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HISTORYCZNEGO I ZAKAZ IDOLATRII 

WŁADZY POLITYCZNEJ

Koncepcja rządów prawa pojawiła się jako szansa na uniknięcie przemocy władcy. Za-
wierała założenie, że raz stworzona reguła prawna powinna być przestrzegana, a proces 
rządzenia dokonywać się może tylko za pomocą takich reguł. W takim sensie zasada 
ta występowała już wraz z pierwszymi znanymi ustawami. Pytanie właściwe dla pracy 
brzmi, w jakim stopniu takie reguły mogły ograniczać samą władzę i w jakim też były 
skuteczne? Starożytny Izrael wydaje się społecznością, w której na skutek przełomu re-
ligijnego można mówić również o przełomie politycznym i ustrojowym.

Narracja Biblii umiejscawia powstanie prawa izraelskiego na Synaju i przyznaje 
Mojżeszowi rolę mediatora między osobowym i niewidzialnym Bogiem Izraela. Mojże-
szowi objawiono Przymierze w postaci 10 przykazań, spisanych na 2 tablicach Dekalo-
gu1. Monoteistyczna religia wyróżniła Żydów oraz „uczyniła z nich odrębny i twórczy 
fenomen, jakim się stała. Niezależnie od tego historia Izraela ani nie jest możliwa do 
wyjaśnienia, ani też [...] nie jest jakoś szczególnie znacząca”2. Przymierze, choć odnosi 
się do Izraela, nie było jednak zawarte między równymi stronami, lecz przybrało postać 
kontraktu hetyckiego między seniorem a wasalem, w którym senior żąda posłuszeń-
stwa i wierności, a w zamian ofi aruje wsparcie. Prawo Mojżeszowe jest:

[...] inne od ówczesnych prawnych zbiorów. Po pierwsze, to prawo religijne: Bóg nie jest gwarantem 
praw, [...] On jest autorem. [...] istnieje też zdecydowane połączenie moralnych zasad z podstawo-
wymi religijnymi nakazami. Treść też się różni: ponieważ legislacja ma na celu zabezpieczenie Przy-
mierza, kary są szczególnie ostre dla przestępstw przeciw Bogu [...] i mających wpływ na czystość 
ludu wybranego [...]. Lecz w innych sprawach [...] prawo to jest zdecydowanie bardziej humanitar-
ne. [...] Kodeks Mojżeszowy przyjmuje zasadę równości wobec prawa3.

* Dr hab., Uniwersytet Jagielloński.
1 Wj 19: 4–6; 24: 3; 34: 27.
2 J.A. Bright, A History of Israel, Philadelphia 1981, s. 144 [przekład cytatów z dzieł obcojęzycznych – 

A.B.].
3 S.E. Finer, Th e History of Government: Ancient Monarchies and Empires, Oxford 1999, t. 1, s. 248.
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Bóg obdarza Izrael błogosławieństwem tak długo, jak ten pozostaje wierny Jego na-
uczaniu, podczas gdy nieposłuszeństwo prowadzi do kary4. Największym grzechem jest 
idolatria, zdrada pierwszego i najważniejszego przykazania5. Izrael otrzymał ziemie pod 
warunkiem przestrzegania Przymierza, co wymaga (sprawa kluczowa dla rozważań) 
od państwa ograniczenia swojego panowania, aby uniknąć klątwy proroków6. Mojżesz 
przemawiał do swojego ludu jako jednego podmiotu, gdzie Przymierze nie było bez-
dusznym prawem wymagającym posłuszeństwa, lecz odczuciem odwiecznego związ-
ku z Bogiem. Naród żydowski został wybrany wraz z nałożonymi nań unikatowymi 
obowiązkami wobec siebie i świata7. Prawo-Tora stało się źródłem autorytetu Izraela, 
któremu podporządkowany został także król z racji delegitymizacji tyranii przez Boga8. 
W Piśmie jest kluczowy wers, który stał się określeniem żydowskiej tożsamości i zawie-
ra istotę monoteizmu: „Usłysz Izraelu: Pan nasz Bóg jest jeden”9. Przymierze stwierdza, 
że Bóg jest królem, Arka Przymierza tronem, Mojżesz nosi Jego berło. Imię Pana:

[...] złożone ze spółgłosek YHWH, których wymowa jest nieznana, może być jakąś formą hebraj-
skiego słowa »być« lub »ten, który jest«. [...] Tylko jeden był Bogiem. Niepodobny do innych bo-
gów w sąsiadujących krajach, Jego wyłączną troską o ludzkość było ich moralne postępowanie [...]. 
Reguły postępowania są ustanowione jako część Przymierza i obowiązek ich przestrzegania przez 
Żydów10.

Tutaj religia wkracza już bezpośrednio w domenę władzy i polityki: „Bóg jest naj-
wyższym” należało czytać: „prawa Boga są najwyższymi”. 

W tym kontekście mamy do czynienia z dwoma rodzajami prawa. Z jednej strony 
jest to prawo historyczne Izraela, a z drugiej – prawo biblijne. Biblia jest częścią tekstu 
literackiego i religijnego o znacznie szerszej tematyce niż organizacja prawnoustrojo-
wa. Jako literatura relacjonuje historię Żydów, potwierdzając Objawienie oraz regulując 
władzę i formy kultu. Obok prawa biblijnego istnieje prawo niespisane, lecz rozwijane 
jako normy i nakazy. Prawa Izraelitów odzwierciedlają relacje społeczne i władzy w róż-
nych epokach, co nadaje im walor uniwersalny. Stąd:

[...] izraelskie prawo nie ma zidentyfi kowanego legislatora, podczas gdy prawo biblijne jest ustana-
wiane przez boskie lub legendarne osoby, takie jak YHWH, poprzez Mojżesza [...]. Biblijny tekst 
istnieje jako tekst spisany [...] [niemniej] uznając go za literaturę, powinniśmy jednocześnie być 
ostrożni i nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do jego funkcjonowania w społeczności Izraelitów11.

Pogląd, że Biblia nie może służyć prześledzeniu ewolucji izraelskiej polityki i ustro-
ju, jest słuszny12. Nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, czy przełom religijny Żydów 

4 A. Laff ey, Deuteronomistic theology [w:] An Introductory Dictionary of Th eology and Religious Studies, 
O.O. Espín, J.B. Nickoloff  (eds.), Collegeville 2007, s. 337.

