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RELIGIA UGARITU W KONTEKŚCIE KULTURY 
KANAANU I STAREGO TESTAMENTU

Nieopodal brzegu Morza Śródziemnego wznosiło się w okresie brązu miasto zwane 
w starożytności Ugarit. Posiadało ono swój port i, jak wynika z zebranego materiału 
archeologicznego oraz zachowanych tekstów, prowadziło ożywione relacje z innymi 
nadmorskimi miastami. Przede wszystkim utrzymywało kontakty z miastami na wy
brzeżu określanym później jako fenickie i z Cyprem. To miasto związane z morzem 
okazało się szczególnie ważne dla lepszego poznania terenu i kultury określanej jako 
kananejska.

1. Ras Szamra, czyli starożytne Ugarit

Do lat dwudziestych minionego stulecia o Kanaanie i jego kulturze wiedziano nie
wiele, niewiele ponad to, co zawarte było w Biblii. Jednym z przełomowych momen
tów w badaniach nad kulturą Kanaanu z przełomu epok brązu i żelaza było odkrycie 
miejsca, gdzie ponad trzy tysiące lat temu wznosiło się miasto Ugarit. Z końcem lat 
dwudziestych XX stulecia na terenie północnej Syrii, niedaleko od brzegu Morza 
Śródziemnego, odkryto nowe stanowisko archeologiczne określane jako Ras Szamra1 2. 
Wkrótce zostało ono utożsamione ze starożytnym Ugaritem, zniszczonym ok. 1182 r. 
p.n.e. w trakcie tzw. wędrówek ludów morza. Chociaż miasto Ugarit było oddalone 
kilka kilometrów od brzegu morza, to jednak posiadało własny port. Znajdował się on 
w miejscu określanym obecnie jako Minet el-Beida (ugaryckie Mahadu)1.

1 Zob. M. Yon, Ugarit. History and Archaeology [w:] The Anchor Bible Dictionary, vol. VI, New York 
1992, s. 695-706; E. Dąbrowski, Odkrycia tekstów z Ras Szamra, Warszawa 1951, s. 23-24; W. Tyloch, 
Odkrycia z Ugarit a Stary Testament, Warszawa 1980. Pierwsza polska publikacja na temat odkryć 
w Ugarit: I.J. Jelito, Znaczenie odkryć w Ras Szamra dla Pisma Starego Testamentu, „Collectanea Theolo- 
gica”, vol. 16, 1935, s. 245-253.

2 Por. M. Yon, op.cit., s. 695. Na temat związku Ugaritu z Morzem Śródziemnym zob. J.M. Sasson, 
Canaanite Maritime Involvement in the Second Millennium B.C., „Journal of the American Oriental Socie- 
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Ugarit stanowiło ośrodek niewielkiego „królestwa” zależnego to od Egiptu, to od 
imperium hetyckiego, czyli obszaru znajdującego się pod wielorakim oddziaływaniem 
politycznym i kulturowym. Jego szczególny rozwój nastąpił w okresie późnego brązu 
(1500-1200 p.n.e.). Wtedy właśnie powstał zespół pałacowy i świątynny oraz teksty 
spisane za pomocą alfabetycznego pisma klinowego. Teksty te, odczytane bardzo 
szybko po odkryciu, okazały się świadectwem nieznanego dotąd języka z grupy semic
kiej. Odnalezione teksty ugaryckie, pochodzące zasadniczo z XIV w. p.n.e., są świa
dectwem o wiele starszych tradycji, w tym również tradycji religijnych.

Ugarit i jego okolice zamieszkiwała ludność przede wszystkim pochodzenia semic
kiego. Wydaje się jednak, że znaczny był pośród niej również komponent o prowe
niencji huryckiej3. Mieszkańcy Ugaritu należeli do Semitów zachodnich, określanych 
niekiedy, przynajmniej w źródłach akadyjskich, terminem amurru. Z językowego 
punktu Ugarit zalicza się do północno-zachodniej (ang. Nordwest Semitic') podgrupy4. 
Semici północno-zachodni zamieszkiwali rejon obejmujący terytorium obecnej Syrii, 
Libanu, Izraela, Jordanii oraz Autonomii Palestyńskiej. Ten właśnie obszar był w Bi
blii (ale nie tylko) zwany Kanaanem (Joz 1,4)5. Semitów północno-zachodnich dzieli 
się na dwie gałęzie językowe: kananejską, obejmującą języki hebrajski, fenicki, mo- 
abicki, ammonicki, edomicki i dialekt znany z listów z el-Amama, oraz aramejską. Nie 
ma jednomyślności pośród badaczy, do której z nich zaliczyć język z Ugarit. Część 
badaczy zalicza go do gałęzi kananejskiej, a część sytuuje jako odrębną od kananej- 
skiej i aramejskiej gałąź językową6.

ty”, vol. 86, 1966, s. 126-138; E. Linder, Ugarit: A Canaanite Thalassocracy [w:] Ugarit in Retrospect, 
ed. G.D. Young, Winona Lake, Ind. 1981, s. 31-42.

