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We� twego syna, którego mi³ujesz, id� i z³ó¿ go w ofierze!
�Zwi¹zanie� Izaaka w literaturze i my�li rabinicznej

Go, I Beg You, Take Your Beloved Son and Slay Him!:
�Binding� of Isaac in Rabbinic Literature and Thought

Powszechnie znana, fascynuj¹ca i dramatyczna opowie�æ biblijna o zwi¹za-
niu Izaaka przez jego ojca Abrahama (tradycyjnie zwana Akeda, czyli „zwi¹-
zanie”1, Rdz 22,1-19) niew¹tpliwie nale¿y do arcydzie³ dziedzictwa literackiego
staro¿ytnych Izraelitów. Jest to kunsztowny przyk³ad krótkiego opowiadania (ca-
³o�æ zawiera siê w zaledwie czternastu b¹d� dziewiêtnastu wersach)2, o bogatej
tre�ci, rodz¹cej szereg wymagaj¹cych pytañ3. Ponadto, choæ na pozór proste,
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1 Hebrajski termin Akeda = „zwi¹zanie Izaaka”, „ofiara Abrahama” w tradycji chrze�cijañskiej.
Warto odnotowaæ, ¿e termin hebrajski akcentuje dokonany przez Abrahama akt zwi¹zania Izaaka,
podczas gdy okre�lenie �ofiara Abrahama” nazywa sens owego aktu.

2 Aktualna wersja opowiadania w tek�cie masoreckim obejmuje dziewiêtna�cie wersetów (Rdz
22,1-19). Jednak pierwotne opowiadanie by³o jeszcze krótsze: sk³ada³o siê tylko z wersetów
1-14a+19a; zob. szczegó³owe omówienie w: I. Kalimi, �The Land / Mount Moriah, and the Site of
the Jerusalem Temple in Biblical Historical Writing,� Early Jewish Exegesis and Theological Con-

troversy: Studies in Scriptures in the Shadow of Internal and External Controversies (Jewish and

Christian Heritage 2; Assen 2002), s. 9-32 zw³. 9-11 oraz przyp. 1 i 5.
3 Odno�nie do paralelnych opowiadañ w �wiecie greckim, zob. przyk³ady wymienione w:

S. Spiegel, „From the Aqedah Legends: A Piyyut on the Slaughtering of Isaac and his Resurrection

by Rab Ephraim of Buna,” The Alexander Marx Jubilee Volume, New York 1950, s. 471-547 zw³.
s. 474-475 (czê�æ hebr.; wersja ang.: tego¿, The Last Trial, t³um. J. Golden; New York 1967]; J.S.
Licht, �Isaac�s Aqedah” Encyclopedia Biblica, Jerusalem 1971), t. 6, s. 336-338 zw³. S. 336 (hebr.);

D. Flusser, S. Safrai, Who Sanctified the Well-Beloved in (lit.: from) the Womb, w: Studies in Bible
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opowiadanie to jest w rzeczywisto�ci niezwykle skomplikowane. Kryje w sobie
mo¿liwo�æ kilku ró¿nych interpretacji i punktów widzenia, ³¹cz¹cych wszystkie
czasy i kultury4. Porusza najg³êbsze emocje5 i kluczowe kwestie teologiczne, ta-
kie jak relacja miêdzy Bogiem i lud�mi, czy granice wzajemnych wymagañ
i obowi¹zków. Ponadto opowiadanie to dotyczy kluczowego problemu dokony-

wania wyborów miêdzy wiar¹ religijn¹ a fundamentalnym zobowi¹zaniem mo-
ralnym, oraz miêdzy wierno�ci¹ Bogu a wierno�ci¹ wobec wiêzów cia³a i krwi.
Dotyka te¿ kluczowych relacji miêdzyludzkich, takich jak minimalne zobowi¹-
zanie ojca wobec swego dziecka, oraz mê¿a wobec ¿ony i matki swego syna.

Nie dziwi wiêc, ¿e opowie�æ ta zajmuje poczesne miejsce we wszystkich reli-

giach odwo³uj¹cych siê do wiary Abrahama: judaizmie, samarytanizmie, chrze-
�cijañstwie i islamie, oraz w ich ró¿nych, wewnêtrznych od³amach: ¿ydzi: rabi-

niczni, karaimi, ortodoksyjni, konserwatywni i reformowani; chrze�cijanie: kato-
licy, prawos³awni i protestanci; muzu³manie: sunnici i szyici. Opowiadanie

o „zwi¹zaniu” Izaaka bezsprzecznie wywar³o ogromny wp³yw na te religie w za-

and the Ancient Near East, red. Y. Avishur, J. Blau, Jeruzalem 1978, s. 329-336 zw³. s. 329-330

(hebr.).
4 Jako uzupe³nienie targumicznych i midraszowych interpretacji �zwi¹zania� omówionych

w niniejszym artykule, zob. np. interpretacje „zwi¹zania” dokonane przez Filona z Aleksandrii, De

Abrahamo, xxxiii 172-175 (zob. The Works of Philo, t³um. C.D. Yonge, Peabody 1993, s. 426-428;

Józef Flawiusz, Antiquitates Judaicae 1.222-236 (zob. te¿ L.H. Feldman, Josephus as a Biblical

Interpreter: The Aqedah, „Jewish Quarterly Review” 75 [1985], s. 212-252); a z pó�niejszych au-
torów, Rabbi Elazar z Wormacji (Niemcy), Rabbi Mosze ben Maimon (Majmonides), Sefer HaZo-
har, Don Izaak Abarbanel, Rabbi Lewi Izaak z Berdyczowa, Rabbi Samson Rafael Hirsch, Rabbi
Abraham Izaak Kook i Abraham Joshua Heschel – wszystkie komentarze zebrane i omówione w:

A. Evan Chen, The Biding of Isaac: Mystical and Philosophical Interpretation of the Bible, Tel

Aviv 2006; hebr. Zob. tak¿e Y. Elbaum, From Sermon to Story: The Transformation of the Akedah,

„Prooftexts – A Journal of Jewish Literary History” 6 (1986), s. 97-116; R.M. Jensen, The Biding

or Sacrifice of Isaac: How Jews and Christians See Differently, „Bible Review”, October 1993,

s. 42-52; M.M. Caspi, S.B. Cohen, The Binding (Aqedah) and its Transformations in Judaism and

Islam: The Lambs of God, Lewiston, N.Y. 1995; L.A. Berman, The Akedah: The Binding of Isaac,

Northvale, N.J. 1997 [praca wa¿na zw³aszcza ze wzglêdu na antologiê pogl¹dów autorów pisz¹-
cych w jidysz oraz wspó³czesnych autorów i my�licieli]); The Sacrifice of Isaac: The Aqedah (Ge-

nesis 22) and Its Interpretations, red. E. Noort and E.J.C. Tigchelaar, (Themes in Biblical Narrati-

ve 4; Leiden 2002); oraz L.H. Kant, Restorative Thoughts on an Agonizing Text: Abraham’s Bin-

ding of Isaac and the Horror of Mount Moriah (Genesis 22), „Lexington Theological Quarterly”

38 (2003), s. 77-109, 161-194.
5 Por. E. Kessler, Bound by the Bible: Jews, Christians and the Sacrifice of Isaac, Cambridge

2004, s. 31. Szczegó³owa krytyczna recenzja ksi¹¿ki, zob. Kalimi, Bound by the Bible? – A Review

Essay on Edward Kessler, Bound by the Bible, Jews, Christian and the Sacrifice of Isaac, „Review of

Biblical Literature” 9 (04/2005): http://www.bookreviews.org/pdf/4501_4561.pdf (krótsza wersja
artyku³u, zob. „Journal of Biblical Literature” 124, 2005, s. 371-376).

6 Istniej¹ liczne przyk³ady dzie³ sztuki podejmuj¹cych ten temat. Ze staro¿ytno�ci i �rednio-
wiecza warto wspomnieæ fresk z synagogi w Dura Europos oraz mozaiki pod³ogowe synagogi
w Beth Alpha i Seforis. Ze sztuki chrze�cijañskiej godne uwagi s¹ drzeworyty z Biblia pauperum,

ksi¹¿ka blokowa (ok. 1460), Drezno.
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kresie ich systemu wierzeñ i my�li, liturgii, literatury i sztuki6. Niew¹tpliwie,
wspomniane wy¿ej kwestie nurtowa³y nie tylko twórców i badaczy Talmudu, lecz
równie¿ wiele wcze�niejszych i pó�niejszych pokoleñ ¿ydowskich (i nie-¿ydow-
skich) my�licieli: teologów i filozofów, pisarzy, poetów i egzegetów, artystów
i kompozytorów. Wszyscy oni podejmowali, i nadal podejmuj¹, trud zrozumie-
nia i zinterpretowania tej zadziwiaj¹cej i przera¿aj¹cej opowie�ci.

Historia interpretacji opowiadania o „zwi¹zaniu” jest niemal tak stara jak sama
opowie�æ, gdy¿ siêga wczesnych etapów kszta³towania siê biblijnej narracji (np.
Rdz 22,14b; 2Krn 3,1)7. Niniejsze studium wska¿e kilka perspektyw okre�laj¹cych
znaczenie, interpretacjê i oddzia³ywanie „zwi¹zania”, wybranych spo�ród ca³ego
konglomeratu literatury i my�li rabinicznej. Zamiarem autora jest na�wietliæ stano-

wiska rabinów wobec Boga, który domaga siê od swego wiernego s³ugi tak nie-
zwyk³ego czynu; wobec Abrahama, który mi³o�æ i wierno�æ wzglêdem Boga sta-
wia ponad mi³o�æ i wierno�æ wzglêdem siebie samego, swego syna, ¿ony, rodziny
i przyjació³; wobec Izaaka, który, jak siê wydaje, by³ gotowy z³o¿yæ siebie w ofie-
rze i wspó³dzia³a³ ze swym ojcem; oraz wobec Sary, która w ogóle nie jest wspo-

mniana w opowiadaniu.

I. RABINI I TEOLOGICZNO-ETYCZNE WARTO�CI �ZWI¥ZANIA�

Chocia¿ biblijny narrator nie krytykuje ¿adnej z postaci wymienionych

w opowiadaniu, to jednak sk³ania ono do postawienia kilku pytañ teologicznych
i etycznych, które w sposób szczególny odnosz¹ siê do Boga z jednej strony,

a Abrahama z drugiej. Przyjrzyjmy siê tym pytaniom i zbadajmy, jak – je�li
w ogóle – podejmuj¹ je rabini.

1. Bóg wystawia Abrahama na próbê

Rozdzia³ 22 jest jedynym miejscem w ca³ej Ksiêdze Rodzaju, gdzie Bóg ¿¹da
ofiary od cz³owieka, a ponadto wskazuje dok³adnie co, jak i gdzie ma byæ ofia-
rowane, nie pozostawiaj¹c mu ¿adnej alternatywy8. Bóg nakazuje Abrahamowi,
aby z³o¿y³ swego d³ugo oczekiwanego, umi³owanego syna Izaaka, w ofierze ca-
³opalnej na jednym z pagórków kraju Moria (werset 2). ¯yczenie to wydaje siê
co najmniej zaskakuj¹ce, je�li nie wrêcz absurdalne: potê¿ny Król wszech�wiata,

posiadaj¹cy mnóstwo stad owiec i byd³a, „³aknie” jedynego jagniêcia podesz³ych

7 Zob. Kalimi, The Land / Mount Moriah, s. 9-15. Spis dodatkowej literatury pomocniczej

i jej krótka analiza w: C. Westermann, Genesis 12-36, A Commentary, t³um. J.J. Scullion, Augs-
burg 1981, t. 2, s. 351-354.

8 Ksiêgi Powtórzonego Prawa i Liczb tak¿e wskazuj¹ dok³adnie „co, jak i gdzie” ma byæ ofia-
rowane. Jednak wiêkszo�æ ofiar zwierzêcych i ro�linnych uwarunkowanych jest osobistym wolnym
pragnieniem, pope³nionym wykroczeniem i sytuacj¹ materialn¹ sk³adaj¹cego ofiarê (np. Lb 1-3).
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wiekiem rodziców. Jak mi³osierny Bóg móg³ byæ tak okrutny wzglêdem Swego
wiernego s³ugi i bezwarunkowo ¿¹daæ, aby ten zamordowa³ swego umi³owanego
syna? Jak Bóg móg³by ¿¹daæ czego�, co ca³kowicie zaprzecza Jego w³asnym
przykazaniom, takim jak: „kto przeleje krew ludzk¹, przez ludzi ma byæ przelana
krew jego” (Rdz 9,6; które pojawia siê w zakoñczeniu tekstu biblijnego, poprze-
dzaj¹cego opowiadanie o „zwi¹zaniu”) i „Nie bêdziesz zabija³” (Wj 20,13 // Pwt

5,17; pojawiaj¹cego siê po opowiadaniu o „zwi¹zaniu”)9?

Co wiêcej, historia „zwi¹zania” jest jedyn¹ spo�ród opowie�ci o Abrahamie,
która rozpoczyna siê od s³ów: „Bóg wystawi³ Abrahama na próbê” (Rdz 22,1)10.
Takie rozpoczêcie rzeczywi�cie ³agodzi krytykê czytelników wobec okrucieñstwa
Boga11, wyja�niaj¹c, ¿e nie domaga³ siê On od tego podesz³ego wiekiem mê¿-
czyzny ofiary z cz³owieka, lecz wykazania siê bezwarunkow¹ wiar¹. I faktycz-

nie, owa wyj�ciowa intencja znajduje potwierdzenie w zakoñczeniu opowiada-

nia (Rdz 22,11-12). Rabini pod¹¿aj¹ w swych interpretacjach za tekstem biblij-
nym i uwa¿aj¹ ca³e opowiadanie za historiê próby. Bóg wystawia wierno�æ
Abrahama na ostateczn¹ i ca³kowit¹ próbê: czy jest on gotowy daæ Bogu to, co
ma najcenniejszego � swego umi³owanego syna?

Dlaczego jednak Bóg mia³by w ogóle wystawiaæ Abrahama na próbê? Je�li
z góry zna jej wynik, dlaczego wystawia na ni¹ Abrahama? Je�li za� nie zna

wyniku (a tak w³a�nie okazuje siê ze s³ów „teraz pozna³em, ¿e boisz siê Boga�”

Rdz 22,12b) – opowiadanie stawia pod znakiem zapytania doskona³o�æ Boga. In-

terpretacja harmonizuj¹ca �ród³a rabiniczne (np. Genesis Rabba 56,7; ok. 400-

500 n.e.)12 i jej �redniowieczni kontynuatorzy13 nie rozwi¹zuj¹ tego problemu.

