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PostaU Jezusa intrygowa!a iO zajmowa!a myTlicieli ?ydowskich od czasów 
staro?ytnych. Jednak owo zainteresowanie, jak iO sam stosunek do osoby Jezusa, 
ulega! zmianie na przestrzeni wieków. WOstaro?ytnoTci ?ydowscy uczeni poTwiScali 
mu bardzo ma!o uwagi, jednak wraz zOnastaniem ery nowo?ytnej podejTcie do 
Jezusa zaczS!o stopniowo ulegaU zmianie. Sta! siS on wtedy obiektem zaintere-
sowa" iObada" historycznych. Natomiast XX wiek ukazuje ju? Jezusa jako postaU 
inspirujRcR twórców literatury hebrajskiej. 
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MSdrcy Tory iOTalmudu oraz ich nauczyciele zwani Hak)mênû zikrônam li-
br)k) (Nasi mSdrcy b!ogos!awionej pamiSci), wOskrócie Hazal, dzia!ali na przestrzeni 
piSciu pierwszych wieków naszej ery. Zajmowali siS organizowaniem ?ycia spo!ecz-
noTci ?ydowskiej, dbali oOjej wizerunek duchowy iOkulturowy. To im zawdziSczamy 
powstanie takich dzie!, jak Miszna, Talmud, Tosefta oraz dziesiRtki midraszy.
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MSdrcy Tory nie przywiRzywali du?ej wagi do postaci Jezusa, dlatego jego 
obecnoTU wOpismach Hazal jest sporadyczna. Zjawisko to mog!o wynikaU zObraku 
zainteresowania samym Jezusem. Avigdor Shanan, autor zbioru tekstów oOJezu-
sie, pt.: „´Ôtô ha-´î!” („Ten cz!owiek”), uwa?a, ?e sam tekst móg! zostaU poddany 
zewnStrznej lub wewnStrznej cenzurze1. Neta Shtal, autorka ksiR?ki dotyczRcej 
przedstawienia Jezusa wO literaturze hebrajskiej XX wieku, podaje jeszcze jednR 
przyczynS tak ma!ego zainteresowania Jezusem wO staro?ytnoTci. AOmianowicie 
postaU Jezusa jako uzdrowiciela iO czarodzieja nie stanowi!a nadzwyczajnego 
zjawiska wO czasach mu wspó!czesnych, dlatego tak niewiele dyskutowano na 
jego temat2. Geza Vermes, jeden zOnajwybitniejszych wspó!czesnych specjalistów 
zajmujRcych siS historiR staro?ytnego judaizmu, udowadnia, ?e Jezus by! jednR 
zOwielu charyzmatycznych postaci swoich czasów. WOIOwieku n.e., tak?e wOGalilei, 
?y! Chanina ben Dosa, którego tradycja rabiniczna opisuje jako TwiStego mS?a 
mogRcego cudownie sprowadziU deszcz iOgo odwo!aU, ale tak?e jako cz!owieka 
wyró?niajRcego siS pobo?noTciR, s!ynnego uzdrowiciela iOpana nad szata"skimi 
mocami. S!awa Chaniny opiera!a siS g!ównie na dokonywanych przez niego 
uzdrowieniach. Co wa?ne, Chanina, podobnie jak Jezus, bardziej skupia! siS na 
pobo?noTci iOmoralnoTci ni? na rytuale religijnym3. Na przyk!adzie Chaniny ben 
Dosy mo?na zauwa?yU, ?e Jezus wO poczRtkach nowej ery nie by! postrzegany 
jako wyjRtkowa postaU.

WOBaraicie iOwOTosefcie mo?na odnaleXU opisy, które przez badaczy litera-
tury uznawane sR za odnoszRce siS do cz!owieka oO imieniu Jezus. By!y to takie 
sformu!owania, jak: „ten cz!owiek”, „nieznajomy”, „syn Pandiry”, „izraelski krymi-
nalista”. WOTalmudzie Babilo"skim Jezus pokazany jest jako mRdry ucze", który 
zszed! zOwyznaczonej drogi, zaczR! przedstawiaU w!asnR naukS iOzajR! siS czarami 
oraz ba!wochwalstwem. Jednak wOTalmudzie pojawia siS tak?e pozytywny obraz 
dzia!alnoTci Jezusa, aOmianowicie podkreTlenie jego zdolnoTci uzdrowicielskich. Jak 
twierdzi Shanan, rabini nie chcieli pokazywaU, co jest z!e wOzachowaniu Jezusa, 
tylko co jest dobre iOwarte naTladowania wO tradycji ?ydowskiej. Teksty zawarte 
wOTalmudzie starajR siS podkreTliU przede wszystkim cz!owiecze"stwo Jezusa. 
Jednak trzeba ponownie zaznaczyU, ?e Jezus nie zajmuje centralnego miejsca 
we wspomnianej literaturze4. Rabini odrzucali istotS nauczania Jezusa, jednak-
?e nie podwa?ali jego historycznego istnienia. Uwa?a siS, ?e jednR zOprzyczyn 
tak ma!ego zainteresowania Jezusem, by! fakt, i? liczne zdarzenia historyczne 

