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Monografia ta, podejmująca temat dyskursów biblijnych, stanowi drugi etap
analiz podjętych w ramach monografii zatytułowanej W kręgu dyskursów bi-
blijnych. Różne wymiary identyfikacji – analiza w ujęciu kulturowym i eduka-
cyjnym1. W pierwszej pracy analizie poddano różne księgi i teksty biblijne,
natomiast w niniejszej publikacji zawarto dwa opracowania podejmujące nowe
wyzwania analizy dyskursywnej. Jedno stanowi dyskursywna analiza zastoso-
wana do całego bloku narracji o charakterze historycznym, drugie opiera się na
przekonaniu, że mające uniwersalny, ponadczasowy charakter dyskursy biblijne
posiadają swoje współczesne kontynuacje. Ich analiza staje się aktualizującym
komentarzem do tekstu biblijnego. 

dyskursy w biblii i procesy kształtowania tożsamości

Dyskursy biblijne stanowią literacki fenomen
będący świadectwem i owocem dwóch pro-
cesów, które zachodziły we wspólnocie wie-
rzących stojącej u podstaw kształtującego się
stopniowo zbioru ksiąg biblijnych. Po pierwsze
jest to proces pisarski wpisany w pisarską kul-
turę starożytnego Bliskiego Wschodu. Ponie-
waż został on już przedstawiony w innych

1 R. JASNOS, M. BARANIAK, A. MROZEK, W kręgu dyskursów biblijnych. Różne wymiary identyfikacji – analiza
w ujęciu kulturowym i edukacyjnym (Cultura – Spiritualitas – Educatio 2), Kraków 2018. 7

wprowadzenie – dyskursy biblijne
w procesach kształtowania tożsamości

Renata Jasnos 
Akademia Ignatianum w Krakowie

Dyskursy biblijne stanowią literacki 
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publikacjach2, stąd w tym miejscu przypomnę
jedynie najważniejsze jego cechy. Kształtowanie
literackich przekazów na terenie starożytnego
Bliskiego Wschodu polegało na pracach kon-
tynuowanych przez kilka pokoleń odpowied-

nio przygotowanych do tego pisarzy. To sprawiało, że powstające w ten sposób
opracowanie jest wyrazem nie tyle kompletnej (skończonej) wizji, interpretacji
przedstawianych treści, wydarzeń, rzeczy, dziejów – co charakteryzuje prace 
autorstwa jednej osoby – ile świadectwem narastającej tradycji i prowadzonych
w ramach jej rozwoju dyskursów. Ten drugi proces dotyczy różnych wymiarów
życia wspólnoty wierzących (społecznego, politycznego, kulturowego, w tym re-
ligijnego) i kształtowania tożsamości zbiorowej. Świadectwem i zarazem owocem
procesów rozwoju tradycji i kształtowania tożsamości określonej wspólnoty są
dyskursy zawarte w tekstach biblijnych. 

Biblia bowiem jest zbiorem tekstów – dokumentów literackich, zwanych
dzisiaj „księgami” – których proces kształtowania ściśle wiąże się ze wspólnotą
religijną Izraelitów, Żydów, chrześcijan. Nie są to teksty przypadkowo zebrane,
ale przeciwnie, opracowywane (i łączone w zbiory otrzymujące ramy redak-
cyjne) w społeczności wierzących, kształtowanej przez teologiczną koncepcję
ludu Bożego, wspólnoty, która zwłaszcza w czasach Starego Testamentu wy-
różniała się etnicznie, kulturowo i religijnie. Procesy owego wyróżniania się, 
samoidentyfikacji pozostawiły ślady w Biblii. 

Dyskursy biblijne są świadectwem tych procesów. Poprzez dyskursywne
praktyki dokonywało się kształtowanie i przekształcanie różnych aspektów toż-
samości grupy, poszukiwanie identyfikacji, która uruchamia procesy odróżnia-
nia, samookreślania, poszukiwania własnego miana, wyróżniających symboli,
ale także interpretacji własnych dziejów i podtrzymywania pamięci o nich3. 
W niniejszej publikacji kwestia interpretacji dziejów została podjęta w odnie-
sieniu do Ksiąg Królewskich. 

