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BAAL – BÓG-WOJOWNIK Z UGARIT

Wstęp

Wojna oraz konflikt zbrojny stanowią istotny motyw życia społeczeństw. Świadczą
o tym zarówno świadectwa o charakterze historiograficznym, jak i teksty religijne.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie aspektu wojowniczości bóstwa z Ugarit
zwanego Baalem. Wobec bogatego materiału literackiego dokonano wyboru tekstów,
ograniczając się jedynie do poematów mitycznych składających się na tzw. cykl Baala.
Analiza motywów literackich oraz terminologii w wybranych fragmentach będzie
punktem wyjścia opracowania, kluczową zaś jego część będzie stanowić ukazanie
religijnego sensu obrazu Baala jako wojownika. Zostanie on przedstawiony w kontek-
ście propozycji interpretacyjnych cyklu Baala, zaproponowanych przez znanych uga-
rytologów. Ukazanie kontekstu kulturalnego, w którym powstało to dzieło literackie,
stanowi rodzaj wprowadzenia w podjętą problematykę.

Ugarit – odkrycie, ludność, jej kultura i religia

Pod koniec lat dwudziestych minionego stulecia w północnej Syrii zostało odkryte
stanowisko archeologiczne Ras Szamra1, utożsamione następnie ze starożytnym mia-
stem Ugarit, zniszczonym prawdopodobnie podczas „wędrówek Ludów Morza” około
roku 1185 p.n.e. Zamieszkująca je ludność była przede wszystkim pochodzenia semic-
kiego, chociaż wydaje się, że komponent o proweniencji huryckiej2 był również znacz-

                                                        
1 Zob. M. Yon , Ugarit. History and Archaeology, ABD, VI, 695–706, E. Dąbrowski , Odkrycia tek-

stów z Ras Szamra [w:] Studia Biblijne, Warszawa 1951, s. 23–24 oraz W. Ty loch , Odkrycia z Ugarit
a Stary Testament, Warszawa 1980.

2 O Hurytach czytaj M. Popko , Huryci, Warszawa 1992.
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ny. Miasto stanowiło centrum niewielkiego „królestwa” zależnego raz od Egiptu, in-
nym razem od imperium hetyckiego. Złoty czas jego rozwoju przypadł na okres póź-
nego brązu (1500–1200 r. p.n.e.). To właśnie wtedy powstał imponujący zespół pała-
cowy i świątynny oraz niezwykle cenne teksty zapisane alfabetycznym pismem klino-
wym. Teksty te okazały się świadectwem nieznanego dotąd języka, należącego, jak się
wkrótce okazało, do grupy semickiej, bliskiego językowi hebrajskiemu i fenickiemu.
Odnalezione teksty ugaryckie pochodzą przede wszystkim z XIV wieku p.n.e., ale
prawdopodobnie są świadectwem o wiele starszych tradycji, w tym tradycji religij-
nych.

Mieszkańcy Ugarit należeli do Semitów zachodnich, niekiedy określanych termi-
nem Amurru. Również ich bogowie byli „członkami” zachodniosemickiego panteonu
bóstw, jeśli można o takim mówić. Trudno jednak przychodzi na podstawie tekstów
z Ugarit określić, jak wyglądała religia ogółu Semitów zachodnich. Wynika to nie
tylko z fragmentaryczności dostępnych źródeł, lecz z faktu, że każde z centrów stwo-
rzyło swoją własną, odrębną hierarchię bóstw, chociaż należących do wspólnego
„panteonu”. Caquot i Sznycer twierdzą, że z tabliczek z Ugarit nie możemy dowiedzieć
się o religii Semitów zachodnich z czasu późnego brązu czy też o ich „prymitywnej”
religii. Wszystko, co możemy powiedzieć, dotyczy jedynie miasta-państwa Ugarit3.
Taka opinia wydaje się nazbyt skrajna. Inni zaś autorzy twierdzą, że Ugarit, choć nie
stanowi części biblijnego Kanaanu, to jednak należy do kultury kananejskiej i dlatego
jest reprezentatywny dla religii kananejskiej4.

Problem przynależności kulturalnej stanowi odrębne zagadnienie. Czy Ugarit nale-
żał do fenomenu, który możemy określić jako kulturę kananejską, pozostaje sprawą
dyskusyjną. Z punktu widzenia archeologicznego Ugarit należy umiejscowić w kon-
tekście syro-palestyńskim.

W Ugarit odkryto zapisy o różnym charakterze5. Są wśród nich teksty administra-
cyjne, ekonomiczne, bogata literatura epistolarna oraz teksty religijne. Literatura reli-
gijna znaleziona w Ugarit dzieli się na teksty mitologiczne6 oraz rytualne. Mitologia
ugarycka obejmuje cykl Baala, Historię Kirty, Historię Aqhat oraz teksty krótsze
i fragmenty7.