1  ´Ôtô ha-´î!: Y´hûdîm me= saprîm `al Je!û, red. A. Shanan, Tel Aviv 2002, 41.
2 N. Shtal, S, elem ye= hûdî: Yis,ûgô !el Ye= !û ba-sîprût ha-`ibrît !el ha-m*â ha-`e#rîm, Tel Aviv 2008, 

13-14.
3  G. Vermes, Twarze Jezusa, Kraków 2008, 302-309.
4  Shtal, S, elem ye= hûdî, 14.
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majRce miejsce wO IOwieku n.e. zako"czone zburzeniem Drugiej rwiRtyni wO70 
roku, spowodowa!y, ?e na ich tle Jezus wydawa! siS postaciR marginalnR iOma!o 
interesujRcR5.

W. JEZUS WOLITERATURZE POSTTALMUDYCZNEJ 
IOWCZESNOrREDNIOWIECZNEJ

Krytyczny stosunek do Jezusa mo?na odnaleXU wOzbiorze opowiada" ludo-
wych powsta!ych prawdopodobnie miSdzy IV aOXII wiekiem n.e., zatytu!owanym 
Toledôt Je!û („Dzieje Jezusa”). NajwczeTniejsze rSkopisy tego zbioru pochodzR 
zOXVI wieku. Mimo ?e nie ma Tladów rSkopisów powsta!ych przed X wiekiem, 
to motywy zawarte wO tych opowiadaniach by!y ju? znane du?o wczeTniej. Owe 
opowiadania by!y reakcjR na chrzeTcija"stwo, które wO tym okresie zO pogardR 
odnosi!o siS do judaizmu (wyprawy krzy?owe). Anonimowe opowiadania bazujR 
na motywach zaczerpniStych zOTalmudu oraz midraszy. G!ównym zadaniem 
Toledôt Je!û by!o oTmieszenie historii Jezusa opisanej wONowym Testamencie 
oraz pokazanie go jako postaci poni?onej iO upokorzonej. Jezus przedstawiony 
jest tam jako mamzer, czyli bSkart, syn kobiety wOstanie nida6, kobiety nieczystej 
rytualnie, jako ktoT, kto zinterpretowa! fragmenty pisma mówiRce oOMesjaszu 
wOodniesieniu do siebie samego. Powodem jego Tmierci mia!o byU ukaranie go 
przez mSdrców Izraela wOzwiRzku ze skandalicznym zachowaniem, aOjego cia!o po 
Tmierci zosta!o odes!ane iOwrzucone do studni jako nieistotne. Te iOinne historie 
mia!y pokazaU niedorzecznoTU przekazu zawartego wOEwangeliach7. Tekst Toledôt 
Je!û bardzo d!ugo stanowi! jedyne Xród!o informacji dotyczRcych historii Jezusa 
wTród wyznawców judaizmu8.

Pûlmûs N*stôr ha-k:mer („Polemiki ksiSdza Nestora”) to pierwsza ?ydowska 
kompozycja literacka, która wOca!oTci zosta!a poTwiScona krytyce chrzeTcija"stwa. 
Tekst ten powsta! zapewne na prze!omie VI iOVII wieku n.e. Jest to polemika 

5 Shtal, S, elem ye= hûdî, 14; por. wiScej w: M. Goldstein, Jesus In the Jewish Tradition, New York 
1950.

6 Nida – okreTlenie kobiety wOokresie menstruacji, której dotyczy zakaz po?ycia ma!?e"skie-
go ze wzglSdu na to, ?e uwa?ana jest za nieczystR. Zgodnie zOzasadami judaizmu karR dla 
kobiety, która dopuTci!a siS stosunku seksualnego, bSdRc wO stanie nida, jest kara Tmierci 
(karet), która pochodzi od Boga. Dziecko poczSte wOtakich warunkach postrzegane jest jako 
nieczyste.