2 Zob. R. JASNOS, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego
Wschodu, Kraków 2011, s. 337–376; R. Jasnos, The consequences of early literacy for the discursive transmission
in the Old Testament, „Dialogue and Universalism” 2013, no. 1(23), s. 91–103; R. JASNOS, Kształtowanie przekazu
biblijnego w kulturze wczesnej piśmienności, w: Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym (Z badań nad Biblią 18),
red. R. BOGACZ, Kraków 2014, s. 87–99; R. JASNOS, Mojżesz, Gilgamesz i rozwój pisarskich kompozycji, w: Gloriam
praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin,
red. M. SZMAJDZIŃSKI, Częstochowa 2015, s. 237–255.

3 Więcej na ten temat zob. R. JASNOS, „Przypomnij sobie dawne czasy, rozważ dzieje wielu pokoleń”
(Pwt 32,7). Deuteronomium księgą historycznej pamięci Izraela, w: Pamięć – kultura – edukacja, red. A.P. BIEŚ,
M. CHROST, B. TOPIJ-STEMPIŃSKA, Kraków 2011, s. 27–43.8
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metodologiczne podstawy badania dyskursów biblijnych4

Charakter dyskursywny tekstu biblijnego domaga się adekwatnej metody 
badawczej. W ramach analiz dyskursywnych istnieje pewien zasób różnych
metod i technik związanych z różnymi orientacjami badawczymi5. Analiza 
dyskursu traktowana jest jako „zbiór określonych metod, technik i procedur ba-
dawczych, które mogą być dowolnie dobierane dla rozwiązania specyficznych
problemów badawczych”6. Nie ma jednej me-
todologii w ramach analizy dyskursu. Wielo-
aspektowość prowadzonych analiz sprawia, 
że niektórzy stosują określenie w liczbie mno-
giej – analizy dyskursu7. 

W analizie dyskursów najczęściej stosuje
się podstawowe rozróżnienie na dwa zasad-
nicze podejścia metodologiczne: pierwsze – 
tekstualne, lingwistyczne oraz drugie – spo-
łeczno-kulturowe8. W niniejszej monografii wykorzystane zostały elementy
obydwu podejść. 

Prezentująca pierwsze z wyróżnionych podejść semiotyczna analiza dys-
kursu skupia się na szeroko rozumianym tekście. Zgodnie z roboczym ujęciem
Macieja Czerwińskiego, który prezentuje semiotyczną analizę dyskursu, „dyskurs
to język w ujęciu społecznym; twór i produkt zdeterminowany przez sytuację
historyczną, kulturową i społeczno-polityczną. Jego struktura i sens są skutkiem
oddziaływania użytkowników języka, zanurzonych w rzeczywistości kulturowej 

4 Punkt dotyczący podstaw metodologicznych został zaczerpnięty z pierwszej monografii poświę-
conej analizie dyskursów biblijnych: R. JASNOS, Wprowadzenie – dyskursy biblijne i ich analiza, w: R. JASNOS,
M. BARANIAK, A. MROZEK, W kręgu dyskursów biblijnych. Różne wymiary identyfikacji – analiza w ujęciu kul-
turowym i edukacyjnym (Cultura – Spiritualitas – Educatio 2), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatia-
num w Krakowie, Kraków 2018, s. 7–16.

5 A. SYNOWIEC, W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu, „ZN Politechniki Śląskiej.
Seria: Organizacja i zarządzanie” 2013, z. 65(1897), s. 394. H. Ostrowicka wśród teoretyczno-metodo-
logicznych podejść wyróżnia m.in. „analizę konwersacyjną, interakcyjną socjolingwistykę, krytyczną
analizę dyskursu, psychologię dyskursywną, pragmatykę, teorię aktów mowy, lingwistykę korpusową 
i systemowo-funkcjonalną, teorię akomodacji komunikacji, semiotykę, proksemikę i różne rodzaje ana-
lizy retorycznej, stylistycznej, semantycznej i narracyjnej”; H. OSTROWICKA, Kategoria dyskursu w języku 
i w badaniach edukacyjnych – w poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu,
„Forum Oświatowe” 2014, 2(52), s. 51.

