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R. Kessler, # e Social History of Ancient Israel. An Introduction, translated 
by L.M. Maloney, Minneapolis: Fortress Press 2008, s. 224.

Ksi'#ka Rainera Kesslera, pierwotnie napisana w j"zyku niemieckim 
(Sozialgeschichte des alten Israel: Eine Einfuhrüng, Darmstadt 2006) doczeka$a 
si" wydania angloj"zycznego. Pomimo, #e stanowi ona socjologiczne studium 
metodologiczne, to dotyczy równie# kilku zagadnie& z zakresu historii sta-
ro#ytnego Izraela, jego literatury i kultury materialnej.

Autor wyja%nia defi nicj" metodologii socjologicznej jako dyscypliny 
naukowej, wskazuj'c przy tym, #e mo#e by( ona niezwykle przydatna tak 
samo w naukach historycznych, jak i interpretacji oraz datowaniu tekstów 
biblijnych. Kessler ukazuje te# konieczno%( brania pod uwag", przy badaniu 
historii staro#ytnego Izraela, konsekutywno%ci nie tylko g$ównych procesów 
historycznych, znanych z tzw. historii biblijnej, ale postuluje po$o#enie wi"k-
szego nacisku na zjawiska i elementy poboczne. Chocia# Rainer Kessler jest 
profesorem literatury Starego Testamentu na Uniwersytecie w Marburgu, 
to metod" socjologiczn' w rekonstruowaniu historii Izraela najpierw wi'#e 
z archeologi', a dopiero pó!niej ze !ród$ami literackimi.

We wst"pie, opisuj'c chronologi" staro#ytnego Izraela, zwraca uwag" 
na powszechnie akceptowany fakt, #e warto%( historyczna poda& odnosz'-
cych si" do okresu patriarchów jest od dawna podwa#ana przez wi"kszo%( 
szkó$ historycznych. Je%li mo#na u#y( takiego terminu, „w$a%ciwa” historia 
staro#ytnego Izraela rozpoczyna si" wskutek procesu wy$onienia si" tej spo-
$eczno%ci na terenie Kanaanu w latach 1250-1000 p.n.e. Dalsza chronologia 
przedstawiona jest wed$ug klasycznej „historii biblijnej” (s. 6).

Pomijaj'c wst"p, ksi'#ka podzielona jest na dwie zasadnicze cz"%ci. Pierw-
sza (Methods for Studying the Social History of Israel) dotyczy metod socjolo-
gicznych s$u#'cych do badania historii Izraela. Najpierw Kessler, pisz'c o spe-
cyfi ce %rodowiska geografi cznego, zwraca uwag" na czynniki demografi czne, 
czy te# – jak to sam okre%la – przestrze& #yciow' (living space). Jako przyk$ad 
podaje tekst z Ne 13,15-22, w którym zwraca uwag", #e na stosunkowo ma-
$ym obszarze geografi cznym Judy, w okresie perskim, dochodzi$o do zderze& 
kulturowych na przyk$ad na tle gospodarczym i religijnym. Zdaniem Autora 
nie bez znaczenia w procesie rekonstrukcji historii staro#ytnego Izraela jest 
branie pod uwag" – mimo #e wydaje si" to oczywiste – wp$ywów i nacisków 
spo$eczno-kulturowych zwi'zanych z Egiptem, Babiloni' czy Azj' Mniejsz'.

Bior'c pod uwag" znaleziska archeologiczne, proponuje okre%lony wzo-
rzec post"powania, który mo#na skrótowo okre%li( wed$ug nast"puj'cych po 
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sobie zale#no%ci metodologicznych: odkrycia archeologiczne – rekonstrukcja 
znalezisk – datowanie – teoretyczna (ewentualnie przypuszczalna) interpre-
tacja znalezisk. Ogólniej rzecz bior'c, Kessler k$adzie nacisk na datowanie 
znalezisk i ich klasyfi kacj". Z punktu widzenia samej archeologii nie jest to 
nowe zjawisko metodologiczne, lecz Kessler podkre%la drugi aspekt, a zatem 
klasyfi kacj". Jego zdaniem równie wa#ne s' znaleziska z pozoru ma$o istotne 
(przedmioty s$u#'ce do codziennego u#ytku, pospolite zabudowy mieszkalne 
itp.), a pomagaj'ce zrekonstruowa( t$o socjologiczne i spo$eczne danej epoki.