7 Shanan, ´Ôtô ha-´î!, 62-63.
8 Shtal, S, elem ye= hûdî, 14.
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zO chrzeTcija"stwem, które widzi wO Jezusie Mesjasza czy nawet Boga, poprzez 
ukazanie postaci Jezusa nowotestamentowego wOz!ym Twietle9. Bohaterem powieTci 
jest nieznany ksiRdz, który przeszed! na judaizm. T!umaczy on iOwyjaTnia decyzjS 
oO zmianie religii swoim dawnym braciom chrzeTcijanom. Na tekst sk!adajR siS 
liczne fragmenty negatywnie odnoszRce siS miSdzy innym do boskoTci Jezusa czy 
idei Trójcy rwiStej, wskazujRce sprzecznoTci wONowym Testamencie. WOprzeci-
wie"stwie do wspomnianych wczeTniej Toledôt Je!û „Polemiki” nie wyszydzajR ani 
nie wyTmiewajR okolicznoTci narodzin iO Tmierci Jezusa. ZOdrugiej jednak strony 
Jezus jest przedstawiony jako pobo?ny [yd, którego osoba sta!a siS dla chrzeTcijan 
punktem wyjTcia dla stworzenia w!asnej religii10.

Mimo ?e postaU Jezusa, jak iOsamo chrzeTcija"stwo nie zajmowa!y centralnego 
miejsca wO tekstach Tredniowiecznych myTlicieli ?ydowskich, to mo?na odnaleXU 
liczne odniesienia wOdzie!ach najwa?niejszych zOnich. Na przyk!ad Majmonides, 
zwany Rambamem, Q lozof iOkodyQ kator prawa ?ydowskiego ?yjRcy wOXII wieku, 
wspomina postaU Jezusa wOswoich dwóch dzie!ach. WOM+!nê Tôrâ („Powtórzenie 
Prawa”), bSdRcym najbardziej powa?anym kompendium ?ydowskiego prawa re-
ligijnego, Rambam stwierdza, ?e Jezus by! fa!szywym prorokiem, który odegra! 
pozytywnR rolS wO boskim planie przygotowania Twiata na przyjTcie Mesjasza, 
syna Dawida. Natomiast wOdziele ´?ggeret Têm)n („List do Jemenu”) zajR! siS 
pochodzeniem Jezusa, zagadnieniem jego mesja"skoTci oraz TmierciR. Co cieka-
we, Rambam uwa?a!, ?e chrzeTcija"stwo zbudowa!o swojR naukS na niepewnym 
fundamencie, iO?e s!owa Jezusa nie by!y to?same ze s!owami g!oszonymi wOjego 
imieniu przez jego uczniów11.

Istotne wydajR siS tak?e poglRdy rabiego Izaaka ben Mosze Ha-Lewi (ProQ at 
Duran), Q lozofa iOQ lologa ?yjRcego wOHiszpanii na prze!omie XIV iOXV wieku. 
Duran by! prawdopodobnie pierwszym [ydem, który dokonywa! rozró?nienia 
pomiSdzy Jezusem iO jego uczniami aO uczniami jego uczniów. Wed!ug Durana 
Jezus wraz zOuczniami, byli tymi, którzy siS mylili (T, ô`îm), natomiast póXniejsi 
uczniowie, czyli ustawodawcy chrzeTcija"stwa, wprowadzali kolejne pokolenia 
wOb!Rd (Mat,`îm). Uwa?a! on, ?e przywódcy chrzeTcija"stwa zmienili znaczenie 
s!ów Jezusa iOjego uczniów dotyczRce miSdzy innymi przedstawienia Jezusa jako 
Boga oraz próby zanegowania prawa ?ydowskiego12.

9 Shtal, S, elem ye= hûdî, 14-15.
10 Shanan, ´Ôtô ha-´î!, 53-54.
11 Tam?e, 96-97; Shtal, S, elem ye= hûdî, 15.
12 Tam?e, 130-132; tam?e, 15.
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\. CZASY NOWO[YTNE

