwykłe zdolności moralne. Kodeksy 
prawne dowodzą istnienia przeświadczenia, że życie każdego człowieka 
ma dużą wartość. Według P ludzie zostali stworzeni na Boże podobień-
stwo (Rdz 1,26-27; 5,1-2; 9,6). Z użycia terminu „obraz” w krytyce Deu-
teroizajasza (Iz 40,18-19.25) wynika, że nie posągi kultowe, lecz ludzie 
są najlepszą Bożą reprezentacją. Idea Bożego podobieństwa nie była 
w Izraelu unikalna, gdyż w tekstach starożytnego Bliskiego Wschodu 
król był obrazem bożym. Została „zdemokratyzowana”, rozszerzona na 
ludzi w ogóle i mówi o ludzkim pochodzeniu: ludzie są dziećmi Bożymi 
podobnymi do „rodzica” (a nie niewolnikami bogów). Są oni zdolni do 
negatywnej lub pozytywnej reakcji na imperatywy moralne. Najczęściej 
postrzega się więc ludzkie możliwości moralne pozytywnie. Tylko kilka 
fragmentów wskazuje na ludzkie zepsucie (Jr 17,9; Ps 51 i 143; wynika 
to też z Jr 31,31-34)5. Przeświadczenie o radyklanej grzeszności ludzi 
pojawia się dopiero w późnych tekstach (Hi 4,17; 15,14-16; 4Ezd 3,20-22; 

5 Może zaskakiwać, że J. Barton nie przywołuje Rdz 6,5 (i w. 11-13).
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4,30; 7,45-48), choć już Ez 20 pokazuje, jak bardzo ludzka historia mogła 
być naznaczona grzechem (też Syr 25,24; Ps 51). Boża łaska pomaga lu-
dziom dobrze czynić, ale inicjatywa leży po stronie człowieka. Nie było 
sposobu, by człowiek mógł się wymówić od swej odpowiedzialności, ani 
rozpowszechnionej wiary, że tylko Bóg może zagwarantować ludzkie 
zdolności moralne (Ps 51 jest wyizolowanym wyjątkiem).

Przedmiotem zainteresowania w rozdziale trzecim (77-93) jest kon-
cepcja popularnej/ludowej moralności oraz zagadnienie zwyczajów 
i konwencji. Długi czas (od W. Eichrodta) istniało przekonanie o ist-
nieniu ludowej moralności (w opozycji do moralności opartej na przy-
mierzu z Bogiem). W poszukiwaniu jakiegoś pewniejszego oparcia dla 
popularnych przekonań ludzi trzeba zacząć od proroków, którzy chcąc 
dotrzeć do odbiorców, musieli odwoływać się do powszechnych przeko-
nań. Prorocy zdają się też przytaczać popularne opinie (np. Jr 44,16-19). 
Po za tym do konwencjonalnej moralności mogą się odwoływać zwroty 
głupiec/nebalah (w Izraelu) czy takich rzeczy nie czyni się w (w Izraelu). 
To, co K. Koch nazywał związkiem pomiędzy czynem a ludzkim losem 
(lub schicksalswirkende Tatsphäre), mogło być powszechnym przeświad-
czeniem. Ponieważ jednak prorocy i autorzy innych pism biblijnych bez 
wątpienia należeli do elity społecznej, trudno byłoby z nich wyabstra-
hować „ludową” moralność. W nie mniejszym stopniu problematyczne 
jest pojęcie popularnej czy ludowej religii. Najprawdopodobniej to nie 
krytykowane przez proroków postawy, ale właśnie religia prorocka od-
biegała od ówczesnej normy. Zwłaszcza w okresie przedwygnaniowym 
prorocka wersja jahwizmu była nowatorska i powszechnie odrzucana. 
Jak można przypuszczać, to samo dotyczyło sfery moralności społecznej, 
choć wiele postulatów mogło być zakorzenionych w powszechnych 
przekonaniach. W literaturze powygnaniowej przestaje się zajmować 
wierzeniami politeistycznych wśród Żydów, a moralność zdaje się być 
regulowana przez Torę, co z pewnością nie oznacza, że konwencje 
i zwyczaje znikają. Zwyczaje z Tob 2 (waga pochówku zmarłych); 8,1-9 
(zwyczaje małżeńskie); Jud 8,5-6 (post, modlitwa i zakładanie wora), 
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które miałyby być powszechne wśród pobożnych Żydów, nie bazują 
przecież na Torze. Dla tej zwyczajowej moralności trudno byłoby po-
stulować rozróżnienie na ludową i elitarną. Jak się okazuje, podział na 
etykę zwyczajową („naturalną”) i opierającą się na Bożym objawieniu 
(przymierze) jest nie do utrzymania. 