3 O Hurytach zob. M. Popko, Huryci, Warszawa 1992.
4 Starożytni Semici są dzieleni na grupę wschodnią i zachodnią. Wschodnią grupę reprezentują przede 

wszystkim mówiący językiem akadyjskim Asyryjczycy i Babilończycy, zamieszkujący dolinę rzek Eufratu 
i Tygrysu. Tymczasem grupa zachodnia dzieli się na podgrupę południową i północną.

5 Na temat zagadnienia użycia terminu zob. P C. Schmitz, Canaan (Place) [w:] The Anchor Bible Dic
tionary, vol. I, New York 1992, s. 828-831.

6 W.L. Moran, The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background [w:] The Bible in the An
cient Near East, ed. G.E. Wright, London 1961, s. 54—72.

7 Na temat topografii ekonomicznej Ugaritu zob. P. Bordreuil, À propos de la topographie économique 
de l’Ougarit: Jardins du midi et pâturages du nord, „Syria: Revue d’Art Oriental et d’Archéologie”, vol. 
66, 1989, s. 263-274.

8 Na temat sytuacji Ugaritu w kontekście politycznym-ekonomicznym obszaru obejmującego teren Ka
naanu zob. M. Liverani, Antico Oriente. Storia, società, economia, Bari 1988, s. 541-576.

Ugarit wraz z podległym mu obszarem obejmował powierzchnię ok. 2000 km2, 
czyli teren naszego, średniej wielkości, powiatu7. Na podstawie listów z el-Amama 
wiemy, że w XIV w. cały Kanaan był podzielony na niewielkie państewka-królestwa8. 
Również w kilka wieków później było podobnie, o czym świadczą teksty biblijne. 
A zatem pod względem polityczno-ustrojowym Ugarit pasuje do kontekstu geopoli
tycznego Kanaanu.

Warto odnotować, że to właśnie Ugarit był miejscem, gdzie prawdopodobnie po
wstał alfabet, ale był to jeszcze alfabet klinowy. Stan obecny badań wskazuje na to, że 
właśnie w tym mieście-królestwie ok. XIV w. p.n.e. nastąpiło przejście od zapisu syla- 
bicznego do alfabetycznego w systemie pisma klinowego. Fakt ten wiąże się z feno
menem, jaki pojawił się w Kanaanie w drugim tysiącleciu, czyli z rozwojem alfabe
tycznych systemów pisma: protokananejskiego (XIX w. p.n.e.) i protosynaickiego 
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(XV w. p.n.e.). Ponadto pisarze Ugaritu posługiwali się alfabetem krótszym i dłuż
szym. Istnieją archeologiczne świadectwa użycia alfabetu klinowego poza Ugaritem, 
ale są to jedynie pojedyncze tabliczki rozproszone po Kanaanie, gdy tymczasem wy
kopaliska z Ugarit stanowią pod tym wzglądem prawdziwą bibliotekę z tysiącami ta
bliczek.

O Kanaanie z okresu późnego brązu, zanim odkryto Ugarit, świadczyły przede 
wszystkim odkrycia archeologiczne, świadectwa mezopotamskie, hetyckie i egipskie, 
a wśród tych ostatnich listy z el-Amama. Dopiero odnalezienie miejsca, gdzie wznosił 
się Ugarit, dostarczyło świadectw pisanych, które mogą niewątpliwie pomóc w inter
pretacji kulturowych zjawisk Kanaanu z tego właśnie okresu.

2. Religijne teksty Ugaritu

W Ugarit odkryto zapisy o różnorakim charakterze9. Pojawiają się wśród nich tek
sty administracyjne, ekonomiczne, bogata literatura epistolama oraz teksty religijne. 
Literatura religijna odnaleziona w Ugarit dzieli się zasadniczo na teksty mitologiczne10 
oraz kultyczne11 (rytualne). Pierwsze z nich mają przeważnie formę poetycką, zaś dru
ga grupa tekstów napisana jest prozą. Mitologia ugarycka obejmuje cykl Baala oraz 
kilka mniejszych, tzw. okazjonalnych mitów. Jeden z nich dotyczy walki Baala 
z tajemniczymi „wygłodniałymi” istotami, inny opisuje opilstwo Ela, jeszcze inny jest 
rodzajem poematu zaślubin bóstw Yarika i Nikkal12. Odmienny charakter mają dwie 
mityczne historie: Kirta oraz Aqhat, niekiedy określane legendami dynastycznymi. 
Ponadto mitologia Ugaritu zawiera krótkie teksty mityczne oraz czasem trudne do 
zrozumienia fragmenty13.