WO latach 1770–1771 toczy! siS pierwszy wielki spór Q lozoQ czny czasów 
nowo?ytnych pomiSdzy judaizmem aO chrzeTcija"stwem, wO którym bra! udzia! 
Moj?esz Mendelssohn. Moj?esz Mendelssohn by! ?ydowskim Q lozofem iOkrytykiem 
literackim, który zainicjowa! ruch ?ydowskiego odrodzenia, czyli tzw. Haskali. 
Twierdzi! on, ?e czuje szacunek wOstosunku do wizerunku moralnego za!o?yciela 
chrzeTcija"stwa, lecz odcina! siS od samego chrzeTcija"stwa. Uwa?a!, ?e Jezus nie 
posiada! boskiej si!y, ale gdyby tak by!o, to odnosi!by siS do niego zOszacunkiem. 
PoglRdy Mendelssohna wynika!y zO jego wiary wOreligie rozumu (d)t ha-te= bûnâ), 
którR wed!ug niego by! judaizm. ChrzeTcija"stwo natomiast by!o oparte na wierze 
wOcuda iOich dogmatycznym przeznaczeniu. Dlatego wyznawcy judaizmu, religii 
opartej na rozumie, nie mogR zaakceptowaU boskoTci Jezusa. Uwa?a!, ?e Jezus 
nie tylko by! gorliwym [ydem przestrzegajRcym wszystkich przykaza", ale ?e 
nigdy nie zwolni! Izraela zOobowiRzku przestrzegania Prawa iO jego przykaza"13.

Trzeba równie? zaznaczyU, ?e Mendelssohn dokonywa! rozró?nienia po-
miSdzy historycznym wizerunkiem Jezusa aOwizerunkiem, jakim pos!ugiwa!o siS 
chrzeTcija"stwo wOswoich stosunkach zO judaizmem. Widzia! on ró?nice pomiS-
dzy obrazem Jezusa wOchrzeTcija"stwie swoich czasów aOhistorycznym Jezusem, 
za!o?ycielem chrzeTcija"stwa. Stanowisko to zdominowa!o póXniejszy liberalny 
judaizm europejski14.

Zainteresowanie postaciR Jezusa nasili!o siS wraz zOnastaniem ery nowo?yt-
nej, kiedy coraz wiSkszR popularnoTciR cieszy!y siS badania historyczne iOnowe 
podejTcie do historii wO ogóle. WOXIX wieku ?ydowskie badania skupia!y siS 
wO szczególnoTci na zagadnieniu miejsca Jezusa wO stosunku do wspó!czesnego 
mu judaizmu. WiSkszoTU ?ydowskich historyków zOtego okresu, takich jak Joseph 
Salvador czy Samuel Hirsch, próbowa!a przedstawiU Jezusa jako religijnego [yda 
iOpodkreTla!a jego ?ydowskie korzenie wOcelu udowodnienia wy?szoTci judaizmu 
nad chrzeTcija"stwem.

Jednym zOpierwszych dziewiStnastowiecznych myTlicieli ?ydowskich, który 
podjR! wOswej pracy naukowej temat Jezusa, by! Heinrich Hirsch Graetz (1817–
1891), urodzony wOKsiR?u Wielkopolskim historyk dziejów Izraela. WO swoim 
dziele Dybrê ye=mê Y#r)*l („Dzieje Izraela”) poTwiSci! rozdzia! Jezusowi iOpowstaniu 
chrzeTcija"stwa. Graetz wOsposób negatywny odnosi! siS do chrzeTcija"stwa. Co 
ciekawe, dokonywa! on rozró?nienia pomiSdzy wydarzeniami iOfaktami historycz-

13 Shtal, S, elem ye= hûdî, 15-16.
14 Tam?e, 17. WiScej oO judaizmie liberalnym: C. MonteQ ore, Liberal Judaism, London 1903.
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nymi zwiRzanymi zOokresem iOmiejscem, wOktórym ?y! Jezus, aOlegendarnR tradycjR, 
która to – jego zdaniem – mia!a uwypukliU wielkoTU Jezusa przy jednoczesnym 
obarczeniu [ydów winR za jego TmierU15. Wed!ug Graetza Jezus by! skromnym 
iOprostym [ydem, zwiRzanym zOEsse"czykami16, który nie mia! zamiaru tworzyU 
nowej religii, co wiScej: porówna! go nawet do postaci Hillela17.

Równie? inny historyk iOmyTliciel   ?ydowski Abraham Geiger (1810–1874) 
pozytywnie odnosi! siS do Jezusa. WOodró?nieniu od Graetza, który wiRza! Jezusa 
zOEsse"czykami, Geiger uwa?a!, ?e Jezus wyznawa! poglRdy reprezentowane przez 
faryzeuszy. Geiger widzia! wOfaryzeuszach ruch reprezentujRcy prawdziwy naród, 
podczas gdy elitarny ruch saduceuszy zwiRzany by! jedynie zOarystokracjR. Faryze-
usze ró?nili siS od saduceuszy pod wzglSdem poglRdów religijnych iOpolitycznych. 
Na tym tle Geiger przedstawia Jezusa jako zwolennika faryzeuszy podzielajRcego 
ich pragnienia poprawy ?ycia swojego narodu. Jednak Geiger podkreTla równie?, 
?e Jezus by! znacznie bardziej radykalny wOswoim nauczaniu ni? wiSkszoTU fary-
zeuszy, poniewa? uwa?a!, ?e królestwo niebieskie ju? nadesz!o18.