5 A. Phillips, Deuteronomy, Cambridge 1973, s. 8.
6 N. Podhoretz, Th e Prophets: Who Th ey Were, What Th ey Are?, Detroit 2002, s. 216–220.
7 R.B. Dillard, T. Longman, An Introduction to the Old Testament, Grand Rapids 1994, s. 102.
8 P.T. Vogt, Deuteronomic theology and the signifi cance of Torah, Winona Lake 2006, s. 28.
9 Pwt 6: 4.
10 S.E. Finer, op.cit., t. 1, s. 248.
11 D.A. Knight, Law, Power and Justice in Ancient Israel, Louisville 2011, s. 11–12.
12 N.K. Gottwald, Th e Politics of Ancient Israel, Louisville, Louisville 2007, s. 1–2. Zob. też J.P. Brown, 

Ancient Israel and Ancient Greece: Religion, Politics, and Culture, Minneapolis 2003, passim.
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miał znaczenie dla wytworzenia świadomości, w której władza polityczna stała się ze-
wnętrzna wobec jednostki, a nie była jedynie jak dotąd częścią immanentnego świata. 
Stała się zewnętrzna, a więc stała się problemem ocennym. Czy zatem nie została za-
kwestionowana zasada traktowania władzy jako części porządku religijnego i natural-
nego, gdzie niepodważalny był fatalizm podporządkowania jednostki władzy z jednej 
strony, a z drugiej to, że władza może robić wszystko? W rozpatrywaniu ustroju i poli-
tyki starożytnego Izraela pod kątem ograniczenia władzy nie ma znaczenia to, w jakim 
stopniu były one „zniekształcone poprzez retrospektywne religijne oceny wypływające 
z biblijnego przekazu”13, jest istotne tylko dla określenia kształtu jego ustroju. Odpo-
wiedź na obydwa powyższe pytania zdaje się zatem pozytywna pomimo faktu, że biblij-
na religijność, Prawo i Przymierze są kategoriami wspólnotowymi.

Starożytny Izrael doświadczył trzech okresów politycznej organizacji w czasie swej 
historii. Były to okresy: plemion (1225–1000 przed Chr.), monarchiczny (około 1000–
–586 przed Chr.) i kolonialny (około 586 przed Chr. do 135 po Chr.). Historia literacka 
Biblii przemawia najsilniej w kontekście okresu kolonialnego, kiedy źródła literackie są 
zebrane i usystematyzowane14. Choć poglądy na to, w jaki sposób historia polityczna 
przeplatała się z biblijną, są przedmiotem nieustannego sporu, wydaje się jednak, że 
kult Jahwe – mimo że był silny w okresie plemion, a stał się religią ofi cjalną w monar-
chicznym – zwalczał pogaństwo, a jego wpływ na politykę i ustrój nie był dominujący. 
Dopiero przymierze Dawida z centrum w Jerozolimie nadało sankcję religijną państwu 
Izraelitów, nawet jeśli było kontestowane przez lokalne kulty Jahwe. Oczywiście, jest 
przesadą twierdzić, że religia miała silny wpływ na politykę królewską, mimo że mówi 
o tym Księga Powtórzonego Prawa. Częsty temat sprawiedliwości, jaką mieli praktyko-
wać królowie, wydaje się bardziej odzwierciedleniem zwyczajów monarchów Bliskie-
go Wschodu niż przykazaniami religijnymi15. Jednakże pozostaje bezsporne, że małe, 
biedne i źle rządzone królestwa Izraela, niszczone przez Babilonię i Rzym:

[...] reprezentują [...] rewolucyjny przełom w tradycji ustrojów znanych do tego czasu [...]. Pojawiła 
się na krótko forma rządów z całkowicie oryginalnymi i odmiennymi charakterystykami. Po 132 
roku po Chr. społeczność polityczna została wykorzeniona, wypędzona i rozproszona. Lecz pamięć 
jej wyjątkowego państwa była zachowana jako część późnego świata rzymskiego. [...] W ten sposób 
[poprzez chrześcijaństwo] wkroczyła do tradycji ustrojowej Zachodu, do norm ustrojowych współ-
czesnego świata16.

Pojawiło się przekonanie, że państwo niesprawiedliwe i korumpujące sumienie było 
państwem bandyckim dlatego, że nie honorowało warunków, w których mogło być wy-
pełnione Przymierze, którego świadkami i gwarantami byli Żydzi17.

Do tej pory każda starożytna bliskowschodnia monarchia traktowana była jako 
część naturalnego porządku. Władza króla była absolutna, niekontrolowana i teokra-

13 N.K. Gottwald, op.cit., s. 1–2.
14 Zob. M. Bishop Moore, B.E. Kelle, Biblical History and Israel’s Past: Th e Changing Study of the Bible 

and History, Cambridge 2011.
15 N.K. Gottwald, op.cit., s. 2–10.
16 S.E. Finer, op.cit., s. 238.
17 Św. Augustyn stwierdził: „bez sprawiedliwości, czym jest suwerenność, jeśli nie zorganizowanym 

rozbojem?”.
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tyczna – uważano go za bóstwo lub jego reprezentanta. Był jedynym źródłem prawa 
niezwiązanym żadną procedurą. Ograniczenia wynikały z ludzkiej niemożliwości kon-
troli całej rzeczywistości i zobowiązań przewodnika kultu. Hierarchia społeczna roz-
różniała władcę, jego oligarchię oraz masę poddanych bez praw i podmiotowości. Pań-
stwo było traktowane jako rodzaj fatalnego zrządzenia kosmicznego, niekontestowana 
nigdy i przez nikogo tyrania. Monarcha i biurokracja mogli centralistycznie kształto-
wać strukturę społeczną bez względu na różnice klasowe. Wszystkie powyższe elemen-
ty funkcjonowały też w Izraelu, ale z dodatkiem jednego kluczowego – roli władcy wy-
nikającej z całkowicie odmiennej koncepcji Boga i relacji z Nim.

Innowacja ustrojowa polegała na wprowadzeniu transcendentalnie narzuconego 
prawa, umożliwiającego namysł nad ograniczoną monarchią, co stanowiło implikację 
rewolucyjnej teologii, nawet jeżeli konsekwencje ustrojowe były początkowo niejasne 
i ograniczone18. Było to niewyobrażalne na gruncie istniejących teorii, zakładających 
rozumienie kosmosu i czasu jako nieprzekraczalnego fatum, w ramach którego zarówno 
bogowie, jak i śmiertelnicy zajmowali swoje miejsca i odgrywali role w materialistycznej 
koncepcji wszechświata19. Jednostka była „szczątkami rozbitego statku rzucanymi w to-
pieli przez najbardziej ślepy z losów”20. W takiej koncepcji kosmosu, jak wykrzyknął 
w desperacji później Rousseau, unicestwiając Boga chrześcijaństwa i powracając wraz 
z Oświeceniem do Boga jako nieobecnego demiurga, a zatem do kosmosu jako ślepej 
siły, bezrozumnej i przerażającej, tyle tylko, że w odróżnieniu od starożytności człowie-
kiem jako podmiotem świadomym tego chaosu „wszystko co ziemskie jest w nieustan-
nym zawirowaniu niepozwalającym niczemu przyjąć stałej formy”21. Po teologicznym 
przełomie Izraela tylko kwestią sprzyjających warunków była budowa wolnościowego 
ustroju politycznego. Zrobiło to chrześcijaństwo, bo „Chrystus przyszedł w czasie histo-
rycznym [...] wyzwalając człowieka z pesymistycznego uwięzienia wewnątrz kosmosu 
i świata jako żelaznych cyklów w czasie i rozdzielając sacrum od profanum”22. Wcielenie 
oznaczało, że dusza Chrystusa wzmacnia postrzeganie rzeczywistości jako odmien-
nej od człowieka oraz „reszty stworzenia i ewolucyjnego procesu”23. Była to rewolu-
cja, ponieważ uznano fakt, że świat moralny narzucony wolą Boga jest uniwersalnie 
obowiązujący i moralnie równy, bo wypływający z Przymierza z każdym człowiekiem. 
Chronienie go było zadaniem ludzkiego rozumu praktycznego, w tym politycznego. Le-
gitymowany był jedynie taki ustrój, który zapewniał warunki pielęgnowania sumienia 