Tabliczki zawierające cykl Baala zostały znalezione w budynku należącym do
Najwyższego Kapłana, a znajdującym się na ugaryckim akropolu, nieopodal świątyń
Baala i Dagana. Miejsce odkrycia tabliczek niewątpliwie wskazuje na związek tych
tekstów literackich z kultem. Jednak centralnym tematem cyklu jest panowanie Baala.
Ten polityczny motyw skłonił badaczy cyklu Baala do wysunięcia hipotezy, że pozycja
Baala, jak również samo jego pojawienie się – hipoteza wprowadzenia do panteonu

                                                        
3 A. Caquo t , M. Szny ce r , Ugaritic Religion, Leiden 1980, s. 7.
4 J. Day , Canaan, Religion of, ABD, I, 831.
5 Zob. D. Pa rdee , P. Bordreu i l , Ugarit. Texts and Literature, ABD, VI, 706–721.
6 Zob. S.B. Pa rke r , Ugaritic Narrative Poetry, SBL 9, Scholars Press, 1997.
7 Teksty ugaryckie zostały wielokrotnie publikowane m.in.:
CAT = The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places, red. M. Die -

t r i ch , O. Lore tz , J. Sanmar t in , Münster 1995.
CTA = Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques découvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929

à 1939, red. A. Herdne r , Paryż 1963.
KTU = Keilalphabetischen Texte aus Ugarit, red. M. Die t r i ch , O. Lore tz , J. Sanmar t in , AOAT

24, Kevelaer i Neukirchen-Vluyn 1976.
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Ugarit swego bóstwa – są związane z przybyciem ludności amoryckiej i zdominowa-
niem przez nią politycznej sceny miasta-państwa8.

Baal – bóg dominujący w ugaryckim panteonie

Chociaż El był najwyższym bogiem panteonu ugaryckiego, to jednak bóstwem do-
minującym w zachowanych ugaryckich tekstach jest Baal, zwany również Baal-
-Hadadem. Bóstwo o tym imieniu było początkowo znane z literatury biblijnej jako
rywal Jhwh, boga Izraela. Pojawia się on również w religiach innych ludów z kręgu
syro-palestyńskiego. Niewątpliwie jednak to właśnie odkrycia w Ugarit otworzyły
przed naukowcami niezwykły skarbiec literacki w postaci cyklu mitycznego, którego
bohaterem jest właśnie Baal. Jest on często w literaturze przedmiotu określany jako
kananejski bóg burzy i płodności9. Jego imię, pochodzące z języków zachodniosemi-
ckich, oznacza „pan, władca, właściciel, mąż” i prawdopodobnie początkowo stano-
wiło epitet bóstwa, które nosiło imię Hadad (dosłownie: grzmiący, gromowładny).
Baal nie był w religii przywódcą panteonu, a jego relacja do najważniejszego z bogów
Ela nie jest do końca jasna i oczywista. Zaproponowano trzy teorie, które mogłyby
wyjaśnić tę relację10. Pierwsza sugeruje, że dwaj bogowie reprezentują różne grupy
etniczne. Baal niekiedy zwany jest „synem Dagana” (Dagona). Druga hipoteza próbuje
wyjaśnić stosunki między Baalem a Elem, posługując się pojęciem deus otiosus. El
byłby stworzycielem, który dokonał dzieła stworzenia, a następnie pozostawił rzeczy-
wistą władzę Baalowi. W trzecim wyjaśnieniu zakłada się, że pomiędzy bóstwami
doszło do walki, w rezultacie której młody bóg Baal pozbawił władzy starego boga,
kastrując go przy tym. Baal-Hadad jest zaś w mitach z Ugarit, szczególnie w cyklu
Baala, przede wszystkim bogiem burzy. Małżonką-„siostrą” Baala, będącego również
bogiem płodności, jest Anat, „która często towarzyszyła Baalowi w jego wędrówkach
i walkach”11. Została ona opisana jako, z jednej strony bogini miłości, a z drugiej jako
okrutna, niezwyciężona wojowniczka, zabijająca wrogów, odnajdująca przyjemność
w przelewaniu krwi.

Mityczny cykl Baala

Szczególnym świadectwem wierzeń odnoszących się przede wszystkim do Baala
jest noszący jego imię cykl poematów, któremu autor lub redaktor podpisujący się Ili-
malku nadał tytuł lb‘l. Jest on równocześnie nie tylko najbardziej kompletny spośród
tekstów ugaryckich, jakie dotarły do naszych czasów, ale również szczególnie intere-
                                                        