Tak jak wielu innych ?ydowskich myTlicieli ?yjRcych wOXIX wieku równie? 
Geiger podziela! poglRd, ?e to TwiSty Pawe! przyczyni! siS do oderwania chrzeTci-
ja"stwa od judaizmu, iO?e sam Jezus nie mia! zOtym nic wspólnego19. Od 2.Opo!owy 
wieku XVIII iOnastSpnie przez ca!y wiek XIX ?ydowscy uczeni, wywodzRcy siS 
zO ró?nych Trodowisk, opierajRc siS na badaniach historycznych dotyczRcych ?y-
dowskich korzeni Jezusa, próbowali zaadaptowaU go jako nieod!Rczny iOnaturalny 
element staro?ytnego judaizmu20.

^. KONIEC XIX WIEKU IOPOCZcTEK XX WIEKU

Szymon Dubnow (1860–1941), ?ydowski dziennikarz iOhistoryk zajmujRcy 
siS badaniem historii Izraela, wO swoim dziele Dybrê ye=mê `am `ôl)m („Dzieje 
narodu Twiata”) wO rozdziale oO chrzeTcija"stwie poTwiSci! ustSp Jezusowi zONa-
zaretu. [ycie iOdzieje Jezusa opisuje wO sposób skrótowy, gdy? uwa?a! je jedynie 

15  Shanan, ´Ôtô ha-´î!, 157-158.
16 Graetz czerpa! swojR wiedzS dotyczRcR Esse"czyków zOdzie! Józefa Flawiusza.
17 Hillel (ok. 70 r. p.n.e – 10 r. n.e.), wielki ?ydowski uczony, wed!ug tradycji ocali! Prawo ustne 

od zapomnienia iOprzekaza! je nastSpnym pokoleniom.
18 Shtal, S, elem ye= hûdî, 19.
19 Tam?e, 20.
20 Tam?e, 21.



269WIZERUNEK JEZUSA WOPIrMIENNICTWIE [YDOWSKIM y WYBÓR  

za legendy. WO Jezusie widzia! pragnRcego naprawiU Twiat rewolucjonistS, który 
zdoby! popularnoTU wTród prostych mieszka"ców Galilei dziSki swojej charyzmie 
iOprostocie. Co wa?ne, Dubnow twierdzi!, ?e uczniowie Jezusa wOsposób znaczRcy 
odeszli od pierwotnego przes!ania Jezusa21.

Badania dotyczRce Jezusa prowadzone przez ?ydowskich uczonych na po-
czRtku XX wieku charakteryzuje chSU odnalezienia powiRza" miSdzy literaturR 
rabinicznR aOEwangeliami. WOprzeciwie"stwie do Moj?esza Mendelssohna, który 
postulowa! ochronS ?ydowskiej Halachy iO dlatego podkreTla! fakt religijnoTci 
Jezusa, judaizm liberalny, który rozwinR! siS wOAnglii wOko"cu XIX iOpoczRtku 
XX wieku, wykorzysta! wizerunek Jezusa wO innym celu. Przedstawiano go jako 
cz!owieka, który wOcentrum postawi! moralnoTU, odsuwajRc przy tym na dalszy 
plan Prawo iOprzykazania ?ydowskie, jako mniej znaczRce22.

InnowacjR liberalnego judaizmu, rozwijajRcego siS g!ównie wOWielkiej Bry-
tanii, by! jego stosunek do Jezusa oraz Nowego Testamentu. Claude MonteQ ore, 
jeden zOprzedstawicieli angielskiego judaizmu liberalnego, od 1894 roku napisa! 
wiele artyku!ów, wOktórych udowadnia!, ?e Nowy Testament powinien mieU istotne 
znaczenie dla wspó!czesnych [ydów. WO1909 roku wyda! obszerne dzie!o pt.: 
Ewangelie synoptyczne, wOktórym analizujRc Ewangelie TwiStych Marka, Mateusza 
iO6ukasza, przedstawia, na czym powinna opieraU siS wizja Twiata liberalnych [y-
dów23. MonteQ ore uwa?a! Nowy Testament za kontynuacjS nauczania zawartego 
wOTorze, aO Jezusa – za wielkiego nauczyciela. Dla niego Jezus nie by! postaciR 
dogmatycznR. Nie chcia! on – wed!ug MonteQ ore – tworzyU nowej religii ani 
przekonywaU oOwy?szoTci chrzeTcija"stwa nad judaizmem. MonteQ ore pragnR! 
zmieniU stosunek judaizmu do Jezusa iONowego Testamentu, aO jednoczeTnie 
wp!ynRU na chrzeTcija"stwo iOchrzeTcija"skie sRdy na temat [ydów24.