Pogl¹d, ¿e Bóg zna³ wynik, ale po prostu chcia³ ukazaæ ludziom sprawiedliwo�æ
Abrahama, jest nie do utrzymania, poniewa¿ w czasie „zwi¹zania” nie by³o ni-
kogo na górze (chyba, ¿e powiemy, i¿ Bóg wiedzia³, ¿e ta historia bêdzie w przy-
sz³o�ci opowiedziana nastêpnym pokoleniom). Ponadto, jak stwierdza Hans Blu-

9 Dlatego te¿ w 1798 r. Immanuel Kant przytacza³ Rdz 22 jako przyk³ad na to, ¿e Bóg nie
móg³ by³ naprawdê kazaæ Abrahamowi zabiæ Izaaka, poniewa¿ stanowi³oby to pogwa³cenie prawa
moralnego; zob. Westermann, Genesis 12-36: A Commentary, t. 2, s. 354.

10 Na temat „próby” jako takiej, zob. J. Licht, Testing in the Hebrew Scriptures and in Post-

Biblical Judaism, Jerusalem 1973; (hebr.).
11 Podobnie, opowiadanie w Ksiêdze Hioba 1-2 stanowi t³o, wyja�niaj¹ce, ¿e Bóg tylko wy-

stawia Hioba na próbê, po to, by ukazaæ jego wierno�æ Bogu, tak w dobrej, jak i z³ej doli.
12 W niniejszym artykule cytujê szeroki wybór �róde³ rabinicznych (i innych). Nie zawsze jest

³atwo ustaliæ dok³adny czas ich redakcji. Przytaczam przybli¿one b¹d� przyjête daty �róde³, aby
daæ czytelnikowi jaki� pogl¹d na ich chronologiczn¹ sekwencjê i rozwój. Odno�nie do niektórych
midraszy przyjmujê ustalenia za: M.D. Herr, „Midrash”, Encyclopedia Judaica, Jeruzalem 1971,
s. 1511-1512. Tym niemniej, nale¿y pamiêtaæ, ¿e pó�na redakcja dzie³a nie wyklucza mo¿liwo�ci,
¿e zawiera ono du¿o wcze�niejszy materia³/tradycjê.

13 Zob. np. Saadia Gaon i Abraham ibn Ezra, komentarze nt. miejsca; oraz Majmonides, Prze-
wodnik b³¹dz¹cych, 3,24.
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menberg, niemiecki filozof ¿ydowski: „Tym, czego filozofowie nie s¹ w stanie
zaakceptowaæ ze strony Boga jest pos³uszeñstwo, jakiego wymaga On od Abra-
hama � pos³uszeñstwo stoj¹ce w ca³kowitej w sprzeczno�ci z natur¹ � aby z³o¿y³
w ofierze swego jedynego syna i odwo³anie tego nakazu w ostatniej chwili przez
g³os pos³añca niebieskiego”14.

Rabini nie krytykuj¹ ¿¹dania Boga, jak czyni to pó�niej �redniowieczny ko-
mentator i filozof ¿ydowski, Rabbi Josef ibn Kaspi (Prowansja, p³d.-wsch. Fran-
cja; 1280-1332), który pyta: Jak Pan móg³ nakazaæ tak¹ potworno�æ?15. Ich zda-
niem Bóg nigdy nie przeznaczy³ Izaaka na ofiarê ca³opaln¹. Tak wiêc werset cze-
go nie nakaza³em i co nie przysz³o Mi nawet na my�l (Jr 7,31), zgodnie z tekstem

odnosz¹cy siê do ofiar z dzieci na wy¿ynie Tofet/w dolinie Ben-hinnom, zostaje

odniesiony do przypadku „zwi¹zania” (Talmud Babiloñski, Ta’anit 4a [ok. 500

n.e.]). Co wiêcej, aby z³agodziæ wymowê problematycznej próby, na któr¹ Bóg
wystawia Abrahama, rabini obieraj¹ w Genesis Rabba 56,8 inny kierunek: „Nie
powiedzia³em ci �zabij go’, ale ‘we� go na górê’”. Wed³ug tego �ród³a, nie by³o
nigdy zamiarem Boga domagaæ siê od Abrahama z³o¿enia syna w ofierze. To

Abraham b³êdnie zrozumia³, ¿e ma tak uczyniæ16. Wydaje siê, i¿ rabiniczna kon-
cepcja, jakoby baran Abrahama zosta³ stworzony o zmierzchu (Tanchuma [Bu-

ber] 17,2; ok. prze³omu VIII/IX w.)17 ma na celu propagowanie nastêpuj¹cej
my�li: Bóg przygotowa³ barana ju¿ w pierwszy szabatowy wieczór tygodnia
Stworzenia, i od tego czasu baran ów czeka³, by zast¹piæ Izaaka18. Bóg przygoto-
wa³ barana na d³ugo przed narodzinami Izaaka i na d³ugo nim zwróci³ siê do
Abrahama, by z³o¿y³ go w ofierze ca³opalnej. Wynika st¹d, ¿e z³o¿enie Izaaka
w ofierze nigdy nie by³o zamiarem Boga. �ci�lej mówi¹c, rabini uwa¿aj¹ „zwi¹-

14 „Was die Philosophen an diesem Gott nicht ertragen konnten, war der Gehorsam wider alle

Natur, den er von Abraham forderte, als er ihm das Opfer des einzigen Shones auferlegte und erst

im letzten Augenblick durch eine Botenstimme vom Himmel verhinderte.” Zob. H. Blumenberg,

Matthäuspassion, Frankfurt a.M. 1988, s. 111.
15 Zob. Ch. Kasher, „‘How Could the Lord Command Such an Abomination to be done?’ –

Rabbi Joseph ibn Caspi’s Critics on the Binding of Isaac”, Et-Hadaat 1 (1997), s. 38-46 (hebr.).

Kasher omawia tak¿e szczegó³owo ró¿ne odpowiedzi ibn Kaspiego na to problematyczne zagad-
nienie teologiczne. Ogólnie bior¹c, odpowiedzi charakteryzuje filozoficzny i filologiczny wysi³ek
z³agodzenia nakazu, a nawet oddzielenia go od Boga. Wed³ug ibn Kaspiego, wielko�æ Abrahama
wyra¿ona zosta³a w zakoñczeniu opowiadania: „Nie podno� rêki na ch³opca” (Rdz 22,12), a wiêc
pos³uszeñstwo Bogu, by nie zabijaæ Izaaka, nie za� na pocz¹tku opowiadania: „We� twego syna�
i z³ó¿ go w ofierze” (Rdz 22,2).

16 W �redniowieczu, Raszi (1040-1105) pod¹¿a za t¹ interpretacj¹ w swym komentarzu do Rdz
22,12.

17 Por. Awot 5,9 (prawdopodobnie pó�ny dodatek do Miszny [ok. 200 n.e.], Awot).
18 Wydaje siê, ¿e tradycjê tê wyra¿a tak¿e ostatni panel mozaiki pod³ogowej synagogi w Beth

Alpha (VI w. n.e.). Panel przedstawia barana nie tak, jak opisany jest w tek�cie biblijnym, tzn.

„uwik³anego rogami w zaro�lach”, lecz czekaj¹cego z boku, przywi¹zanego do krzewu.
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zanie” za ostateczn¹ i najwy¿sz¹ z dziesiêciu prób19. Bóg da³ Abrahamowi wol-
no�æ wyboru, ale jednocze�nie za¿¹da³ od niego dokonania „w³a�ciwego” wybo-

ru, tak by wszyscy uznali sprawiedliwo�æ i bezwarunkow¹ wierno�æ Abrahama.
Dlatego te¿ Talmud Babiloñski, Sanhedryn 89b zawiera nastêpuj¹cy opis:

Rabbi Symeon ben Abba powiedzia³: na (àð), co mo¿e oznaczaæ tylko usiln¹ pro�bê.
Mo¿na to porównaæ do króla z krwi i ko�ci, który stoczy³ wiele wojen, wygranych
dziêki pomocy wielkiego wojownika. Jaki� czas potem stan¹³ w obliczu ciê¿kiej bi-
twy. Wtedy rzek³ mu: �Proszê ciê, wesprzyj mnie w tej bitwie, ¿eby ludzie nie po-
wiedzieli, ¿e poprzednie nie by³y prawdziwe�. Podobnie i �wiêty Jedyny, niech bê-
dzie b³ogos³awiony, powiedzia³ do Abrahama: �Wypróbowa³em ciê w wielu próbach,
a ty znios³e� je wszystkie. Ze wzglêdu na Mnie b¹d� nieugiêty i w tej próbie, ¿eby
ludzie nie powiedzieli, ¿e poprzednie nie by³y prawdziwe.

Chocia¿ wiêc rabini nie krytykowali Boga w sprawach szczegó³owych, to

jednak najwyra�niej kwestionowali ca³e opowiadanie o „zwi¹zaniu”. Innymi s³o-
wy, nawet je�li „zwi¹zanie” jest tylko ‘prób¹’ wiary Abrahama, a faktycznie pod-
danie cz³owieka próbie przez Boga odgrywa wa¿n¹ rolê w my�li biblijnej20, jest

to próba zbyt okrutna. Czy tak okrutna próba znajduje jakiekolwiek uzasadnie-
nie? Dlaczego Bóg nagle poprosi³ Abrahama o ofiarowanie swego syna?

Aby rozwik³aæ tê trudno�æ, rabini rozwa¿ali wyra¿enie otwieraj¹ce opowie�æ:

äìàä íéøáãä øçà éäéå (Rdz 22,1a). Wyra¿enie to jest dobrze znane, zw³aszcza
z narracyjnych i historycznych czê�ci Biblii Hebrajskiej21 i na ogó³ znaczy „nie-
d³ugo potem”22. Jest to wyra¿enie techniczne, skonwencjonalizowane, ³¹cz¹ce

kilka opowiadañ w jeden ci¹g, lub okre�laj¹ce miejsce jakiego� opowiadania
w ³añcuchu kilku narracji. Niekiedy zastêpuje dok³adn¹ datê, znajduj¹c¹ siê we
wcze�niejszej partii tekstu23. Tym niemniej, we wczesnej egzegezie ¿ydowskiej,
wyra¿enie to rozumiano jako wyznacznik chronologii zdarzeñ w opowiadaniu,
przez odniesienie ich do zdarzeñ zrelacjonowanych we wcze�niejszym opowia-

daniu/opowiadaniach. Termin íéøáã (l.mn. od øáã) interpretowano albo jako „s³o-
wo” (np. Rdz 39,17; 44,4-7; Pwt 1,1; 4,12), albo jako �czyn, rzecz” (np. Rdz

19 Zob. Awot 5,3; Pirkei de Rabbi Eliezer 26. Dziesiêæ „prób” rozpoczyna siê od nakazu dane-
go Abrahamowi przez Boga, „Wyjd� do kraju, który ci uka¿ê” (Rdz 12,1) a koñczy tymi samymi
s³owami: „Id� do kraju � na jednym z pagórków, jakie ci wska¿ê” (Rdz 22,2). Szczegó³owe omó-
wienie tej literackiej cechy cyklu opowiadañ o Abrahamie w: Kalimi, The Land / Mount Moriah,

s. 9-10. Odno�nie do charakterystycznej reakcji Abrahama na „pierwsz¹” i „ostatni¹” próbê zob.
poni¿ej, przyp. 33.

20 Zob. np. Wj 15,25; 16,4; Pwt 8,2, 16; 13,4; Sdz 2,22; Hi 1-2.
21 W�ród licznych zastosowañ tego s³owa (np. Rdz 15,1; 39,7; 48,1), warto odnotowaæ naj-

bli¿sze, w nastêpnym akapicie omawianego rozdzia³u � Rdz 22,20a.
22 Np. Jewish Study Bible t³umaczy Rdz 22,1: „Some time afterward, …”.
23 Por. np. 2Krl 32,1 z 2Krl 18,13 // Iz 36,1; zob. tak¿e Kalimi, The Reshaping of Ancient Isra-

elite History in Chronicles, Winona Lake 2005, s. 23-24.
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18,25; 39,19; 2Krn 32,1)24. Odpowiednio wiêc rozumiano äìàä íéøáãä øçà éäéå

albo jako „po tych s³owach”, albo jako „po tych czynach/rzeczach”:

(1) íéøáã = „s³owa”: w Talmudzie Babiloñskim, Sanhedryn 89b rabini poda-
j¹ nastêpuj¹c¹ interpretacjê:

I wydarzy³o siê po tych s³owach, ¿e Bóg wystawi³ Abrahama na próbê� (Rdz 22,1) �
co znaczy �po�? � Rabbi Johanan rzek³, powo³uj¹c siê na autorytet Rabbiego Jose
ben Zimra: �po s³owach szatana, jak jest napisane, �Dziecko podros³o i zosta³o od³¹-
czone od piersi [Abraham wyprawi³ wielk¹ ucztê w tym dniu, w którym Izaak zosta³
od³¹czony od piersi]� (Rdz 21,8). Na to szatan rzek³ do Wszechmocnego: «W³adco
wszech�wiata! Raczy³e� ³askawie obdarzyæ tego starca owocem ³ona w wieku stu lat,
jednak z ca³ej uczty, jak¹ przygotowa³, nie z³o¿y³ Tobie w ofierze nawet jednej syno-
garlicy czy go³êbia! Wszystko uczyni³ wy³¹cznie na cze�æ swego syna!» Odrzek³ On
(=Bóg), «Jednak gdybym powiedzia³ mu: �Z³ó¿ Mi w ofierze swego syna�, uczyni³-
by to bez wahania». Natychmiast �Bóg wystawi³ Abrahama na próbê� I powiedzia³
«We�, proszê (àð), twego syna» (Rdz 22,1).