8 Por. A.R. Pe te r son , Where Did Schaeffer Find the Clay Tabletes of the Ugarit Baal-Cycle?, SJOT,
8, 1994, 45–60.

9 J. Day , Baal, ABD, I, 545: „Canaanite storm and fertility god”.
10 Por. A. Caquo t , M. Szny ce r , Ugaritic Religion, op.cit., s. 12.
11 W. Ty loch , op.cit., s. 88.
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sujący w swej treści. Zapisany został po obu stronach sześciu tabliczek. Stanowi on
spójny, choć z powodu uszkodzeń tekstu nieco fragmentaryczny blok. Wystarczy się-
gnąć do różnych tłumaczeń, aby sobie uświadomić różnice pomiędzy nimi, wynikające
nie tylko z niepełnej znajomości słownictwa ugaryckiego. Cykl Baala to swoiste dzieło
narracyjne, które rozwija się, opierając się na fabule i postaciach. Dlatego przy opra-
cowaniu trzeba zwrócić uwagę na elementy narracyjne cyklu, aby odpowiedzieć na
pytania dotyczące wojowniczych atrybutów Baala. Tematem centralnym cyklu mitycz-
nych poematów lb‘l jest panowanie Baala12, władza królewska (mlk. ‘lmh – jego
wieczne królestwo, CAT 1.2.IV.10) w panteonie bóstw Ugaritu.

Cykl Baala zwykło się dzielić na trzy sekcje13 albo trzy poematy, z których dwa są
poświęcone konfliktom Baala, najpierw z Jammem, a potem z Motem, trzeci zaś doty-
czy budowy pałacu, dworu dla siebie (poemat o walce z Jammem – tabliczka pierwsza
i druga – CAT 1.1–2 = KTU 1.1–2; poemat o budowie 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).

Baal – bóg wojownik

W zbiorze trzech poematów zwanych cyklem Baala postać boga burzy pojawia się
bardzo często w kontekście walki i można wysunąć nawet przypuszczenie, że sam
motyw „konfliktu” jest elementem typowym jego przedstawiania. Baal, bóstwo zwią-
zane ze zjawiskami atmosferycznymi, toczy walkę z Jammem – bóstwem wód pier-
wotnych i chaosu, walczy z Motem – bóstwem o charakterze demonicznym niszczą-
cym życie, pokonuje synów At−iratu, walczy z potworami reprezentującymi chaos
i śmierć. Czy można zatem określić go bogiem wojny? Raczej nie. W cyklu mitycznym
Baala (Hadada) nie można mówić o bogu czy bogach wojny, chociaż niektóre z bóstw
podejmują walkę, aby sięgnąć po władzę, aby panować nad innymi bogami i światem.

Konflikty o różnym charakterze są stałym motywem cyklu Baala14. Nie zawsze jest
on zbrojny, nie zawsze przybiera charakter walki. Sam Baal wchodzi w konflikt z naj-
ważniejszym bogiem panteonu ugaryckiego – z Elem. Nie dochodzi jednak między nimi
do walki, do pojedynku (przynajmniej w cyklu Baala). Może powodem tego jest różnica
kategorii pomiędzy bóstwami, która nie pozwala na taki charakter konfliktu? W każdy
z konfliktów, jaki został przedstawiony w cyklu mitycznym lb‘l, Baal zawsze jest zaan-
gażowany, najczęściej sam, albo też przedstawiany konflikt jego właśnie dotyczy.

Aby zobaczyć, jak przedstawiany jest Baal w cyklu noszącym jego imię, i na ile
oraz w jaki sposób przybiera on postawę wojownika, przeanalizujemy kilka tekstów
mówiących o zbrojnym konflikcie Baala z jego wrogami. Poddane zostaną analizie
przede wszystkim dwa obszerne fragmenty poematów. Nadto zostaną wzięte pod uwa-
gę trzy mniejsze fragmenty, w których pośrednio nawiązuje się do walk Baala.

                                                        
12 Zob. S.B. Pa rke r , Ugaritic Narrative Poetry, op.cit., s. 83.
13 Por. S. Cina l , Ba‘al a inni bogowie burzy starożytnej Syrii i Palestyny, Kraków 1997, s. 39.
14 Na temat cyklu Baala i problemu uporządkowania znalezionych w Ugarit tabliczek zobacz G. De l

Olmo Le te , Mitos y Leyendas de Canaan. Segun la tradicion de Ugarit, Madrid 1981.
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Poemat o walce Baala z Jammem (CAT 1.1–2)

Konflikt pomiędzy Baalem i Jammem jest tematem pierwszego poematu obejmują-
cego dwie pierwsze tabliczki cyklu Baala. Opis samej walki pomiędzy przeciwnikami
znajduje się na drugiej tabliczce, niewątpliwie jednak pierwsza tabliczka stanowiąca
część poematu, nadaje mu koloryt i stanowi retroscenę konfliktu. Tabliczka nie zacho-
wała się w dobrym stanie i nie zawsze jasne są opisy wydarzeń oraz ich wzajemne
powiązania. W każdym razie Jamm przy poparciu Ela pragnie sięgnąć po władzę kró-
lewską (mlk. ‘lmh – jego wieczne królestwo), którą dzierży Baal. Jammowi ma zostać
wybudowany pałac, aby mógł panować i być jak inni bogowie. W tej pierwszej ta-
bliczce postać Baala schodzi na dalszy plan, jest niejako elementem odniesienia, nie
zaś aktorem głównym wydarzeń. W drugiej tabliczce ta sytuacja zmienia się zasadni-
czo. Nie posiadamy jej początku, ale pierwsze odczytane linie pierwszej kolumny są
wyrazem gniewnej odpowiedzi Baala na decyzję Ela i podjęte przez Jamma kroki
w przejęciu władzy. Baal jest nazwany aliyn.b‘l – potężny Baal. Na odpowiedź Jamma
nie trzeba długo czekać. Wysyła on posłańców i żąda od pozostałych bogów wydania
Baala. Baal ponownie wybucha gniewem i chce znieważyć posłów. Sięga po broń, aby
uderzyć na nich:

[yu ]d.byd.mš t�. – ujął w rękę topór
bm.ymn. m s �. – w prawicę chwycił maczugę (CAT 1.2.I.38–39)

Powstrzymują go przed znieważeniem posłów dwie boginie, Anat i Attartu. Tak
gwałtowna reakcja Baala jest odpowiedzią na prowokacyjne żądanie Jamma, który
przez posłańców żąda od Ela wydania Baala i przekazania mu jego pd =h, czyli złota15.
Czwarta kolumna tabliczki zawiera relację o walce pomiędzy Baalem a Jammem. Wy-
daje się, że nim doszło do tej ostatecznej rozgrywki miała miejsce potyczka, w której
Baal był stroną przegraną. Nie jest jednak jasne, jak i czy na pewno Baal tę pierwszą
potyczkę przegrał (CAT 1.2.IV.1–7). Tekst, który mógłby o tym mówić, jest bardzo
fragmentaryczny, a jego lektura niepewna. Tymczasem gdy chodzi o rozstrzygnięcie
konfliktu, to jej kluczowym elementem okazuje się inicjatywa, z którą występuje bóg-
-rzemieślnik z Kaftor (czyli z Krety), który wzywa Baala, określanego epitetami zbl.b‘l
– książę Baal16 oraz rkb.‘rpt – dosiadacz chmur17, aby swego przeciwnika (przeciwnik
określany jest dwoma terminami: ib i s�rt) zniszczył (czasowniki: m s � – „zabijać,
zgładzić”18, s�mt – „zniszczyć”19). Bóg-rzemieślnik, noszący podwójne imię kt−r.w ss –
Kot−aru-wa-�asisu, przygotowuje dwie maczugi, którym równocześnie nadaje magicz-
                                                        

15 S. C ina l , Ba‘al a inni bogowie, op.cit., s. 74, tłumaczy nie złoto, lecz topór, co dla nas mogłoby być
bardzo ciekawe. Nie znajduje jednak potwierdzenia w tekście. P  to termin, prawdopodobnie pochodzenia
niesemickiego, określający pewien rodzaj złota (por. C.H. Gordon , Ugaritic textbook: Grammar, texts in
transliteration, cuneiform selections, glossary, indices, Analecta orientalia, 38, Rzym 1965, nr 2023; ta
pozycja będzie oznaczana dalej skrótem GordonUT).

16 Prawdopodobnie jest to forma skrótu epitetu zbl.b‘l.ars – Baal książę świata (ziemi). Tak twierdzi
m.in. A.S. Kape l rud , The Ras Shamra, Baal in the Ras Shamra text, Copenhagen 1952, s. 39.

17 W Biblii Jhwh pojawia się z chmurami burzowymi, które są dla niego rydwanem – por. Sdz 5,4; Ha
3,8; Ps 68,4.7–9.33.

18 Por. GordonUT, nr 1456.
19 Por. ibidem, nr 2176.
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ne nazwy. Nie miejsce tutaj na analizę broni, która w mitach spośród innych używa-
nych narzędzi posiada moc szczególną20. Uzbrojony w tak przygotowaną broń Baal
atakuje Jamma. O walce Baala z Jammem, z żywiołem morskim, mówi ostatnia ko-
lumna drugiej tabliczki.

Struktura opisu walki (CAT 1.2.IV.7–27):
interwencja Kot−aru-wa-�asisu 7–10
przysposobienie maczug 11
ogłoszenie imienia pierwszej 12–15

pierwsze uderzenie Baala 15–16
opór Jamma 17–18

przysposobienie maczug 18
ogłoszenie imienia drugiej 19–20

powtórny atak Baala 24–25
upadek Jamma 26
definitywne zniszczenie Jamma 27

Rezultatem walki jest ostatecznie zniszczenie Jamma (czasowniki: qt− −t− – „wlec”21;
šty – „osuszyć, osłabić”22; kly – „zniszczyć”23). Świadczy o tym deklaracja wyrażona
po walce i dwukrotnie powtórzona – ym.lmt – Jamm jest naprawdę zabity. Wydaje się,
że stoczona walka odbyła się w już ukształtowanym świecie24. Zgodnie z tekstem poe-
matu to bóg-rzemieślnik sporządził narzędzia zwycięstwa, dwie maczugi25. Sam mito-
logem walki boga burzy jest bardzo starożytny26 i powszechny na Bliskim Wschodzie.