Z problematyką popularnej moralności związana może być koncep-
cja moralnego porządku świata, której poświęcono rozdział czwarty 
(94-126). Etyka w starożytnym Izraeli bazowała zdaniem J. Bartona 
zasadniczo na moralnym porządku świata. Odwoływała się do Boga 
jako jego stworzyciela, a nie do Jego potencjalnie arbitralnych przyka-
zań. W tym Stary Testament nie odbiega od innych pism starożytnego 
Egiptu (ma(at) czy Mezopotamii, w których bogów postrzegano jako 
źródło porządku świata, zaś etyczne postępowanie jako odpowiadające 
raczej temu porządkowi niż nakazom bogów. Choć moralność mogła 
być związana z Bożymi poleceniami, to jednak zasadniczo była afi r-
macją porządku świata i odrzucaniem chaosu. Szczególnie wyraźnie 
widać to w mądrości. Do porządku zdają się również odwoływać po-
jęcia jP'v.mi i hq'd'c.. Na to samo wskazuje siedem kolejnych obserwacji. 
Po pierwsze, szereg moralnych zasad w żaden sposób nie odwołuje się 
do Bożych rozporządzeń ani „pozytywnego” prawa (np. wykroczenia 
przeciwko Abrahamowi ze strony faraona w Rdz 12 czy ze strony Abi-
melecha w Rdz 20). Prorocy przedwygnaniowi krytykowali nieprawości 
społeczne sprzeczne z tradycyjną moralnością (tylko niektóre z nich 
są wymieniane w Księdze przymierza), nie specjalnie różniącą się od 
zasad obowiązujących wśród innych ludów. Podobnie, posługiwanie 
się sfałszowanymi odważnikami łamie porządek świata (Kpł 19,36). 
W końcowej postaci Biblii Hebrajskiej redakcja przeobraziła prawo to 
w nadane przez Boga. Po drugie, najwyraźniej istniały w starożytnym 
świecie konwencje dotyczące prowadzenia wojen (złego traktowania 
jeńców, naruszania immunitetu emisariuszy czy wywoływania wojen 
bez wyraźnego powodu). Wojny służyły przywracaniu naruszonego 
porządku. Po trzecie, zasada talionu zabraniała zemsty czy wymierzania 
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niewspółmiernej kary i zmierzała do przywrócenia harmonii, równowa-
gi pomiędzy sprawcą a ofi arą. Przy czym nie wykluczała łaskawości wo-
bec sprawcy. Okaleczenie sprawcy – z wyjątkiem Pwt 25,11-12 – nigdzie 
nie jest sankcjonowane przez prawo starotestamentowe. Wystąpienia 
na rzecz biednych u proroków chcą przeciwdziałać ich wykorzystywa-
niu, a tym samym zachowaniu harmonii społecznej. To samo można 
powiedzieć o prawie. Nawet sam Bóg zdaje się zmierzać do zachowa-
nia równowagi społecznej (Iz 5,8-10). Po czwarte, ludzkie zachowania 
odpowiadają zwierzęcym lub fenomenom naturalnym (np. Iz 1,2-3; 
Jr 5,22-23). O ile topos ten jest używany w pozytywnym sensie w mądro-
ści (Prz 30,29-31), to w krytyce prorockiej służy pokazaniu, że ludzkie 
postępowanie bywało obrazą dla naturalnego biegu rzeczy. Po piąte, 
moralne nauczanie mądrościowe nie odwołuje się do prawa czy przyka-
zań Bożych. Głupota nie była niczym innym jak czynem skierowanym 
przeciwko porządkowi. Zmienia się to nieco dopiero w późnym okresie 
(Syr), ale nawet wtedy Tora odzwierciedlała porządek rzeczy. Trzeba 
przy tym pamiętać, że w starożytnym świecie porządek świata nie mógł 
być nieteologiczną ideą, tak że mądrościowa etyka była również zawsze 
w jakimś sensie teologiczna. Aż do IV w. p.n.e. obowiązki etyczne nie 
były w Izraelu jakoś specyfi cznie jahwistyczne, a i potem nie tworzyły 
one jakiegoś alternatywnego porządku. Po szóste, Stary Testament prze-
kazuje zasadniczo konserwatywną wizję rzeczywistości, której głównym 
elementem jest stabilność społeczeństwa (stąd Iz 3,13 wypowiada się 
przeciwko panowaniu kobiet). To w jego ramach można zagwarantować 
ochronę słabszym. Szczególną rolę J. Barton przypisuje pojęciu !ma, 
zwłaszcza w Iz. Zaufanie Bogu opiera się na tym, że Bóg jest godny 
zaufania. Jest ono absolutnym imperatywem etycznym, bazującym na 
właściwym pojmowaniu porządku świata, którego źródłem jest Bóg. I po 
siódme, „ekologia” jako przekonanie, że świat (niebo i ziemia), ludzkie 
życie oraz życie zwierząt i wegetacja roślin są ze sobą ściśle powiązane 
(np. Oz 4,2-3; Ps 82,5). Właściwe ludzkie postępowanie utrzymuje po-
rządek świata i powstrzymuje siły chaosu. Przykładowo rok sabatowy 
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i jubileuszowy (Kpł 25) łączy w sobie troskę o powodzenie ludzi, zwierząt 
i roślin. Nawet porządek czasu jest zadziwiającą mieszaniną „natury” 
i „kultury”, związaną z etycznym wymiarem porządku rzeczy. Idea 
porządku świata wydaje się więc dominująca w Starym Testamencie. 
Bóg jest bardziej jego gwarantem niż źródłem.