6 H. OSTROWICKA, Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych, dz. cyt., s. 51.
7 Tamże, s. 52.
8 Podejście lingwistyczne rozwinęło się na bazie tekstualnego; por. tamże. 9
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i społecznej”. Tak rozumiany dyskurs analizo-
wany jest jako komunikat powstały w określo-
nym kontekście. Jak wyjaśnia M. Czerwiński, 
„w tym ujęciu zasadnicza jest zatem analiza
sposobu, w jaki komunikat (parole) wynika 
z okoliczności pozajęzykowych i jak sam na nie
wpływa. To z kolei umożliwia namysł nad rolą
nadawcy i odbiorcy w kształtowaniu rzeczy-
wistości pozajęzykowej”9. 

Podejście semiotyczne w przypadku ana-
lizy tekstu biblijnego jako dyskursu będzie

zatem kluczowe. Osiągnięcia biblijnej metody historyczno-krytycznej, takie jak
krytyka tekstu, krytyczna analiza formy, analiza literacka (także gatunkowych 
i strukturalnych oraz retorycznych właściwości tekstu), analiza historii procesu
redakcji ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-kulturowego i historycz-
nego osadzenia „redaktora” i adresatów, w dużej mierze korespondują z zało-
żeniami analizy semiotycznej dyskursu. 

Bibliści duże znaczenie przykładają do badania kontekstów. Wynika to przede
wszystkim z trudności, jakie przysparza badaczom Biblia jako tekst starożytny,
usytuowany w innej rzeczywistości historycznej, kulturowo-społecznej i piśmien-
niczej. Analiza tekstów biblijnych wymaga badania kontekstu: zarówno uwarun-
kowań historycznych, społecznych i kulturowych samego tekstu i stojących za
nim pisarzy, jak i uwarunkowań historycznych (pierwszych) adresatów. Ponadto
bibliści biorą pod uwagę również kontekst literacki oraz wynikające z niego relacje
intertekstualne analizowanych tekstów z innymi tekstami biblijnymi, okołobib-
lijnymi oraz innymi literackimi tekstami starożytnego Bliskiego Wschodu. 

Obok podejścia semiotycznego również krytyczna analiza dyskursu –
zwłaszcza rozumianego jako „kategoria modelująca, nadająca znaczenie frag-
mentom rzeczywistości społecznej czy kształtująca tożsamość podmiotów 
i przedmiotów”10 – może stanowić ważne odniesienie i wsparcie dla analiz 

9 M. CZERWIŃSKI, Semiotyczna analiza dyskursu, w: Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, 
red. W. CZACHUR, A. KULCZYŃSKA, Ł. KUMIĘGA, Kraków 2016, s. 43.

10 B. CIESEK, Dyskursy dyskryminacji i tolerancji we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej. Warto-
ści, postawy, strategie. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz, Kato-
wice 2015, s. 16, <http://www.sbc.org.pl/Content/169572/doktorat3576.pdf> (dostęp: 11.01.2018); 
por. N. FAIRCLOUGH, Critical discourse analysis, London 1995; B. WITOSZ, Od kategorii stylu funkcjonalnego 
do wieloaspektowych badań dyskursu, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, 
red. D. ULICKA, W. BOLECKI, Warszawa 2012, s. 323–339. 10

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
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i interpretacji wybranych tekstów (dyskursów)
biblijnych, także w odniesieniu do współczes-
nej rzeczywistości. Charakteryzując krytyczną
analizę dyskursu, Violetta Kopińska podkreśla
nawet, że jest ona zorientowana na interdy-
scyplinarny dialog11. Na dialogu tym może sko-
rzystać również biblistyka. Krytyczna analiza dyskursu nadal obejmuje bowiem
„element szczegółowej analizy tekstu”12, ale jednocześnie na plan pierwszy wy-
suwa się poznawcza i komunikacyjna funkcja języka, a także „uwikłanie w sieć
odniesień do myślenia (poznania), społeczeństwa czy kultury”13. 