’ Zob. D. Pardee, P. Bordreuil, Ugarit. Texts and Literaturę [w:] The Anchor Bibie Dictionary, vol. VI, 
New York 1992, s. 706-721.

10 Zob. S.B. Parker, Ugaritic Narrative Poetry, SBL 9, Atlanta 1997.
" Teksty o charakterze kultycznym są dzielone na kilka kategorii. Rozróżnia się pośród nich teksty ry

tualne odnoszące się do wydarzeń cyklu kultycznego, ofiar oraz procesji; teksty zwierające listy bóstw oraz 
różnego rodzaju teksty magiczne (ang. divinatory). Zob. szczególnie ważną pod tym względem publikację 
wydaną najpierw po francusku, a następnie w jęz. angielskim: D. Pardee, Les textes rituels (Ras Shamra- 
Ougarit XII), París 2000; idem, Ritual and Cult at Ugarit, Atlanta 2002.

12 A. Caquot, M. Sznycer, Ugaritic Religión, Leiden 1980, s. 11.
13 Teksty ugaryckie zostały wielokrotnie publikowane m.in.:
CAT = The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places, ed. M. Dietrich, 

O. Loretz, J. Sanmartín, Münster 1995.
CTA = Corpus des tablettes en cuneiformes alphabétiques découvertes á Ras Shamra-Ugarit de 1929 

a 1939, ed. A. Herdner, París 1963.
KTU = Keilalphabetischen Texte aus Ugarit, eds. M. Dietrich, O. Loretz, J. Sanmartín, AOAT 24, 

Kevelaer - Neukirchen-Vluyn 1976.

Większość tekstów o charakterze religijnym, odnalezionych w Ugarit, odzwiercie
dla idee religijne bezpośrednio samego Ugaritu, a pośrednio Semitów północno- 
-zachodnich. Tekstów religijnych w języku akadyjskim w Ras Szamra znaleziono nie
wiele i dotyczą one przede wszystkim idei mądrościowych, zaś teksty huryckie są ści
śle związane z kultem.
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Teksty, które możemy określić jako mity, niewątpliwie są świadectwem długiego 
okresu ich powstawania. Zdaniem Cyrusa Gordona, teksty pochodzą z późnego brązu, 
prawdopodobnie z początku XIV w. p.n.e.N Johannes de Moor datuje je na okres po
między 1400-1200 r. p.n.e.14 15 Niewątpliwie jednak są one świadectwem tradycji wcze
śniejszej o dwa, trzy, a nawet więcej stuleci'6.

14 C. Gordon, Ugaritic Literature: A Comprehensive Translation of the Poetic and Prose Texts. Rome 
1949, s. IX.

15 J.C. de Moor, An Anthology of Religious Texts from Ugarit, Religious Texts Translation Series 16, 
Leiden 1987, s. viii.

16 Por. ibidem, s. 99, przyp. 481.
17 Poemat o walce z Jammem - tabliczka pierwsza i druga - CAT 1.1-2 = KTU 1.1-2; poemat o budo

wie pałacu - tabliczka trzecia i czwarta - CAT 1.3-4 = KTU 1.3-4; poemat o walce z Motem - tabliczka 
piąta i szósta - CAT 1.5-6 = KTU 1.5-6. Tabliczki z cyklem Baala odkryto w budynku Najwyższego Ka
płana, na ugaryckim akropolu, w pobliżu świątyń Baala i Dagana. Wskazuje to na jakiś związek tych tek
stów z kultem.

18 Więcej na ten temat w języku polskim W. Tyloch, Odkrycia z Ugarit..., s. 36-54, a w sposób skróto
wy A. Mrozek, Baal - Bóg-wojownik z Ugarit [w:] Religie a wojna i terroryzm, Zeszyty Naukowe Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, Studia Religiologica, z. 36, 2003, s. 12-14.

19 Jest to hipoteza wprowadzenia do panteonu Ugaritu nowego bóstwa przez nowo przybyłych miesz
kańców.

20 Wiele z bóstw Ugaritu jest wyliczonych na listach bogów zarówno w wersji ugaryckiej (Ugaritica 
V. 18B = CTA 29 = KTU 1.47), jak i akadyjskiej (Ugaritica V. 18A).

21 J.C. de Moor, The Crisis of Polytheism in Late Bronze Age Ugarit, „Oudtestamentischen Studien”, 
vol. 24, 1986, ss. 1-20; idem, The Rise ofYahwism: The Roots of Israelite Monotheism, Bibliotheca Ephe- 
meridum Theologicarum Lovaniensum 91, Leuven 1990.