Mimo to żadna etyka odwołująca się do literatury starożytnego Izra-
ela nie może obyć się bez posłuszeństwa Bogu (rozdział piąty: 127-156). 
Powszechne jest przekonanie, że podstawową zasadą etyczną w Starym 
Testamencie jest posłuszeństwo Bogu. Etyka w dawnym Izraelu nie była 
humanistyczna czy eudajmonistyczna, co nie oznacza jeszcze, że była 
oparta na posłuszeństwu Bożym przykazaniom. Bez wątpienia Stary 
Testament mówi o Bożych przykazaniach, którym ludzie powinni być 
posłuszni. Myślenie etyczne ogniskuje się więc na Bogu. Ale z etyką te-
onomistyczną mielibyśmy do czynienia wtedy, gdyby zakładano, że Bóg 
nakazuje to, co jest dobre, a dobrem jest to, co Bóg nakazuje. Podczas 
gdy na starożytnym Bliskim Wschodzie prawa miały pochodzić od króla, 
to w Starym Testamencie są one konsekwentnie dawane przez Boga 
(ludzie mogą być kanałami ich przekazania): Bóg nakazuje zrobić coś 
szczególnego jednostkom i grupom. Lojalność Bogu mogła się wiązać 
nawet z działaniami niszczycielski i masakrami, ale wtedy też była ukazy-
wana w pozytywnym świetle i miała służyć uniwersalnemu porządkowi 
świata. Natomiast we wcześniejszej mądrości etyka posłuszeństwa Bogu 
jest zupełnie nieobecna. Szczególnym przypadkiem jest Pwt z swoją 
zasadą, że wszyscy są braćmi i siostrami, a jedynym suwerenem jest 
JHWH (co stało w opozycji do roszczenia królów asyryjskich). Wiele 
wskazuje na to, że w Deuteronomium mamy do czynienia z utopijną 
wizją nowego Izraela ukształtowaną w okresie wygnania. Prorocy różnią 
się między sobą, lojalność wobec JHWH i posłuszeństwo jego prawu 
podkreślają przede wszystkim Ozeasz i Jeremiasz. Również literatura 
apokaliptyczna nakierowana jest na absolutne podporządkowanie się 
Bogu. Jednak waga posłuszeństwa Bogu i irracjonalny wymiar przykazań 
został ograniczony na wiele sposobów. Po pierwsze, idea przymierza, 
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której kiedyś przypisywano centralną rolę w religii i etyce Starego Te-
stament, jest stosunkowo późna (nie poświadczona w ogóle w Oz). 
Klasyczne teksty eksponujące tę ideę i jej implikacje pochodzą z Pwt. Jest 
ona w swej istocie produktem wygnaniowym, kiedy to Izrael starał się 
określić swoją naturę jako ludu JHWH. Prawo stało się czymś w rodzaju 
kontraktu pomiędzy Bogiem jako władcą i Izraelem jako wasalem. Jed-
nak nawet wtedy to, czego JHWH się domagał, nie było irracjonalnym 
posłuszeństwem, przeciwnie idea przymierza jest racjonalizacją etycz-
nego posłuszeństwa. Można by powiedzieć, że jest to etyka odpowiedzi, 
odpowiedzi na Boże zbawcze działanie. Bóg nie musiał mówić, co jest 
korzystne, bo wezwania do posłuszeństwa zakładały, że dla każdego 
oczywiste jest, co jest korzystne, dobre. Posłuszeństwo jako dominu-
jący aspekt etyki zostało osłabione, gdyż wypływa ono z wdzięczności 
za to, co przynosi ludziom korzyść. Po drugie, powszechne w prawie 
starotestamentowym jest motywowanie do jego przestrzegania, a więc 
apelowanie do ludzkiego rozumu, do ratio. Klauzule motywacyjne nie są 
skierowane do sędziów, lecz do ludu (J. Barton przytacza kilka odmien-
nych sposobów klasyfi kacji tych klauzul). Wiele z nich odwołuje się do 
motywów humanistycznych, czasami także do religijnego zobowiązania, 
bazującego na gwarantowanym przez Boga porządku świata. Nie ogra-
niczają się one do wspominania dobra doświadczonego w przeszłości 
czy wymieniania korzyści/strat w przyszłości, ale odwołują się też do 
racjonalnego i etycznego namysłu podmiotu etycznego. Mają charakter 
dydaktyczny, a tym samym prawo okazuje się być formą mądrości. Bez 
względu na powody właściwego postępowania: powszechne przekonania, 
interes własny czy humanitaryzm, wdzięczność czy naśladowanie Boga, 
klauzule motywacyjne zakładają racjonalność adresata. Oczywiście mą-
drość i prawo różnią się między sobą: pierwsze dąży do ustanowienia 
ograniczeń, a drugie – ideałów. Prawodawcę (Boga) łączy z adresatem 
moralna wspólnota, do której wspólnie przynależą. Perswazja i akcep-
tacja zobowiązań etycznych odgrywały ogromną rolę w etyce staroizra-
elskiej. Po trzecie, starotestamentowe prawo nawet nie próbuje odnieść 
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się do wszystkich potencjalnych przestępstw, a na przykładzie objętych 
nim przypadków można wydedukować ogólne reguły (z nich mogą być 
wyprowadzone decyzje w podobnych sprawach), których celem jest 
utrzymanie harmonii społecznej. Księga przymierza zawiera być może 
rzeczywiste „prawa”, ale mamy w niej do czynienia z daleko posuniętą 
selektywnością. Prawo w Pwt jest z kolei raczej utopijne niż realistyczne. 
W ogóle prawo w Biblii Hebrajskiej jest bardziej parenezą niż legislacją, 
a tym samym ukazuje przede wszystkim idee etyczne. Po czwarte, roz-
ważenia wymaga, na ile Tora czy zobowiązania etyczne miały na uwadze 
jedynie Izrael jako unikalny podmiot etyczny. Zasady moralne wspólne 
dla judaizmu i „pogan” (w okresie przedwygnaniowym raczej nie może 
być mowy o „etycznej” wyjątkowości Izraela) są nieraz przedstawione 
jako charakterystyczne dla Izraela. Judaizm w rzeczywistości wyróżniają 
jedynie niektóre regulacje kultowe, zasady dotyczące czystości z P czy 
nacisk na właściwe zachowania seksualne. Na końcu tego rozdziału 
poświęcono nieco uwagi prawom, które nie były dobre z Ez 20,25, gdzie 
oceniono przykazania dane przez Boga w oparciu o inne kryteria niż 
Boża wola, i to oceniono je negatywnie. Istniały więc standardy dobra 
pozwalające mierzyć nawet boskie nakazy (Rdz 18,25).

Obok dwóch modeli etyki, jednym bazującym na naturalnej moral-
ności, a drugim – na posłuszeństwie Bogu (nie muszą stać w sprzeczno-
ści wobec siebie), J. Barton bierze pod uwagę jeszcze trzecią możliwość: 
etykę cnót (w rozdziale szóstym zatytułowanym „Cnoty, charakter, for-
macja moralna i koniec życia; 157-184). Prawdopodobnie nie była ona 
dominującym modelem w większości okresów dziejów dawnego Izraela. 
Wiążą się z nią cztery kwestie. Po pierwsze, Stary Testament operuje 
często jaskrawym przeciwstawieniem dobre-złe, opozycją „białe-czarne”. 
Nie jest bowiem zainteresowany marginalnymi przypadkami konfl iktu 
wartości moralnych, lecz postępowaniem w codziennym życiu. Naj-
wyraźniej jest to widoczne w literaturze mądrościowej, według któ-
rej można postąpić dobrze lub źle. Głupota i mądrość są kategoriami 
moralnymi, gdyż głupi z własnej winy wybiera zło, a mądry dobro. 
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Dodatkową możliwością, która jakoś mieści się w tym schemacie, jest 
ewentualna całkowita zmiana postępowania (Ez 18,21-24). Człowiek 
nie staje się stopniowo dobry. Jedynie w narracjach starotestamento-
wych spotykamy skomplikowane zdarzenia i dwuznaczne charaktery, 
które mogą zmieniać się w zależności od okoliczności (Jakub, Józef czy 
Dawid). Po drugie, w Starym Testamencie pojawia się idea moralnego 
ćwiczenia („formacji”), choć jest ona stosunkowo poboczna. Natomiast 
właściwie nie spotkamy koncepcji wzrastania w cnotach. Tradycje mą-
drościowe posługują się metaforą edukacyjną pouczania, instruowania 
(rs'Wm): młody człowiek powinien się uczyć i zdobywać wszelaką wie-
dzę. W tym sensie każdy może być nauczany, a celem jest pozyskanie 
mądrości życiowej, umiejętności odpowiedniego kształtowania swego 
życia, prowadzącej do udanego życia. Bardzo późne teksty zdają się 
poszerzać możliwość stawania się lepszą osoba, do czego ma prowadzić 
post, modlitwa i jałmużna (Jud 8,4-6), duchowa dyscyplina (Tob 4). Nie 
bez znaczenia zdaje się być sprawdzanie samego siebie (Hi 31). W końcu 
pojawia się idea doskonalenia samego siebie poprzez ascezę i ćwiczenia 
(Testament Symeona 4,4-5). Uwagę poświęca się nie tylko czynom, ale 
też myślom czy zamiarom („serce”; Hi 31; Ps 15; 101 czy 119). Znaczenie 
mają też właściwe emocje (zob. Wj 20,17; Pwt 5,21; Kpł 19,17), ukryte 
pragnienia własnego serca. Chyba najbardziej charakterystycznym jest 
w tym kontekście wyrażenie „powiedzieć w swoim sercu” (czasami 
skrócone do „powiedzieć”), przy czym zawsze lub prawie zawsze chodzi 
o błędy (Ps 14/53; Iz 40,27-29). Nie wiemy, czy prorocy byli jakoś uczeni, 
ćwiczeni, ale w Ez, a potem w Dn możemy znaleźć elementy praktyk 
ascetycznych. Co ciekawe, wiedza może mieć swoją ciemną stronę (Rdz 
3 czy Hi 28 [sic!]). Właściwa postawa moralna może być kształtowana 
według powygnaniowego judaizmu przez oddawanie się czytaniu Tory 
i medytowaniu tekstów mądrościowych. Po trzecie, etyka cnót jest raczej 