WOdobie rozprzestrzeniania siS idei syjonizmu postrzeganie Jezusa uleg!o 
zmianie. Próba zdeQ niowania to?samoTci ?ydowskiej, wO pe!nym dynamizmu 
narodowego iOpolitycznego prze!omie wieków, okaza!a siS bardzo trudna. PostaU 
Jezusa, która coraz czSTciej pojawia!a siS wOdzie!ach autorów ?ydowskich, oraz 
wszelkie ich próby ustosunkowania siS do niego mia!y wówczas znaczRcy wp!yw 
na samR ideS syjonizmu. Jezus przesta! byU tylko odleg!R postaciR, wyTmiewanR 
iOponi?anR, jak wO literaturze staro?ytnej czy Tredniowiecznej, czy postaciR tylko 
historycznR, jak to mia!o miejsce wObadaniach prowadzonych od XVIII wieku. 
ZOko"cem XIX wieku postaU Jezusa iOjego nauka zaczynajR wp!ywaU na twórców 

21 Shanan, ´Ôtô ha-´î!, 210-211.
22 Shtal,  S, elem ye= hûdî, 22.
23 T. Sadan, B)#)r mi-b)#)r*nû: Je!ûa` mi-N)s, e> rat ba-h)gût ha-s, îônît, Jerozolima 2008, 30.
24 Sadan, B)#)r mi-b)#)r*nû, 40-45.
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Q lozoQ i iOmyTli hebrajskiej. WOtym czasie nikt ju? nie negowa! ?ydowskiego po-
chodzenia Jezusa. Zaczyna byU postrzegany jako brat, jako „cia!o zOnaszego cia!a”, 
jak okreTli! go Josef Chaim Brenner.

WOdobie deQ niowania pojScia narodowoTci propagatorzy syjonizmu musieli 
zmierzyU siS zO trudnym zadaniem wyznaczenia ram dla to?samoTci ?ydowskiej. 
Co to znaczy byU [ydem? Czy judaizm powinien stanowiU nieod!Rczny element 
?ydowskiej to?samoTci? Czy zmiana religii neguje poczucie przynale?noTci do 
narodu Izraela? Te pytania zajmowa!y miSdzy innymi Achad Ha-Ama iO Josefa 
Chaima Brennera, którzy reprezentowali ró?ne poglRdy dotyczRce to?samoTci 
?ydowskiej. PostaU Jezusa odegra!a wOich rozwa?aniach istotnR rolS.

Idee syjonizmu odegra!y równie? wa?nR rolS wObadaniach historycznych nad 
postaciR Jezusa. Josef Klausner, znakomity ?ydowski historyk iOzagorza!y syjonista, 
jedno ze swoich dzie! poTwiSci! Jezusowi zONazaretu. WO1922 roku ukaza!a siS 
ksiR?ka wOca!oTci poTwiScona Jezusowi: Je!û ha-Nôs, rî („Jezus zONazaretu”)25. By!y 
to pierwsze badania historyczne dotyczRce Jezusa napisane po hebrajsku przez 
?ydowskiego uczonego wOPalestynie. Trzeba zaznaczyU, ?e praca Josefa Klausnera 
wywar!a ogromny wp!yw na rozwój wspó!czesnej literatury hebrajskiej. Klausner 
bowiem (tak jak inni jego poprzednicy) pokaza! Jezusa jako element judaizmu 
czasu Drugiej rwiRtyni oraz deQ nitywnie oddzieli! go od chrzeTcija"stwa ukszta!-
towanego przez Tw. Paw!a.