18 Zob. też B. Górka, Biblia i cywilizacja Boga, Kraków 2004; Dekalog jako zespół norm obowiązu-
jących: s. 40–50; Dekalog a traktaty wasalskie Bliskiego Wschodu: s. 50–52; normatywny charakter De-
kalogu: s. 59–100, zwł. 95 i dalej; W. Giertych OP, Bóg źródłem Prawa, Kraków 2008, s. 28–56, 64–68, 
169–180, 193–224, zwł. 217–238; D.J. Lazar, Th e Political Th eory of Covenant: Biblical Origins and Modern 
Development, „Fall” 1980, t. 10, s. 3–30.

19 E. Hornung, Conceptions of God in Ancient Egypt, New York 1982.
20 S.L. Jaki, Angels, Apes and Men, La Salle 1983, s. 55.
21 Zdaniem J.J. Rousseau. Cyt. za: P. Haff ner, Creation and Scientifi c Creativity, Front Royal 1991, 

s. 71–72.
22 P. Haff ner, op.cit., s. 71–72.
23 L.S. Jaki, Chersterton: A Seer of Science, Urbana 1986, s. 79–80.
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do kontemplacji Przymierza. To była istota Chrystusowego podziału: „co boskie Bogu, 
co cesarskie cesarzowi”24.

Rozdzielenie świata moralnego od naturalnego zostało dokonane oczywiście przez 
Greków i dlatego tradycje judeochrześcijańska i grecka stanowią dwa fi lary ustroju 
opartego na ograniczonej prawem wyższym władzy i równości wobec prawa. Niemniej 
to Izrael miał tutaj swoje rewolucyjne znaczenie, bowiem jego teologia odkryła mocą 
Objawienia takie horyzonty wśród prymitywnego ludu, które wydają się niewyjaśnial-
ne w kategoriach ludzkiej ewolucji. Z kolei grecka koncepcja moralności nie wykraczała 
poza nieustanne cykle negocjacyjne z bogami i ustalanie zasad właściwego postępo-
wania, by ich nie obrazić. I choć Przymierze Izraela dopiero chrześcijaństwo uczyniło 
indywidualnym, to i tak rozbiło fatalizm władzy. Yahveh rozkazuje przestrzegać Prawa, 
ale jest poza możliwością zdefi niowania na obraz i podobieństwo ludzkich pragnień. 
Kiedy Izraelici są nawiedzani przez Stwórcę, nie widzą Jego kształtu ani formy. Wpraw-
dzie występują fragmenty antropomorfi zujące (boska moc, Boży palec etc.), lecz zawsze 
są one rozumiane jako poetyckie przenośnie. Ta rewolucyjna metafi zyka miała jednak 
rewolucyjne konsekwencje ustrojowe, bo delegitymizowała monarchię despotyczną 
jako część naturalnego porządku. Czyniła z niej ziemską:

[...] sztuczną, ludzką wolą stworzoną instytucję [...] Żydowska monarchia nie była ani boska, ani 
półboska: Bóg był [...] jeden, wyłączny Pan Wszechświata. Żydowski monarcha nie był pośredni-
kiem między wspólnotą a Bogiem: ona cała poddała się Przymierzu [...] na Synaju. To centralne wy-
darzenie w historii żydowskiej. Wszystko inne było jedynie omówieniem i komentarzem. [...] każda 
jednostka, i wspólnota jako całość, pozostawały w bezpośrednim obcowaniu z Bogiem25.

Należy zdecydowanie podkreślić, że dla ważności konsekwencji teologicznych 
i ustrojowych Przymierza nie ma znaczenia, czy Żydzi mieli rację co do natury Boga 
oraz prawdziwości i czasu wydarzeń spisanych w Księdze26.

Judaizm był religią kahalną, gdzie po raz pierwszy lud tworzył kongregację wier-
nych. Nie był kultem ofi cjalnym (jak np. w Egipcie), był kultem całego ludu partycy-
pującego jako jednostki, choć wykonywanym przez kapłanów. Ta relacja ludu do Boga:

[...] stanowi decydujący czynnik dla losu wspólnoty. Bycie niewiernym Bogu w apostazji, przedło-
żenie innych bogów nad Niego, czy synkretyzm stawiający innych obok Niego, będzie skutkować 
zniewoleniem i wygnaniem, w którym jedyna nadzieja [...] tkwi w żalu za grzechy i powrotnym 
pójściu za Nim27.

Taka misja przypadła żydowskim prorokom, których zadaniem było nauczać, co 
religia Izraela oznacza oraz czego żąda od jednostki i wspólnoty, czyniąc ją zbiorem 
świadomych podmiotów moralnych połączonych więzią z Bogiem. Podkreślali zepsu-

24 Mt 22: 21.
25 S.E. Finer, op.cit., t. 1, s. 238.
26 S.L. McKenzie, S.R. Haynes, To Each Its Own Meaning: An Introduction to Biblical Criticism and 

Th eir application, Lousville 1999; klasycznym źródłem podkreślającym błędne ujęcie nowoczesnej krytyki 
biblijnej było dzieło E. Kaufmanna, Historia religii Izraelitów, w której odrzucał ewolucyjny schemat zasto-
sowany do dokumentów biblijnych, podkreślając w zamian rolę monoteizmu.

27 N. Podhoretz, op.cit., s. 107.
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cie ludzi, ich bałwochwalstwo, grzeszne życie, kiedy kongregacja „staje się chora i [...] 
bezbronna wobec horroru poddania się zewnętrznemu podbojowi”28.