„destylatem” z dobrych rozstrzygnięć cnotliwych ludzi niż prawami 
działającymi w abstrakcyjny sposób. Etyka narratywna jest zasadni-
czo skoncentrowana na tym, co jednostkowe i partykularne. Narracja 
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starotestamentowa niechętnie dąży do wyciągania z niej moralnych 
wniosków. Zobrazowana w nich egzystencja ludzka jest złożona (Dawid), 
co nie oznacza, że nie można się z niej czegoś dowiedzieć o problemach 
i korzyściach płynących z moralnego życia. Bohaterowie często nie są 
wzorami postępowania, doświadczenia mają być nie tyle przedmiotem 
osądu moralnego, ile wskazówką, jak podmiot etyczny może kształtować 
swoje życie w tej szczególnej perspektywie. Ostatecznie teksty narracyjne 
mogły służyć starożytnemu Izraelowi do generowania imperatywów 
i koncepcji moralnych. Etyka bazująca na narracji jest bliższa etyce cnót 
niż innym systemom etycznym. Po czwarte, cnotliwe życie, które nie jest 
kierowane przez abstrakcyjne zasady, potrzebuje pewnych idei i wartości, 
na które może się orientować. Stary Testament wyznacza pewne ogólne 
zasady tego, co jest dopuszczalne. Nie wszystko, co jest dopuszczalne, 
jest też wartościowe czy akceptowalne (np. poza zakazem cudzołóstwa 
istnieje cały szereg zachowań seksualnych, które są potępiane). W tym 
samym rozdziale J. Barton stawia też pytanie o to, jaki jest cel etycznych 
dążeń, dokąd prowadzą one człowieka. W Starym Testamencie pytanie 
to znajduje odpowiedź zasadniczo w doczesnym świecie w postaci do-
brego, udanego życia i posiadania rodziny. Etyczna odpowiedzialność 
nie ogranicza się do bliskich osób, ale rozciąga się na utrzymanie insty-
tucji społecznych i tradycji kulturowych. Trwanie ma miejsce przede 
wszystkim w pamięci potomków. W literaturze mądrościowej dobre 
postępowanie skutkuje powodzeniem, ale celem jest raczej podtrzyma-
nie porządku i harmonii społecznej. W okresie helleńskim etyka zyskuje 
wymiar „duchowy”, częściowo w odgraniczeniu od świata helleńskiego: 
kapłański model czystości i całkowicie przez Boga kierowane życie. 
W tym czasie mądrość również okazywała zainteresowanie pobożnością 

„duchową”. Ostatnim zagadnieniem poruszanym w tym rozdziale jest 
dyscyplina. W Biblii Hebrajskiej znajdujemy niewiele z tego, co można 
by nazwać ascetyzmem. Posty czy abstynencja seksualna miały charakter 
czasowy i służyły określonym celom (przygotowanie do zwrócenia się do 
Boga z poważną prośbą czy podczas kampanii wojennej). U proroków 
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z VIII w. p.n.e. pojawia się ideą wyrzeczenia, ale w kontekście działania 
ku dobru drugiego człowieka nawet własnym kosztem. Konsekwentną 
ascezę spotykamy dopiero w późniejszych nowelach (Jud, Est). Poza tym 
pojawiają się jeszcze zwyczaje pokutne (np. Ezd 9,5). Rzadko również 
mamy do czynienia z ideałem ubóstwa, jeśli już to „duchowego”. Litera-
tura mądrościowa jest wręcz niechętna dosłownemu ubóstwu, wiążąc go 
z lenistwem i bezczynnością. W ogóle dosłowna bieda nie była chwalona. 
Mogła zyskiwać pozytywny wymiar sensie przenośnym, gdy biedak 
był określeniem pobożnego czy nieskazitelnego. Przychylność wobec 
pokrzywdzonych była sprawą noblesse oblige (np. Hi 31,13-15), a Pwt 
postulowała solidarność z niewolnikami i personae miserae. Natomiast 
natrafi amy na przykłady bezinteresownej pobożności, która jest prakty-
kowana, nawet jeśli nie prowadzi do osobistego powodzenia (Dn 3,16-
18). Do duchowej dyscypliny można by zakwalifi kować medytację Tory 
(Ps 119), która staje się częścią codziennego rytmu. W psalmach mówi 
się o duchowości, wedle której człowiek został stworzony, by wielbić 
Boga i głosić Jego majestat modlitwą i życiem, a w późnych psalmach 
o społeczności z Bogiem, której świadomość jest bardziej wartościowa 
niż „zwykłe” życie (Ps 63; 73). Podobnie pojęcie mistycyzmu byłoby 
mylące (taki rys mogłoby mieć „chodzeniu z Bogiem” w Rdz 5,24). 