Wśród tekstów mitycznych dominującą pozycję zajmuje tzw. cykl Baala, niekiedy 
zwany cyklem Baal i Anat, któremu sam autor lub redaktor, podpisujący się lli-malku, 
nadał tytuł Ib 7 - dla Baala. Ten najbardziej kompletny wśród znanych obecnie tekstów 
ugaryckich, został utrwalony na sześciu tabliczkach. Dzieli się go na trzy sekcje lub 
poematy17. Centralnym jego tematem jest panowanie i władza królewska Baala18. Taka 
polityczna interpretacja skłoniła niektórych badaczy do wysunięcia hipotezy, że pozy
cja Baala, jak również samo jego pojawienie się jest związane z przybyciem ludności 
amoryckiej i zdominowaniem przez nią politycznej sceny Ugaritu 9. Wśród testów 
rytualnych pojawiają się ryty ekspiacyjne, listy bogów oraz ryty wróżenia z wnętrzno
ści zwierzęcych (hepatoskopia).

3. Próba ustalenia charakteru religii Ugaritu

Religia Ugaritu była oczywiście politeistyczna20. Jednak J. de Moor dostrzegał 
w tekstach ugaryckich oznaki kryzysu politeizmu i starał się nawet połączyć go 
z późniejszym monoteizmem w Izraelu21. Teksty, jakie mamy do dyspozycji, ukazują, 
że figury najważniejszych bóstw były, przynajmniej do pewnego stopnia, dość jasno 
określone. Chociaż najwyższym bogiem kananejskim wydaje się El, którego imię ozna
cza w językach semickich po prostu bóg, jednak jego pozycja w Ugaricie nie jest do 
końca jednoznaczna. Był on postrzegany jako stwórca Ziemi i człowieka oraz ojciec 
bogów. Prawdopodobnie był on uważany za stwórcę wszechświata, ale ponieważ nie 
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odnaleziono tekstów kosmogonii ugaryckiej, więc są to jedynie domysły oparte m.in. na 
fakcie, że jest on zwany „ojcem lat”, a zamieszkiwał „u źródła dwóch rzek, u początków 
dwóch oceanów”. Przewodniczył zgromadzeniu bogów, a niekiedy nazywano go

Bykiem Elem i przedstawiano pod postacią byka (...), przy czym trudno rozstrzygnąć, czy byk 
symbolizował boga, czy też miał wskazywać na niego jako na reprezentanta płodności22.

22 H. Ringgren, A.V. Ström, Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, przel. B. Kupis, Warszawa 
1990, s. 78.

23 Jej pełny tytuł brzmi „pani Athirat morza” (rbt ’atrtym).

Jego małżonka Athirat zwana „Panią morza”23 była matką bogów. Jej kultycznym 
symbolem był swego rodzaju pal będący stylizacją drzewa. Świadectwa dotyczące 
Aszery - tak brzmi hebrajska forma jej imienia - znajdują się również w Starym Te
stamencie, a inskrypcja z Kuntillet ‘ Ajrud na płn. Synaju brzmi: „Jhwh i jego Aszera”.

Pomimo że El był najważniejszym bogiem panteonu Ugaritu, to jednak bardziej 
aktywny był Baal. To on sprowadzał deszcz, czyli źródło urodzaju. Zwany był też 
w Ugarit jako „dosiadający chmur” (rkb ’rpf) i był odpowiedzialny za grzmoty i bły
skawice zapowiadające nadchodzący deszcz. Baal, czyli „pan”, był początkowo jedy
nie epitetem boga Hadada („gromowładnego”). Miejscem przebywania Baala była góra 
Safon - spn (prawdopodobnie wokalizowana Sapań), znana w czasach klasycznych 
pod nazwą Mt. Casius, a dzisiaj zwana Jebel el-Aqra‘. Baalizm, pod pewnym wzglę
dem, był kultem o charakterze agrarnym, połączonym z rocznym cyklem przemian 
w naturze.

Małżonką-siostrą-kochanką Baala była Anat, bogini wojny, płodności i miłości. Ja
ko bogini wojny walczyła z wrogami Baala, a była też pośredniczką między nim 
a innymi bóstwami, w szczególności Elem. Pełniła również funkcję opiekunki ludzi, 
troszczyła się o zbiorniki wód na Ziemi.

W tekstach z Ugarit pojawia się ponadto, acz marginalnie, jeszcze jedna towarzysz
ka Baala - Astarte. Dopiero na inskrypcjach fenickich oraz w Starym Testamencie 
Astarte przejmuje miejsce Anat. W Starym Testamencie jej imię zostaje zniekształcone 
i brzmi Ashtoreth, a mazoreci wokalizująje jak bośet, czyli „hańba”. Ta semicka bogi
ni miłości i płodności, wegetacji oraz opiekunka myśliwych była wymieniona już 
w spisie bogów z Ebla. Kult Astarte, z którym związana była szczególna forma pro
stytucji sakralnej, rozpowszechnił się dopiero w I tysiącleciu p.n.e.