Na czym polega walka, konflikt zbrojny pomiędzy Baalem a Jammem? Nie docho-
dzi między nimi do bezpośredniego kontaktu. Nie walczą wręcz, stają oddaleni od
siebie. Nie wydaje się, aby Jamm posiadał jakąś broń. Baal tymczasem dysponuje
i posługuje się magiczną bronią – maczugami. Rzuca nimi i w ten sposób pokonuje
Jamma. Jedna z nich nazywa się ygrš, czyli Jagruš – „niech wygania”, a druga aymr –
Ajjamur, czyli „Wszyscy precz”27. Nazwy maczug mają magiczne znaczenia. W iko-
nografii ugaryckiej nie natrafiono na przedstawienie Baala posługującego się dwiema
maczugami. Tymczasem w gliptyce syryjskiej przetrwało wyobrażenie tego bóstwa
z dwiema maczugami28.

Opis walki ma specyficzną strukturę. Składa się na nią interwencja nie dwóch, ale
trzech figur. Prócz Baala i Jamma ważną rolę odgrywa Kot−aru-wa-�asisu. Jego funk-
cja oraz znaczenie wynika z dwóch przesłanek. W samej strukturze ostatecznej walki
odgrywa on istotną rolą. Jest tym, który wprowadza do poszczególnych etapów walki.
Broń zaś, którą przysposobił dla Baala, jest elementem decydującym w pojedynku
bogów.

                                                        
20 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997, wyd. II, s. 34.
21 Por. GordonUT, nr 2290.
22 Por. ibidem, nr 2501.
23 Por. ibidem, nr 1236.
24 S. C ina l , Ba‘al a inni bogowie, op.cit., s. 78.
25 Ibidem, s. 82.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 73.
28 Ibidem, s. 82.
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Poemat o konflikcie Baala z Motem (CAT 1.5–6)

Opis tego konfliktu obejmuje dwie tabliczki (piątą i szóstą), chociaż już w poprzed-
niej (czwartej) pojawia się perspektywa możliwości takiej konfrontacji. Mot zwany
jest, podobnie jak i Jamm, ydd.il.g �zr – ukochanym Ela, mocarzem (CAT 1.5.I.8). Baal,
który wobec deklaracji Mota czuje strach, jest nazwany aliyan b‘l – potężny Baal, aliy-
an qrdm – najdzielniejszy z bohaterów, wojowników (CAT 1.5.II.18). Pomimo tego, że
jest takim wojownikiem, Baal decyduje się na zejście do królestwa Mota – ku śmierci.
Dopiero dzięki interwencji Anat i Šapšu Baal powraca do świata żywych. Konflikt
z Motem na tym się jednak nie kończy. Niszczony ogniem, przecinany mieczem, roz-
cierany w żarnach Mot wciąż żyje i żąda od Baala jednego z bogów jako rekompensaty
(CAT 1.6.V.12–21). Jeśli Baal nie przystanie na jego prośbę, to Mot grozi, że pożre
ludzi. Mot nazwany jest gmr.limm – niszczycielem ludów. Szósta kolumna szóstej
tabliczki przedstawia epilog konfliktu. Dochodzi do pojedynku pomiędzy bóstwami
(CAT 1.6.VI.16–22). Walkę poprzedza pełna dumy deklaracja Mota. Zwraca się on z tą
deklaracją pozornie do swych braci, do synów swej matki, ale rzeczywiście do Baala.
Zaraz po deklaracji rozpoczyna się pojedynek Baala z Motem. Walka obu jest przed-
stawiona jak zmagania rozwścieczonych zwierząt:

yt‘n.kgmrm – uderzali na siebie głowami jak gazele
yngh�n.krumm – brali się za rogi jak dzikie byki
ynt−k‘n.bt−nm – kąsali się jak węże
yms � n.klsmm – dręczyli się jak rumaki

Walka została przedstawiona jako niezwykle zacięta i w końcu obaj padają. Trudno
jednak powiedzieć, że samo starcie pomiędzy Baalem i Motem przyniosło rozstrzy-
gnięcie, chociaż Baal padł na Mota. Dopiero interwencja bogini Šapšu ostatecznie
przyniosła skutek. Mot ustępuje, ponieważ słyszy z jej ust deklarację i groźbę zarazem,
że El nie uzna go jako władcy. Konflikt z Motem był krótki, lecz zawzięty i dziki. Była
to walka wręcz pomiędzy bogami. Walka ta przywołuje poziom kosmiczny, toczy się
na takim właśnie poziomie. Baal jednak nie jest bogiem wszechmogącym, nie zajmuje
– pomimo odniesionego zwycięstwa – pozycji Ela.