Rozdział siódmy (185-210) poświęcony jest grzechowi, czystości 
i wybaczeniu. Historycy etyki są skłonni twierdzić, że idea odrazy, obrzy-
dliwości, nieczystości nie jest częścią etyki, lecz myślenia przedetycznego. 
Jednak w Starym Testamencie mowa o nieczystości nie jest ograniczona 
do niezamierzonych okoliczności, lecz zdaje się być alternatywnym, 
może nawet komplementarnym sposobem myślenia o ludzkim postę-
powaniu. Zestawienie wykroczeń zagrożonych karą śmierci uzmysławia, 
że rozróżnianie reguł moralnych i kultowych, przestępstw zamierzonych 
i niezamierzonych (przypadkowych), grzechu i nieczystości nie ma 
tutaj zastosowania (podobnie Ez 22,6-12). Wina może nie mieć nic 
wspólnego z intencją człowieka, można się stać się nieczystym przy-
padkowo. Boże karanie może dotyczyć zarówno zamierzonego grzechu, 
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jak i przypadkowej nieczystości. Nie da się również rozgraniczyć idei 
nieczystości z P, która miałaby być rytualna i formalna, i grzechu z tra-
dycji deuteronomistycznych (Pwt i literatura deuteronomistyczna), która 
z kolei byłaby racjonalistyczna, humanistyczna i anty-rytualna (prorocy 
staliby po tej samej stronie). Ez 18 pokazuje, że przynajmniej od wy-
gnania przestępstwa „rytualne” są traktowane tak samo jak „moralne”. 
Nieczystość ma w prawie starotestamentowym kilka zaskakujących cech. 
Istnieje asymetria pomiędzy grzechem i nieczystością: grzech powoduje 
nieczystość, ale nie wszystko, co powoduje nieczystość, jest grzechem. 
Kobieta w okresie menstruacji jest nieczysta i jednocześnie całkowicie 
niewinna. Zarówno kultowa, jak moralna nieczystość (kategoryzacja 
Jonathana Klawansa) opisywana jest terminem amej', ale jedynie moralna 
czasownikami @nx („zanieczyścić”) i llx („sprofanować”), a przede 
wszystkim jako „obrzydliwość”. Przeciwieństwem moralnej nieczystości 
nie jest czystość, lecz świętość. Moralna nieczystość jest trudniejsza do 
usunięcia, nie da się jej zmyć (choć możliwe są metaforyczne sformu-
łowania o zmywaniu moralnych win, jak w Ps 51,7). Mimo to jedynie 
nieczystość rytualna może zostać przeniesiona na innych („poważniejsza” 
nieczystość moralna nie może skazić drugiego człowieka czy przedmio-
tów). Jeszcze dziwniejsze są prawa dotyczące nieczystych pokarmów, 
które zdają się przynależeć do nieczystości rytualnej, ale noszą cechy 
nieczystości moralnej. Można więc przypuszczać, że podział nieczy-
stości na takie dwie kategorie jest niewystarczający (co pokazuje też 
Ez 36,16-18). Tak czy inaczej różne kategorie nieczystości nie dają się 
wystarczająco wyróżniać językowo, są więc nieostre, zamazane, tak że 
to, co rytualne, niejako wlewa się do myślenia etycznego. To zlanie się 
kategorii jest jeszcze wyraźniejsze w Qumran: nieczystość rytualna pro-
wadzi do moralnej winy. Podobnie niejasne jest pojęcie intencjonalności. 
Stary Testament zdaje się pojmować nieprawość w sposób obiektywny 
czy absolutny – skutkuje sankcją niezależnie od intencji. Ale nieczystość 
niezamierzona może nie podlegać karze, ale i tak wymaga oczyszczenia. 
Myślenie w kategoriach nieczystości jest też myśleniem w kategorii 
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porządku świata, nie odwołuje się do „irracjonalnego posłuszeństwa”. 
Pojęcie hb'[eAT przynależy do języka nieczystości, ale bardziej w sensie 
moralnego oburzenia. Pojawia się głównie w literaturze mądrościowej, 
gdzie akurat najmniej moglibyśmy go oczekiwać, która chce wpajać 
określone postawy, nie koncentrując się na sprawach prawno-sądowych. 
Obrzydliwość jest czymś w rodzaju łamania kosmicznego tabu. Nie jest 
to prymitywny sposób pojmowania rzeczywistości (wbrew Mary Do-
uglas), lecz wyrafi nowany sposób pojmowania harmonii, która jest od-
zwierciedleniem naturalnego i społecznego porządku. Poza mądrością 
i P język nieczystości dla grzechu pojawia się bardzo rzadko. A zatem 
przepaść pomiędzy myśleniem mądrościowym i kapłańskim wcale nie 
jest wielka, jak się często sądzi. Nieczystość i grzech wymaga rytualne-
go oczyszczenia, często złożenia ofi ary, a szczególnie poważne grzechy 
pokuty, ale nie ofi ary. Przykład Dawida uzmysławia, że wybaczenie nie 
zawsze wyklucza karę (też Wj 32; Ps 99,8). Także u proroków obiecana 
odnowa przez przebaczenie jest możliwa dopiero po karze. Wybaczenie 
ma podobny do usunięcia nieczystości efekt, prowadząc do przywró-
cenia pierwotnego stanu. Prawo w Izraelu nastawione było bardziej 
na zachowanie integralności społeczności niż na karanie przestępstw 
(„sprawiedliwość konektywna”, iustitia connectiva Jana Assmanna). Cen-
tralnymi tematami w Starym Testamencie w odniesieniu do grzechu 
i nieczystości są pokuta i zadośćuczynienie. W późnych tekstach grzech 
i przebaczenie są ujmowane w kategoriach czystości (zob. powyżej). 
Bardzo rzadko pojawia się wybaczenie w relacjach międzyosobowych 

– jedyne wprost wyrażone polecenie to Syr 28,2-7 (z nawiązaniem do 
niechowania urazy z Kpł 19,18; por. też Wj 23,4-5), choć także narracje 
zawierają sugestie zmierzające w tym samym kierunku (Rdz 45,4-8). 
Zrzeczenie się prawa do zemsty, co może być pojmowane jako wyba-
czenie wrogowi, ma zasadnicze znaczenie dla podtrzymania harmonii 
społecznej. 