Oznaczało to, że warunkiem pomyślności wspólnoty było kształcenie charakteru 
jednostek. Z owego kształcenia wynikało, że ludzie mogą słuchać lub odrzucać prawa 
moralne ustanowione przez Boga29. Biblia jasno podkreśla, że oszukują siebie ci, którzy 
sądzą, iż mogą czynić bezkarnie to, co chcą. To ewidentne ograniczenie władzy, któ-
ra swoje przetrwanie ma uzależnić od wzrostu moralnego jednostek, a nie traktować 
ich jako nawozu historii do realizacji swoich celów. Pragnienia władcy mają współgrać 
z pragnieniami wspólnoty, by przez wierność Prawu Bożemu doprowadzić do pomyśl-
ności. Przełom Izraelitów brał się zatem z „rewolucyjnego pojęcia Boga jako jedynego 
źródła prawa: »Ja tworzę światłość i ciemność, czynię pokój i tworzę zło; Ja, Pan wasz 
czynię te wszystkie rzeczy« [...] Jedyny prawdziwy system praw [...] przez Izrael będzie 
wyryty w sercach wszystkich narodów”30.

Monoteizm Izraelitów to religia po raz pierwszy nieograniczona do rytuału – jest 
kodem moralnym każdego z członków społeczności. Z tego wynikają jasne i znaczące 
polityczno-ustrojowe konsekwencje:

[...] monarcha jest związany przez wyraźnie zapisany kodeks prawa nałożony na niego na równi 
z jego poddanymi z zewnątrz. [...] Każdy członek kongregacji ma zdolność zauważenia rozbieżności 
między czynami króla i nakazami kodeksu, bo jest on własnością zarówno jego, jak i władcy. Może 
zachowanie monarchy ocenić i nań donieść. [...] Król był zobowiązany do administrowania prawem, 
którego nie stworzył, lecz które sam otrzymał i którego musi przestrzegać. Jest pierwszym w historii 
monarchą ograniczonym31.

Królestwo Izraela przez Przymierze i nienegocjowane, pozaludzkie prawo oraz 
moralność stanowiło „wczesny przykład ograniczonej monarchii i rządów prawa 
wyższego”32.

Ta koncepcja posiada jedną słabość – brak w niej było mechanizmu kontrolującego 
monarchę. To była rola proroków – chłostać naród za zdradę Przymierza i wzywać do 
powrotu do jego Praw. Wspólnotowy charakter Przymierza czynił z nich część systemu 
religijnego i ustrojowego; „[mogli] operować w obrębie uznanych i legitymowanych in-
stytucji, jak i poza nimi [...]; [ale] działalność profetyczna była zinstytucjonalizowana”33. 
Prorocy przekształcali niepewną wiarę Izraela w ortodoksję kontrolującą lud i władzę 
oraz chroniącą przed idolatrią34. Ich wpływ miał fundamentalne znaczenie poprzez wzy-

28 Ibidem, s. 156.
29 Zob. A.J. Heschel, Th e Prophets, New York 2001; R. Alter, F. Kermode, Th e Literary Guide to the Bible, 

Cambridge 1987.
30 N. Podhoretz, op.cit., s. 336.
31 S.E. Finer, op.cit., t. 1, s. 239.
32 J.E. Acton, Th e History of Freedom in Antiquity [w:] G. Himmelfarb, Essays on Freedom and Power, 

New York 1955, s. 56–57.
33 J. Blenkinsopp, A History of Prophecy in Israel, Louisville 1996, s. 3–4; D. Lee Petersen, Th e Roles 

of Israel’s Prophets, London 1981; R.R. Wilson, Prophecy and Society in Ancient Israel, Minneapolis 1984.
34 Np. Prorok Jeremiasz lamentuje: „Liczbę bogów liczyć należy liczbą Twoich miast” (Je 2, 28). Biblia 

ma wiele nazw na określenie idolatrii. Th e Religion of Israel: From its Beginnings to the Babylonin Exile, 
Chicago 1960; B.S. Kogan, Judaism and the Varieties of Idolatrous Experience [w:] Proceedings of the Acad-
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wanie do obrony zarówno przed wrogami zewnętrznymi, jak i podbojem wewnętrznym 
(zmierzaniem wspólnoty ku zatraceniu). Widoczne jest to u Ezechiela, który:

[...] przypomina nam, że jedyna droga ku uniwersalnemu wiedzie przez partykularne [...]. Nawet 
jeśli Bóg zdecydował się objawić Prawo [...] nie objawił go wyłącznie dla Izraela. Również zdolność 
wypełniania Prawa nie jest ograniczona jedynie do niego; to moc i władza przynależne całej ludz-
kości35.

Wojna proroków z bałwochwalstwem okazała się ostatecznie zwycięska. Monote-
izm Żydów stał się bezkompromisową siłą niszczącą dotychczasowe wyobrażenia bóstw 
i kosmosu oraz fatalizm tyranii niepoddanej żadnym ograniczeniom i normom.

Konsekwencje polityczno-ustrojowe przełomu monoteistycznego Izraela były nie-
wyobrażalne36. Nawet jeślibyśmy założyli, że istnieje tylko czas ziemski, to jest on rzą-
dzony przez moralne i duchowe prawa, które bezwzględnie wiążą ludzi, jak prawa fi zyki 
obowiązują świat natury. Żaden tyran nie mógł już powiedzieć, że jego despotia jest 
nieproblematyczna moralnie, podobnie do sił natury. Monoteistyczna religia wprowa-
dziła do polityki namysł moralny nad wspólnotowymi zasadami bycia37. Władza musi 
realizować interes wspólnoty Przymierza nadającego jej sens. To antytyraniczna siła, 
której – raz przyjętej – nikt narodowi Izraela zabrać nie mógł.

Nowe wyobrażenie państwa upodmiotowiło jednostki w takim stopniu, że mogły 
działać w imię praw Najwyższego. Społeczeństwo żydowskie było egalitarne, z wolnym 
chłopstwem, szeroką znajomością pisma, milicją istniejącą obok wojsk zaciężnych38. 
Dzięki posiadaniu alfabetu39 można było rzucić wyzwanie władzy, a Prawo stało się do-
stępne dla wszystkich nie jako przekaz ustny, ale wzór interpretacyjny. Najbiedniejszy 
pasterz mógł mówić w imieniu Pana i skrytykować lud oddający się bałwochwalstwu. 
Istniał formalny kult i kasta kapłańska, a król-sędzia miał prawo decydować o wykona-
niu prawa. Lecz w tle był lud Przymierza,

[...] każdy był równy [...] Królem „ziemi” był Bóg – „Nasz Ojciec i Król” – a prawa ziemi były prawa-
mi Boga. Monarcha był w zasadzie zbędny [...] był świeckim władcą zajmującym się czysto instru-
mentalnymi sprawami [...] całkowicie podporządkowanym celom ludu żydowskiego, tzn. wierności 
Przymierzu i posłuszeństwu Prawu40.

Innymi słowy, nakaz sprawiedliwości monarchy przez podporządkowanie prawu 
wyższemu nie wynikał z jego łaski, zwyczaju czy pragmatyki władzy, lecz ze sprawiedli-
wości Boga, a mówiąc wprost z jego rozkazu.

emy for Jewish Philosophy, D. Novak, N.M. Samuelson (eds.), Lanham 1992; zob. też wątek idolatrii u Pro-
roków: N. Podhoretz, op.cit., s. 2, 313–359.