Pozostałe walki Baala

Prócz tych dwóch opisów, w pewnym sensie szczegółowych, walk Baala w cyklu
mitycznym Baala, są jeszcze inne nawiązania do pojedynków boga burzy z wrogami.
W poemacie o konflikcie Baala z Motem pojawiają się fragmentaryczne i nie zawsze
jasne sugestie odnoszące się do innych zbrojnych konfliktów Baala.

Zgodnie ze słowami Mota (CAT 1.5.I.1–4), Baal pokonał (czasownik m s �) Lotana,
zniszczył (czasownik kly) węża wijącego się. Dyskutuje się, czy te słowa Mota nawią-
zują do walki z Jammem, czy też odnoszą się do jakiejś innej walki, zwycięskiego
konfliktu Baala. Nie ma w tej wzmiance mowy o broni użytej przez Baala, ani o spo-
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sobie, w jaki pokonał Lotana. Lotan reprezentuje siły chaosu i świata podziemnego, do
którego należy również Mot29.

Inna wzmianka o walce Baala pojawia się pod koniec szóstej tabliczki (CAT
1.6.V.1–4). Wrogami Baala są tutaj synowie At−iratu podzieleni na kilka kategorii.
W tekście użyty został dwukrotnie czasownik m s �, wielokrotnie wcześniej spotykany.
Ten sam czasownik m s �, oznaczający pokonanie, pobicie, pojawił się już w opisie
walki z Jammem. Został tutaj podany również rodzaj broni, z jakiej skorzystał Baal –
ktp i s�md (pałka i maczuga). Baal podczas tamtej walki z Jammem miał do dyspozycji
dwie magiczne s�mdm przygotowane przez boga-rzemieślnika.

W poemacie poświęconym budowie pałacu Baala zostają wzmiankowani jego prze-
ciwnicy (CAT 1.4.VII.39–40). Nie mówi się przy tym, kim oni są, nie ma też mowy
o walce. Przeciwnicy są określeni jako ib (wróg) oraz šnu (wróg, dosł. nienawidzący).
Cenny może tu być sposób, w jaki mówi się o Baalu. Jak w innych miejscach cyklu, do
Baala odnosi się epitet aliyn.b‘l – potężny Baal. Dodany zostaje do tego jeszcze jeden
epitet Baala – dmrn – wojownik, bohater. Ten epitet jest szczególnie ważny, wskazuje
on bowiem na fakt, że Baal był postrzegany jako bohater, jako wojownik. Przywołany
fragment tekst poematu mówi o strzałach wojownika:

wy‘n.aliyn/b‘l powiedział potężny Baal
ib.hd{t}.lm.th �š/ o wrogowie Hadada, dlaczego drżycie
lm.th �š.nt−q.dmrn dlaczego obawiacie się strzał wojownika.

Elementy świadczące o wojowniczości Baala

O tym, że Baal w przedstawionych tekstach jest postrzegany jako wojownik, świad-
czą przede wszystkim epitety odnoszone do Baala, użycie czasowników wskazujących
na określoną, wojowniczą postawę bóstwa, wskazanie na jego wrogów oraz ukazanie
broni, jaką się posługuje.

W poematach o walkach Baala pojawia się kilka odnoszących się do niego epite-
tów. Najczęściej używanym jest aliyn.b‘l – potężny Baal. Jest on użyty około 70 razy
w tekstach z Ugarit30. Spotykamy go zarówno w obu poematach, jak i w poemacie
o budowie pałacu (tabliczki trzecia i czwarta), w kontekście walki z nieokreślonymi
bliżej przeciwnikami. Właśnie w tym kontekście pojawia się jeszcze jeden, dla nas
szczególnie interesujący epitet – dmrn – wojownik, bohater31. Świadczy on o tym, że
Baal był postrzegany jako bóg-wojownik i stąd nosił taki epitet. W poemacie o walce
z Motem Baal został również nazwany aliyan qrdm32 – najdzielniejszy z bohaterów,
wojowników.

                                                        
29 Por. A.S. Kape l rud , The Ras Shamra, op.cit., s. 46.
30 Por. ibidem, s. 37.
31 S. C ina l , Ba‘al a inni bogowie, op.cit., s. 49 nie tłumaczy tego epitetu Baala, lecz mówi o strzałach

Damarona, zauważając w przypisie, że ‘Demaron’ jest imieniem Baala. Tymczasem M. Smith tłumaczy
dmrn jako „the Warrior”, sugerując w przypisie, że „Wojownik” to tytuł Baala.

32 Por. S. Sege r t , A basic grammar of the Ugaritic language: with selected texts and glossary, Berke-
ley 1984, s. 200: „warrior”, „hero”.
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Użycie czasowników, które określają zachowanie bóstwa, wyraźnie wskazuje na
postawę Baala, który okazuje się bóstwem agresywnym, walczącym, niszczącym prze-
ciwników. Takim czasownikiem jest przede wszystkim m s � – „zabijać, zgładzić”.
Używany jest on w poemacie o walce z Jammem oraz w opisie zniszczenia synów
At−iratu. Pojawiają się również inne czasowniki wyraźnie wskazujące na czynności
wojownicze Baala: s �mt – „zniszczyć”, qt−t− – „wlec”, šty – „osłabić”; kly – „zniszczyć”.