Rozdział ósmy (211-226) prezentuje dyskusję o koncepcji odpłaty 
(„Konsekwencje działania”). W starożytnym Izraelu wierzono, że dobre 
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i złe czyny niosą za sobą odpowiadające im konsekwencje, i to zarówno 
na poziomie jednostki, jak i zbiorowości. Klaus Koch postawił pytanie 
o to, na ile można mówić o (Bożej) odpłacie, a na ile o jakoś automa-
tycznie funkcjonujących konsekwencjach grzechu czy sprawiedliwości, 
i doszedł do wniosku, że odpłata jest mylącym określeniem, gdyż grzech 
sam z sobie doprowadza do upadku grzesznika (schicksalswirkende 
Tatsphäre). Ma już to wskazywać „dynamiczne” znaczenie terminów dla 
grzechu i nieprawości, obejmujące winę i jej konsekwencje. Bóg nie tyle 
odpłaca grzesznikowi, ile po prostu utrzymuje moralny porządek świata. 
Przy czym K. Koch pojmował odpłatę bardzo wąsko jedynie w katego-
riach sądowych. O ile jego obserwacje znajdują oparcie w niektórych 
tekstach, to Stary Testament z pewnością mówi też o bezpośredniej in-
terwencji JHWH w ludzkie sprawy. W szczególności prorocy postrzegali 
karę jako wynik osobistej interwencji Boga. A zatem Stary Testament 
dostarcza świadectw zarówno automatycznego, jak i interwencjonistycz-
nego pojmowania związku pomiędzy winą a karą. Nie tylko prorocy, 
którzy zapowiadaną karę Bożą ujmowali w kategoriach talionu, lecz 
także inne księgi operowały oboma modelami. Nawet w literaturze 
mądrościowej dopuszczano możliwość Bożej interwencji (np. Prz 20,24), 
a Hiob zaprzeczał istnieniu automatycznemu związkowi pomiędzy czy-
nem a losem człowieka (zob. też Kzn 9,2). Pisarze deuteronomistyczni 
nieraz podkreślali wolność Boga i Jego karanie za łamanie przykazań 
(zwł. Pwt 29-30). Bóg ogłasza przecież swoje zamiary nie po to, by 
zaznaczyć nierozerwalny związek pomiędzy grzechem narodu i jego 
cierpieniem. To samo dotyczy Tr. Zaś P bliższe jest tradycjom mądro-
ściowym, w których dominuje myślenie w kategoriach automatycznych 
konsekwencji ludzkiego postępowania (Bóg utrzymuje porządek świata 
także według P). Ponownie teksty mądrościowe i kapłańskie okazują 
się podzielać te same idee. W narracjach z ksiąg niezredagowanych 
deuteronomistycznie ludzie nie zawsze dostają to, na co zasłużyli (np. 
bracia Józefa). Także w kwestii transmisji win i kary pomiędzy genera-
cjami Stary Testament prezentuje dwa alternatywne podejścia. Z jednej 
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strony, winy są przekazywanie i dotykają kolejne generacje (Dekalog, 
literatura deuteronomistyczna, Tr), a z drugiej strony, spotykamy słabiej 
rozpowszechniona doktrynę „bezpośredniej odpłaty” (Krn, Ez 18,18-
29 czy w ramach nadziei eschatologicznej Jr 31,29-30). Księgi Kronik 
uzmysławiają, że ta druga możliwość zastosowana w praktyce okazuje 
się prowadzić do uproszczeń. Ponadto istnieje jeszcze możliwość, by 
cierpienie interpretować nie tylko jako konsekwencje przeszłych wy-
stępków, ale też jako ostrzeżenie przed skutkami w przyszłości (Am 
4,6-12). Cierpienie jako przestroga (cel wychowawczy) nie pojawia 
się na poziomie zbiorowym, a  jedynie indywidualnym, i służyć ma 
celom etycznym, zachęcając do prawego postępowania (Prz 2,11-12 
czy Hi 5,17-27). Szczególnie trudnym zagadnieniem jest znieczule-
nie (uczynienie twardym)6 serca, nawet jeśli motyw taki pojawia tylko 
w kilku fragmentach (serce faraona w Wj, Iz 6,9-10 czy Ez 20,25-26). Co 
ważne, nigdy nie odnosi się do kogoś niewinnego. Człowiek okazuje się 
tak niegodziwy, że Bóg przyczynia się do tego, iż w pełni zasługuje na 
karę. Dalszym przypadkiem byłoby Ahab w 1Krl 12, które jest takim 
grzesznikiem, że zasługuje na to, by zostać oszukanym ku swojej zagła-
dzie (bardzie skomplikowany przypadek to 1Krl 13). Jon 4,1-3 pokazuje, 
że Bóg zawsze dąży do okazania łaski, nawet niezasłużonej, stąd prorok 
słusznie się obawia, że Bóg będzie „musiał” wybaczyć, i nie chce stanąć 
na przeszkodzie temu, by grzesznicy przestali grzeszyli. W każdym razie 
motyw znieczulenia serca odnosi się to tych, którzy są tak uzależnieni 
od zła, że nie są już w stanie inaczej postępować.

W rozdziale dziewiątym (227-244) J. Barton kieruje uwagę na zbiory 
zasad etycznych, za którymi mają stać dwa podejścia: tworzenie list 
cnót, które należy praktykować, i grzechów, których trzeba unikać, oraz 
podsumowań, wskazującym na istotę zobowiązań moralnych, opiera-
jących się częściowo na selekcji, a częściowo na podsumowywaniu czy 

6 W języku polskim mówi się czasami o „zatwardzeniu serca” (wyrażenie czasow-
nikowe „zatwardził serce” było jeszcze akceptowalne), co może budzić uzasadnione 
opory.



677Barton, John. 2014. Ethics in Ancient Israel

streszczaniu. Najbardziej znana lista to Dekalog, który jest zbiorem 
o długiej historii powstawania (por. też Oz 4,2 i Jr 7,9). Jest niezwykłą 
redukcja przykazań do krótkiej listy, a obecność szabatu dowodzi, że 
nie rozróżniano rytualnych i moralnych obowiązków. Inne przykłady 
list to Prawa noachickie, Wyrocznie Sybilli 3, 2Enoch 9 czy też Hi 31 
(z radyklanym nastawieniem na potrzeby drugiego człowieka i  sa-
moświadomość etyczną) i Tob 4, a nawet Ps 15 i 24. Wprawdzie można 
dostrzec w późnych czasach okresu drugiej świątyni pewne elementy 

„sekciarskie”, to wyraźnie dominuje uniwersalny charakter wymogów 
moralnych. Choć próbowano znaleźć dla list jakieś kultowe Sitz im Leben, 
to najprawdopodobniej można mówić jedynie o Sitz in der Literatur 
(wyjątkiem mogą być prorockie listy z Oz 4,2 i Jr 7,97). Niewiele w nich 
specyfi cznie izraelskich praw, z wyjątkiem zakazu bałwochwalstwa 
(Pwt 27,15-26). Co do ich pochodzenia i charakteru nie istnieje żaden 
konsens. Z kolei podsumowania posługują się nadrzędnymi termina-
mi takimi jak „dobro”, „zło”, nie wymieniając konkretnych przewinień 
(np. Iż 3,10-11; 5,20; Oz 4,1). Są wyrazem pewnej zasadniczej postawy 
etycznej (poszukiwano ich korzeni w mądrości), być może zaczątkiem 
myślenia metaetycznego. Tylko w niewielkim stopniu ich treść może 
uchodzić za szczególnie izraelską.