35 N. Podhoretz, op.cit., s. 264, 287.
36 Zob. Y. Kaufmann, History of the Religion of Israel, New York 1977.
37 Niedługo potem, po zaledwie drugiej stronie Morza Śródziemnego w Grecji narodził się fenomen 

fi lozofi i politycznej, innej odsłony traktowania życia ludzkiego we wspólnocie politycznej jako namysłu 
moralnego.

38 Zob. R.A. Gabriel, Military History of Ancient Israel, Westport 2003, s. 17–58.
39 Niewykluczone, że Dekalog z 1230 r. przed Chr. był naprawdę wyryty w kamieniu, a niewątpliwie 

pod koniec istnienia królestwa Judy Żydzi byli piśmienni.
40 S.E. Finer, op.cit., t. 1, s. 240.
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Patrząc na historię biblijną, można odnieść wrażenie, że nie ma ona wiele wspólnego 
z rzeczywistymi losami starożytnego Izraela. Reprezentować miała pewien ideał prawa 
wyższego i przedstawiała postulat, by monarchia stała się nomokracją, gdzie nomos był 
tożsamy z Bogiem, a król zaledwie Jego administratorem. Ta rozbieżność między histo-
rią biblijną a rzeczywistą historią Izraela znajduje potwierdzenie w historii; w rzeczach 
świeckich monarcha nie przejmował się ograniczeniami nakładanymi przez Przymie-
rze i Prawo. Z tego powodu historia Izraela i Judy wydaje się nieodróżnialna od innych 
królestw Bliskiego Wschodu z intrygami, mordami i orgiami. Krytycy, przez których 
religia Izraela była postrzegana jako ornament o małych konsekwencjach praktycznych, 
nie rozumieją jednak, czym ona się stała, na czym polegała jej zmiana paradygmatu 
myślenia o kosmosie i miejsca w nim jednostki. Nie można jej traktować jako dodatek 
do historii ustroju i polityki Izraela, bo mówi o świadomości historycznej, która po-
winna być źródłem odpowiedzi na pytanie, nie co ludzie – w tym władcy – robili lub 
powinni byli zrobić, lecz co stało się z ludem Izraela, z jego bytowaniem politycznym 
i ustrojowym „poza i ponad naszymi pragnieniami i czynami”41. Rozdźwięk między 
praktyką rządzenia królów Izraela a prawem Objawienia był oczywisty; kondycja ludz-
ka naznaczona jest nieusuwalną alienacją, a polityka jest imperatywem wywołującym 
chęć kształtowania rzeczywistości z perspektywy wszechmocy. Ten dylemat nigdy i ni-
gdzie nie został rozstrzygnięty, ale uczynienie go problematycznym, poddanie go osą-
dowi było wynikiem geniuszu Izraela. Ten dylemat stał się łagodniejszy w momencie, 
gdy Izrael został prowincją Imperium Perskiego, gdyż wtedy żelazne reguły polityki 
przestały mieć znaczenie i naród żydowski mógł skupić się na Prawie w życiu codzien-
nym. Miał być odtąd kierowany przez przywódców religijnych, a ich wspólnotowość 
stała się rodzajem teokracji. Państwo przestało istnieć, ale Prawo uratowało ich jako 
wspólnotę. Świątynia stała się ich państwem, a oni ją zanieśli w świat42.

Rzeczywista historia żydowskich królestw to nieustanne tarcie między wymogami 
państwa i monarchy, z jednej strony, a Prawem i religią – z drugiej. To napięcie między 
teokracją (czy raczej hierokracją) a cezaropapizmem. To napięcie stanowiło element 
żydowskiej historii i przed Exodusem, i po nim, ale pod wpływem Księgi Powtórzone-
go Prawa rola Prawa w świadomości Izraelitów zmieniła się dramatycznie. Skrybowie 
– soferim, poprzez nauczanie i rytuały wyjaśniali i kodyfi kowali prawa, co zaowoco-
wało „religią, która stała się religią mas. Tożsamość ludu nie była dłużej zakorzeniona 
w rytuale Świątyni, ziemi czy państwie. Był to teraz odrębny, wyraźny ethnos, ponieważ 
praktykował odrębna religię. Stał się on Ludem Księgi”43.

41 H.G. Gadamer, Truth and Method, London 1989, s. XXVIII.
42 Alfred Doblin, podróżując po Polsce w latach dwudziestych i obserwując masę Żydów w cywilizacji 

Jiddisz, uchwycił ten fenomen, twierdząc, że Przymierze: „spaja nie cienką warstwę narodu, lecz masy [...]. 
Pod tym względem Żydzi byli w lepszej od innych sytuacji, nie musieli zawracać sobie głowy ustrojem 
państwa, rewolucjami, wojnami, korektami granic, królami, parlamentami. Od tych trosk przed dwoma 
tysiącami lat uwolnili ich Rzymianie. [...] Po cichu wniknęła w nich rezygnacja z własnego kraju i pań-
stwowości. Za to oni sami stali się [...] narodem, który nosi w sobie Świątynię. [...] Przetrwać można tylko 
w tym, co duchowe, dlatego też trzeba na tym, co duchowe poprzestać. [...]” [w:] idem, Podróż po Polsce, 
Kraków 2000, s. 313.

43 S.E. Finer, op.cit., t. 1, s. 268.
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Do zniszczenia drugiej świątyni w roku 70 Lud Księgi wykazywał to samo miotanie 
się między teokracją i świecką monarchią. Pod perskim panowaniem Cyrusa (559–529) 
Żydom pozwolono wrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię44. W roku 416 skryba 
Ezdrasz powrócił z edyktem perskim, który nadał „Prawu Boga” taki sam status jak pra-
wu perskiego Króla Królów, a lud Izraela publicznie odnowił Przymierze. Ezdrasz był 
jednym z pierwszych wielkich Izraelitów po prorokach; kapłan z rodu Aarona, wybitny 
uczony i nauczyciel, osiągnął sławę w Babilonii, lecz postanowił wrócić, a Król Persów 
mianował go wysokim urzędnikiem w Ziemi Izraela. Tradycja żydowska czyni go za-
łożycielem Ludu Wielkiego Zgromadzenia, które miało autorytet w sprawach prawa 
religijnego oraz świąt i rytuałów45.