Przeciwnikami Baala okazują się przede wszystkim Jamm i Mot, ale wrogami Ba-
ala są również synowie At−iratu. Trzy terminy określają różnych przeciwników: ib
„wróg”, s�rt „przeciwnik” oraz šnu „wróg”, dosł. „nienawidzący”.

Baal posługuje się bronią, i do tego bronią różnorodną. Słysząc przesłanie Jamma
chce rzucić się na posłów trzymając w ręce mš t� – topór oraz m s � – maczugę, pałkę.
W poemacie o walce z Jammem bóg-rzemieślnik z Kaftor sporządził dwie maczugi,
mające magiczną siłę. Okazały się one elementem decydującym w konflikcie Baala
z Jammem. Motyw sporządzenia broni dla Baala przez wyjątkowego rzemieślnika
wskazuje na jego przymiot wojowniczości. Jedynie dla wybranego, szczególnego wo-
jownika zostaje przygotowana specjalna broń. W opisie konfliktu z synami At−iratu
przedstawiono, że Baal korzystał z pałki i maczugi (ktp i s�md). W poemacie o budowie
pałacu pojawia się motyw walki z przeciwnikami obawiającymi się strzał wojownika,
czyli strzał Baala. Z Motem tymczasem dochodzi do walki wręcz. Ani Mot, ani Baal
nie używają broni, a ich sposób walki nosi znamiona zoomorfizmu. Posiadana i uży-
wana przez Baala broń wskazuje na jego wojowniczość.

Religijny sens obrazu Baala jako wojownika

Na różnorodny sposób jest interpretowany motyw walki Baala z innymi bóstwami.
R.J. Clifford przedstawia walkę z Jammem i z Motem jako mit kosmologiczny33. Gib-
son zaś uważa, że Baal reprezentuje życiodajną siłę kosmiczną, chociaż może być rów-
nież powodem zniszczenia34, J.H. Grønbaek zaś uważa cykl Baala za mit kosmiczny35.
Tymczasem M.S. Smith proponuje pięć różnych sposobów interpretacji cyklu Baala:
(1) mityczna reprezentacja następstwa pór roku w rolnictwie; (2) rytualna reprezentacja
pochodzenia okresów rolniczych; (3) mit kosmiczny wyjaśniający ustanowienie
i utrzymanie świata; (4) prezentacja walki między mocami życia oraz śmierci i chaosu;
(5) mit polityczny – symbol stabilizacji władzy królewskiej36.

Na podstawie mitycznych tekstów z Ugarit możemy stwierdzić, że pozycja Baala
pośród bóstw Ugaritu została osiągnięta w wyniku konfliktu37, a raczej konfliktów.

                                                        
33 R.J. C l i f fo rd , Cosmogonies in the Ugaritic Texts and the Bible, Orientalia, 53, 1984, s. 183–201

oraz idem, Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible, CBQ MS 26, Washington 1994,
przede wszystkim s. 117–126.

34 J.C. Gibson , The Theology of the Ugarit Baal Cycle, Orientalia, 53, 1984, s. 202–219.
35 J.H. Grønbaek , Baal’s Battle with Yam: A Canaanite Creation Fight, JSOT, 33, 1985, s. 25–44.
36 M.S. Smi th , Interpreting the Baal Cycle, Ugarit-Forschungen, 18, 1986, s. 313–339; w innej zaś

swej publikacji The Ugaritic Baal Cycle, t. 1, Leiden 1994 podkreśla ideologię polityczną zawartą w cyklu
Baala.

37 Por. A.S. Kape l rud , The Ras Shamra, op.cit., s. 46.
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Celem zaś walk Baala przedstawionych w cyklu Baala jest utrzymanie osiągniętej
przez niego pozycji w panteonie Ugaritu. Teksty z Ugarit wskazują na dominującą rolę
tego boga burzy w panteonie ugaryckiem38, musiał on jednak tej pozycji bronić.

Trzeba stwierdzić, że Baal jest bóstwem niezwykle wojowniczym39, chociaż w kon-
flikcie z Motem początkowo nie stawia mu oporu. Młody bóg zdobywa swą pozycję
w wyniku walki. Nie jest on bowiem synem Ela, pojawia się w panteonie jako „syn
Dagana”. Zdobywa władzę królewską, a następnie broni jej przed innymi konkurenta-
mi. Tematem centralnym cyklu Baala, jak wcześniej powiedziano, jest panowanie,
królewska władza. Pewne teksty wskazują na to, że Baal jako wojownik jest jedynym
bóstwem, które jest w stanie podjąć walkę z wrogiem.