Ciekawym bóstwem wydaje się Dagan, określany niekiedy jako ojciec Baala. Cho
ciaż występuje on na listach ofiarnych, ma w Ugarit swoją świątynię i jest określany jako 
ojciec Baala, to jednak nie pojawia się w tekstach mitycznych Ugaritu. Wspomina się 
tymczasem Tuttul (miejsce w płn. Syrii) jako jego siedzibę. Jego imię sugeruje, że był to 
bóg związany ze zbożem. Co ciekawe, jest on poświadczony w tekstach z Ebla, był - jak 
się wydaje - bóstwem Amorytów z Mari, zaś teksty biblijne świadczą o tym, że czczono 
go pośród Filistynów, którzy prawdopodobnie przyjęli go od Kananejczyków.

Pośród bóstw o mniejszym znaczeniu pojawia się porównywalny do greckiego He
fajstosa Kathan-wa-Hasis („zręczny i zdolny”). Był on budowniczym pałacu Baala 
oraz twórcą magicznych maczug, którymi Baal walczył z Jammern. Miejscem jego 
pobytu była w mitologii Ugaritu Kreta. W Ugarit pojawia się też bóstwo solame Sza- 
pasz. Co może zaskakiwać w kontekście bliskowschodnim to fakt, że jest to bóstwo 
żeńskie. Postuluje się, że ugaryckie imię bóstwa wynika z rozwoju od formy śamsu —> 
śampśu -> śapśu. Nosiła ona tytuł nrt 'ilm - „lampa bogów”. Może trzeba przy okazji 
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zaznaczyć, że Księżyc nie odgrywał jakiejś wyjątkowej roli w mitologii Ugaritu oraz 
ogólnie w Kanaanie. Wydaje się, że jego imię przetrwało jedynie w Beth-yerah oraz 
w nazwie Jerycho. Tekst z Ugarit (KTU 1.24 = CTA 24) mówi o zaślubinach boga 
Księżyca - Yarika, z boginiąNikkal.

Zatem można stwierdzić, że bogowie dominujący są przedstawieni w sposób dość 
wyrazisty. To przede wszystkim El, Baal, Anat i Atirat. Inni są ukazani nieco mniej 
jednoznacznie. To Jammu i Mot, czyli chaos i śmierć. Pozostałe bóstwa ugaryckie są 
wyspecjalizowane w pewnych dziedzinach i pojawiają się jedynie w rolach marginal
nych, choć niekiedy istotnych dla rozwoju akcji epickiej tekstów mitycznych.

4. Panteon Ugaritu a religie kananejskie

Do czasu odkrycia Ugaritu o religiach Kanaanu świadczył przede wszystkim Stary 
Testament, autorzy klasyczni, tacy jak Filon z Byblos czy Lucjan z Samosaty, oraz 
nieliczne inskrypcje. Jednak pierwsze wzmianki o bóstwach oraz religii Kanaanu moż
na odnaleźć już w tekstach z Ebla, pochodzących z trzeciego tysiąclecia, stanowiących 
pierwsze pisane świadectwo o „kulturze kananejskiej”24.

24 Tekst o charakterze ekonomicznym (UT 311.7; KTU 4.96.7) wymienia Kananejczyka (kn‘ny) wśród 
obcych kupców. Wskazywałoby to na fakt, że mieszkańcy Ugaritu nie zaliczali się do Kananejczyków. Takie 
stanowisko wyraził A. Rainey, A Canaanite at Ugarit, „Israel Exploration Journal”, vol. 13, 1965, s. 43-45.

25 P.C. Craigie, Ugarit, Canaan and Israel, „Tyndale Bulletin”, vol. 35, 1983, s. 145-168.
26 S. Cinal, Bogowie starożytnej Ebli, „Nomos”, vol. 26/27, 1999, s. 74.

Religię Kanaanu znamy przede wszystkim ze Starego Testamentu oraz z tekstów 
ugaryckich25. Kulturę zaś poznajemy w oparciu o wykopaliska oraz na podstawie li
stów z el-Amama. Na terenie Kanaanu, obejmującego tereny obecnej północno- 
-zachodniej Syrii, Libanu, Izraela, Autonomii Palestyńskiej i Jordanii, istniały niewiel
kie jednostki administracyjne nazywane królestwami.

Problem przynależności kulturowej stanowi szczególne zagadnienie. Czy Ugarit 
należał do fenomenu, który możemy określić jako kulturę kananejską- nadal pozostaje 
sprawą dyskusyjną i otwartą. Patrząc na zagadnienie z punktu widzenia archeologii, 
Ugarit należy niewątpliwie umiejscowić w kontekście syropalestyńskim.