Od tej chwili lud Izraela w obcym państwie zdecydował się być ściśle podległy Prawu 
Mojżeszowemu, chronionym przez soferim i Lud Wielkiego Zgromadzenia dodatkowy-
mi nakazami i zakazami. Żydzi skonstruowali rzeczywistą teokrację i mogli to uczynić 
dlatego, że nie posiadali już swojego państwa. Stali się ethnos w olbrzymim, wielokul-
turowym i wieloreligijnym imperium, które wzięło na siebie obowiązki władzy pań-
stwowej. Pod rządami Ptolemeuszy i Seleucydów nastąpiło zhellenizowanie posiadaczy 
ziemskich i hierarchii świątynnej, co spowodowało konfl ikt między nimi a skrybami 
i pobożnymi Żydami przerażonymi lekceważeniem Szabatu, obrzezania i idolatrią. Za 
Antiocha IV, który uznał się za Boga i zakazał praktykowania judaizmu, żydowscy pa-
trioci po powstaniu Machabeuszy ustanowili Druga Wspólnotę – suwerenne państwo 
rządzone przez nasi (księcia), który był najwyższym kapłanem kontrolowanym przez 
Sanhedryn; ponownie wytworzyła się sytuacja napięcia miedzy teokracją a cezaropa-
pizmem46.

Ale religia Przymierza była już niepodważalną tożsamością Izraela, chociaż geo-
polityczna sytuacja na Bliskim Wschodzie była już inna, i w roku 63 Rzym uczynił 
z państwa żydowskiego protektorat, a następnie podprowincję zarządzaną przez proku-
ratorów. Nie było to powtórzenie rozwiązania z czasów perskich – żydowskiej teokracji 
wewnątrz tolerancyjnego imperium. Rzymska koncepcja religii podkreślała jej kosmo-
logiczny, utylitarny i służebny wobec Cesarstwa charakter47. Można powiedzieć, że:

[...] nigdy dotąd nie istniała religia tak zimna i przyziemna jak rzymska. Podporządkowana polityce, 
dążyła, przede wszystkim, do zapewnienia ochrony bogów dla państwa i zapobieżenia ich wrogości 
przez właściwe praktyki. Wchodziła w kontakt z siłami niebieskimi, z których powstawały wzajemne 
zobowiązania: ofi ary z jednej strony, dobrodziejstwa z drugiej. Kapłani, będąc również urzędnikami, 
regulowali praktyki religijne z precyzją prawników [...] Represjonowała ona [...] wszelkie objawy 
entuzjazmu wobec zbyt poważnie traktowanej wiary i wszystkiego, co było niezwiązane z podtrzy-
mywaniem surowej godności relacji civis Romanus z bogiem48.

44 Zob. M. Dijkstra, Th e Law of Moses:Th e Memory of Mosaic Religion in and aft er the Exile [w:] Yah-
wism Aft er the Exile: Perspectives on Israelite Religion in the Persian Era, R. Albertz, B. Becking [eds.], Assen 
2003, s. 18–31, 70–98.

45 Zob. Ch.F. Fensham, Th e books of Ezra and Nehemiah, Grand Rapids, MI, 1983; D. Bossman, Ezra’s 
Maniage Reform: Israel Redefi ned, „Biblical Th eology Bulletin” 1979, nr 9, s. 32–38.

46 S.E. Finer, op.cit., t. 1, s. 268–269.
47 D.B. Hart, Atheist Delusions: Th e Christian Revolution and Its Fashionable Enemies, Yale 2010. 
48 J. Scheid, An Introduction to Roman Religion, Bloomington 2003, s. 7.
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Nic nie mogło być bardziej obce Żydom niż taka religia. To prawda, że Żydzi byli 
równie skrupulatni co do praktyk i regulacji, jednak judaizm apelował w równym stop-
niu do serca; miał ponadto kompletnie odmienną kosmologię i nie traktował państwa 
jako przedmiotu, którego pomyślności kult miał służyć. Napięcie było nieustanne i nie-
usuwalne. Rzym był tolerancyjny, ale zdawał sobie sprawę z potencjalnego niebezpie-
czeństwa religii mojżeszowej; Żydzi zaś – z bałwochwalczej natury rzymskiego impe-
rium podważającej Przymierze.

Powstanie w roku 68 Rzym stłumił i zburzył Świątynię, a w 73 padła Masada. Kult 
zorientowany na Jerozolimę, a po powstaniu Bar Kochby także dążenie do niepodległo-
ści odeszły do historii; nawet terytorium nie stanowiło już punktu identyfi kacyjnego. 
Żydzi rozpoczęli życie w diasporze. To co ocalało, to Świątynia w sercu oraz Tora. Py-
tanie, czy i jakie struktury państwowe przetrwały i zostały przekazane przyszłym poko-
leniom. Zwykle przekazywanie następowało wtedy, gdy istniało terytorium i wspólnota 
polityczna, potem modyfi kowana i adaptowana. Jednak istnieje również możliwość, że 
forma ustroju może odłączyć się od źródła – terytorium i czasu, a zaistnieć mimo to. 
W ten sposób społeczność polityczna:

[...] może być innowacyjnym pośrednikiem dla innych społeczności, które nie były jego fi zycznym 
kontynuatorem. Taką sytuację można nazwać „pojęciowym” przekazaniem i był to model, w którym 
przekazywane było starożytne żydowskie, monarchiczne doświadczenie. Przesłanie zakłada dwie 
rzeczy – przenoszony przedmiot lub przesłanie – i nosiciela. Co i kto, w tym przypadku, nimi był?49.

Przesłanie formowało się podczas dyskusji w okresie Niewoli Babilońskiej. Wy-
gnańcy byli ukształtowani przez Księgę Powtórzonego Prawa z jej wyliczeniem obo-
wiązków Przymierza, centralizacją kultu w Jerozolimie oraz ostrzeżeniami dla tych, co 
odrzucili Prawo i oddali się idolatrii. Podczas tego wygnania skrybowie i mędrcy, nie 
mając żadnego oparcia poza pamięcią i tradycją religijną, zaczęli porządkować te ele-
menty w system. Ostateczna edycja nastąpiła w Babilonii i w takiej formie przekazano 
je współczesności. Nie są to księgi historyczne w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, 
lecz dostarczają informacji wyselekcjonowanych tak, by zilustrować ortodoksję Deute-
ronium. Poddają władzę prawu wyższemu, 

[...] oceniają panowanie króla nie poprzez militarne sukcesy, bogactwo czy ogólną pomyślność, lecz 
jedno niepodważalne kryterium: wierność Prawu Boga. [...] Wierność Bogu oznaczała dwie rzeczy: 
że jedynie Pan musi być wielbiony i w konsekwencji wszystkie idolatryczne dzilanai muszą być 
wykorzenione; że kapliczki na wzgórzach mają być zburzone, a wielbienie Boga praktykowane tylko 
w Jerozolimie. To dlatego tak niewiele jest powiedziane o wydarzeniach w [...] królestw[ach] Izraela. 
Ich królowie [...] są regularnie potępiani [za bałwochwalstwo] [...] Oskarżenia proroków zawierały 
ten sam przekaz50.