dyskursy biblijne aktualne i aktualizowane dzisiaj
       

Badając procesy zachodzące podczas skrypturyzacji przekazów ustnych, Jack
Goody zwrócił uwagę na uniwersalizację przesłania wyrażonego w tekście, wy-
nikającą z oderwania od jednorazowego kontekstu. Zapis nadaje przekazowi
nowe życie i sytuuje go w nowej przestrzeni. „Dekontekstualizacja, jaka nastę-
puje poprzez spisanie, które odrywa słowo od konkretnego miejsca, czasu i bez-
pośredniego adresata, nadaje temu słowu wymiar ponadczasowy”14. Przekaz
nie jest skierowany już tylko do aktualnej grupy adresata, ale otwiera się na szer-
sze grono odbiorców, a także na trwanie w czasie. 

Dyskursy biblijne, choć kształtowane w określonych okolicznościach, nie-
rzadko podejmowały ponadczasowe problemy społeczne, kulturowe czy reli-
gijne. Zapis jeszcze mocniej podkreślał tę ponadczasowość i uniwersalizm. Ich
przykłady są w Biblii liczne. Księga Hioba podejmuje i przeprowadza dyskusję
problemu dotyczącego cierpienia „sprawiedliwego”. Księga Jonasza, często błęd-
nie interpretowana, nie podejmuje tematu zbuntowanego czy lękliwego proroka,

11 Sama krytyczna analiza dyskursu nie jest metodą badawczą, ale grupą podejść, jak pisze Violetta
Kopińska. Por. V. KOPIŃSKA, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie,
„Rocznik Andragogiczny” 2016(23), s. 313, 319.

12 N. FAIRCLOUGH, A. DUSZAK, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy, w: Krytyczna
analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. DUSZAK, N. FAIRCLOUGH,
Kraków 2008, s. 18.

13 B. CIESEK, Dyskursy dyskryminacji i tolerancji we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej, dz. cyt., s. 6.
14 R. JASNOS, Jeremiasz, świadek Słowa i Pisma. Teologia między kulturą oralną i piśmienną, w: „Jak śmierć 

potężna jest miłość”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944–2009), red. 
W. CHROSTOWSKI, Ząbki 2009, s. 152; por. J. GOODY, Logika pisma a organizacja społeczeństwa (Communicare.
Historia i kultura), Warszawa 2006, s. 72–73. 11
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ale problem relacji społeczności żydowskiej do obcych, zwłaszcza postrzeganych
jako zagrożenie „narodowe”. Właśnie ta księga była przedmiotem szczegółowej
analizy dyskursywnej w przywołanej już monografii15. Obecna publikacja podej-
muje ponownie biblijny dyskurs, tym razem jednak z innej perspektywy. Staro-
żytny dyskurs dotyczący stosunku wspólnoty „narodowo”-religijnej do obcych 
i wrogów stał się tym razem punktem odniesienia i pryzmatem, a nawet kanwą
czy matrycą, która pozwala zobaczyć w całej rozpiętości różne aspekty społeczne,
religijne czy „narodowe” współczesnego polskiego sporu o uchodźców.

Pierwsza część publikacji zawiera próbę analizy polskiego dyskursu anty-
uchodźczego w świetle Księgi Jonasza, odczytanego jako współczesna aktuali-
zacja Jonaszowego sporu z Bogiem. Druga część monografii prezentuje analizy
dyskursu historiograficznego, zawartego w Księgach Królewskich, bazującego
głównie na specyficznej koncepcji władzy oraz czasu. 