Dla etyki starożytnego Izraela nie bez znaczenia jest problem do-
mniemanego złego charakteru moralnego Boga, omówiony w rozdziale 
dziesiątym (245-272). Wprawdzie w Biblii Hebrajskiej skarżono się cza-
sami na Bożą niemoralność (Hiob), to jednak zdecydowana większość 
tekstów ukazuje Boga jako sprawiedliwego i niepostępującego w sposób 
arbitralny czy kapryśny. Mimo że pojęcie teodycei jest współczesne, to 
daje się zastosować do wielu materiałów w Starym Testamencie. Prorocy, 
Tr, niektóre psalmy i większość ksiąg historycznych (zwł. Krl i Krn) sta-
rają się pokazać, że surowe karanie Izraela przez Boga było sprawiedliwe, 
w pełni zasłużone. Z dzisiejszej perspektywy nie zawsze łatwo uznać ich 

7 W książce pomyłkowo podano tutaj w. 16.
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argumentację za satysfakcjonującą, zwłaszcza jeśli odnosi się wrażenie 
dysproporcji pomiędzy występkami a karą (dotyka ona również cie-
miężonych biedaków, co była podstawą Bożego karania). Bywa, że Bóg 
działa w sposób, który zakazuje ludziom (zakaz karania dzieci za winy 
rodziców i rodziców za winy dzieci – Pwt 24,16). Być może odmienny 
sposób podejścia zależy do tego, czy nieszczęście przynależy już do 
przeszłości, ewentualnie do przyszłości, w której na pewno się wydarzy, 
czy też jest potencjalną możliwością będącą przedmiotem legislacji. 
Tak czy inaczej JHWH wydaje się mniej gniewny niż większość bogów 
starożytnego Bliskiego Wschodu. Prorocy dodawali do swych oskarżeń 
(być może pierwotnie nieracjonalnego przeświadczenia o nadciągają-
cej katastrofi e) racjonalne wyjaśnienia (nadchodzącej) Bożej kary. Ich 
śladem zdają się podążać księgi, w których tłumaczy się doświadczone 
narodowe nieszczęście w ten sposób, że Bóg sprawiedliwie ukarał Izrael, 
który sobie na to zasłużył (doksologia sądowa). W rzeczywistości wyko-
rzystuje się schemat znany też z literatury mądrościowej. Zupełnie od-
mienna jest teodycea w Hi, w której wskazano na błąd logiczny tkwiący 
nauce o sprawiedliwej odpłacie, nawet jeśli w pierwszym rzędzie mogło 
w Hi chodzić o uwolnienie jednostki od niesprawiedliwego ostracyzmu 
społecznego. W Kpł – zdaniem M. Douglas – brak powodzenia znajduje 
wyjaśnienie w złamaniu kosmicznego porządku. Jak można się zatem 
przekonać, w Starym Testamencie dominuje prorocka wersja teodycei. 
Niewiele zmieniają w tym obrazie prorockie obietnice, gdyż zakładają 
poprzedzający je sąd. Ale są ten nie przekreśla nadziei. Autorzy staro-
testamentowi nie pomijają ciemnej strony życia, dostrzegą konieczność 
wyjaśniania cierpienia, odwołując się do Bożego działania i przeważnie 
podkreślając Bożą sprawiedliwość. Czy pomimo tego Bóg mógł być 
postrzegany jako źródło zła? Nie wykluczone, że znaczącym faktorem 
dla wiązania Boga ze złem mógł być monoteizm. Jednak większość 
starożytnych bogów była źródłem dobra i zła w świecie, tak że nie może 
to uchodzić za wyróżnik systemu monoteistycznego. Opowiadania 
z Rdz 32,23-33 i Wj 4,24-26 trzeba czytać w  izraelskim kontekście: 
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pierwsze odzwierciedla Boży sąd, który kończy się wraz z nastaniem 
dnia, a drugie ujawnia wrogość JHWH wobec Mojżesza z powodu jego 
nieobrzezania. Nie mają więc demonicznego, irracjonalnego charakteru. 
Wypowiedzi takie jak 1Sm 2,6-7; Hi 1,21; 2,10; Kzn 7,14; Pwt 32,29; 
Iż 45,7; Am 3,6 i Tr 3,38 demonstrują w rzeczywistości Bożą zdolność 
i moc do pomszczenia grzechu. Bóg może dać człowiekowi to, na co 
zasługuje – akcent spoczywa na niearbitralnym działaniu Boga w świecie 
(1Sm 26,19). Podczas gdy niektórzy autorzy biblijni pokazali, że istnieje 
porządek moralny, z którego punktu widzenia można oceniać samego 
Boga, to dla innych dobre było to, co Bóg nakazuje i jak działa (Hi 38-39 
czy Kzn 3,11). W tym sensie myślenie dawnego Izraela było przedfi lo-
zofi czne, prezentowano różne możliwości, które nie musiały być ze sobą 
uzgodnione. Boga nie postrzegano jednak jako irracjonalnego tyrana, 
lecz najczęściej starano się wyjaśnić, że Bóg działa sprawiedliwie, i to 
pomimo trudności w usprawiedliwieniu takiej wiary. Bóg był pomyślany 
jako potężny, mądry, łagodny, ale Jego cierpliwość miała granice i mógł 
zmieniać zdanie, jako że był wolny. Teksty biblijne nie ukazują Boga 
w kategoriach „teologii doskonałości”, lecz emocjonalnego, a nawet 
ambiwalentnego, Boga, którego warto próbować poznać. Bóg czczony 
przez Izraelitów miał wiele cech antropomorfi cznych, pozytywnych 
i negatywnych. Księgi Starego Testamentu różnią się też pomiędzy 
sobą w przedstawianiu Boga jako zupełnie niepodobnego do ludzi albo 
bardzo podobnego do nich, co ma znaczenie dla etycznej idei naślado-
wania Boga (imitatio dei). Nie może ona raczej opierać na Kpł 19,2, a już 
prędzej na Pwt 10,17-19; 5,17, zakładających postępowanie analogiczne 
do Bożego działania. Podobnie Pwt 24,17-18, gdzie historia zbawienia 
chce być przykładem etycznej aktywności ludzi. J. Hempel czy E. Otto 
widzą w Bożym postępowaniu wobec ludzi model postępowania ludzi 
wobec siebie nawzajem. Paralelność pomiędzy Bożym i ludzkim postę-
powaniem nie może być jednak zupełna. Fakt, że człowiek jest „Bożym 
obrazem” zdaje się oznaczać, że Bóg jest nie tylko tym, który wydaje 
polecenia, ale również wzorem moralnego postępowania. Na przykład, 
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skoro Bóg transcenduje swój gniew, to tego samego oczekuje od ludzi. 
Może nawet powstać wątpliwość, czy przypadkiem nie mamy bardziej 
do czynienia z  imitatio hominis po Bożej stronie niż z imitatio dei 
po ludzkiej, stwarzaniem Boga na ludzkie podobieństwo (C.S. Rodd). 
Z punktu widzenia autorów biblijnych nasze dobre cechy są echem 
Bożego charakteru, który wpierw się nam objawił, a tym samym mó-
wienie o imitatio dei jest częściowo uprawnione. Jest jednym z nurtów 
myślenia etycznego, ale nie może uchodzić za centralną koncepcję 
etyczną. Skoro ludzie są w pewnym stopniu podobni do Boga, powinni 
postępować jak Bóg. 