WO1937 roku Avraham Aharon Kabak wyda! powieTU pt.: Ba-mi!`ôl ha-s,'ar 
(„Na wRskiej Tcie?ce”)26. Nigdy wczeTniej Jezus zONazaretu nie by! bohaterem 
powieTci hebrajskiej. Kabak uczyni! go bohaterem powieTci syjonistycznej czytanej 
przez ?ydowskich uczniów wOszkole jako lektura obowiRzkowa. Na tym przyk!adzie 
widaU, jak zmieni! siS stosunek do Jezusa wOciagu wieków. Próby ustosunkowania 
siS do Jezusa przez myTlicieli syjonistycznych doprowadzi!y do oswobodzenia 
siS ze strachu iOdystansu, które przez wieki towarzyszy!y jego postaci. Dyskusje 
syjonistyczne wokó! deQ nicji ?ydowskoTci iOobecnoTci bRdX nieobecnoTci wOniej 
Jezusa doprowadzi!y do otwarcia siS póXniejszych twórców na problem z!o?onoTci 
?ydowskiej to?samoTci27.

JednR zOnajbardziej znanych wspó!czesnych ksiR?ek oO Jezusie jest dzie!o 
Davida Flussera pt. Jesus zOroku 196828. David Flusser by! izraelskim badaczem 
wczesnego chrzeTcija"stwa iO judaizmu okresu Drugiej rwiRtyni. Jego dzie!o 
mo?na okreTliU mianem ?ydowskiej biograQ i Jezusa. Flusser podkreTla!, ?e Jezus 

25 J. Klausner, Je!û ha-Nôs, rî, Jerozolima 1922.
26 A.A. Kabak, Ba-mi!`ôl ha-s, ar, Tel Aviv 1988.
27 Sadan, B)#)r mi-b)#)r*nû.
28 KsiR?ka zosta!a wydana wOjSzyku niemieckim, nastSpnie wOroku 1997 – wOjSzyku angielskim, 

dopiero wO2009 roku doczeka!a siS t!umaczenia na jSzyk hebrajski.
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umar! jako pobo?ny [yd, który nigdy nie zamierza! ustanawiaU nowej religii 
iOnigdy nie podwa?a! jej fundamentów. Praca Flussera wywar!a ogromny wp!yw 
na wspó!czesne badania nad Nowym Testamentem oraz by!a nowym podejTciem 
do tematu ?ydowskoTci Jezusa.

b. JEZUS WOLITERATURZE HEBRAJSKIEJ WOXX WIEKU

PoczRwszy od ksiR?ek Klausnera oraz Kabaka, postaU Jezusa na dobre zagoTci!a 
wOliteraturze hebrajskiej. Rut Kartun-Blum wOswoim artykule dotyczRcym dialogu 
zONowym Testamentem wO literaturze hebrajskiej zauwa?a, ?e zainteresowanie 
motywami nowotestamentowymi wTród twórców hebrajskojSzycznych wynik!o 
tak?e zOich zauroczenia Nowym Testamentem jako zjawiskiem odleg!ym iOniezna-
nym, bSdRcym poza „granicR” ich poznania29. Pochodzenie pisarzy determinowa!o 
ich stosunek do chrzeTcija"stwa. Inaczej widzieli kulturS iOreligiS chrzeTcija"skR 
twórcy pochodzenia europejskiego, aOinaczej ci, którzy wychowali siS wOPalestynie. 
Kartun-Blum wskazuje dwa sposoby identyQ kowania siS zOkulturR chrzeTcija"skR, 
które mo?na zauwa?yU uOpisarzy wywodzRcych sie zOEuropy. Poprzez pojScie jed-
noTci czy wspólnoty oraz poprzez pojScie wyjRtkowoTci wOstosunku do Nowego 
Testamentu. Zjawisko jednoTci wyra?a siS wOodniesieniu do Nowego Testamentu 
wOperspektywie kontrowersji pomiSdzy judaizmem aOchrzeTcija"stwem. Natomiast 
wyjRtkowoTU stawia wOcentrum zainteresowania Jezusa jako postaU ludzkR, która 
odpowiada na potrzeby uczuciowe iOpsychologiczne twórcy30.

Najwa?niejszymi przedstawicielami „jednoTci” urodzonymi wOEuropie byli 
wspomniani ju? Josef Klausner (wO ksiR?ce Je!û ha-Nôs, rî („Jezus zONazaretu”) 
zO roku 1922) oraz Aaron Abraham Kabak (wO ksiR?ce Ba-mi!`ôl ha-s, ar („Na 
wRskiej Tcie?ce”) zO 1937). Natomiast aspekt „wyjRtkowoTci” mo?na odnaleXU 
g!ównie uOtwórców poetów. WOtwórczoTci Lei Goldberg widoczne jest napiScie 
zwiRzane zOpróbR duchowego po!Rczenia siS zOtym, co jest poza „granicR”. WOjej 
pierwszym tomiku T, aba`ôt `)!)n („PierTcionki dymu”) zOroku 1935 widoczne sR 
aluzje do g!ównych postaci zONowego Testamentu iO romantyczne uzale?nienie 
od wszystkiego, co siS zOnimi wiR?e, jak iOTwiadomoTU zagro?enia, jakie nios!o ze 
sobR owo uzale?nienie31.
29  R. Kartun-Blum, „Mû`qkqt ha-hp îlônîût: ha-dî´qlôg `im ha-brît hv-hp ǎdqZâ ba- sîprût ha-