15 R. JASNOS, Księga Jonasza jako dyskurs o miłosierdziu Boga i wrogach ojczyzny – analiza tekstu w per-
spektywie kulturowo-edukacyjnej, w: R. JASNOS, M. BARANIAK, A. MROZEK, W kręgu dyskursów biblijnych. Różne
wymiary identyfikacji – analiza w ujęciu kulturowym i edukacyjnym, dz. cyt., s. 19–44.12

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 12



część i

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 13



Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 14



Renata Jasnos 
Akademia Ignatianum w Krakowie

Dedykuję pamięci Piotra Szczęsnego

wprowadzenie 

Starożytny dyskurs, którego świadectwem i wyrazem stała się prorocka1 Księga
Jonasza, znajduje swoją kontynuację we współczesnym polskim sporze. Analiza
biblijnego dyskursu pozwoliła odsłonić i wydobyć problem i napięcie, jakiego
doświadczali Judejczycy po powrocie z niewoli babilońskiej. Wydobycie pro-
blemu umożliwiło natomiast dostrzeżenie daleko idących analogii we współ-
czesnym dyskursie antyuchodźczym rozgrywającym się w Europie, który
szczególnie silną formę przyjął w Polsce. Dlatego analiza Księgi Jonasza jako sta-
rożytnego dyskursu, podjęta przeze mnie w ramach pierwszej współautorskiej
monografii poświęconej dyskursom biblijnym2, znajduje w obecnym opracowa-
niu kontynuację. Celem niniejszego opracowania będzie analiza współczesnego
polskiego dyskursu antyuchodźczego, który
odczytuję jako aktualizację Jonaszowego sporu
o miłosierdzie Boga i wrogów ojczyzny. Będzie
to analiza w perspektywach kulturowej i edu-
kacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jego
wymiaru tożsamościowego. 

1 Należąca do kanonu proroków, chociaż odbiegająca od typowej formy biblijnej księgi prorockiej.
2 Zob. R. JASNOS, Księga Jonasza jako dyskurs o miłosierdziu Boga i wrogach ojczyzny – analiza tekstu w per-

spektywie kulturowo-edukacyjnej, w: R. JASNOS, M. BARANIAK, A. MROZEK, W kręgu dyskursów biblijnych. Różne
wymiary identyfikacji – analiza w ujęciu kulturowym i edukacyjnym (Cultura – Spiritualitas – Educatio 2), 
Kraków 1918, s. 19–44. 15

polski dyskurs antyuchodźczy 
jako współczesna aktualizacja jonaszowego
sporu o miłosierdzie boga i wrogów ojczyzny 
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Perspektywa tożsamościowa zostanie naświetlona z odwołaniem do wska-
zanych przez Anthony’ego Smitha zjawisk kulturowych, które służą kształtowa-
niu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej3. 

W części pierwszej analizy, w odniesieniu do tekstu biblijnego Księgi Jonasza,
wykorzystano elementy biblijnej metody historyczno-krytycznej, analizy inter-
tekstualnej oraz techniki analiz dyskursywnych. Biorąc pod uwagę obecny, drugi
etap analizy dyskursywnej, odniesionej do współczesnej rzeczywistości społecznej,
nie można nie odwołać się do krytycznej analizy dyskursu. Jak piszą Norman 
Fairclough i Anna Duszak, krytyczna analiza dyskursu dotyczy procesów i pro-
blemów społecznych, „jest analizą procesów społecznych, skupiającą się głównie
na ich wymiarach semiotycznych”4. Obok krytycznej analizy dyskursu wykorzy-
stane zostaną również elementy analiz dyskursywnych reprezentowanych przez
Bożenę Witosz, Aleksandrę Synowiec, Bernadettę Ciesek czy Michała Krzyżanow-
skiego5. Podstawy i uzasadnienie adekwatności zastosowania analizy i interpretacji
dyskursywnej do tekstów biblijnych oraz podstawy metodologiczne samej ana-
lizy, zaprezentowane we wprowadzeniu do pierwszej monografii, zawierającej
pierwszą część niniejszego opracowania, czyli analizę dyskursu Księgi Jonasza6,
zostały również przedstawione w zarysie we wstępie do niniejszej monografii.