Midrasz ten ³¹czy opowiadanie o „zwi¹zaniu” z opowiadaniem o d³ugo ocze-
kiwanym narodzeniu Izaaka (Rdz 21,5; por. 17,17) oraz �wiêtowaniem tego wy-
darzenia przez podesz³ych wiekiem rodziców, jak wynika z wersetów otwieraj¹-
cych poprzedni rozdzia³ (Rdz 21,1-8). Przez to jeszcze dobitniej uwydatnia okru-
cieñstwo Bo¿ego nakazu, aby Abraham zabi³ Izaaka! Ponadto, o ile opowiadanie

biblijne przekazuje, ¿e „zwi¹zanie” ma �ród³o w decyzji Boga, by wystawiæ
Abrahama na próbê, �ród³em interpretacji midraszowej jest niegodne zachowa-
nie Abrahama i z³o�liwe s³owa szatana. Intencja rabinów jest wiêc jasna: uspra-

wiedliwienie Boga (teodycea), i zrzucenie winy na Abrahama i szatana. Jednak
to podej�cie otwiera nowy front teologiczny: Jak to siê sta³o, ¿e z³a si³a, szatan,

ma tak przes¹dzaj¹cy wp³yw na decyzje Boga? Rabini zupe³nie nie uwzglêdniaj¹
tego problemu.

Tym niemniej, warto zauwa¿yæ, ¿e ten kierunek interpretacji teologicznej

zakorzeniony jest w literaturze pó�nobiblijnej, i znany jest ju¿ z Ksiêgi Kronik
i Ksiêgi Hioba:

1) Opowiadanie otwieraj¹ce Ksiêgê Hioba mówi, ¿e to szatan nak³oni³ Boga,
by wystawi³ Hioba na próbê (1,6-2,8 zw³. 2,3)25, mimo i¿ Hiob by³ bogobojny
(1,1, 8-9; podobnie jak Abraham, Rdz 22,12).

2) 1Krn 21,1 relacjonuje: „Powsta³ szatan przeciwko Izraelowi i pobudzi³
Dawida, ¿eby policzy³ Izraela”, podczas gdy wcze�niejszy tekst paralelny poda-

24 Por. np. Revised Standard Version (RSV) i New Revised Standard Version (NRSV): „After

these things”. Zwrot ten zosta³ przet³umaczony podobnie w wydaniu Jewish Publication Society:

„And it came to pass after these things”. Luther-Bibel przek³ada go jako: �Nach diesen Geschich-
ten�; za� Die Bibel – Einheitsübersetzung jako: „Nach diesen Ereignissen”.

25 Chocia¿ nie pojawia siê tu s³owo �próba”, kontekst opowiadania nie pozostawia w¹tpliwo-
�ci co do tego, ¿e wystawienie Hioba na próbê jest centralnym tematem ksiêgi.
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je: �Jeszcze raz Pan zap³on¹³ gniewem przeciw Izraelitom. Pobudzi³ przeciw nim

Dawida s³owami: «Id� i policz Izraela i Judê»„ (2Sm 24,1)26.

Ta charakterystyczna cecha midraszu do „zwi¹zania”, zosta³a wypracowana

ju¿ w epoce przedrabinicznej. Ksiêga Jubileuszów (ok. 161-140 p.n.e.) stwier-
dza, ¿e �Ksi¹¿ê Mastema” (paralelne okre�lenie na szatana, diab³a, nêkaj¹cego
demona)27, nak³oni³ Boga, by wystawi³ Abrahama na próbê, chocia¿ nie w¹tpi³,
¿e Abraham, podobnie jak Hiob, zdo³a j¹ przej�æ pomy�lnie (Hi 1,9-11):

[�] dosz³y do nieba s³owa o Abrahamie, ¿e wiernie spe³nia³ wszystko, co mu pole-
cono i mi³owa³ Pana, i dochowa³ wiary we wszystkich niedolach. I przyszed³ Ksi¹¿ê
Mastema i rzek³ do Pana: «Spójrz, Abraham mi³uje Izaaka, swego syna. I cieszy siê
nim najbardziej ze wszystkiego. Powiedz mu, ¿eby z³o¿y³ go na o³tarzu jako ofiarê
ca³opaln¹. A zobaczysz, czy spe³ni to. I poznasz, czy jest wierny we wszystkim,
w czym wystawisz go na próbê» (Jub 17,15-16)28.

Z kolei Pseudo-Filon, Liber Antiquitatum Biblicarum 32,1-429, stwierdza, ¿e to
nie jedna postaæ niebieska, szatan/Ksi¹¿ê Mastema �nak³oni³” Boga, by nakaza³
Abrahamowi z³o¿yæ swego syna w ofierze, ale wszyscy zazdro�ni anio³owie.
W ka¿dym razie, wed³ug tego samego �ród³a, nie by³a to inicjatywa samego Pana:

A wszyscy anio³owie byli zazdro�ni o niego [= Izaaka], i Bóg powiedzia³ do niego,
«Zabij owoc swego cia³a dla mnie i z³ó¿ w ofierze to, co zosta³o ci dane przeze
mnie». A Abraham nie spiera³ siê, ale wyruszy³ natychmiast (tam¿e, 1-2)30.

26 Wydaje siê, ¿e przez s³owo szatan Kronikarz rozumia³ nie negatywn¹ postaæ ludzk¹, jak
w 1Krl 11,14.23 (Hadad Edomita i Rezon Aramita), ale metafizycznego diab³a, jak w przypadku
historii Hioba (Hi 1,6-12). Tak w³a�nie zosta³o to s³owo przet³umaczone na grecki w Hi i Krn
äéÜâïëïò („diabe³”), podczas gdy w 1Krl 11,14 (wersety 23-25 tekstu masoreckiego 1Krl 11 nie
pojawiaj¹ siê w LXX) t³umacz dokona³ po prostu transliteracji s³owa hebrajskiego: óáôá~~í („sza-

tan”).
27 W Ksiêdze Jubileuszów 49,2, s³owa „si³y Mastemy” zastêpuj¹ termin úéçùîä „niszczyciel”,

który pojawia siê w Wj 12,23. Termin ten pojawia siê czêsto w Zwojach znad Morza Martwego
(np. 1QM 13:11 i 1QS 3:23; 4Q390 1:11). Co wiêcej, „Rdzeñ s³owa mastema jest bardzo podobny
do rdzenia s³owa satan zarówno w formie (stm vs. stn) jak i znaczeniu („byæ wrogim wobec” vs.

„oskar¿aæ, sprzeciwiaæ siê�); zob. S.M. Olyan, A Thousand Thousands Served Him: Exegesis and

the Naming of Angels in Ancient Judaizm, „Texte und Studien zum Antike Judentum” 36; Tübin-

gen 1993, s. 66-67 zw³. s. 67.
28 Autor Ksiêgi Jubileuszów stwierdza, ¿e po tym, jak Abraham zwyciêsko przeszed³ próbê,

Ksi¹¿ê Mastema wstydzi³ siê swego pod¿egania do niegodziwo�ci (Jub 18,11-12).
29 Na ogó³ ksiêga datowana jest na okres przed zburzeniem Drugiej �wi¹tyni (70 n.e.) albo

„oko³o czasu Jezusa”. Zob. D.J. Harrington, Pseudo-Philo: A New Translation and Introduction,

w: J.H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, The Anchor Bible Reference Library;
Garden City 1985), t. 2, s. 297-377 zw³. s. 299. Flusser jest zdania, ¿e kompozycja ksiêgi przypada

na dwie pierwsze dekady po zburzeniu �wi¹tyni, zob. D. Flusser, „A New Commentary on Pseu-

do-Philo’s Liber Antiquitatum Biblicarum”, Tarbiz 67 (1997/98), s. 135-138 zw³. s. 136 (hebr.).
30 Co ciekawe, Liber Antiquitatum Biblicarum 18:5; 40:2 podaje, ¿e Abraham spe³ni³ ten na-

kaz „chêtnie”.
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Jeszcze inna legenda do Rdz 22,1 pojawia siê w Targumie Pseudo-Jonatana

(ok. VII-VIII w. n.e.). Tak¿e tutaj, termin íéøáã rozumiany jest jako s³owa, nie

jest jednak przypisany szatanowi/Ksiêciu Mastemie, lecz wpisany w spór Izaaka

z Iszmaelem. Wydarzenie „zwi¹zania” natomiast skojarzone zosta³o z bli¿szym
opowiadaniem, z po³owy poprzedniego rozdzia³u, gdzie jest mowa o Izaaku

i Iszmaelu (Rdz 21,9-21). Wed³ug tej legendy, Bóg za¿¹da³ od Izaaka dotrzyma-

nia s³owa:

I wydarzy³o siê po tych s³owach, ¿e Izaak i Iszmael zaczêli siê spieraæ. Iszmael po-
wiedzia³: «Jest rzecz¹ s³uszn¹, ¿ebym to ja by³ dziedzicem mego ojca, gdy¿ jestem
jego pierworodnym synem». Lecz Izaak powiedzia³: «Jest rzecz¹ s³uszn¹, ¿ebym to
ja by³ dziedzicem mego ojca, gdy¿ jestem synem Sary, jego ¿ony, a ty jeste� synem
Hagar, s³u¿ebnicy mej matki». Na to Iszmael rzek³: «Jestem bardziej sprawiedliwy
od ciebie, poniewa¿ zosta³em obrzezany, kiedy mia³em trzyna�cie lat; a gdybym nie
zechcia³, nie podda³bym siê obrzezaniu». Izaak odrzek³: «Czy¿ nie mam teraz trzy-
dziestu siedmiu lat? Gdyby �wiêty Jedyny, niech bêdzie b³ogos³awiony, za¿¹da³ ode
mnie wszystkich moich cz³onków, nie zawaha³bym siê». S³owa te natychmiast us³ysza³
Pan wszech�wiata i natychmiast s³owo Pana wystawi³o Abrahama na próbê, i powie-
dzia³ do niego: «Abrahamie», a on odpowiedzia³, «Oto jestem»31.

(2) íéøáã = �czyny/rzeczy” (Boga i Abrahama): takie rozumienie tego biblij-
nego terminu nie pojawia siê w literaturze rabinicznej, lecz jest obecne w histo-
rycznych pismach Józefa Flawiusza, Dawne dzieje Izraela 1,223-224 (ok.

93-94 n.e.):

I osi¹gn¹³ to [= �zwi¹zanie�] dziêki pomocy Bo¿ej. Ale przedtem Bóg, chc¹c wyba-
daæ jego pobo¿no�æ, ukaza³ mu siê i wyliczywszy wszystkie ³aski, jakich mu udzieli³
(pozwoli³ mu przecie¿ zatriumfowaæ nad nieprzyjació³mi, opiek¹ swoj¹ zapewni³ mu
szczê�cie i, co najwa¿niejsze, da³ mu Izaaka), za¿¹da³ od Abrama, by z³o¿y³ Mu tego
syna jako ofiarê ca³opaln¹ na szczycie góry Moria32.

Flawiusz nie ³¹czy „zwi¹zania” z jakim� jednym opowiadaniem, b¹d� kilko-
ma opowiadaniami33 z poprzedniego rozdzia³u, lecz raczej z wszystkimi czynami

Boga i Abrahama, zrelacjonowanymi w Rdz 12-21. Jako historyk, podkre�la
zw³aszcza polityczno-militarne zwyciêstwa, jakich Pan udzieli³ Abrahamowi
(Rdz 14). Trudno oceniæ, czy tradycja ta wyrasta ze �róde³ rabinicznych. Co cie-

31 W swym komentarzu do Rdz 22,1, Raszi sugeruje, i¿ obie rabiniczne tradycje egzegetyczne
� z Traktatu Sanhedryn 89b oraz z Targumu Pseudo-Jonatana � s¹ równorzêdnymi alternatywnymi
interpretacjami Pisma.

32 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, t³um. Z. Kubiak, J. Rado¿ycki, cz. 1, Warszawa 1993.
33 Zob. np., A.B. Ehrlich, Mikrâ ki-Pheschutô: Volume I – Divre Tora, Berlin 1899; przedruk

przez „Library of Biblical Studies”, New York 1969, s. 59-60 (hebr.). Ehrlich utrzymuje, ¿e �po
tych rzeczach” odnosi siê do dwóch pierwszych opowiadañ poprzedniego rozdzia³u (Rdz 21,1-8

i 9-21), poniewa¿ wtedy Izaak by³ jedynym dzieckiem w domu, a zatem próba polegaj¹ca na za-
braniu go z domu i z³o¿eniu w ofierze by³a o wiele trudniejsza.
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kawe, �redniowieczny komentator, Rabbi Szemuel ben Meir (Raszbam; 1080-
1160 n.e.), odnosi „zwi¹zanie” do aktu przymierza, jakie Abraham zawar³ z Fili-
stynami, co opisane jest w zakoñczeniu poprzedniego rozdzia³u (Rdz 21,22-32):

Bóg rzek³ do Abrahama: sta³e� siê dumny ze swego syna, którego ci da³em i zawar-
³e� przymierze z nimi (=Filistynami), teraz id� i z³ó¿ go w ofierze ca³opalnej, a zoba-
czymy, co stanie siê z przymierzem!

2. Abraham �rycerz wiary�

Biblijne opowiadania o Abrahamie (Rdz 12,1-25,10) pokazuj¹, ¿e nie waha³
siê on pytaæ Boga, kiedy uwa¿a³ to za konieczne. I tak, w Rdz 15,7-8 czytamy:

„Potem za� rzek³ do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiod³em z Ur chal-
dejskiego, aby ci daæ ten oto kraj na w³asno�æ». A na to Abram: «O Panie, mój
Bo¿e, jak bêdê móg³ siê upewniæ, ¿e otrzymam go na w³asno�æ?»”. Podobnie,
kiedy Bóg obwie�ci³, ¿e Sara „stanie siê matk¹ ludów i królowie bêd¹ jej potom-
kami”, Abraham roze�mia³ siê i powiedzia³ do siebie, „«Czy¿ cz³owiekowi stu-
letniemu mo¿e siê urodziæ syn? Albo czy dziewiêædziesiêcioletnia Sara mo¿e
zostaæ matk¹?» Rzek³ zatem do Boga: «Oby przynajmniej Iszmael ¿y³ pod Two-
j¹ opiek¹!»” (Rdz 17,15-17).

Abraham da³ siê te¿ poznaæ jako kto�, kto troszczy siê o niewinne ludzkie
¿ycie. Wytrwale spiera³ siê z Bogiem o zniszczenie wystêpnych miast, Sodomy
i Gomory (Rdz 18,16-33): O, nie dopu�æ do tego� O, nie dopu�æ do tego! Czy¿
Ten, który jest sêdzi¹ nad ca³¹ ziemi¹, móg³by post¹piæ niesprawiedliwie? (Rdz
18,25). Takiej relacji brak w biblijnym opowiadaniu o „zwi¹zaniu”. Czy Abra-
ham pyta³ Boga o uzasadnienie „zwi¹zania”? Czy podawa³ w w¹tpliwo�æ Bo¿e
obietnice, ¿e jego potomkowie odziedzicz¹ ziemiê Kanaan (Rdz 12,7; 15,7-21),

oraz ¿e od Izaaka bêdzie nazwane jego potomstwo (Rdz 17,19, 21; 21,12)? Wy-
daje siê, ¿e Abraham nie stawia³ pytañ, jak czyni³ to Hiob34. Nawet nie zwróci³
siê do Boga, jak Jeremiasz: Sprawiedliwo�æ jest przy Tobie, Panie, je�li zacznê
prowadziæ spór z Tob¹. Chcia³bym jednak mówiæ z Tob¹ o s³uszno�ci� (Jr 12,1).