Kessler zestawia archeologi" z danymi zaczerpni"tymi ze Starego Te-
stamentu. Przede wszystkim zwraca uwag" na rzetelno%( i wiarygodno%( hi-
storyczn' tekstów biblijnych. Nie podziela wi"kszo%ci pogl'dów prezentowa-
nych przez szko$" najbardziej prominentnych minimalistów (Ph. Davies, N.P. 
Lemche, T. . ompson), którzy dokonuj' w swoich badaniach dekonstrukcji 
tzw. klasycznej historii Izraela, ale jednocze%nie nie podziela pogl'du, w my%l 
którego nale#y traktowa( tre%( Biblii w kategoriach antytezy prawda – fa$sz. 
Zgadza si" z minimalistami, #e w Biblii cz"sto mamy do czynienia z archa-
izacj' w konstruowaniu wielu tekstów, lecz podaje te# argumenty wskazuj'ce 
na zgodno%( danych biblijnych z faktycznymi wydarzeniami (s. 25-26). Od-
rzuca wi"c minimalistyczne za$o#enie, #e stylizacja, ewentualnie archaizacja, 
to wy$'cznie efekt dzia$alno%ci historiografów z okresu niewoli babilo&skiej 
czy epoki perskiej. W datowaniu tekstów biblijnych przywo$uje klasyczn' 
metodologi", czyli umiej"tne i rzetelne wykazanie cech dystynkcji pomi"dzy 
czasem powstania narracji (gdy mowa o tekstach o charakterze historyzu-
j'cym i kronikarskim) a czasem, do którego narracja si" odnosi. Ró#nicuje 
przy tym zjawiska literackie i j"zykowe, które s' inne w 1-2 Sm i 1-2 Krl 
(np. potencjalne wykorzystanie starszych !róde$), a inne w literaturze profe-
tycznej. Analogicznie ma si" rzecz z problemem pochodzenia wielu warstw 
literackich Tory, w których wyst"puje zarówno niezgodno%( historyczna ze 
!ród$ami bliskowschodnimi, jak i zjawisko odwrotne, gdy jakie% fragmenty 
maj' paralele pozabiblijne w kronikach niezwi'zanych ze %rodowiskiem izra-
elskim i judzkim. W opinii Kesslera wi"kszo%( tekstów uzyska$a swoj' osta-
teczn' posta( w okresie perskim, ale w #adnym wypadku nie mo#na negowa( 
istnienia pewnych !róde$ jeszcze przed niewol' babilo&sk'.

Zwracaj'c uwag" na zró#nicowanie spo$eczne i etniczne spo$ecze&stwa 
Izraela oraz Judy na przestrzeni dziejów, Kessler wskazuje na oczywisty fakt, 
jakim jest wp$yw spo$ecze&stw i kultur dominuj'cych. Dlatego postuluje, aby 
szczególn' uwag" po%wi"ci( analogicznym zjawiskom nie tylko z obszaru 
Syro-Palestyny, ale tak#e imperiów dominuj'cych kolejno na Bliskim i 0rod-
kowym Wschodzie, co pozwoli na lepsz' rekonstrukcj" historii Izraela.

W drugiej, najobszerniejszej cz"%ci ksi'#ki (# e Epochs of Israel ’s Social 
History) Kessler analizuje kolejno wszystkie epoki historyczne, pocz'wszy od 
pó!nego br'zu do ko&ca epoki hellenistycznej. Syntetycznie przedstawia stan 
bada& odno%nie do cywilizacji Kanaanu od XVI do XIII w. p.n.e. Oma-
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wia najwa#niejsze interpretacje dotycz'ce to#samo%ci ´Apiru oraz s$abni"cia 
wp$ywów Egiptu w Kanaanie i ca$ym Lewancie. Wraz z przej%ciem od okre-
su br'zu do okresu #elaza u#ywa terminologii „przedizraelski” (pre-Israelic), 
gdy zastanawia si", w jakim stopniu mo#na mówi( o Izraelu z tego okresu 
i epoki s"dziów jako spo$ecze&stwie jednorodnym.