Dwa czynniki wpłynęły na religię Ugaritu: pochodzenie etniczne, a co za tym idzie 
pewna wspólnota kulturowa całego Kanaanu, oraz fakt krzyżowania się właśnie tam 
wpływów różnych kultur, przede wszystkim egipskiej i mezopotamskiej. Trzeba przy 
okazji przypomnieć, że najwcześniejszy zaś spis bóstw zachodniosemickich pojawiał 
się w testach odkrytych w Ebla26.

Bogowie Ugaritu - jeśli tak można powiedzieć - byli „członkami” zachodnio- 
semickiego panteonu bóstw. Można bowiem zaryzykować ustalenie pewnego spisu 
bóstw wspólnych dla całego regionu. Kananejski panteon jest bardzo bogaty w bóstwa, 
z których jednak wiele pozostaje dla nas enigmatycznych, a w kilku przypadkach nasza 
wiedza o nich ogranicza się jedynie do imienia. Trudno jednak przychodzi, na podsta
wie tekstów z Ugarit, określić, jak wyglądała religia ogółu Semitów zachodnich. Wy
nika to nie tylko z fragmentaryczności dostępnych źródeł, lecz z faktu, że każde z cen
trów kananejskich stworzyło swoją własną, odrębną hierarchię bóstw, chociaż należą
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cych do wspólnego „panteonu”. Caquot i Sznycer twierdzą, że z tabliczek z Ugarit nie 
możemy poznać religii Semitów zachodnich z czasu późnego brązu czy też ich „piy- 
mitywnej” religii. Wszystko to, co możemy powiedzieć, dotyczy jedynie Ugaritu27. 
Takie stanowisko wydaje się zbyt skrajne. Inni autorzy, jak chociażby Day, twierdzą 
tymczasem, że Ugarit, choć nie stanowi obszaru należącego do biblijnego Kanaanu, to 
jednak przynależy do kultury kananejskiej i dlatego jest reprezentatywny dla wierzeń 
wyrażonych poprzez religie kananejskie28.

27 A. Caquot, M. Sznycer, op.cit., s. 7.
28 J. Day, Canaan, Religion o/[w:J The Anchor Bible Dictionary, vol. I, New York 1992, s. 831.
29 Temu zagadnieniu w Polsce poświęcił uwagę W. Tyloch, Ugarit a Stary Testament, „Rocznik Wol

nej Myśli”, Warszawa 1961, s. 124-129; idem, Odkrycia z Ugarit..., szczególnie strony 107-120. Zob. 
również J. Chmiel, Ugarit a Stary Testament, „Collectanea Theologica”, vol. 71, 1, 2001, s. 41-49 i por. 
z publikacją w języku włoskim M. Balducci, La scoperta di Ugarit, Casale Monferrato 1996, w szczególno
ści strony 7-9, 58-59, 65, 69, 233.

30 Odnośnie do problematyki porównawczej zob. P.C. Craigie, Ugarit and the Old Testament, Grand 
Rapids 1983, s. 74-76.

31 Na temat roli Starego Testamentu w badaniach nad językami zachodniosemickimi zob. M. Sznycer, 
The Religions and Myths of the Western Semites - and Some Problems of Method, 2 vols., transl. by Wendy 
Doniger, Chicago 1991, vol. l,s. 182-189.

32 Znaczenie badań nad językiem ugaryckim widać w komentarzach do ksiąg biblijnych, szczególnie do 
ksiąg poetyckich. Wydaje się, że pod tym względem najbardziej znaczący jest trzytomowy komentarz do 
Psalmów autorstwa Mitchella Dahooda opublikowany w serii Anchor Bible.

5. Relacja pomiędzy tekstami z Ugarit a Starym Testamentem29

Odkrycie Ugaritu oraz jego bogatej literatury stanowiło, i nadal stanowi, niezwykłą 
pomoc w badaniach porównawczych nad relacją pomiędzy panteonem kananejskim 
i jego kultem a wiarą i kultem Izraela. Takie porównania są konieczne i mogą wnieść 
wiele światła do interpretacji tekstów Starego Testamentu. Nie zawsze jednak publika
cje polskich biblistów dają temu wyraz. Ale jak w każdej analizie porównawczej, po
jawiają się pewne problemy i niebezpieczeństwa, z których należy zdawać sobie spra
wę30. Trzeba pamiętać, że: (1) kultura Kanaanu wyrażona w tekstach z Ugarit nie jest 
w pełni znana oraz że nie odzwierciedla zjawisk kulturowych południa Kanaanu. In
nymi słowy, to nie z Kananej czy kami z północy spotkali się Izraelici; (2) pojawia się 
problem chronologiczny - gdy w Kanaanie pojawił się fenomen społeczny określany 
jako Izrael, dawna bogata i kwitnąca kultura Ugaritu już nie istniała, a miasto leżało 
w gruzach; (3) teksty ugaryckie są fragmentaryczne, a wnioski nazbyt często opierają 
się na ich hipotetycznej rekonstrukcji i interpretacji. Te trzy uwagi powinni brać pod 
uwagę wszyscy podejmujący się analizy porównawczej tekstów i religii31.