Podejmując po raz pierwszy w 2015 roku problem wyrażony w prorockiej
Księdze Jonasza7 i dostrzegając pewne analogie w ówczesnym polskim dyskursie

3 Por. A. SMITH, Kulturowe podstawy narodów (Seria Kultura), Kraków 2009 (oryg. 1988), s. 54–71.
4 N. FAIRCLOUGH, A. DUSZAK, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy, w: Krytyczna

analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. DUSZAK, N. FAIRCLOUGH, Kra-
ków 2008, s. 15.

5 B. WITOSZ, Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji akademickiej, w: Jak analizować dyskurs? Per-
spektywy dydaktyczne, red. W. CZACHUR, A. KULCZYŃSKA, Ł. KUMIĘGA, Kraków 2016; B. WITOSZ, Od kategorii
stylu funkcjonalnego do wieloaspektowych badań dyskursu, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej.
Wizje i rewizje, red. D. ULICKA, W. BOLECKI, Warszawa 2012; A. SYNOWIEC, W stronę analizy tekstu – wprowa-
dzenie do teorii dyskursu, „ZN Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie” 2013, z. 65(1897), 
s. 383–396; B. CIESEK, Dyskursy dyskryminacji i tolerancji we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej. War-
tości, postawy, strategie. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz, Katowice
2015, <http://www.sbc.org.pl/Content/169572/doktorat3576.pdf> (dostęp: 11.01.2018); M. KRZYŻA-
NOWSKI, Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym po roku 1989:
analiza dyskursywno-polityczna, w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji
społecznej, red. A. DUSZAK, N. FAIRCLOUGH, Kraków 2008.

6 R. JASNOS, Wprowadzenie – dyskursy biblijne i ich analiza, w: R. JASNOS, M. BARANIAK, A. MROZEK, W kręgu
dyskursów biblijnych, dz. cyt., s. 7–16.

7 Pierwowzorem analizy dyskursu w Księdze Jonasza był krótki artykuł podejmujący dylemat moralny,
opracowany w 2015: R. JASNOS, Moral Dilemmas in Biblical Literature as an Example of Educational Discourse,
który ukazał się w ramach monografii: Moral Upbringing through the Arts and Literature, red. P. KAŹMIERCZAK,
J. RZEGOCKA, Cambridge 2018, s. 111–126. Niniejsza monografia prezentuje rozbudowaną analizę skupioną
na współczesnym polskim dyskursie.16

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
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społecznym, nie mogłam nawet przypuszczać,
jak trafny okaże się wkrótce wybór tematu. Nie
miałam podstaw, by przewidywać, że kwestia,
jaką podejmuje dyskurs, urośnie wkrótce do po-
tężnego problemu oraz że do roku 2017 zosta-
nie on włączony w polską narrację o tożsamości,
kulturze i narodzie. Usytuowanie tego dyskursu
we współczesnej przestrzeni społecznej opiera
się na jego związku z aktualnymi we współczes-
nych polskich narracjach argumentami nie tylko
kulturowymi i religijnymi, ale także politycz-
nymi. Jednak polityczny wymiar dyskursu wy-
kracza poza zakres niniejszego opracowania. 

a. „jonaszowy” kryzys współcześnie 
– kontynuacja dyskursu 

Dzisiejsze polskie narracje społeczne na pierwszy rzut oka nie mają związków 
z dyskursem Księgi Jonasza. Nie jesteśmy posłani i nie musimy nikogo upominać. 
Z drugiej strony nawet chcielibyśmy nawracać, ale nie odległych i obcych kultu-
rowo przedstawicieli innych narodów, lecz europejskich sąsiadów. W tych chęciach
i zapowiedziach nawracania Europy Zachodniej wydaje się pobrzmiewać źle 
skrywane poczucie własnej sprawiedliwości i wyższości. A to już może przypomi-
nać postawę proroka Jonasza. Istnieje również taka przestrzeń narracji społecz-
nych, która wydaje się bardzo podobnym polem sporu współczesnego Jonasza 
i jego Boga. Spór ten niesie coraz wyraźniejsze konsekwencje dla tożsamości reli-
gijnej i społecznej wielu Polaków oraz w sposób naoczny kreuje rzeczywistość. 
Zaczynamy się przyzwyczajać do niechęci prze-
radzającej się nierzadko w nienawiść, zarówno
do swoich, ale inaczej myślących, jak i do obcych.
Podsycana w dyskursie wrogość coraz częściej
zagraża obcokrajowcom w Polsce8. A ponieważ