Baal nie jest, i nie staje się, wszechmogącym bogiem. Nie wydaje się też, aby po-
konał raz na zawsze wrogów. Dotyczy to Mota i synów At −iratu. Zwycięża dzięki po-
mocy i wsparciu innych bóstw, a jego wrogowie pojawiają się sukcesywnie, nie
w jednej bitwie, lecz w różnych potyczkach. Czy istnieje w cyklu Baala pojęcie walki
kosmicznej rozstrzygniętej raz na zawsze? Prawdopodobnie taki charakter ma pojedy-
nek z Jammem, żywiołem morza. Inny jednak charakter ma walka z Motem. Mot musi
ustąpić, ale wciąż żyje, pozostając potencjalnym zagrożeniem.

Równocześnie z obroną swej pozycji władcy, broni on porządku w świecie. Jest to
porządek stworzenia. W tekstach z Ugarit nie ma mitów stworzenia, poematy zaś
o Baalu dotyczą zachowania porządku w istniejącym już świecie. Walki Baala ozna-
czałyby nie tylko utrzymanie dominującej pozycji wśród bóstw, ale również gwarancję
utrzymania istniejącego porządku. Baal jako władca-wojownik byłby rodzajem gwa-
ranta porządku. Czy można zatem, w tym przypadku, mówić o elementach konfliktu
pomiędzy dobrem a złem? Jamm jest żywiołem, który reprezentuje chaos, który może
naruszać porządek istniejący. Jeśli przyjmiemy, że Baal broni porządku, który wyraża
określone dobro, to można postrzegać taki konflikt w podobnych kategoriach.

Z przytoczonych tekstów Baal nie jawi się nam jako bóg wojny, ale jako wojownik
pośród bóstw.

Podsumowanie

W analizowanych tekstach z Ugarit nie mamy do czynienia z wojną, rozsądniej bę-
dzie mówić o konflikcie i o walce. Wojna dotyczy sfery ludzkiej, a w cyklu Baala nie
ma szerszego nawiązania do takiej sfery. Baal jest zaangażowany w konflikty między
bogami, które możemy określić jako teomachię. Tak postrzegana teomachia mogłaby
w pewnym sensie stanowić odpowiednik wojny pomiędzy ludźmi. Baal często popada
w konflikt z innymi bóstwami i ma licznych wrogów. Zagrażają oni nie tylko Baalowi,
ale całemu porządkowi (Jamm – symbol chaosu, Mot – bóg śmierci i podziemia). Wy-
daje się, że tylko on jest w stanie ich pokonać.

Opierając się na analizowanych fragmentach literatury mitycznej Ugarit, odnoszą-
cych się do teomachii, można stwierdzić, że walka podejmowana przez Baala służy

                                                        
38 Por. S. Cina l , Ba‘al a inni bogowie, op.cit., s. 12.
39 Por. A.S. Kape l rud , The Ras Shamra, op.cit., s. 46.
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utrzymaniu porządku kosmicznego. Kosmogonia w tekstach z Ugarit nie jest stworze-
niem z niczego. Jest raczej staraniem się o utrzymanie stworzenia w pewnej równowa-
dze poprzez walkę z zagrożeniami ze strony chaosu. Widziana w tej perspektywie po-
stawa Baala jako boga-wojownika stanowi gwarancję przetrwania. Opisane konflikty
miałyby zatem charakter kosmiczny40. Epickie teksty mitologiczne z Ugarit nie są
jednak wyrazem kosmogonii tak kompletnej, jak babilońska epika stworzenia. Traktu-
jąc Baala jako wojownika, który ma zapewnić stabilność temu, co stworzył El, może-
my zrozumieć, że obaj bogowie nie są dla siebie konkurencyjni, ale w pewnym sensie
uzupełniają się.

BAAL – IL DIO GUERRIERO DI UGARIT

Sommar io

L’articolo tratta del guerriero divino Baal nel ciclo mitico di Ugarit che porta il suo nome – lb‘l.
Il suo atteggiamento da guerriero viene esemplificato attraverso la presentazione dei diversi

conflitti nei quali è stato coinvolto. Prima di tutto vengono analizzate le lotte contro Jamm, il dio del
mare, e Mot, il signore della morte. L’analisi riguarda il modo nel quale i conflitti vengono descritti
e quali termini vengono adoperati nel contesto letterario dei poemi religiosi. Baal acquista la sua
posizione nel panteon ugaritico proprio grazie ai conflitti. Non si può dire che Baal è un dio della
guerra, piuttosto diventa il garante dell’ordine. Proprio per questo combatte le forze che sono in grado
di compromettere questo ordine. Anche se il capo del panteon rimane El, Baal però grazie al suo
atteggiamento da guerriero diventa il più potente tra i dei e garantisce la stabilità.

                                                        
40 Zob. T. Hiebe r t , Warrior, divine, ABD, VI, 877, twierdzi, że poeci-teologowie Izraela uważali, że

każda historyczna bitwa była częścią większego konfliktu, konfliktu pomiędzy Bogiem Izraela i siłami
chaosu we wszechświecie jako całości.