W ka¿dym razie, opowiadanie z Rdz 22 nie ujawnia, czy, a je�li tak, to jakie
pytania byæ mo¿e zada³ Abraham, ani jakie otrzyma³ odpowiedzi35.

34 Warto zauwa¿yæ, ¿e w zakoñczeniu Ksiêgi Hioba, Bóg chwali Hioba (pomimo, a nawet
z powodu, jego pytañ), gani natomiast przyjació³ Hioba i ¿¹da od nich z³o¿enia ofiary, jako zado�æ-
uczynienia za pope³niony przez nich grzech, tj. za ich usprawiedliwianie (teodyceê) Boga i obwi-
nianie Hioba (Hi 42,7-9).

35 Sytuacja w istocie przypomina tê z „pierwszego szlaku” Abrahama (Rdz 12,1-7). Bezdziet-
ny 75-letni Abraham i bezp³odna 65-letnia Sara otrzymali nakaz wyj�cia do obcego kraju, „który
Ja [=Bóg] ci uka¿ê” (12,1). Tam Bóg obiecuje Abrahamowi ziemiê, chocia¿ by³a wówczas wci¹¿
jeszcze zamieszkana przez Kanaanejczyków (12,6)! Abraham przyjmuje obietnicê z wdziêczno�ci¹
i nie kieruje do Boga ¿adnych pytañ (12,7). Zob. tak¿e powy¿ej przyp. 18.
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Ponadto, co zaskakuj¹ce, Abraham nawet nie modli³ siê do Boga o odwo³a-
nie nakazu zabicia syna (chocia¿ mia³ wystarczaj¹co du¿o czasu, ¿eby to zrobiæ
jeszcze tej samej nocy, a tak¿e pó�niej, podczas trzydniowej wêdrówki na �wiête
wzgórze w kraju Moria). Abraham z pewno�ci¹ móg³ pomodliæ siê do Boga
i przeciwstawiæ surowy Bo¿y nakaz ofiarowania Izaaka, obietnicom, jakie Bóg
mu z³o¿y³, podobnie jak uczyni³ to pó�niej Jakub. Ten bowiem przeciwstawi³
potencjalne zg³adzenie przez Ezawa siebie i swych potomków, otrzymanym od
Boga obietnicom (Rdz 32,10-13). Mimo to Abraham, kieruj¹c siê sw¹ wiar¹
w Boga, gotowy jest spe³niæ natychmiast i bez pytania, niemoralny czyn zabicia
w³asnego syna. Czy da³ pierwszeñstwo swej wierze religijnej (íå÷îì íãà ïéá)

przed swymi zasadami moralnymi (åøéáçì íãà ïéá)? Czy Abraham tak¿e wysta-
wia Boga na próbê, ¿eby sprawdziæ, jak dalece bêdzie On egzekwowa³ sw¹ w³a-
dzê nad swym wiernym czcicielem?

Narrator biblijny podkre�la ogólnie mi³o�æ Abrahama wzglêdem Izaaka (Rdz
22,2; zob. te¿ wersety 7-9, gdzie s³owo éðá „mój syn”, åðá „jego syn” powtarza
siê trzykrotnie). Jednak nie opisuje uczuæ Abrahama bezpo�rednio po otrzyma-
niu nakazu zabicia syna. Brak takiego opisu jest czym� niezwyk³ym, je�li przy-
pomnimy sobie inn¹ sytuacjê, o wiele mniej krytyczn¹: kiedy Sara za¿¹da³a od
Abrahama, aby wypêdzi³ Iszmaela i Hagar, „To powiedzenie Abraham uzna³ za
bardzo z³e � ze wzglêdu na swego syna” (Rdz 21,9-14, zw³. w. 11). Czy podob-

ny opis jest w przypadku „zwi¹zania” po prostu niemo¿liwy z powodu nadmiaru
uczuæ, jakie wchodz¹ tu w grê? A mo¿e Abraham ca³kowicie st³umi³ sw¹ ludzk¹
i ojcowsk¹ mi³o�æ i lito�æ („jak siê lituje ojciec nad synami”, Ps 103,13), po to,
by wype³niæ Bo¿y nakaz? Czy zachodzi³ jaki� konflikt miêdzy mi³o�ci¹ Abraha-

ma do Boga a jego mi³o�ci¹ do Izaaka, miêdzy pos³uszeñstwem wobec nakazu
religijnego a przestrzeganiem warto�ci moralnej, zakazuj¹cej zabicia cz³owieka?
W jaki sposób on móg³ usprawiedliwiæ tak¹ pro�bê ze strony Boga?

Biblijny narrator nie przekazuje nam tak¿e, czy Abraham w sprawie Bo¿ego
nakazu zasiêga³ zdania Izaaka lub Sary, swej ¿ony i matki kandydata do ca³opal-
nej ofiary, lub te¿ kogokolwiek innego spo�ród najbli¿szej rodziny (np. Iszmaela

i Eleazara). Brak choæby sugestii, czy Abraham zastanawia³ siê nad potencjalnie
katastrofalnymi skutkami czynu dla swych najbli¿szych. Z opowiadania dowia-
dujemy siê jedynie, ¿e nagle, najwyra�niej w nocy, Abraham otrzyma³ nakaz, by
wzi¹æ swego syna i z³o¿yæ go w ofierze „na jednym z pagórków”, który wska¿e
mu Bóg. Nie odmówi³ zamordowania swego niewinnego syna, przeciwnie,
„nazajutrz rano” zabra³ Izaaka (i dwóch swych ludzi) i wêdrowa³ trzy dni, by
spe³niæ egoistyczny i okrutny nakaz Boga: zabicie w³asnego syna! Zacytujmy
Pseudo-Filona: „Abraham nie spiera³ siê, lecz wyruszy³ natychmiast” (Liber An-

tiquitatum Biblicarum 32,1-2).

Poniewa¿ rabini nie stworzyli ¿adnego systematycznego studium „zwi¹za-
nia” (a, prawdê powiedziawszy, poza traktatem Awot ¿aden inny traktat nie zaj-
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muje siê w sposób systematyczny zagadnieniami etycznymi)36, mo¿na st¹d wy-
snuæ mylny wniosek, ¿e kwestie etyczne i humanistyczne po prostu przekracza³y
horyzonty rabinów. Tymczasem wnikliwa ocena ró¿nych rozproszonych midra-

szy pokazuje, ¿e rabini byli �wiadomi niektórych pytañ. I tak, w Genesis Rabba

56,10 czytamy37:

Rabbi Bibi Rabba rzek³ w imieniu Rabbi Johanana: Przemówi³ do Niego: �W³adco
wszech�wiata! Kiedy nakaza³e� mi, �We� twego syna jedynego� (Rdz 22,2), mog³em
odpowiedzieæ, �Wczoraj obieca³e� mi: �Od Izaaka bêdzie nazwane twoje potomstwo�
(Rdz 21,12), a teraz mówisz mi: �tam z³ó¿ go w ofierze� (Rdz 22,2)? Lecz, Bo¿e
broñ, nie tak to rozstrzygn¹³em, ale st³umi³em moje uczucia lito�ci, aby spe³niæ Twoj¹
wolê. Mo¿e wiêc taka bêdzie Twoja wola, o Panie nasz Bo¿e, ¿e kiedy dzieci Izaaka
bêd¹ prze¿ywaæ trudno�ci, wspomnisz to zwi¹zanie na ich korzy�æ i zlitujesz siê nad
nimi.

Zatem niektórzy rabini maj¹ �wiadomo�æ, ¿e Abraham nie walczy³ z Bogiem,

lecz st³umi³ swe uczucia i ca³kowicie panowa³ nad swymi my�lami. Podobnie jak
Pseudo-Filon, nie kwestionowali natychmiastowego i �lepego pos³uszeñstwa
Abrahama wzglêdem Boga. Nie mówi¹ nic na temat tego, ¿e Abraham nawet siê
nie modli³ do Boga o odwo³anie surowego nakazu. Wydaje siê, i¿ rabini nie byli
zainteresowani karceniem Abrahama, wrêcz przeciwnie, pragnêli go zrozumieæ,
usprawiedliwiæ i chwaliæ jego postêpowanie38. Czy takie stanowisko podaje
w w¹tpliwo�æ w³asne warto�ci etyczne rabinów? Wyja�nienie stanowiska rabi-

nów wymaga uwzglêdnienia kilku uwarunkowañ:

(1) Rabini podzielaj¹ ogólny pogl¹d wy³aniaj¹cy siê z biblijnego przekazu,
¿e Abraham by³ wystawiony na próbê i okaza³ siê ca³kowicie wierny (Rdz 22,12).

Dlatego te¿ dost¹pi³ pochwa³y i nagrody w postaci b³ogos³awieñstw za sw¹ wier-
no�æ, pos³uszeñstwo i nadzwyczajny czyn, jak to jest szczegó³owo wymienione
w Rdz 22,16-18: Przysiêgam na siebie, wyrocznia Pana, ¿e ‘poniewa¿ uczyni³e�
to, a nie oszczêdzi³e� syna twego jedynego’, bêdê ci b³ogos³awi³ i dam ci potom-

stwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrze¿u morza;
potomkowie twoi zdobêd¹ warownie swych nieprzyjació³. Wszystkie ludy ziemi
bêd¹ sobie ¿yczyæ szczê�cia [takiego, jakie jest udzia³em] twego potomstwa, ‘dla-
tego ¿e us³ucha³e� mego rozkazu’.

(2) Rabini zazwyczaj unikali krytykowania patriarchów, rzeczywistych za³o-
¿ycieli narodu izraelskiego. Tendencja ta jest widoczna ju¿ znacznie wcze�niej,
pocz¹wszy od Ksiêgi Kronik; kronikarz nie krytykuje g³ównych królów Izraela:

36 Warto odnotowaæ, ¿e spo�ród 66 lub 63 Traktatów Miszny, tylko jeden � Traktat Awot ([Ety-
ka] Ojców) � po�wiêcony jest kwestiom etycznym.

37 Por. Talmud Jerozolimski, Ta’anit 2:4 ([65d]; ok. 400 n.e.).
38 Tak w³a�nie by³ i jest odbierany Abraham w religiach abrahamicznych � judaizmie, chrze�-

cijañstwie i islamie.
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Dawida i Salomona. Pomija wrêcz wszystkie niepochlebne opowie�ci o nich (np.

2Sm 11-12; 1Krl 11), jak te¿ choæby najl¿ejsze napomknienia o czym�, co mo-
g³oby zostaæ odczytane jako grzech lub niew³a�ciwe zachowanie z ich strony39.

Ta cecha sta³a siê norm¹ klasycznej literatury rabinicznej (np. �róde³ misznaic-

kich, talmudycznych, midraszowych i targumicznych), niemal ca³ej egzegezy
¿ydowskiej czasów przednowo¿ytnych i przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci liturgii ¿y-

dowskiej40. Dopiero pocz¹wszy od VII w., ³atwo�æ, z jak¹ Abraham gotów by³
ofiarowaæ swego syna, wzbudzi³a nieco zawoalowanej krytyki, która znalaz³a
wyraz w niektórych pijutim41.

(3) Najwyra�niej rabini byli zdania, ¿e Abraham tak ca³kowicie ufa³ Bogu,
i¿ wierzy³, ¿e Bóg jako� ocali Izaaka i spe³ni swe obietnice. Byæ mo¿e ich po-
gl¹d zbli¿ony by³ do wyra¿onego w innym dziele, stanowi¹cym czê�æ ¿ydow-
skiego dziedzictwa literackiego, tj. w Li�cie do Hebrajczyków 11,17-19 (ok. 60-

69 n.e.):

Przez wiarê Abraham, wystawiony na próbê, ofiarowa³ Izaaka, i to jedynego syna
sk³ada³ na ofiarê, on, który otrzyma³ obietnicê, któremu powiedziane by³o: Z Izaaka
bêdzie dla ciebie potomstwo [Rdz 21,12]. Pomy�la³ bowiem, i¿ Bóg mocen wskrze-
siæ tak¿e umar³ych, i dlatego odzyska³ go, jako podobieñstwo [�mierci i zmartwych-
wstania Chrystusa].

Tekst biblijny nie zawiera, co prawda, ¿adnego wskazania na temat wiary lub
niewiary Abrahama w zmartwychwstanie. Co wiêcej, powy¿sze �ród³o, List do

Hebrajczyków, usi³uje dostrzec u Abrahama obecno�æ idei zmartwychwstania,

podobnej do wiary w zmartwychwstanie Jezusa42. Faktycznie bowiem religia
¿ydowska w owym czasie zna³a ju¿ porównywaln¹ ideê zmartwychwstania43. Rabi-
ni z pewno�ci¹ znali te¿ stwierdzenie z Rdz 18,14a: Czy jest co�, co by³oby nie-

mo¿liwe dla Pana?