Niewątpliwie jest prawdą, że ludowi Izraela nie udało się stworzyć i rozwinąć insty-
tucji politycznych, które odzwierciedlałyby ich religijno-kulturowy sposób opisywania 
świata. Poza ogólną rewolucyjną formułą, że ustrój powinien być zgodny z nakazami 
Przymierza i Prawa, nigdy nie udało się wytworzyć skutecznej alternatywy dla ple-
miennego czy imperialnego modelu państwa. Praktyka ustrojowa stanowiła mieszani-

49 S.E. Finer, op.cit., t. 1, s. 270.
50 Ibidem, s. 271.
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nę koncepcji wspólnoty plemiennej i powszechnej wśród despotii Bliskiego Wschodu 
tęsknoty za sprawiedliwymi rządami, jakie miałyby nastąpić po unicestwieniu grzesz-
ników z wewnątrz i obcych najeźdźców. U źródeł tych oczekiwań tkwiła religijna so-
lidarność oraz wypływający z niej spór o cele polityczne i środki ich realizacji; dzia-
łalność nieokreślona i niezrealizowana. Izrael nie stworzył swojego św. Augustyna, bo 
wspólnotowa religia judaizmu nie znała rozróżnienia na sacrum i profanum. Niemniej 
przekaz o zazdrosnym Bogu zakazującym kultu władzy był przesłaniem rozsadzającym 
istniejące myślenie o państwie. Również przekaz historyczny otworzył drogę do teolo-
gii i fi lozofi i politycznej. Oznaczało to, że przestrzeganie przez władzę praw nie było 
właściwe, dlatego, że tak nakazywała bóstwo poddane ślepym siłom kosmicznego cyklu 
przemocy i odwetu, lecz, dlatego iż Bóg tak nakazywał, ponieważ było to słuszne. Prze-
rywa on ten cykl, czyniąc z życia ludzkiego czynność wynoszącą poza zwierzęcość losu.

Powstaje jednak pytanie, co spowodowało, że idea prawa wyższego przetrwała i kto 
stał się jej nosicielem. Nie ma wątpliwości, że było nim chrześcijaństwo, dlatego że 
Ewangelie mogły być zrozumiałe jedynie w perspektywie Starego Testamentu, który 
stał się świętą księgą Kościoła katolickiego, a potem Cesarstwa Rzymskiego. Kościół 
uczynił jego przekaz uniwersalnym i stał się nośnikiem religii Izraela na cały świat, 
nawet jeśli Żydzi byli traktowani jako lud „krnąbrny” i „zastąpiony”, choć zgodnie z au-
gustiańską doktryną niezbędny jako świadek Boga i część historii. Przekaz okazał się 
bardzo wpływowy, bo Kościół przekształcił biblijny zakaz bałwochwalstwa w ewange-
liczne „co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu”. Nauka Chrystusa rozbijała biblijne 
miotanie się między teokracją a cezaropapizmem oraz uczyniła każdy aktualny ustrój 
zależnym, a nie najważniejszym. Zależnym od tego, czy honoruje niezależność Kościoła 
jako kształtującego sumienie konieczne do zbawienia niezależnie od władzy i polityki. 
Oznaczało to, że defi nicja ludzkiego dobra i wiecznego celu leżała poza politycznością 
i życiem jako takim51. To stanowiło też radykalne zerwanie z judaizmem, ten bowiem 
nie zakładał zbawienia w sensie nieśmiertelności, a raczej pomyślności ziemskiej.

Upadek Zachodniego Cesarstwa, który uczynił z Kościoła jedyną żywotną strukturę 
administracyjną i intelektualną, jeszcze ten przekaz wzmocnił. Jego orężem była Wul-
gata, która stała się najbardziej wpływowym źródłem myślenia o polityce w średniowie-
czu, wpływając na zachodnią tradycję wolności52. Przesłanie brzmiało: [...] prawo ludz-
kie nie mogło pozostawać w sprzeczności z prawem boskim zawartym w Biblii [...] To 
wyjaśnia ostatecznie, dlaczego prawo w okresie średniowiecza uzyskało tak kluczową 
i dominującą rolę i było postrzegane z szacunkiem, jakiego nigdy już potem nie osiąg-
nęło. [Ta idea] zrodziła maksymę rządów prawa, państwa prawa53. Według tej doktryny, 
na rządzącego został nałożony etyczny obowiązek, którego gwarantem była niezależna 
instytucja rozbijająca monizm władzy politycznej i kontrolująca ją. Stworzono warunki

[...] określające, kogo wierni powinni [...] uznawać za posiadającego autorytet władzy, a komu tego 
odmawiać. Lecz nieuniknionym rezultatem takiego uznania czy odrzucenia przez kościelne wła-
dze było zdefi niowanie istniejącej władzy politycznej jako mającej sankcję boską lub bezbożną. [...] 

51 J.V. Schall, Reason, Revelation, and the Foundations of Political Philosophy, Baton Rouge 1987, s. 84.
52 Zob. H.J. Berman, Law and Revolution: Th e Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge 

1983.
53 W. Ullmann, Law and Politics in the Middle Ages, London 1975, s. 41, 46; S.E. Finer, op.cit., s. 272.
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Urzędnicy [...] nie wywodzili prawnej sankcji z siebie, lecz z czegoś wyższego niż Państwo, z prawa 
natury, z prawa boskiego. Myślą przewodnią całej myśli politycznej jest stwierdzenie: „Co jest słusz-
ne, powinno być prawem”. Państwo w takim rozumieniu istnieje w celu przekształcenia etycznej 
słuszności w wiążące prawo pozytywne. Cywilizacyjna funkcja państwa determinuje także wybór 
władcy. [...] Kościół, uznając władcę, nie tyle interesuje się jego [formalną] legitymacją, ile predys-
pozycjami do rządzenia. Jak powiedział Klemens Aleksandryjski: „Ten jest królem, kto rządzi sto-
sownie do prawa”54.

Powstało tutaj nierozerwalne iunctim między prawem natury a prawem boskim. 
Pierwsze straciło charakter fatalistycznej siły kosmicznej55, co widoczne było już w dzie-
le stworzenia z Księgi Rodzaju. Pytanie podstawowe brzmi: czy creatio ex nihilo daje 
jakieś nakazy stworzeniu, czy poddaje polityczność osądowi moralnemu? Czy przyję-
cie później Dekalogu jako nakazu moralnego zależało od uznania Boga za Stwórcę? Już 
pierwsze zdanie Genesis: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”56, mówi, że była to 
Jego kreacja, nie tłumacząc jednak, co to znaczy i kim on jest. Niemniej Bóg, nie odsła-
niając swojego oblicza, tworząc z niczego i przed czasem, mówi coś nowego: że odmawia 
uznania konkurencyjnych alternatyw. Księga Rodzaju odrzuca też rozrodczość począt-
ków: niebo nie zrodziło ziemi, nasz świat nie jest rezultatem seksualnych czy wojennych 
działań bogów i bogiń, neguje więc tym samym politeizm – pojawienie się świata nie im-
plikuje ani żąda więcej niż jednego boga57. Odrzuca też wieczność i boskość widzialne-
go wszechświata, nieba i ziemi, desakralizując naturę i panteizm. Całe instrumentarium 
kosmologiczne jest wtórne wobec przyczyny, która jest ponad i poza kosmosem. Tylko 
człowiek ma relację do boskości, niebo jest martwe, choć przenoszenie nadziei w kosmos 
i czczenie przyrody były zrozumiałe jako naturalny impuls idolatryczny58.