Odkrycie Ugaritu stało się dla studiów nad biblijnym językiem hebrajskim niezwy
kle cenne. Niektóre słowa hebrajskie, których znaczenie zostało na przestrzeni stuleci 
zapomniane lub przekształcone/zniekształcone, dzięki tekstom z Ugarit odzyskały swój 
właściwy sens. Badaczem, który na tym polu szczególnie się wyróżnił, był Mitchell 
Dahood, który jednak w pewnych swoich analizach posuwał się zbyt daleko, idąc na
wet w kierunku swoistego panugarytyzmu w badaniach nad biblijną hebrajszczyzną32.
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Niewątpliwie jednak samo poznanie gramatyki ugaryckiej jest pomocne i wyjaśniające 
dla fenomenów obecnych w hebrajszczyźnie, w szczególności w odniesieniu do jej 
archaicznych form33. Dotyczy to również jahwizmu, czyli religii izraelskiej sprzed 
podboju i wygnania babilońskiego.

33 Poznanie gramatyki ugaryckiej rzuciło pewne światło na archaiczne formy występujące w tekstach 
hebrajskich. Dotyczy to np. pozostałości po rodzajniku czy śladów końcówek w przypadkach liczby mno
giej. Paralelizm w poezji ugaryckiej oraz pewne zwroty idiomatyczne przyczyniły się do lepszego zrozu
mienia poezji hebrajskiej.

34 Por. K. Pilarczyk, Judaizm, jego geneza oraz uwarunkowania cywilizacyjne [w:J Koneczny. Teoria 
cywilizacji, red J. Skoczyński, Warszawa 2003, s. 284.

35 F.M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel, Cam
bridge MA 1973, s. 68-71.

Religia Ugaritu i Stary Testament

Relacja pomiędzy religią Izraela a religiami kananejskimi wyraża się przede 
wszystkim w dwóch aspektach. Z jednej strony, Stary Testament przeciwstawia się 
politeizmowi oraz kultowi płodności obecnym w religiach Kanaanu, podkreślając przy 
tym wyłączność kultową wobec Jhwh, boga Izraela. Z drugiej strony, Stary Testament 
przejął pewne elementy z religii i kultów Kanaanu, przekształcając je zgodnie z wy
mogami religii Jhwh.

Z historycznego punktu widzenia trudno ustalić relację pomiędzy Izraelem a Uga- 
ritem. Jeśli jednak przyjmiemy, że literacka spuścizna Ugaritu wyrażała wspólne dzie
dzictwo kulturowe regionu, to trzeba przyznać, że z takim dziedzictwem bez wątpienia 
zetknęli się wyznawcy Jhwh. Porównywanie zatem elementów religijnych wydaje się 
uzasadnione, a ponadto konieczne, bowiem żadna z innych religii Kanaanu nie pozo
stawiła, a przynajmniej dotychczas nie odkryto, żadnego materiału literackiego.

Bogowie El i Jhwh

Główny bóg panteonu kananejskiego El jest porównywalny do Jhwh ze Starego Te
stamentu. W opowiadaniach o patriarchach, zawartych w Księdze Rodzaju, często 
pojawia się imię El. Patriarchowie czczą boga, który objawia się jako El-Szaddai, ale 
również jako El-Betel, El-Olam, El Elohei Israel, El-Roi i El-Eljon34. Cross sugeruje 
nawet, że hebrajskie imię boga Jhwh pochodzi właśnie od kultycznego imienia Ela: 77 
du yahwi saba’t, „El, który stworzył zastępy”35. Jednak ta hipoteza nie jest do końca 
przekonująca z wielu powodów. Niewątpliwie istnieje związek pomiędzy Elem a Jhwh 
wyrażony w zwrotach i ideach. W Księdze Hioba jest mowa o „synach Ela”, którzy 
tworzą niebieski dwór (Hi 1,6; 2,1). Ponadto, jak o tym świadczy inskrypcja - sgrafitti 
z Kuntillet ‘Ajrud na Synaju - w pewnych kręgach, a może wśród ludności niewy
kształconej, uważano, że Jhwh posiada małżonkę, której hebrajskie imię brzmi Aszera 
i odpowiada ugaryckiemu Athirat.
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Stary Testament i „motywy Baala"

Chociaż Stary Testament świadczy o przeciwstawianiu się kultowi Baala, a przy
najmniej ostateczna forma kanoniczna tekstu daje temu wyraz, to jednak można dopa
trzyć się wielu motywów związanych z Baalem we fragmentach mówiących o Jhwh.