(4) Czy rabini uwa¿ali „zwi¹zanie” za akt Kidusz HaSzem (dos³ownie: u�wiê-
cenie imienia Boga, faktycznie: mêczeñstwo)? Innymi s³owy, spe³niaj¹c akt
„zwi¹zania”, Abraham by³ gotowy ofiarowaæ swego syna, a w konsekwencji

39 Zob. np. I. Kalimi, The Reshaping of Ancient Israelite History in Chronicles, s. 40-42, 94,

140-149. Nehemiasz jednak¿e nawi¹zuje do wykroczenia pope³nionego przez Salomona (Ne 13,26).
40 Inny przyk³ad: midrasz usprawiedliwia mi³o�æ Izaaka do Ezawa (Pesiqta deRav Kahana 32,

68), chocia¿ inne midrasze go krytykuj¹, zob. Tanchuma [Buber] Toledot 8; midrasz do Psalmów

Szocher Tow 7,6; Talmud Babiloñski, Megilla 28a).
41 Zob. S. Elizur, Did Abraham Our Father Transgress by Binding of Isaac?, w: The Binding

of Isaac for His Descendents: The Aqedah from an Israeli View, red. I. Rosenson, B. Lau, Tel Aviv

2003, s. 215-223 (hebr.).
42 Por. Rz 4,17 gdzie Pawe³ stwierdza, i¿ Abraham wierzy³ Bogu i ¿e Bóg Abrahama �o¿ywia

umar³ych”.
43 Zob. np., Pwt 32,39; 1Sam 2,6; Ezek 37,1-14; Miszna, Sanhedryn 10,1. Drugie z Osiemna-

stu/Dziewiêtnastu B³ogos³awieñstw koñczy siê s³owami: „B³ogos³awiony jeste� Bo¿e, który wskrze-
szasz umar³ych”.
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swoje w³asne ¿ycie i przysz³o�æ, aby wype³niæ Bo¿y nakaz. Tê perspektywê
wydaje siê wzmacniaæ legenda z midraszu Rabba do Lamentacji 1,50 (ok. 400-

500 n.e.). Legenda opowiada o ¿ydowskiej matce imieniem Miriam, córce Tan-
huma (albo Nahuma)44 i jej siedmiu synach, którzy zostali zabici przez Cezara,

i porównuje jej czyn z czynem Abrahama z opowiadania o „zwi¹zaniu”. Po zabi-
ciu sze�ciu jej synów za to, ¿e wierni nakazom Tory, odmówili oddania pok³onu

pos¹gowi, Cezar chcia³ zabiæ i siódmego syna. Wtedy matka przypad³a do swe-
go dziecka, objê³a je i uca³owa³a. Rzek³a mu: ‘Mój synu, id� do patriarchy Abra-

hama i powiedz mu: »Tak powiedzia³a moja matka: Nie pysznij siê [sw¹ spra-
wiedliwo�ci¹], mówi¹c: Zbudowa³em o³tarz i z³o¿y³em w ofierze mego syna Iza-
aka. Spójrz, nasza matka w jednym dniu zbudowa³a siedem o³tarzy i z³o¿y³a
siedmiu synów w ofierze. Twoja ofiara by³a tylko na próbê, ale moja by³a na-
prawdê«’45.

Wydaje siê, ¿e rabini, którzy podali tê legendê, uwa¿aj¹ „zwi¹zanie” za naj-
wcze�niejszy akt Kidusz HaSzem, udokumentowany w Biblii Hebrajskiej. Wcze-
�niejszy ani¿eli �mieræ Nadaba i Abihu, synów Aarona (Kp³ 10,1-3), których
�mieræ w Namiocie Spotkania mêdrcy uwa¿ali za Kidusz HaSzem46. „Zwi¹zanie”

jest te¿ z pewno�ci¹ du¿o wcze�niejsze od opowiadañ o mêczeñstwie z Ksiêgi
Daniela47. Czytamy tam o Ananiaszu, Miszaelu i Azariaszu, którzy odmówili

oddania czci ba³wanowi, tj. z³otemu pos¹gowi wzniesionemu przez króla i wole-

44 Prawdopodobnie nie by³o to imiê „Nahtum”, jak pojawia siê w tekstach drukowanych.
45 Paralelna opowie�æ znajduje siê w 2Mch 7,1-42 (ok. 143 p.n.e.; odno�nie do tej daty, zob.

D.R. Schwartz, The Second Book of Maccabees: Introduction, Hebrew Translation, and Commen-

tary, Jeruzalem 2004, 16-19; hebr.) i w Talmudzie Babiloñskim, Gittin 57b. Te paralelne teksty nie
podaj¹ imienia kobiety. W tradycji pó�no¿ydowskiej, owa matka nosi imiê „Hannah”. Co do po-
chodzenia opowiadania, prawdopodobnym kontekstem historycznym s¹ prze�ladowania za Antio-
cha IV (Epifanesa), nastêpnie powstanie narracji przesuniêto na czas zakazu wydanego przez Ha-
driana, zob. Spiegel, From the Aqedah Legends, s. 476-477. W Antiochii wzniesiono kaplicê dla
matki i jej siedmiu synów, która pó�niej by³a tak¿e otaczana czci¹ przez chrze�cijan; zob. Y. Gut-

tmann, The Mother and Her Seven Sons, w: Studies in Jewish Hellenism: Festschrift Yochanan Levi,

red. M. Schwabe, Y. Guttmann, Jerusalem 1949), s. 36-37 (hebr.). Analiza tekstów i materia³ów
z wschodniego obszaru �ródziemnomorskiego i pó³nocno-zachodniej Europy, zwi¹zanych z mê-
czennikami machabejskimi: zob. D. Joslyn-Siematokski, Christian Memories of the Maccabean

Martyrs, New York 2009.
46 Zob. Leviticus Rabba 12,2; Talmud Babiloñski, Zewachim 115b; midrasz Safra, Szemini 36;

zob. tak¿e D. Flusser, S. Safrai, Nadab and Abihu in Midrash and Philo, w: D. Flusser, Judaism of

the Second Temple Period: Sages and Literature, red. S. Ruzer Jerusalem 2002, s. 278-283 (hebr.).
47 O Kidusz HaSzem w literaturze tannaickiej w ogólnym zarysie, zob. S. Safrai, Martyrdom

in the Teaching of the Tannaim, w: Sjaloom: Ter nagedachtenis van Mgr. Dr. A.C. Ramselaar, red.

T.C. de Kruijf and H. van der Sandt, Arnhem 1983, s. 145-164. Odno�nie do pojêcia Kidusz Ha-

Szem w okresie Drugiej �wi¹tyni i w chrze�cijañstwie, zob. D. Flusser, „Kiddush Hashem in the

Second Temple Period and in Early Christianity”, Judaism of the Second Temple Period: Sages and

Literature, s. 238-245 (hebr.).
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li byæ wrzuceni do ognistego pieca (Dn 3)48. Sam Daniel wola³ zachowaæ przy-
kazanie Bo¿e, chocia¿ zosta³ z tego powodu wrzucony do jaskini lwa (Dn 6)49.

Jak zobaczymy poni¿ej, taki pogl¹d na zwi¹zanie Izaaka rozwin¹³ siê znacz¹co
w �redniowieczu.

Podsumowuj¹c, rabini uwa¿aj¹ milczenie Abrahama za oznakê szlachetno-
�ci. Podziwiaj¹ panowanie Abrahama nad sw¹ ojcowsk¹ mi³o�ci¹ i mi³osier-
dziem, po to, by spe³niæ Bo¿y nakaz. Przedstawiaj¹ jego postaæ jako wzór naj-
wy¿szego zaufania i wiary w Boga, najdoskonalszy wyraz bezwarunkowej czci
i pos³uszeñstwa wobec Niego. Abraham sta³ siê wiêc „ojcem wierz¹cych”, albo,
by pos³u¿yæ siê okre�leniem ukutym przez duñskiego filozofa, Sørena A. Kier-

kegaarda (1813-1855), „rycerzem wiary”50. Ten rys Abrahama jest jego g³ównym

wyró¿nikiem dla kolejnych pokoleñ i wieczn¹ zas³ug¹ dla Izraela (zob. Ne 9,7-8;

Syr 44,19-21 [ok. 200-180 p.n.e.]; 1Mch 2,51-52 [ok. 130-100 p.n.e.]; Ksiêga
Jubileuszów 17,17-18; 19,2-3.8 [dziesiêæ prób]; Miszna Awot 5,3; Pirkei de Rab-

bi Eliezer 31 [ok. 640-900 n.e.])51.

48 Czyny Ananiasza, Miszaela i Azariasza uwa¿ane by³y przez rabinów za akt Kidusz HaSzem,

zob. Sifra, Aharei Mot 13 (86b). Jednak istniej¹ te¿ inne �ród³a rabiniczne (np. Talmud Babiloñski,
Pesachim 53b; Talmud Jerozolimski, Berachot rozdz. 9), które rozwijaj¹ refleksjê, ¿e Kidusz Ha-

Szem wydarza siê dziêki cudowi zdzia³anemu na rzecz tych trzech sprawiedliwych mê¿ów, a nie
przez ofiarê ich ¿ycia (zob. Safrai, Martyrdom in the Teaching of the Tannaim, s. 147-149). W ka¿-
dym razie, midrasz Rabba do Lamentacji 1,50 jest jednym z najbardziej jednoznacznych tekstów
rabinicznych mówi¹cych o mêczeñstwie (chocia¿ bez u¿ycia terminu Kidusz HaSzem), ponoszo-
nym by unikn¹æ przekroczenia nakazu Tory. Dalsze przyk³ady: zob. Talmud Jerozolimski, Sanhe-

dryn 3,2 (1b); Talmud Babiloñski, Berachot 61b; Sanhedryn 74a (zobacz tak¿e omówienie w: Sa-
frai, tam¿e, s. 155-161).

49 Historyczny kontekst obu opowiadañ to tak¿e okres prze�ladowañ za czasów Antiocha IV
(Epifanesa), tu¿ przed powstaniem Machabeuszy w 166 p.n.e.

50 S.A. Kierkegaard, Boja�ñ i dr¿enie, t³um. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1969, s. 23-55.
51 Mówi¹c ogólnie, chrze�cijañstwo ujmuje „zwi¹zanie” jako prototyp i aluzjê do ukrzy¿owa-

nia Jezusa. Podobnie jak ¿ydowska egzegeza rabiniczna, reprezentuje pozytywne podej�cie do
Abrahama (zob. np. D. Lerch, Isaaks Opferung christlich gedeutet. Eine auslegungsgeschichtliche

Untersuchung, „Beiträge zur historischen Theologie“ 12, Tübingen 1950). Tym niemniej, podej-
�cie rabinów do Abrahama i „zwi¹zania” ostrej krytyce podda³ Hegesippus (ok. 370-375 n.e.; imiê
to jest prawdopodobnie zniekszta³con¹ form¹ Iosippus, co z kolei jest spotykan¹ w wielu manu-
skryptach pisowni¹ imienia Josephus. Aby odró¿niæ tego Hegesippusa od wspomnianego przez
Euzebiusza pisarza Hegezypa z II w., niektórzy wol¹ nazywaæ go „Pseudo-Hegesippus”). Napisane
po ³acinie dzie³o Hegesippusa, które przetrwa³o w �redniowiecznych manuskryptach pod tytu³em
O zniszczeniu Miasta Jeruzalem historia (De excidio urbis Hierosolymitanae Historiae), jest za-
sadniczo wolnym chrze�cijañskim t³umaczeniem Wojny ¿ydowskiej Józefa Flawiusza. Od czasu do
czasu t³umacz wplata w dzie³o swoje w³asne uwagi. I tak, w ksiêdze 5, paragraf 41,2, pisze on:

�Skoro samego Abrahama, którego oni [= ¯ydzi, I.K.] nazywaj¹ ojcem i dawc¹ nauczania oraz
pierwszym cz³owiekiem oddaj¹cym cze�æ w tej formie, szczególnie przyzywaj¹ wyznaj¹c
wiarê, poniewa¿ uwa¿a³ on, i¿ nie powinien oszczêdziæ swego syna i przyprowadzi³ go do
o³tarzy jako ofiarê, i nie waha³ siê z³o¿yæ go w ofierze. Nie potêpiam jego oddania, ale podajê
w w¹tpliwo�æ jego pobo¿no�æ� Có¿ to za lud, który zabicie cz³owieka uwa¿a za czyn religij-
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3. �Zwi¹zanie� i co wydarzy³o siê potem

Po „zwi¹zaniu”, Abraham nie otrzymuje ju¿ ¿adnego bezpo�redniego obja-
wienia od Boga, ani te¿ sam nie nawi¹zuje z Bogiem kontaktu w pozosta³ych
opowiadaniach w Ksiêdze Rodzaju. Co wiêcej, Bóg, który nakaza³ Abrahamowi
z³o¿enie w ofierze swego umi³owanego syna, pó�niej nie pojawi³ siê sam, aby
powstrzymaæ Abrahama przed ofiarowaniem Izaaka, ale wys³a³ swego anio³a
(Rdz 22,11). Czy te zdarzenia wskazuj¹ na zerwanie wiêzi miêdzy Bogiem
i Abrahamem, gdy¿ ka¿dy z nich ¿a³uje aktu „zwi¹zania”? Czy Bóg ¿a³owa³ wy-
stawienia swego wiernego czciciela na okrutn¹ próbê? Czy Abraham mia³ Bogu
za z³e tê bezlitosn¹ próbê? Rabini nie zajmuj¹ siê t¹ kwesti¹. Nam natomiast
przypominaj¹ siê s³owa Kierkegaarda o tym, co „zwi¹zanie” (przypuszczalnie)

uczyni³o Abrahamowi: „Od tego dnia pocz¹wszy Abraham siê zestarza³ i nie
móg³ zapomnieæ, czego Bóg ¿¹da³ od niego. Izaak rós³ jak przedtem, ale oko
Abrahama pociemnia³o i nie ogl¹da³ on ju¿ ¿adnej rado�ci”52.

II. CZY BÓG WYSTAWI£ IZAAKA NA PRÓBÊ?

Wed³ug opowiadania o „zwi¹zaniu” w Biblii Hebrajskiej, Abraham u¿ywa
w odniesieniu do Izaaka okre�lenia øòð (Rdz 22,5). Tego samego terminu u¿y-
wa tak¿e anio³ Pana (tam¿e, 12). Termin øòð pojawia siê tak¿e w Rdz 21,12,

17-20 jako paralela do s³owa ãìé �dziecko, ma³y ch³opiec” (tam¿e, wersety

14,15). Ma³y ch³opiec Samuel, który niedawno zosta³ odstawiony od piersi

matki i potrafi³ ju¿ sam zadbaæ o siebie w podstawowych sprawach, nazwany
jest øòð (1Sm 1,23-27; zob. tak¿e 2,11.21.26; 3,1.8). Zatem, mo¿na odnie�æ
wra¿enie, ¿e Izaak by³ m³odym ch³opcem, kiedy wêdrowa³ ze swym ojcem do

kraju Moria. I chocia¿ trudno powiedzieæ dok³adnie, w jakim wieku by³ wtedy
Izaak53, by³ ju¿ wystarczaj¹co du¿y, by nie�æ drwa potrzebne do z³o¿enia jed-
nej ofiary ca³opalnej i doj�æ pieszo na górê (Rdz 22,6).

ny, a zamordowanie cz³onka rodziny za z³o¿enie ofiary? Jaki¿ Bóg mo¿e tego wymagaæ, i có¿
to za kap³an, który jest w stanie to spe³niæ [Qualis ista gens, quae religioni tribuat hominis

necem et sacrificium putet esse paricidium?]”