Zarówno dla fi lologa, jak i historyka istotna mo#e by( analiza, jakiej 
Kessler podda$ Stel" Merneptaha. O fi lologicznych aspektach hieroglifi czne-
go terminu ysyrial, b'd! ysyriar, wyra#ono ju# wiele opinii. Kessler stoi na 
stanowisku, #e sam wyraz zosta$ najprawdopodobniej dodany do steli oko$o 
IX p.n.e., na co ma wskazywa( odmienna interlinia i wyra!ny odst"p dziel'-
cy termin od wcze%niejszego tekstu.

Do tzw. koncepcji podboju Kanaanu Kessler podchodzi w sposób po-
dobny, jak wi"kszo%( zwolenników teorii socjologicznej. Przy czym lokalizuje 
proto-Izraelitów na stosunkowo niewielkim pasie le#'cym mi"dzy Aj i Szilo, 
ewentualnie w okolicach po$o#onych na po$udnie od Sychem. @ród$a zawar-
te w Ksi"dze S"dziów, ze wzgl"du na ich charakter literacki, Autor uwa#a 
za ma$o wiarygodne. Za istotny problem w rekonstrukcji systemu przedmo-
narchicznego uznaje równie# brak innych !róde$ pisanych spoza Kanaanu, 
które mog$yby rzuci( nieco wi"cej %wiat$a na okres poprzedzaj'cy pojawie-
nie si" monarchii. Za w miar" wiarygodne !ród$o uznaje „Pie%& Debory”, 
bez wzgl"du na jej literacki charakter. Jednak wymienienie dwunastu po-
kole& oraz podzia$ ziemi uznaje za system zbyt rozbudowany geografi cznie, 
aby uzna( go za wiarygodny i odzwierciedlaj'cy okres przedmonarchiczny. 
Sam' nazw" larXy traktuje w kategoriach ponadetnicznych, co by( mo#e 
mia$o przeciwdzia$a( ewentualnej dysocjacji wieloetnicznych plemion, które 
na pewnym etapie uto#samia$y si" z ow' nazw' odwo$uj'c' si" g$ównie do 
przynale#no%ci terytorialnej.

Pisz'c o samej monarchii, Kessler konfrontuje argumenty maksymali-
stów i minimalistów. Sam preferuje pogl'd po%redni, zgodnie z którym de-
cyduj'c' rol" jednocz'c' Izrael odegra$ czynnik, który mo#na okre%li( jako 
przeciwdzia$anie status quo ante, czyli zbyt silnemu rozbiciu politycznemu 
i militarnemu kilkunastu grup etnicznych. Sama struktura monarchii zmie-
nia$a si", staj'c si" monarchi' uznawan' przez pa&stwa o%cienne, o czym ma 
%wiadczy( Stela Meszy wzmiankuj'ca osob" Dawida i Gada. Za najwa#niej-
sze czynniki, które spowodowa$y pojawienie si" monarchii, Kessler uznaje 
potrzeb" powszechnej obronno%ci granic plemion z pogranicza, co wi'za$o 
si" z utworzeniem armii. Za prze$omowy moment, w którym Saul uzyska$ 
status monarchy, Autor uznaje zwyci"stwo odniesione nad Amonitami (s.74). 
Jest to jednak tylko informacja biblijna i mo#na zastanowi( si", czy teza 
Autora nie zosta$a postawiona troch" na wyrost.

W dalszych rozdzia$ach Kessler analizuje wp$yw wybudowania %wi'tyni 
w Jerozolimie na scalenie ca$ego pa&stwa. Mo#na jednak nie zgodzi( si" 
z Autorem, poniewa# od tego momentu powoli zaczyna si" regres polityczny 
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i ekonomiczny Izraela i Judy, pod rz'dami monarchii Salomona zako&czony 
roz$amem. Wprawdzie za panowania Omrydów Pa&stwo Pó$nocne prze#y$o 
jeszcze okres rozkwitu, z czasem jednak dominacja imperium neoasyryjskie-
go okaza$a si" zbyt silna. Kessler jest w pewien sposób niekonsekwentny, 
poniewa# w dalszej analizie zwraca uwag" na rozbie#no%ci, jakie charaktery-
zowa$y system w$adzy w Izraelu oraz analogiczny do niego w Judzie po 922 
p.n.e. (s. 91-93). Królestwo Po$udniowe cechowa$o si" wi"ksz' stabilno%ci' 
polityczn', czego Autor dopatruje si" w znacznie lepiej zorganizowanej dy-
plomacji, ani#eli to by$o w przypadku Królestwa Pó$nocnego.