yiTravlît”, Dimui 27 (2006), 7-32.
30 Kartun-Blum, „Mû`qkqt ha-hp îlônîût”, 10.
31 Tam?e.
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Powy?szy podzia! by! nieobecny wTród twórców dorastajRcych wOPalestynie, 
którzy byli mniej zainspirowani to?samoTciR Twiata chrzeTcija"skiego. Rut Kartun-
 -Blum zauwa?a, ?e uO tych pisarzy wOmniejszym stopniu mo?na zaobserwowaU 
chSU zbli?enia judaizmu do chrzeTcija"stwa. Ich stosunek do Nowego Testa-
mentu zosta! ustalony za sprawR kolektywnych czynników. Powstanie Pa"stwa 
Izrael (1948) os!abi!o tendencje kolektywne, dR?Rce do zapewnienia przetwania 
wspólnoty, jednoczeTnie wzmacniajRc pojScie wyjRtkowoTci ka?dego cz!owieka. 
Jezus staje siS bli?szy jako cz!owiek, jako osoba wyjRtkowa. WO literaturze tego 
okresu mo?na zaobserwowaU przejTcie od opowieTci oO Jezusie wOperspektywie 
historyczno-biograQ cznej do wzorca ludzkiego: Jezus jako osobowoTU wzorcowa. 
Brakuje odniesie" do Mesjasza czy zbawienia; pojawia siS natomiast zagadnienie 
samotnoTci, bólu iOwyobcowania. TakR tematykS mo?na odnaleXU miSdzy innymi 
wOtwórczoTci Jony Wolach32.

Twórca izraelski odró?nia postaU Jezusa od jego historycznego znaczenia, 
które zosta!o nadane zdarzeniom poprzez chrzeTcija"skR teologiS. Jezus zmieni! 
siS wOpostaU mitycznR, bohatera kultury, któremu towarzyszR emocje zwiRzane 
zO intymnymi relacjami pomiSdzy Bogiem aO cz!owiekiem, takie jak samotnoTU, 
wyobcowanie, zdrada, przemoc, oQ ara. WO tych relacjach nie ma miejsca na za-
gadnienie nowego ?ycia czy zmartwychwstania33.

Uczeni, Q lozofowie, myTliciele ?ydowscy od czasów staro?ytnych zmagali 
siS zOpostaciR Jezusa. Jezus wOich twórczoTci ewoluowa!: od postaci niezauwa?a-
nej iOnieakceptowanej wOstaro?ytnoTci iOTredniowieczu wOpostaU godnR bohatera 
literackiego. Rozwój nauk historycznych przyczyni! siS do w!Rczenia Jezusa do 
krSgu kultury ?ydowskiej, aO ideologia syjonistyczna pokaza!a, ?e postaU Jezusa 
zajmuje istotne miejsce wOdyskusji nad to?samoTciR ?ydowskR. Powy?sza ewolucja 
wizerunku Jezusa Twiadczy oOwielowymiarowoTci iOz!o?onoTci charakterystyki tej 
postaci, jak równie? oOciRg!ej potrzebie jej interpretacji.

THE IMAGE OF JESUS IN JEWISH LITERATURE y THE SELECTION

Summar y
Y e Q gure of Jesus interested and occupied Jewish thinkers since ancient times. However, 
this interest and the relation to the Q gure of Jesus changed over the centuries. In ancient 
times, Jewish scholars have devoted very little attention to the creator of the Christian 
religion. But with the beginning of the modern times approach to Jesus gradually began 
to change, then he became the object of interest in historical research. Y e twentieth 

32 Kartun-Blum, „Mû`qkqt ha-hp îlônîût”, 12.
33 Tam?e, 13.
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century already shows Jesus as aOQ gure who inspired writers of Hebrew literature. Y is 
article examines how faces of Jesus changed in the meaning of Jewish thinkers and writers. 
Briea y will be discussed relation to Jesus in the Scriputres of Hazal (Mishnah, Tosefta, 
Talmud, midrashim), in the post-Talmudic literature, medieval, and modern times, as well 
as historical works from the turn of the 19th and 20th century and the image of Jesus in 
modern Hebrew literature.