Zob. Hegesippi qui dicitur historiae libri V (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum

66.1, red. V. Ussani, Wiedeñ i Lipsk 1932), s. 387.
52 Zob. S. Kierkegaard, dz. cyt., s. 11.
53 Flawiusz twierdzi, ¿e w czasie „zwi¹zania” Izaak mia³ 25 lat, a Abraham 125 (Antiquitates

Judaicae 1.227). Natomiast w oparciu o niektóre wersety z Ksiêgi Jubileuszów, Rösch utrzymuje,
¿e Izaak mia³ wówczas 21 lat, a Abraham 121, za� na podstawie tego samego �ród³a, Nestle do-
chodzi do wniosku, ¿e Izaak mia³ 15 lat, a Abraham 115 i twierdzi, ¿e liczba „25” u Flawiusza jest
b³êdnym zapisem liczby „15”, zob. E. Nestle, Miscellaneous: 13. Wie alt war Isaak bei der Opfe-

rung?, ZAW 26 (1906), s. 281-282 (Rösch jest cytowany przez Nestle, tam¿e, s. 292). Jednak¿e
wszystkie te (i inne) spekulacje nie znajduj¹ oparcia w tek�cie Biblii Hebrajskiej.



57WE� TWEGO SYNA, KTÓREGO MI£UJESZ, ID� I Z£Ó¯ GO W OFIERZE!

Biblijne opowiadanie mówi jednak, ¿e Abraham mia³ 100 lat, Sara za� 90
lat, kiedy urodzi³ siê Izaak (Rdz 17,17; 21,5). Dowiadujemy siê te¿, ¿e Sara
umar³a w wieku 127 lat (Rdz 23,1). Z bliskiego s¹siedztwa opowiadañ o „zwi¹-
zaniu” (Rdz 22) i �mierci Sary (Rdz 23), rabini wyprowadzaj¹ wniosek, ¿e to

drugie wydarzenie zosta³o spowodowane przez pierwsze (zob. ni¿ej §5). Zatem,
kiedy Abraham wzi¹³ Izaaka do kraju Moria, mia³ 137 lat, Izaak za� 37 lat (Ge-

nesis Rabba 56,8)54.

S³owa otwieraj¹ce narracjê o „zwi¹zaniu” brzmi¹: Bóg wystawi³ A b r a h a -

m a  na próbê. Ale czy próba Abrahama nie jest te¿ prób¹ Izaaka? Czy Izaak zna³
powód podró¿y do kraju Moria? Czy Abraham móg³ ukryæ przed nim ostateczny
cel, ku któremu zmierza³a podró¿? Mówi¹c ogólnie, przekaz biblijny zasadniczo
przedstawia Izaaka jako postaæ biern¹, szczególnie w opowiadaniu o „zwi¹zaniu”.

Jedyny dialog, jaki nawi¹zuje siê miêdzy ojcem i synem (Rdz 22,6b-8b) to pytanie

Izaaka: „Oto ogieñ i drwa, a gdzie¿ jest jagniê na ca³opalenie?” i odpowied� Abra-
hama: „Bóg upatrzy sobie jagniê na ca³opalenie, synu mój”, w której nie wyjawia
on swego prawdziwego zamiaru. Jak zareagowa³ Izaak, kiedy Abraham po³o¿y³ go
zwi¹zanego na drwach na o³tarzu, obok przygotowany by³ ogieñ, a rêka trzymaj¹-
ca nó¿ zbli¿a³a siê do jego szyi? Czy Izaak dobrowolnie spe³nia³ polecenia swego
ojca, czy stawia³ mu opór? Czy wiekowy Abraham rzeczywi�cie móg³ narzuciæ sw¹
wolê trzydziestosiedmioletniemu mê¿czy�nie (wg rabinów)?

Niektórzy rabini uwa¿aj¹ „zwi¹zanie” za próbê nie tylko dla Abrahama, ale
i Izaaka. Izaak poddany by³ próbie na równi ze swym ojcem i przeszed³ j¹ po-
my�lnie55, poniewa¿ wiedzia³, ¿e ojciec prowadzi go na �mieræ, a mimo to poszed³
z nim dobrowolnie i by³ mu pos³uszny. Taki w³a�nie jest sens powtarzaj¹cego siê
zwrotu „i obaj szli dalej” (Rdz 22,6b, 8b)56: to znaczy, obaj wiedzieli dok¹d
i w jakim celu wêdruj¹ (np. Rabba do Lamentacji, Petichta 24)57. Pogl¹d ten
dobitnie wyra¿ony jest w Genesis Rabba 56,4:

[Z³y anio³] Samael podszed³ do Izaaka i rzek³ mu: �Synu nieszczêsnej matki! On idzie
ciebie zabiæ!� �Przyjmujê mój los�, ten [= Izaak] odrzek³.

Bardziej szczegó³owa legenda pojawia siê w Genesis Rabba 56,858:

54 Por. Seder Olam Rabba 1: „Kiedy Izaak by³ zwi¹zany na o³tarzu, mia³ 37 lat”. Zob. tak¿e
Targum Pseudo-Jonatana do Rdz 22,1.

55 Zatem, „zwi¹zanie” jest wieczn¹ zas³ug¹ Abrahama i Izaaka dla ich potomków. Zob. np.

Talmud Jerozolimski, Ta’anit 2,1 (8a) i omówienie w niniejszym artykule, poni¿ej, §6.
56 Z literackiego punktu widzenia (czego rabini albo nie byli �wiadomi, albo ich to po prostu

nie interesowa³o), struktura dialogu oparta jest na inkluzji: åãçé íäéðù åëìéå �åãçé íäéðù åëìéå �i obaj

szli dalej… i obaj szli dalej” (Rdz 22,6b, 8b). Omówienie tej figury literackiej i jej funkcji w lite-

raturze biblijnej w: Kalimi, The Reshaping of Ancient Israelite History in Chronicles, s. 295-325.
57 Zob. tak¿e komentarz Rasziego do Rdz 22,8, i Jalkut Szimoni 247,101 (ok. 1200-1300).
58 Zob. tak¿e midrasz Hagadol do Rdz 22,3; Targum Pseudo-Jonatana i Targum Neofiti do

tego¿ wersetu.
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Rabbi Izaak rzek³: Kiedy Abraham chcia³ z³o¿yæ w ofierze swego syna Izaaka, ten
powiedzia³ do niego: �Ojcze, jestem m³ody i bojê siê, ¿e moje cia³o mo¿e zadr¿eæ
z obawy przed no¿em, i ulitujesz siê nade mn¹, przez co zabicie mnie mo¿e nie byæ
w³a�ciwe i nie bêdzie siê liczyæ jako prawdziwa ofiara; przeto zwi¹¿ mnie bardzo
mocno�. Niezw³ocznie zwi¹za³ Izaaka. Czy mo¿na zwi¹zaæ trzydziestosiedmioletnie-
go mê¿czyznê? Tylko za jego zgod¹!

O dobrowolnej zgodzie Izaaka, by byæ z³o¿onym w ofierze za�wiadcza ju¿
Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela 1.232), Pseudo-Filon (Liber Antiquitatum

Biblicarum 32,1-3) oraz 4Mch 7,13-14 (miêdzy I a pocz¹tkiem II w. n.e.)59. To

oznacza, ¿e korzenie omawianego ujêcia s¹ o wiele wcze�niejsze od czasu re-
dakcji powy¿szych �róde³ midraszowych. Wydaje siê, ¿e odzwierciedlona w tych
�ród³ach chêtna gotowo�æ Izaaka na �mieræ, by spe³niæ nakaz Boga, zosta³a wyra-
¿ona w nawi¹zaniu do koncepcji Kidusz HaSzem. Koncepcja ta jest g³êboko za-
korzeniona w judaizmie Drugiej �wi¹tyni i rabinicznym, a pó�niej równie¿
w jego religii-córce, tj. chrze�cijañstwie60.

III. CO NAPRAWDÊ WYDARZY£O SIÊ NA GÓRZE?

�ród³a rabiniczne reprezentuj¹ trzy stanowiska odno�nie do pytania o to, co
naprawdê wydarzy³o siê na górze w kraju Moria:

1. Izaak nie zosta³ zraniony

Wed³ug opowie�ci biblijnej, chocia¿ Izaak by³ ju¿ zwi¹zany na o³tarzu,
w ostatniej chwili Anio³ Pañski zawo³a³ na Abrahama z nieba i powiedzia³: �Nie
podno� rêki na ch³opca i nie czyñ mu nic z³ego!” (Rdz 22,11-12). Zatem, Izaak
nie zosta³ zabity, ani w ¿aden sposób zraniony, przynajmniej nie fizycznie. Obra-
zow¹ interpretacjê biblijnego tekstu odnajdujemy w Genesis Rabba 56,7:

I rzek³ On: �Nie podno� rêki na ch³opca� � a gdzie by³ nó¿? Trzy ³zy anio³ów s³u¿by
upad³y nañ i go stopi³y. On [= Abraham] rzek³ Mu: �Uduszê go [= Izaaka]�. Rzek³ mu:
�Nie podno� rêki na ch³opca�. On [= Abraham] rzek³ Mu: �Utoczmy z niego kroplê
krwi�. Rzek³ mu: �Nie czyñ mu nic [äîåàî]; nie czyñ w nim ¿adnej skazy [äîåî]�.

Bardziej brutalna charakterystyka Abrahama pojawia siê w midraszu Haga-

dol (ok. 1300-1400 n.e.) do Rdz 22,12:

�Nie podno� rêki na ch³opca� � Abraham powiedzia³ do �wiêtego Jedynego, niech
bêdzie b³ogos³awiony: �Panie Niebios, czy mam go udusiæ i zwi¹zaæ jako ofiarê ca-

59 Szczegó³owe omówienie tych �róde³ podaje Huizenga, Obedience unto Death: The Matthean

Gethsemane and Arrest Sequence and the Aqedah. s. 511-515.
60 Zob. tak¿e wy¿ej, §2, oraz odniesienia do cytowanych tam opracowañ Flussera i Safrai.
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³opaln¹ przed Tob¹?� Rzek³ mu: �Nie czyñ mu nic!� � �Czy mam go dla Ciebie po-
æwiartowaæ?�, rzek³ mu: �Nie czyñ mu nic!�61

Pomimo oczywistego pogl¹du przedstawionego w Pi�mie i zgodnej z nim in-
terpretacji rabinów, byli te¿ i tacy, którzy pod¹¿ali ku skrajno�ciom: niektórzy
utrzymuj¹, ¿e Izaak zosta³ zraniony i krwawi³, inni mówi¹ nawet o �mierci
i zmartwychwstaniu Izaaka. Pogl¹dy te wyrazi³y siê na ró¿ne sposoby w �ród³ach
halachicznych i hagadycznych.

2. Izaak zosta³ zraniony i krwawi³

Tannaicki (= mêdrcy misznaiccy) – midrasz halachiczny, Mechilta de Rabbi

Iszmael (Paraszat Bo 7 [// Paraszat Bo 11], na Wj 12,13; II w. n.e.) mówi o „krwi

zwi¹zania Izaaka”:

�Gdy ujrzê krew� (Wj 12,13) � ujrzê krew zwi¹zania Izaaka, jak jest powiedziane:
�I da³ Abraham miejscu temu nazwê �Pan widzi�� (Rdz 22,14), i dalej powiedziane jest:
�Lecz gdy ten [= anio³] dokonywa³ zniszczenia [=Jerozolimy], wejrza³ Pan i ulitowa³
siê nad nieszczê�ciem� (1Krn 21,15). Co ujrza³ Pan? Krew zwi¹zania Izaaka�.

Czy krew zwi¹zania Izaaka oznacza w³asn¹ krew Izaaka, czy odnosi siê do
„krwi barana, jak gdyby by³a krwi¹ samego Izaaka”? Tak¿e i w tej kwestii �ród³a
rabiniczne s¹ podzielone: z jednej strony, w Genesis Rabba 56,9 przedstawiona
jest opinia, ¿e to nie by³a krew Izaaka:

Rabbi Juda rzek³ w imieniu rabbiego Benajasza: rzek³ on przed Nim: Panie wszyst-
kich �wiatów, wejrzyj na krew tego barana, jak gdyby by³a krwi¹ Izaaka mojego syna,
na czê�ci ofiarne tego barana, jak gdyby by³y czê�ciami ofiarnymi mego syna Izaaka
� tak jak siê nauczyli�my: �Spójrz, to jest zamiast tego, to jest w zamian za to; patrz,
to jest w zastêpstwie za to. Spójrz, to jest (wa¿na) zamiana�.�

Pogl¹d, ¿e krew i miêso barana licz¹ siê tak, jak gdyby by³y Izaaka, zosta³
szczegó³owo wy³o¿ony w Rabba do Ksiêgi Liczb 17,2 (ok. 1100-1200 n.e.):

61 Zob. Midrash Hagadol on the Five Books of Torah, red. M. Margoliot, Jerusalem 1947,
s. 355 (hebrajski; t³um. ang. I.K.). Co ciekawe, Genesis Rabba tworzy antytetyczny obraz miêdzy
reakcj¹ anio³ów, których ³zy dotar³y a¿ na ziemiê (nt. p³aczu anio³ów zob. tak¿e Pirkei de Rabbi

Eliezer 31), a brakiem ojcowskiego wspó³czucia ze strony Abrahama. Nawet kiedy Bóg cofa swój
nakaz, Abraham nadal obstaje przy dokonaniu ofiarowania, a przynajmniej zranieniu swego syna.
Czy rabini krytykuj¹, czy te¿ chwal¹ Abrahama za bycie tak nieugiêtym wyznawc¹? Opieraj¹c siê
na ogólnej tendencji �róde³ rabinicznych, mo¿na wysnuæ wniosek, i¿ intencj¹ rabinów jest pochwa³a
Abrahama. W odró¿nieniu od tych �róde³, Genesis Rabba 56,8 próbuje z³agodziæ to wra¿enie
i mówi o ojcowskim wspó³czuciu Abrahama w chwili dokonywania ofiary: „Wyci¹gn¹³ sw¹ rêkê,
by uj¹æ nó¿, podczas gdy z oczu p³ynê³y mu ³zy, a ³zy te, powodowane ojcowskim wspó³czuciem,
wpada³y w oczy Izaaka”. Mimo to „Serce jego odczuwa³o jednak rado�æ z pos³uszeñstwa wobec
woli swego Stwórcy”.
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�Abraham wzi¹³ go i z³o¿y³ w ofierze ca³opalnej zamiast swego syna�; skoro powie-
dziane jest: �wzi¹³ barana i z³o¿y³ go w ofierze ca³opalnej� � czy potrzeba mówiæ co�
wiêcej? Jaki cel maj¹ wiêc dodane s³owa �zamiast swego syna�? Abraham rzek³:
�W³adco �wiatów! Uznaj ten czyn, jak gdyby by³o to pokropienie krwi¹ Izaaka przed
Tob¹!� Wzi¹³ barana i zdar³ z niego skórê, mówi¹c: �O uznaj ten czyn, jak gdybym
zdar³ skórê z Izaaka przed Tob¹�. Wzi¹³ barana i wysuszy³ jego krew sol¹, mówi¹c:
�O uznaj ten czyn, jak gdyby krew Izaaka by³a wysuszona przed Tob¹�. Spali³ bara-
na i powiedzia³: �O uznaj ten czyn, jak gdyby popio³y Izaaka by³y usypane na o³ta-
rzu�62.