Książka kończy się wnioskami (273-276), w których J. Barton pod-
kreśla, jak zróżnicowany obraz myślenia etycznego rysują źródła. Po-
wszechne było myślenie kategoriami moralnego porządku. Być może 
najbardziej zaskakujące jest, jak ogromną rolę odgrywa apelowanie do 
rozumu. Nawet jeśli współczesnych odbiorców porusza domniemana 
irracjonalność Biblii Hebrajskiej, zwłaszcza w odniesieniu do nieczysto-
ści, to system ten trzeba pojmować jako zasadniczo racjonalny. Całość 
zamyka bibliografi a (277-298) i pomocne indeksy (autorów, rzeczowy, 
cytatów biblijnych i starożytnej literatury; 299-336).

Książka J. Bartona jest wyjątkową pozycją o etyce w starożytnym 
Izraelu i na pewno niezwykle interesującym mówieniem koncepcji 
etycznych, które odnajdujemy m.in. w Starym Testamencie. Pokazuje 
ogromną erudycję autora, który zbiera wyniki badań, bardzo ostrożnie 
je waży i próbuje przedstawić w miarę pełny i przekonujący obraz myśle-
nia etycznego w dawnym Izraelu. Nie może on być spójny, gdyż źródła 
są wielogłosowe. Idee etyczne rzadziej niż częściej dają się sprowadzić 
do wspólnego mianownika. Stąd książka ta nie przypomina czegoś 
w rodzaju podręcznika etyki Starego Testamentu, choć prezentuje to, 
co w kwestii etyki można z niego (i nie tylko) wyczytać. Autor zawsze 
próbuje odwoływać się do konsensu czy opinii wielu/większości bada-
czy. Wprawdzie napotka się wątpliwe interpretacje czy poglądy, ale czy 
w ogóle może być inaczej? Oto kilka przykładów: 
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Czy regulacje dotyczące niewolnika Hebrajczyka (Wj 21,2-11) nie 
są prawem, dlatego że nie zawierają sankcji karnej (21)? Współczesne 
prawo cywilne również ma na celu ustalenie tego, co się komu należy, 
wzajemnych roszczeń, i może być przedmiotem postępowania sądowe-
go. Czy prawo ograniczać miałoby się do prawa karnego? Z faktu, że 
w starotestamentowym „prawie cywilnym” omawia się różne możliwości 
w ramach poszczególnych zasad ogólnych, co zostało w tekstach ozna-
czone formalnie, gdyż zasadnicza regulacja rozpoczynają się od yKi(w>), 
a podporządkowane jej szczegółowe rozwiązania od ~ai(w>)8, bynajmniej 
nie oznacza, że prawo to ma charakter „narracyjny” (por. 146-147). 
Można by konstrukcję tych prawa porównać do paragrafów i ustępów 
(w danym paragrafi e).

J. Barton (89) odwołuje się do inskrypcji z Kuntillet-Ajrud, która 
mówi o aszerze (Aszerze) JHWH (z suf.) i opierając się na już sfalsyfi -
kowanej jej interpretacji, widzi w niej boginię9. 

Czy rzeczywiście Hi 28 może poświadczać przekonanie o ciem-
nej stronie wiedzy (169; teza, która nie budzi zastrzeżeń w przypadku 
Rdz 3)? Poemat ten mówi o tym, że pomimo niezwykłych ludzkich 
możliwości, wiele spraw w tym świecie pozostaje poza zasięgiem czło-
wieka, tak że rozsądnym jest kierować się w swym życiu bojaźnią Bożą.

Termin amej' zdaje się tylko pozornie odnosić się w równiej nieczy-
stość rytualną i kultową (196), gdyż dla tej ostatniej mamy pojawia się 
tylko kilka przypadków, tak że może być wtórnym rozszerzeniem jego 
zastosowania (na co wskazuje też postrzeganie nieczystości w późnych 
tekstach Q). Odwrotnie, czy starotestamentową „obrzydliwość” należy 
w ogóle kojarzyć z nieczystością (196), skoro odnosi się jedynie do 
wykroczeń o charakterze moralnym?

8 Zob. np. Crüsemann Frank. 1997. Die Tora. Th eologie und Sozialgeschichte des 
alttestamentlichen Gesetzes. Wyd. 2. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus [tutaj 171].

9 Do tego m.in. Lipiński, Edward. 2006. „Religioznawstwo a językoznawstwo”. 
W Zachować tożsamość. Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur: Materiały 
z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 27-29.09.2006 (Rozprawy i Studia Biblijne 31), 
21-34. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza „Vocatio” [tutaj 27n].



Recenzje682

Omawianą książkę cechuje przesunięcie punktu ciężkości na tra-
dycje mądrościowe, na stworzenie, która wiąże się z porządku świata 
(w aspekcie kosmologicznym, społecznym, etycznym), na racjonalność 
idei etycznych w dawnym Izraelu i wreszcie na osadzenie koncepcji 
etycznych w kontekście starożytnego Bliskiego Wschodu. Na pewno 
ciekawe jest wykazanie zaskakujących podobieństw pomiędzy literaturą 
mądrością a P. Jest to książka interesująca nie tylko dla badaczy literatu-
ry starożytnego Izraela (Biblii Hebrajskiej i nie tylko), historyków idei 
etycznych, ale także, a może przede dla teologów. Nikt kto zajmuje się 
etyką teologiczną nie powinien jej pominąć.