8 „Zaczęło się od hejtu, teraz mamy kolejne pobicia, następnym krokiem może być zabójstwo –
ostrzega Konrad Dulkowski, koordynator Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Kseno-
fobicznych”. W czerwcu 2017 roku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicz-
nych informował o 30–100 przypadkach zgłaszanych ataków na obcokrajowców w Polsce. A. SOJDA,
Nawet sto ataków na obcokrajowców dziennie – tak w Polsce kwitnie ksenofobia, „Polityka – Społeczeństwo” 17
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„świat społeczny jest konstruowany za pomocą
dyskursów”9, dyskursy te mają moc zmieniania
społeczeństwa i czynią to, a zmiany odczuwane
w życiu społecznym są aż nadto wyraźne.

Jak pisze Wojciech Burszta, „Świat zawsze
był rozpięty między nienawiścią do «innego»
jako podstawą budowania tożsamości «na-

szej» a próbami regulowania relacji międzyludzkich na zasadzie różnych form
wzajemnego tolerowania się”10. Jednak szybki, wyraźny wzrost wrogości i za-
razem spadek tolerancji pokazuje problem wyraźnie zachwianej równowagi.
Społeczny problem postawy wobec „obcych” stał się znakiem ostrzegawczym,
budzi pytania: dokąd zmierzmy? kim się stajemy? jaka jest nasza identyfikacja?
Antyuchodźczy dyskurs społeczny dobrze odsłania narastający problem, bo to
„dyskurs kreuje rzeczywistość społeczną”11.

Właśnie dyskursy o obcych, o uchodźcach odczytuję jako kontynuację dys-
kursu, którego świadectwem i literackim wyrazem stała się Księga Jonasza. Pod-
jęcie próby zbadania i przedstawienia dyskursu antyuchodźczego w świetle Księgi
Jonasza jest wpisywaniem się w tradycję aktualizowania biblijnego przekazu12. 

Za dyskursem z Księgi Jonasza stała społeczność Judejczyków, która po 
przeżytym dramacie podboju, deportacji i niewoli, w zmienionych warunkach
historyczno-społecznych, na nowo definiowała istotne aspekty swojej tożsa-
mości. Tymczasem współczesny polski dyskurs o uchodźcach jest również 

wpisany w dużo szerszy dyskurs narodowo-
ściowy i niepodległościowy13. W obu przypad-
kach dyskursy kształtują na nowo społeczne
postawy wobec innych. 

Dzisiejszy Jonasz reprezentuje Polaków,
dwadzieścia lat po przemianach ustrojowych,

29.06.2017, <https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1710550,1,nawet-sto-atakow-
na-obcokrajowcow-dziennie--tak-w-polsce-kwitnie-ksenofobia.read> (dostęp: 22.03.2018). 

9 B. CIESEK, Dyskursy dyskryminacji i tolerancji we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej, dz. cyt., s. 43;
por. N. FAIRCLOUGH, A. DUSZAK, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy, dz. cyt., s. 8–16.

10 W. BURSZTA, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013, s. 17.
11 B. CIESEK, Dyskursy dyskryminacji i tolerancji we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej, dz. cyt., s. 44.
12 Termin „aktualizacja” stosowany jest w biblistyce na określenie fenomenu reinterpretacji tekstu

biblijnego w odniesieniu do zmienionych warunków życia czy pod wpływem nowych ważnych wy-
darzeń w życiu wspólnoty. 