Z drugiej strony, niektórzy rabini s¹ zdania, ¿e by³a to krew samego Izaaka,

jak czytamy w midraszu halachicznym, Mechilta de Rabbi Szymon bar Jochaj,

Wajera 6,263:

Rabbi Joszua rzek³, �i Bóg przemówi³ do Moj¿esza� � �wiêty Jedyny, niech bêdzie
b³ogos³awiony, rzek³ do Moj¿esza: Dochowujê wiary i wyp³acê nagrodê Izaaka, syna
Abrahama, z którego wyp³ynê³o æwieræ (miary) krwi na o³tarz, i rzek³em do Niego,
�Moc¹ Twojego ramienia oszczêd� na �mieræ skazanych� (Ps 79,11). A teraz, patrz,
przysiêga na wierno�æ jest nieodwo³alna�.

Podobnie wyra¿one jest to w midraszu hagadycznym, Tanchuma, Wajera 23:

On [= Abraham] uniós³ nó¿, by ugodziæ go [Izaaka], a¿ nie wyp³ynie z niego jedna
czwarta jego krwi. I przyszed³ szatan, i uderzy³ rêkê Abrahama, tak ¿e nó¿ wypad³
mu z rêki. A kiedy wyci¹gn¹³ rêkê, by podnie�æ nó¿, rozleg³ siê g³os z niebios i rzek³
do niego: �Nie podno� rêki na ch³opca� (Rdz 22,12); i gdyby tego nie uczyni³, on
[Izaak] by³by ju¿ zabity.

Ten midrasz tak¿e interpretuje werset: „Nie podno� rêki na ch³opca” i odpo-

wiada na pytanie: „gdzie by³ nó¿?”. Jednak odpowied�, jakiej udziela, prowadzi
w innym kierunku ni¿ Genesis Rabba 56,7, wspomniana wy¿ej: Abraham czu³
siê bezwzglêdnie zobowi¹zany wype³niæ Bo¿y nakaz ofiarowania Izaaka. Spo-
wodowa³ nawet, ¿e Izaak krwawi³ i zabi³by go, gdyby szatan (!) i g³os z nieba

nie interweniowali i nie powstrzymali go. Tak wiêc rabini staraj¹ siê wykazaæ
ca³kowit¹ i bezkompromisow¹ wierno�æ i pos³uszeñstwo Abrahama wzglêdem
Boga.

Z kolei kilka �róde³ chrze�cijañskich mówi o krwi Jezusa, któr¹ �przela³
w ofierze swej �mierci na krzy¿u” (Rz 3,25; J 19,34; Hbr 9,14; 10,19): krew Chrystusa

sprowadza odkupienie od grzechów i �mierci dla ca³ej ludzko�ci (Ef 1,7; Hbr 9,12;

1P 1,19; 1J 1,7; Ap 1,5), usprawiedliwia ludzi przed Bogiem (Rz 5,9), u�wiêca ich,
nabywa ich jako lud �wiêty dla Pana (Hbr 13,12; Dz 20,28; Ap 5,9), ustanawia
nowe przymierze miêdzy Bogiem i lud�mi (Mt 26,28 i teksty paralelne; 1Kor

62 Por. Kohelet Rabba 9,7, 1; Pesikta Rabbati 40; Tanchuma (Buber), Szalach 14.
63 Mekhilta D’rabbi Sim’on b. Jochai, red. J.N. Epstein, E.Z. Melammed, Jerusalem n.d., p. 4.
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11,25; Hbr 10,29; 13,20)64. Czy krew Izaaka s³u¿y za ¿ydowski odpowiednik
krwi Jezusa, która jest wa¿nym w¹tkiem w Nowym Testamencie i pó�niejszej
my�li chrze�cijañskiej? Davies i Chilton odpowiadaj¹ na to pytanie twierdz¹co65.
Jednak¿e, rozs¹dek nakazuje nam raczej przyj¹æ stanowisko Haywarda, który

w oparciu o gruntowne badanie dochodzi do wniosku, i¿ geneza „krwi („zwi¹za-
nia”) Izaaka nie ma ¿adnych odniesieñ do chrze�cijañstwa”66. Prawdê mówi¹c,
¿aden z wymienionych dot¹d tekstów rabinicznych nie „wymaga hipotezy, ¿e
wywodzi siê lub rozwin¹³ z my�li o chrze�cijañstwie; przeciwnie, ich sens do-
skonale wpisuje siê w ca³kowicie ¿ydowski kontekst religijny i teologiczny”67,
jak ju¿ zosta³o to wykazane w odniesieniu do Tanchuma, Wajera 23.

3. Izaak umar³ i zosta³ wskrzeszony

Opowiadanie biblijne koñczy siê s³owami: „Abraham wróci³ [íäøáà áùéå] do
swych s³ug i wyruszywszy razem z nimi w drogê, poszed³ do Beer-Szeby” (Rdz
22,19a). S³owo áùéå, w liczbie pojedynczej, odnosi siê do g³ównej postaci opo-
wiadania, czyli Abrahama, lecz wskazuje tak¿e na Izaaka, który mu towarzyszy³
(Rdz 22,3.6-8)68. Jednak¿e niektórzy rabini dziwi¹ siê liczbie pojedynczej cza-
sownika i pytaj¹: gdzie jest Izaak, czy wróci³ ze swym ojcem? Zasadno�æ tego
pytania dodatkowo wzmacnia fakt, ¿e Izaak nie jest wymieniony w nastêpnym
rozdziale (Rdz 23), opowiadaj¹cym o ¿alu i pogrzebie jego matki. I tak, Genesis

Rabba 56,11 podaje:

�Abraham wróci³ do swych s³ug� � A gdzie by³ Izaak? Rabbi Berekiasz rzek³ w imie-
niu Rabinów: Wys³a³ go do Szema, aby studiowa³ Torê�69 Rabbi Jose ben Rabbi
Hanina rzek³: Wys³a³ go [do domu] w nocy, z obawy przed [z³ym] okiem70.

Istnieje tak¿e bardzo niezwyk³y pogl¹d rabiniczny, który mówi o ca³kowitej
�mierci Izaaka i jego zmartwychwstaniu. Pogl¹d ten wyra¿a siê na wiele sposo-
bów. Pirkei de Rabbi Eliezer 31 i midrasz Hagadol do Rdz 22,12 mówi¹ o �mier-
ci Izaaka z powodu okropnego strachu:

64 Zob. C.T.R. Hayward, The Sacrifice of Isaac and Jewish Polemic against Christianity, „Ca-

tholic Biblical Quarterly” 52 (1990), s. 292-306 zw³. 294.
65 Zob. P.R. Davies, B.D. Chilton, �The Aqedah: A Revised Tradition History,” Catholic Bi-

blical Quarterly 40 (1978), s. 514-546 zw³. 539.
66 Zob. C.T.R. Hayward, �The Sacrifice of Isaac and Jewish Polemic against Christianity”, s. 295.
67 Hayward, �The Sacrifice of Isaac and Jewish Polemic against Christianity,” s. 299.
68 Por. np. komentarz Rabbiego Abrahama ibn Ezry do Rdz 22,19. W Biblii Hebrajskiej istnie-

je wiele przyk³adów u¿ycia liczby pojedynczej, kiedy w rzeczywistym zamierzeniu jest to liczba
mnoga (np. Pwt 4,9-10.19.21.25; 22,15a; 2Sm 6,2).

69 Por. Targum Pseudo-Jonatana do Rdz 22,19, „Anio³owie przenie�li Izaaka do Beit Midrasz,
do Wielkiego Szema, aby studiowa³ Torê, i przebywa³ tam przez trzy lata”.

70 Inne rozwi¹zania sugerowane przez rabinów: zob. S. Spiegel, �From the Aqedah Legends”,

s. 471-473, oraz przywo³ane tam odniesienia literaturowe i �ród³a.
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Rabbi Eliezer rzecze71: kiedy miecz dotkn¹³ szyi Izaaka, jego dusza go opu�ci³a (tzn.
umar³). Gdy �wiêty Jedyny, niech bêdzie b³ogos³awiony, przemówi³ spomiêdzy
dwóch Cherubinów i rzek³: �Nie podno� rêki na ch³opca i nie czyñ mu nic z³ego�,
jego dusza powróci³a do jego cia³a, i stan¹³ na nogi��72.

Inne �ród³a mówi¹, i¿ Izaak zosta³ fizycznie zabity, spalony, a nastêpnie
wskrzeszony z popio³ów:

�Lecz gdy ten [= Anio³] dokonywa³ zniszczenia [= Jerozolimy], wejrza³ Pan i ulito-
wa³ siê� (1 Krn 21,15). Có¿ On ujrza³? Raw rzek³: Ujrza³ On Jakuba, naszego przod-
ka, jak jest napisane, �Ujrzawszy ich, (Jakub) rzek³� (Rdz 32,3). Samuel rzek³: Uj-
rza³ On popio³y Izaaka, jak jest powiedziane, �Bóg upatrzy sobie jagniê� (Rdz 22,8)�
(Talmud Babiloñski, Berakot 62b).

Pogl¹d Samuela podtrzyma³ te¿ amoraita (= mêdrzec talmudyczny), Rabbi

Icchak Nafcha w Talmudzie Babiloñskim (Zewachim 62a)73, a ponadto te¿ Tar-
gum Ksi¹g Kronik do 1Krn 21,15 (ok. VIII w. n.e.):

�I pos³a³ Bóg Anio³a do Jerozolimy, aby j¹ wyniszczyæ� (1Krn 21,15). Jednak zanim
[móg³ dokonaæ] zniszczenia, On [= Bóg] zauwa¿y³ popio³y zwi¹zania Izaaka, które
by³y u podstawy o³tarza. Wtedy wspomnia³ na swe przymierze z Abrahamem, jakie
zawar³ z nim na Górze Oddawania Czci Bogu [= Góra Moria] �.74

I ponownie mo¿emy zapytaæ, czy „popio³y Izaaka” / „zwi¹zania” Izaaka
oznaczaj¹ w tych �ród³ach popio³y samego Izaaka, czy te¿ okre�lenie to odnosi
siê do popio³ów barana Izaaka, tj. barana, którego Abraham ofiarowa³ zamiast

swego syna, jak rozumiej¹ to inne �ród³a rabiniczne (np. Pirkei de Rabbi Eliezer

31)? Midrasz Hagadol do Rdz 22,13 próbuje z³agodziæ ostrze tego pogl¹du
i mówi, i¿ ofiarowany baran by³ przewodnikiem Abrahamowego stada i nosi³
imiê „Izaak”. Tak wiêc Bóg powiedzia³: niech „Izaak” (baran) podejdzie zamiast

„Izaaka” (syna Abrahama). Zatem „popio³y Izaaka” oznaczaj¹ ni mniej, ni wiê-
cej, tylko popio³y barana o imieniu „Izaak”, które uwa¿ane s¹ za to¿same z oso-
b¹ samego Izaaka. Inna sugestia � o wiele mniej legendarna � pojawia siê w Tal-

mudzie Jerozolimskim (Ta’anit 2,1 [8a]). Tutaj rabini dyskutuj¹ nie o prawdzi-
wych „popio³ach Izaaka”, lecz o „popio³ach Izaaka jak gdyby (åìéàë) by³y
usypane na o³tarzu”. Popio³y nie znajdowa³y siê tam w rzeczywisto�ci, ale nale-
¿y je sobie wyobraziæ.

71 W Pirkei de Rabbi Eliezer 31 ta wypowied� przypisana jest Rabbiemu Judzie.
72 Margoliot, Midrash Hagadol on the Five Books of Torah, s. 355 (t³um. I.K.). Ró¿ne wersje

tej legendy i inne podobne oraz jej zwi¹zek z b³ogos³awieñstwem tehijat hametim w codziennej

modlitwie omawia Spiegel, �From the Aqedah Legends”, s. 483-485.
73 Zob. tak¿e Talmud Babiloñski, Ta’anit 16a.
74 Cytowane tu t³umaczenie za francuskim wydaniem: R. Le Déaut, S. Robert, Targum des

Chroniques (cod. Vat. Urb. Ebr. 1), (AnBib 51; Rome 1971), t. 1, s. 86-87. Tekst aramejski zob.

tam¿e, t. 2, s. 128.
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Chocia¿ legenda o �mierci Izaaka i jego wskrzeszeniu z popio³ów tkwi ko-
rzeniami w midraszach amoryckich, zosta³a rozwiniêta i prze¿ywa³a okres roz-
kwitu w �redniowieczu75. Wed³ug tych legend, Izaak nie powróci³ z góry ze swym
ojcem (Rdz 22,19a), lecz umar³, a nastêpnie zosta³ wskrzeszony z popio³ów
i wys³any do Ogrodu Eden na trzy lata, aby wyleczyæ siê z ran „zwi¹zania”, a¿
do czasu swego �lubu z Rebek¹ w wieku 40 lat (Rdz 25,19)76. Jak wykaza³ Sha-

lom Spiegel, legendy te rozwinê³y siê szczególnie w Nadrenii w Niemczech. Ich
pod³o¿em historycznym by³y masowe zabójstwa i samobójstwa spo³eczno�ci
¿ydowskich w pogromach dokonanych przez krzy¿owców w 1096 roku77. Legen-
dy mia³y na celu pokazanie, ¿e �mieræ za wierno�æ Jedynemu Bogu ponoszono
ju¿ w czasach patriarchów, i ¿e wiara w zmartwychwstanie umar³ych pochodzi
z Tory, a zmartwychwstanie Izaaka jest tylko tego przyk³adem. Innymi s³owy, ¯y-
dzi nadreñscy, którzy woleli umrzeæ, ni¿ wyrzec siê w³asnej religii, i pozostali
wierni Bo¿ym przykazaniom, uwa¿ali sw¹ �mieræ za nowe „zwi¹zanie” Izaaka.
Ufali, ¿e jest nadzieja na ¿ycie po tych okropnych masakrach! Ka¿dy, kto umiera
za to, ¿e jest ¯ydem, za wierno�æ Bogu Izraela i Jego przykazaniom, bêdzie
wskrzeszony z martwych, nawet z popio³ów.