Wraz z analiz' upadku Samarii, Kessler przygl'da si" zjawisku profe-
tyzmu politycznego, koncentruj'c si" przede wszystkim na Amosie, Izajaszu 
i Micheaszu. Rol" Judy jako wasala Asyrii, w przeciwie&stwie do zrujnowa-
nego Pa&stwa Pó$nocnego, uznaje za efekt dobrze zorganizowanej dyplo-
macji. W zwi'zku z tym zwraca uwag" na fakt, #e Juda by$a w stanie prze-
ciwstawi( si" wcze%niej Izraelowi i Syrii, poniewa# mia$a %wiadomo%( swojej 
s$abo%ci militarnej, staj'c si" wasalem Tiglatpilesara III. Pó!niejszy kryzys 
polityczny, jaki mia$ miejsce po panowaniu Ezechiasza, Autor traktuje jako 
skutek kryzysu gospodarczego. Wed$ug Kesslera ostatnim przejawem walki 
z takim stanem rzeczy mia$a by( reforma Jozjasza.

W opinii Autora konfl ikt z Babiloni' by$ nieuchronn' konsekwencj' 
%mierci Jozjasza, poniesionej wskutek ran odniesionych w bitwie pod Me-
giddo w walce z wojskami faraona Neko II w 609 p.n.e. Od tego momentu 
sytuacja Judy jest opisana jako spo$eczno-polityczna degradacja elit oraz na-
silaj'cy si" podzia$ mi"dzy klasami spo$ecze&stwa. Marionetkowym rz'dom 
nast"pców Jozjasza ( Joachaz, Jojakim, Jechoniasz, Sedecjasz i Godoliasz) 
Kessler po%wi"ca niewiele miejsca.

Na szczególn' uwag" zas$uguje cz"%( po%wi"cona samoidentyfi kacji lud-
no%ci, g$ównie elit, deportowanej do Babilonii. Kessler zwraca uwag", #e po-
mimo zaistnia$ej sytuacji, niektóre %rodowiska #ydowskie z Judzie i Babilonii 
utrzymywa$y ze sob' sta$y kontakt, co znajduje, w opinii Kesslera, odzwier-
ciedlenie w dzie$ach Ezechiela i ostatnich tekstach Jeremiasza (s. 125). Nie 
bez znaczenia w interpretowaniu spo$ecznej sytuacji deportowanych ma te# 
uwaga Autora na temat Jojakina, któremu Ewil Merodak de facto przywróci$ 
godno%( królewsk', czyni'c swoim rezydentem. Jednak sam system w$adzy 
straci$ na znaczeniu i spowodowa$ – w opinii Kesslera – nieodwracalne zmia-
ny w %wiadomo%ci spo$ecznej, narodowej i religijnej zarówno mieszka&ców 
Judy, jak i diaspory babilo&skiej. Po Jojakinie nie zachowano bowiem #adnej 
ci'g$o%ci w$adzy, a edykt Cyrusa z 538 p.n.e. sprawi$, #e Pa&stwo Judzkie 
zacz"$o egzystowa( na zupe$nie innych zasadach. Na okre%lenie Judy, jako 
podleg$ej prowincji, urz"dnicy perscy u#ywali terminu anydm (hebr. hnydm).

Badaczom historii Judy najwi"cej trudno%ci przysparza okres perski. 
Kessler zwraca uwag" na klasyczn' chronologi", zgodnie z któr' pierwsz' 
kluczow' postaci' by$ Ezdrasz, a pojawienie si" Nehemiasza w Jerozolimie 
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nast'pi$o w pó!niejszym okresie. Rainer Kessler sk$ania si" wyra!nie ku kon-
cepcji, zgodnie z któr' pojawienie si" Ezdrasza w Jerozolimie nale#y dato-
wa( na rok 398 p.n.e., a wi"c po Nehemiaszu (s. 128 i 131).