Przekaz Biblii unicestwiający boskość świata natury odsłania jednocześnie jej nie-
wystarczalność etyczną i martwotę normatywną oraz ustanawia moralną obojętność 
nauki, niebiosa bowiem mogą zaledwie potwierdzać chwałę Boga, jak wyrażają to Psal-
my. Nie mówią

[...] ani słowa o słuszności. Nie tylko natura milczy o dobru i sprawiedliwości, lecz absolutnie żadne 
moralne reguły nie mogą być wywiedzione nawet z najpełniej rozszyfrowanej natury. Nawet wiedza 
o tym, że człowiek jest najwyższym stworzeniem, ponieważ jest wolny, nie prowadzi do jakiejkol-
wiek jasnej wskazówki, jak jego wolność ma być użyta. Gorzej, ludzka świadomość kosmicznej obo-
jętności natury wobec jego potrzeb i aspiracji najprawdopodobniej poprowadzi go ku fatalizmowi 
i rozpaczy [oraz szukaniu fałszywych bogów] – jeśli nie zna boskości ponadnaturalnej59.

Życie fi lozofa, jak np. twierdził Arystoteles, mogłoby stanowić taki rodzaj istnienia 
zgodnego z naturą, niemniej Pismo Święte nie uznaje go za ideał. W odniesieniu do 
społeczeństwa, polityki, państwa, władzy, jej legitymacji i granic kosmos oraz natura

54 F. Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, New Jersey 2005 (oryg. Oxford 1939), s. 27–28.
55 D.B. Hart, Christ and Nothing, „First Th ing” 2003, nr 8, s. 49.
56 Rdz 1: 1.
57 L. Kass, Th e Beginning of Wisdom: Reading Genesis, Chicago 2003, s. 27.
58 Tak jak zrozumiałe jest obecne usiłowanie zastąpienia pustki metafi zycznej po Bogu chrześcijań-

skim w cywilizacji liberalno-demokratycznego Zachodu uwielbieniem dla natury i panteizmem – powrót 
do kosmogonii pogańskiej. Znakomicie zanalizował to już A. de Tocqueville, Demokracja w Ameryce, 
Warszawa 1976. 

59 L. Kass, op.cit., s. 44.
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[...] nie mają nam absolutnie nic powiedzenia czy nauczenia [, a także] na temat ważnych kwestii do-
tyczących ludzi „żyjących w relacjach z innymi ludźmi”. Nawet podstawowe dla niemal wszystkich 
ludzkich wspólnot zakazy przeciw kanibalizmowi, kazirodztwu, morderstwu czy zdradzie małżeń-
skiej nie mogą być oparte lub wywiedzione ze świata natury. Z punktu widzenia prawości, bogowie 
kosmosu są, mniej więcej, tak pomocni jakby ich nie było wcale. Teoria stworzenia, czegokolwiek 
innego by nie dokonała, wygląda na decydującą dla moralno-politycznego przesłania Biblii: by 
wprowadzić słuszność i świętość do centrum ludzkiego życia [...]60.

Konsekwencje rozumienia Stwórcy w chrześcijaństwie były jednak znacznie bar-
dziej rewolucyjne dla władzy i ukształtowania rządów prawa niż w Judaizmie. O ile 
judaizm traktował Jahwe jako zawierającego Przymierze, narzucającego Prawo i żąda-
jącego wierności od narodu wybranego na tle barbarzyńców, o tyle Chrystus rzucił wy-
zwanie idolatrii całego świata, „biorąc pod swoje panowanie wszystko; wszystkie boga-
ctwa starożytnej mądrości, cały splendor stworzenia, jakiekolwiek dobro świata zostało 
uznane za historię wcielonego Boga”61. Każdy kult poza chrześcijaństwem uznany był za 
bałwochwalczy, z jego najpotworniejszym wcieleniem – kultem siebie – tyranią. Prawo 
naturalne nie miało przestrzeni poza chrześcijańską, stało się narzędziem transpono-
wania prawa Boga na ustrój i legislację. Kiedy Karolingowie chcieli wiedzieć, jak król 
powinien postępować, sięgali po Stary Testament. Pismo Święte

[...] z powodu swojego świętego autorytetu stało się prawdziwym skarbcem dla jakiejkolwiek dysputy 
co do natury władzy królewskiej, jej ograniczeń czy innych elementów jej natury, prawa oporu czy 
obowiązku pasywnego posłuszeństwa [...]. [Lecz] w Zachodniej Europie [...] supremacja prawa nad 
królem, wiara, że był on non sub nomine sed sub Deo et Lege, jak powiedział Bracton, była wspoma-
gana charakterystycznymi cechami. [...] Interesujące, że dopiero w XVI czy XVII wieku, kiedy władza 
monarchy zaczęła wzrastać, a Kościoła zmierzchać, namaszczenie, królewskie Psalmy i Święte Prawo 
Królów zostały przywołane, by usprawiedliwić absolutyzm monarchy [...]. I wtedy [wykorzystano] 
starotestamentowy przekaz ograniczonej monarchii do wysunięcia [innego] zadania62.

To co się stało przed tysiącleciami na pustyni, gdy niczym się niewyróżniającemu lu-
dowi pasterskiemu Bóg narzucił swoje Przymierze, a ten ujął go w kategorie teologiczne 
szokujące wobec kategorii pojęciowych gdziekolwiek wtedy istniejących i radykalnie je 
unieważniających, zmieniło historię świata w wielu wymiarach świadomościowych. Wy-
miar polityczno-ustrojowy był jednym z nich i to nie najmniej ważnym. W jego ramach 
narodzić się mogło pojęcie i praktyka wolności ludzkiej i osoby ludzkiej będącej jej pod-
miotem, a każdy – i monarcha i niewolnik, i piękny i brzydki, i zdrowy i kaleka, i kobieta 
i mężczyzna czy niedostrzegane dotąd dziecko – stał się nietykalny i chroniony niena-
ruszalnym Przymierzem Boga osobowego z każdym. Każdy chroniony był przed każdą 
przemocą i idolatrią nienaruszalnym związkiem, tabu Boga, którego nikt nigdy nie mógł 
ani określić według swojej miary, ani unieważnić, ani zaprzeczyć jego nakazom. Był on 
tabu absolutnym, niezniszczalnym i niedosięgłym, dlatego Przymierze było nieznisz-
czalne i wieczne, a ontologiczne bezpieczeństwo osoby ludzkiej w wolności wieczne.

60 Ibidem, s. 45.
61 D.B. Hart, op.cit., s. 53.
62 S.E. Finer, op.cit., s. 273.