IV. GDZIE BY£A SARA?

W biblijnej opowie�ci o „zwi¹zaniu” Izaaka zupe³nie nieobecna jest jedna

z kluczowych postaci: Sara, matka Izaaka i ¿ona Abrahama, a wiêc, mówi¹c prze-
no�nie, pominiêty zosta³ ca³kowicie jeden bok trójk¹ta! Czy ona nie ma ju¿ nic

do powiedzenia po urodzeniu Izaaka? Czy ktokolwiek zasiêga³ jej opinii na te-
mat tego, co ma siê wydarzyæ z jej jedynym synem? Wszak biblijny narrator in-
formuje nas, ¿e Bóg przemówi³ tylko do Abrahama (Rdz 22,1-2). Ale czy Abra-

ham powiedzia³ Sarze o Bo¿ym nakazie? Jak wyt³umaczy³ swoj¹ i Izaaka d³ug¹
nieobecno�æ w domu? Midrasz Tanchuma (Buber; Wajera 22; por. Midrasz Ha-

gadol do Rdz 22,3) próbuje wype³niæ tê lukê:

Ona [Sara] przygotowywa³a mu posi³ek.
On [Abraham] rzek³ jej: Zna³em Wszechmog¹cego odk¹d mia³em trzy lata; jednak¿e
ten m³odzieniec [= Izaak] wyrós³, lecz nie otrzyma³ wykszta³cenia.
Daleko st¹d jest miejsce, gdzie kszta³c¹ m³odzieñców.
Zabiorê go tam i wykszta³cê.
Odrzek³a: Id�cie w pokoju!

75 Nt. legendy o popio³ach Izaaka, zob. S. Spiegel, �From the Aqedah Legends,� s. 483-497.
76 Szczegó³y w: S. Spiegel, �From the Aqedah Legends,� s. 482-497.
77 Zob. S. Spiegel, „From the Aqedah Legends,” s. 477-547; a ostatnio E. Chen, The Biding of

Isaac: Mystical and Philosophical Interpretation of the Bible, s. 17-31.
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Po „zwi¹zaniu” Izaaka (Rdz 22), pierwszy raz s³yszymy o Sarze w nastêp-
nym rozdziale (Rdz 23) w zwi¹zku z jej �mierci¹ i pogrzebem. Rabini wnioskuj¹
st¹d, ¿e jej �mieræ spowodowana zosta³a wydarzeniem „zawi¹zania”:

Gdy¿ Izaak wróci³ do swej matki, a ona rzek³a mu: �Gdzie by³e�, mój synu?� Rzek³
jej: �Mój ojciec poprowadzi³ mnie na górê i w dó³ z góry, zbudowa³ o³tarz i wzi¹³
nó¿, ¿eby mnie zabiæ, itd.�
�Biada�, rzek³a, �synowi nieszczêsnej matki! Gdyby nie Anio³, by³by� ju¿ zabity!� Po
czym zawo³a³a g³o�no sze�æ razy � i umar³a (Leviticus Rabba 20,2; ok. 400-500 n.e.)78.

Inna legenda, nieco mistyczna, pojawia siê w Targumie Pseudo-Jonatana do
Rdz 22,20. Tutaj powodem �mierci Sary nie by³a pogawêdka z Izaakiem, lecz
rozmowa z szatanem. Ten, który spowodowa³, ¿e Bóg wystawi³ Abrahama na
próbê, spowodowa³ tak¿e �mieræ jego ¿ony:

Po tych s³owach i po tym, jak Abraham zwi¹za³ Izaaka, szatan poszed³ do Sary
i powiedzia³ jej, ¿e Abraham zabi³ Izaaka. Ona zemdla³a i postrada³a zmys³y, i uma-
r³a z g³êbokiego smutku79.

Rabini jednak¿e nie wyja�niaj¹, jak to siê sta³o, ¿e Sara umar³a w Hebronie
(Rdz 23,2), chocia¿ wyprawa Abrahama, by spe³niæ „zwi¹zanie” rozpoczê³a siê
i zakoñczy³a w Beer-Szebie (Rdz 21,33; 22,19)? Czy Sara opu�ci³a swego mê¿a
i przenios³a siê do Hebronu, gdzie dosz³a j¹ wie�æ o „zwi¹zaniu” Izaaka dokona-

nym przez Abrahama?

V. GÓRA �ZWI¥ZANIA� IZAAKA I WIECZNA ZAS£UGA OJCÓW

�ród³a rabiniczne uwa¿aj¹ czyn Abrahama (niektórzy z nich tak¿e czyn Iza-
aka)80 z opowiadania o „zwi¹zaniu” za najwa¿niejsz¹ wieczn¹ zas³ugê ojca/oj-
ców dla jego/ich potomstwa, narodu ¿ydowskiego. „Zwi¹zanie” zajmuje central-
ne miejsce w ¿ydowskiej my�li, liturgii i obrzêdach religijnych, jako jedna z naj-
wa¿niejszych wiecznych zas³ug ojców.

Nieznana jest lokalizacja kraju Moria, gdzie na jednym ze wzgórz Abraham
zwi¹za³ swego syna. ¯ydzi i Samarytanie od pokoleñ spieraj¹ siê o to, gdzie znaj-
duje siê owo wybrane miejsce �wiête, a zw³aszcza o to, gdzie wydarzy³o siê
„zwi¹zanie” Izaaka. Samarytanie kojarzyli „zwi¹zanie” z Gór¹ Gerazim, podczas

gdy rabini twierdz¹, ¿e istnieje wiê� miêdzy Wzgórzem �wi¹tynnym w Jerozoli-

mie a miejscem „zwi¹zania”, przytaczaj¹c na poparcie kilka tekstów �ród³owych.

78 Pogl¹d ten podzielano równie¿ w �redniowieczu, zob. np. komentarz Rasziego do Rdz 23,2.
79 W ksiêdze Zohar, czê�æ 1, 11:1 �mieræ Sary wyja�niona jest jako skutek jej niew³a�ciwego

zachowania podczas �wiêtowania narodzin Izaaka: nie da³a nic ubogim i dlatego ponios³a karê,
umieraj¹c z ¿alu nad Izaakiem.

80 Zob. np. Talmud Jerozolimski, Ta’anit 2,1 (8a).
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Obie strony interpretuj¹ niejasne teksty biblijne odwo³uj¹c siê do celów pragma-
tycznych, przekonañ teologicznych i polemicznych intencji81.

*

Przykuwaj¹ca uwagê biblijna narracja o „zwi¹zaniu” Izaaka okazuje siê
prawdziwym klejnotem w koronie staro¿ytnej literatury Izraela. Opowie�æ ta za-
wiera szereg pytañ teologicznych i ludzkich, dotycz¹cych relacji mê¿czyzny do
swego syna, ¿ony i otoczenia. Uwypuklaj¹c autentyczne emocje i istotne zagad-
nienia teologiczne i etyczne, opowiadanie to zajmuje wa¿ne miejsce we wszyst-
kich religiach abrahamicznych. Odegra³o ogromn¹ rolê w kszta³towaniu ich wie-
rzeñ, liturgii i obrzêdów, jednocze�nie oddzia³ywuj¹c na literaturê i sztukê, wy-
ros³¹ na gruncie wiary tych religii. Wielu rabinów talmudycznych oraz pokolenia
¿ydowskich i nie-¿ydowskich my�licieli usi³uj¹ zrozumieæ tê opowie�æ.

Ró¿norodne �ród³a rabiniczne dostarczaj¹ ca³ej palety perspektyw widzenia
�zwi¹zania� Izaaka, przez to, ¿e próbuj¹ wype³niæ luki w narracji i sugeruj¹ roz-
maite kierunki interpretacji Pisma. Niniejszy artyku³ stanowi próbê pokazania,
jak wielorakie i z³o¿one by³y odpowiedzi rabinów na �zwi¹zanie�. Niektóre
z rabinicznych tradycji egzegetycznych s¹ odzwierciedleniem pism Józefa Fla-
wiusza, a przypuszczalnie tak¿e Zwojów z Morza Martwego, i/lub korzeniami
siêgaj¹ ju¿ apokryfów i literatury pseudoepigraficznej. Wiele tradycji egzegetycz-
nych oddzia³ywa³o ponadto na ró¿ne ¿ydowskie �redniowieczne interpretacje,
które tak¿e dzi� wci¹¿ wywieraj¹ ogromny wp³yw na ¯ydów.

Generalnie, rabini nie odnosz¹ siê krytycznie ani do Boga, ani do Abrahama.
W ¿¹daniu Boga widz¹ jedynie próbê, sprawdzaj¹c¹ bezwarunkowe zawierzenie
Bogu przez Abrahama. Niektórzy rabini postrzegaj¹ tekst jako mylne odczytanie
zamiaru Boga przez Abrahama. Inni potwierdzaj¹, ¿e Bóg postanowi³ wystawiæ
Abrahama na próbê, ale usprawiedliwiaj¹ stanowisko Boga, obwiniaj¹c szatana
i Abrahama za Jego niegodne zachowanie. Byli te¿ i tacy rabini, którzy zdawali
siê uwa¿aæ �zwi¹zanie� Izaaka za akt Kidusz HaSzem ze strony Abrahama. Jed-
nak¿e w �wietle wielu interpretacji, Abraham postrzegany jest jako �rycerz wia-
ry�: kto�, kto jest prawdziwie powodowany w swym postêpowaniu wiar¹ religij-
n¹, stawian¹ ponad nakaz moralny. Natychmiast podejmuje siê niemoralnego
czynu zabicia swego syna, nie pytaj¹c o nic ani nie prosz¹c rozkazodawcy
o zmianê decyzji. Brak opisu uczuæ Abrahama w zaistnia³ej sytuacji i, co praw-
dopodobne, st³umienie ich, jest dla rabinów znakiem szlachetno�ci Abrahama.
Rabini staraj¹ siê zrozumieæ i usprawiedliwiæ jego natychmiastowe przyjêcie roz-
kazu, jako zachowanie godne pochwa³y. Wielu rabinów uwa¿a �zwi¹zanie� rów-

81 Kwestie te omówione s¹ szczegó³owo w: Kalimi, �The Land / Mount Moriah�, Early Je-

wish Exegesis and Theological Controversy, s. 9-32; tego¿, The Affiliation of Abraham and the
Aqedah with Zion / Gerizim in Jewish and Samaritan Sources, tam¿e, s. 33-58.
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nie¿ za próbê dla Izaaka. Izaak wiedzia³, ¿e ojciec prowadzi go na �mieræ, a mimo
to by³ mu chêtnie pos³uszny.

Istnieje wiele ujêæ rabinicznych próbuj¹cych zrozumieæ, co naprawdê wyda-
rzy³o siê na górze Moria. Niektórzy rabini s¹ przekonani, ¿e Izaak nie dozna³ fi-
zycznego uszczerbku, dok³adnie tak, jak mówi Pismo, podczas gdy inni wierz¹,
i¿ Izaak zosta³ zraniony i krwawi³. Jednak przy takim ujêciu, krwi Izaaka z
wydarzenia jego „zwi¹zania” nie nale¿y postrzegaæ jako dyskursu z chrze�cijañ-
skim rozumieniem krwi Jezusa w Nowym Testamencie. Jeszcze inni utrzymuj¹, ¿e
Izaak umar³ i zosta³ wskrzeszony z martwych, w oparciu o stwierdzenie, ¿e tylko
Abraham powróci³ z góry i brak wzmianki o Izaaku w nastêpnym rozdziale.

Co ciekawe, ca³y tekst opowiadania o „zwi¹zaniu” Izaaka pozostawia otwar-

te pytanie o miejsce pobytu Sary. Poniewa¿ wymieniona jest ponownie dopiero
w nastêpnym rozdziale, który mówi o jej �mierci i pogrzebie, rabini wi¹¿¹ jej
�mieræ ze „zwi¹zaniem”.

�ród³a rabiniczne polemizuj¹ z Samarytanami, i ³¹cz¹ miejsce „zwi¹zania”

Izaaka z terenem �wi¹tyni Jerozolimskiej. Uwa¿aj¹ oni czyn Abrahama za naj-
cenniejsz¹ i wieczn¹ zas³ugê ojców dla swego potomstwa � narodu ¿ydowskie-
go. Poprzez szereg czytañ z Tory, modlitw i obrzêdów, zas³uga „zwi¹zania” s³a-
wiona jest zarówno ze wzglêdu na swe narodowe, jak i wieczyste przes³anie. Tak

oto „zwi¹zanie” Izaaka ukazuje siê jako nieprzemijaj¹ca s³awa Izraela.

t³um. z j. ang.: Ma³gorzata Wiertlewska

SUMMARY

The Aqedah story is a crown jewel of the biblical literature. Highlighting genuine emotions

and important theological and ethical problems, it holds ground in all monotheistic religions. It

brings about several questions concerning the mutual relationship between man and God, and man’s

relationship with his son, wife and surroundings. Rabbinic literature provides plurality of

perspectives on the Aqedah. It fills in gaps of the narrative and suggests directions of interpretation

that reflects in Josephus and perhaps in the Qumranic literature. Some interpretations are rooted in

Apocrypha and Pseudepigrapha literature, and many continue in the medieval Jewish interpretation.

Usually the rabbis see God’s request as a test of Abraham’s unconditional belief. Some view the

text as Abraham mistaking God’s intent. Others are justifying the placement of God and blaming

Satan and Abraham. Several rabbis considered the Aqedah as an act of Kiddush Hashem

(martyrdom). Abraham is viewed as one who is truly motivated by his religious belief over moral

command, and his immediate acceptance of the command was praised. Many consider the Aqedah

also as Isaac’s test. There are several approaches regarding what truly happened on the mount.

However, Isaac’s blood cannot be viewed as a counterblast to Jesus’ blood. Sarah’s death was

related with the Aqedah. Abraham’s act is considered to be an enduring eminence of Israel.
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eternal merit of the fathers