Uwag" zwraca specyfi czna terminologia, jakiej u#ywa Kessler w odnie-
sieniu do poszczególnych wydarze&. Istotna zmiana, czy te# raczej nieco mo-
dernistyczny punkt widzenia, dotyczy informacji o Ezdraszu, o którym Au-
tor pisze, #e wys$a$ z Babilonu do Jerozolimy kopi" Prawa (Tory). Niewiado-
mo, dlaczego Autor w ten sposób okre%la jeden z najwa#niejszych aspektów 
dzia$alno%ci Ezdrasza, poniewa# jedyny tekst, który mo#e sugerowa( zwi'zek 
Ezdrasza z odnow' prawodawstwa, znajduje si" w Ezd 7,10, gdzie mowa 
jest o jego roli jako tego, który przybywa do Jerozolimy bada( i wykonywa(, 
tj. wciela( w #ycie Tor", czyli Prawo (hebr. hwhy trwt tX[lw Xwrdl). Kessler 
traktuje sekcj" Ezd 7-10 jako promulgacj" Tory, a %ci%lej mówi'c, za kluczo-
w' misj" Ezdrasza w Jerozolimie uznaje przekszta$cenie istniej'cej wówczas 
Tory w obowi'zuj'ce powszechnie konstytucyjnie prawo. Ten pogl'd nie jest 
nowy i zwracali na niego uwag" ju# inni specjali%ci (np. Blum).

Epoka helle&ska jest opisana w sposób bardziej zwi"z$y. Autor zwraca 
uwag" na czynniki ekonomiczne, które wp$yn"$y na wzgl"dn' stabilizacj" 
sytuacji na obszarach Palestyny, które zamieszkiwali )ydzi. Jednak taki stan 
rzeczy istnia$ jedynie za panowania Ptolemeuszy. Nie zmieni$y tego nawet 
tzw. wojny syryjskie w okresie III p.n.e. Dopiero panowanie Seleucydów mia-
$o decyduj'cy wp$yw na pó!niejsze dzieje )ydów, #yj'cych zarówno w Syro-
Palestynie, jak i w diasporze. Kessler szczególn' wag" przywi'zuje do %wia-
dectw literackich zaliczanych do dzie$ deuterokanonicznych (Syr, Mdr, Tb 
i Jdt), w których odnale!( mo#na wiele aluzji stanowi'cych %wiadectwo #ycia 
rodzinnego, nastawionego na wychowanie w tradycji #ydowskiej w opozy-
cji do silnego procesu hellenizacji. Aspekty #ycia religijnego analizowane s' 
w %wietle perturbacji zwi'zanych z piastowaniem urz"du arcykap$ana, który 
wówczas odgrywa$ pierwszorz"dn' rol" w Jerozolimie.

Ogromn' wad' ksi'#ki jest zbyt w'sko opracowane zagadnienie doty-
cz'ce epoki machabejskiej i hasmonejskiej. Temu aspektowi historii w swo-
jej metodologii Kessler po%wi"ca niewiele uwagi. Tymczasem jest to okres, 
w którym nast'pi$y fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu polityki, re-
ligii, obyczajów i j"zyka. Równie# podpunkt po%wi"cony wielu odmianom 
judaizmu w okresie grecko-rzymskim pozostawia spory niedosyt.

Ksi'#ka # e Social History of Ancient Israel. An Introduction Rainera 
Kesslera jest bez w'tpienia bardzo warto%ciowa. Jednak czytaj'c ca$o%(, od-
nosi si" wra#enie, #e im bli#ej ko&ca, tym mniej Autor ma do powiedzenia 
w zakresie samej metody socjologicznej. Wraz z opisem okresu greckiego 
i rzymskiego ksi'#ka staje si" bardziej klasyczn' histori' Izraela, a mniej 
studium metodologicznym. Dlatego na szczególn' uwag" zas$uguje cz"%( 
pierwsza, dotycz'ca metodologii bada& historycznych.
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