Jhwh jest uznawany za dawcę życia i obfitości plonów, a motyw ten obecny u Oze- 
asza (Oz 2,10; 6,3) nawiązuje do obrazu śmieci i zmartwychwstania ugaryckiego boga, 
obecnego w jego kulcie, a ściśle związanego z nastaniem pory deszczu. W cyklu Elia
sza, znajdującym się obecnie w Pierwszej Księdze Królewskiej 17-19, Jhwh jest 
przedstawiony za pośrednictwem motywów, które pojawiają się również w ugaryckim 
obrazie Baala (ogień, grzmot, deszcz). Biblia Hebrajska posługuje się obrazem boga 
walczącego z Lewiatanem, z wodami chaosu. To motyw obecny bardzo wyraziście 
w literaturze z Ugaritu. Motyw walki często pojawia się w kontekście Baala, a walce 
z Jammem, bogiem morza i potworem Lotanem poświęcona jest długa sekwencja 
w cyklu Baala. W Biblii jest on obecny w Psalmie 74 (wersety 12-17).

W Biblii Hebrajskiej powraca często motyw świętej góry. Oczywiście jest nią Sy
jon, ale jednak dostrzec można nawiązanie do góry północy, do Safonu, świętej góry 
Baala (Ps 48,3), ponadto opis teofanii Jhwh pośród burzy i grzmotów z Ps 29 stanowi 
przynajmniej echo bóstwa burzy, czyli Baala.

***

Ugarit, nadmorskie miasto usytuowane we wschodniej części basenu Morza Śród
ziemnego, legło w gruzach w XII w. p.n.e. pod naporem najeźdźców. Pozostawiło 
jednak po sobie bogatą spuściznę literacką, która jest świadectwem nie tylko kultury 
i religii samego Ugaritu, ale stanowi przyczynek do poznania kultury i religii obszaru 
określanego jako Kanaan. Odszyfrowanie alfabetycznego pisma klinowego i odczyta
nie tabliczek nieznanego dotąd języka semickiego stało się przyczyną podjęcia na no
wo studiów porównawczych w obrębie semickiej grupy językowej. Teksty rytualne 
i mitologiczne odnalezione w Ugarit pozwoliły określić panteon bóstw dominujący 
w tymże centrum. Rzuciły przy tym światło na znane już świadectwa religijne określa
ne jako kananejskie, pochodzące przede wszystkim z pierwszego tysiąclecia przed 
Chrystusem. Mitologiczne teksty z Ugarit stały się ponadto powodem nowego podej
ścia i nowej interpretacji niektórych motywów biblijnych zawartych w księgach Stare
go Testamentu. Szczególnie owocne okazało się porównywanie motywów wspólnych 
dla ugaryckich bóstw Ela i Baala oraz biblijnego Jhwh. Poznanie języka ugaryckiego 
wniosło niemały wkład w pogłębienie znajomości zjawisk lingwistycznych występują
cych w języku hebrajskim. Zaznajomienie się z literaturą, a przede wszystkim z poezją 
ugarycką i jej motywami stało się czynnikiem pozwalającym na nowo odczytać niektó
re teksty biblijne i przyczyniło się do zrozumienia fragmentów, których sens na prze
strzeni wieków został zapoznany.
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UGARITIC RELIGION IN THE CULTURAL CONTEXT OF CANAAN 
AND THE OLD TESTAMENT

Summary

Ugarit, the maritime city in the eastern Mediterranean, fell in ruin in the 12th century B.C., belea
guered by invaders. It left behind it a rich literary heritage which is not only testimony to the culture 
and religion of Ugarit itself, but also a contribution to the culture and religion of the land knows as 
Canaan. Deciphering its alphabetic cuneiform and reading tablets in a hitherto unknown Semitic 
language gave rise to renewed comparative studies within the Semitic language group. Ritual and 
mythological texts discovered in Ugarit helped reconstruct the pantheon of deities worshipped in that 
location. A new light was cast on already known religious evidence described as deriving from Ca
naan and originating especially in the first millennium B.C. Moreover, the mythological texts from 
Ugarit led to a new approach and new interpretations of some Old Testament themes. It proved espe
cially fruitful to compare the motifs common to the Ugarit deities of El and Baal with biblical JHWH. 
Study of the ugaritic language largely contributed to an understanding of linguistic phenomena in the 
Hebrew language. Ai fresh familiarity with the literature of Ugarit and especially its poetry with its 
motifs became a factor permitting a new interpretation of some Biblical texts and helped understand 
fragments the sense of which had become lost in the intervening centuries.
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