13 Sięgający do początków przemiany ustrojowej w 1989 r. i forsujący nową jej interpretację. 18
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poszukujących na nowo swej tożsamości w zmieniającej się kulturowo rzeczy-
wistości. Dzisiejszy Jonasz dostrzega wrogów wśród obcych, a obcych wśród bliź-
nich. Najważniejsze dokonuje się w słowach, to
właśnie „dyskurs jest kluczowym czynnikiem 
w społecznej konstrukcji życia społecznego”14. 

Chcąc usytuować będący przedmiotem
analizy dyskurs na „mapie współczesnej prze-
strzeni komunikacyjnej”15, trzeba zwrócić
uwagę, że dzisiejsze dyskursy społeczne są pro-
wadzone za pośrednictwem całego wachlarza
współczesnych mediów. Ponadto analizowany
dyskurs wykorzystuje także intensywnie media publiczne, co już jest cechą wy-
różniającą go spośród innych dyskursów społecznych. Trudno byłoby przeana-
lizować całą złożoną i bogatą przestrzeń oddziaływania mediów oraz ogromną
ilość mnożonych przekazów. Dlatego nie zostaną tu wyszczególnione żadne
pojedyncze media. W ramach analizy przywołam jedynie przykłady zaczerp-
nięte z telewizji publicznej, czasopism oraz internetowych portali i stron infor-
macyjnych. 

b. kontekst biblijny dyskursu – „obcy” i miłosierdzie 
w nowym testamencie 

Ponieważ w analizowanym poniżej współczesnym dyskursie istotne są odwo-
łania do kultury, wiary i treści religijnych, a także pojawiają się bezpośrednie na-
wiązania do nowotestamentalnych Ewangelii, dlatego we wstępie do analizy
dyskursu naświetlę właśnie ten kontekst. Przybliżone zostaną zwłaszcza te bib-
lijne tradycje, które dotyczą postawy wobec wroga i obcego, a także wobec po-
trzebujących, a które stanowią tło i punkt odniesienia dla dyskursu. 

Obcy i „bliźni”

W pismach Nowego Testamentu postawa wobec osób obcych etnicznie, kul-
turowo i religijnie zmienia się zdecydowanie za sprawą Jezusa. Na kluczowe 

14 N. FAIRCLOUGH, A. DUSZAK, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy, dz. cyt., s. 16.
15 Por. B. WITOSZ, Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji akademickiej, dz. cyt., s. 35. 19
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pytanie Żydów: „Kto jest moim bliźnim?”16

odpowiada On przypowieścią o miłosiernym
Samarytaninie, zmieniając całkowicie perspek-
tywę postrzegania „bliźniego” (por. Łk 10,30–37).
Dla Jezusa tożsamość religijna i etniczna nie jest
najważniejszym wyznacznikiem przynależno-

ści do wspólnoty, przynależności, która uprawniałaby do nazywania drugiego 
bliźnim.

Jezus jest otwarty na obcych, stawia Żydom za wzór miłosiernego Samary-
tanina, pełnego wiary rzymskiego setnika, a także kobietę kananejską (por. Mt
8,5–10; 15,21–28). Zapowiada, że nadchodzi spełnienie prorockich zapowiedzi
mesjańskich, dotyczących obcych narodów: „Wielu przyjdzie ze Wschodu i Za-
chodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebie-
skim”17 (Mt 8,11; por. Iz 49,6; Iz 55,4–5). 

W Dziejach Apostolskich przedstawione
zostało „wylanie” Ducha Świętego na ludzi wielu
narodowości jako spełnienie proroctwa Joela
(Dz 2,1–21; por. Jl 3,1–5). A święty Paweł wyja-
śnia, że etniczna przynależność nie ma już zna-
czenia („A tu już nie ma Greka ani Żyda…” por.
Kol 3,11), przestaje być znakiem podziału, po-
nieważ Jezus „burzy mur” i wrogość (por. Ef 2,17),
jaka wyrosła pomiędzy Żydami a innymi naro-
dami, między „ludem wybranym”18 i poganami. 

Ubodzy, potrzebujący, przybysze

Postawa Jezusa wobec ubogich i potrzebujących jest radykalna. Ubodzy, ucie-
miężeni, cierpiący wierzący nazwani zostali błogosławionymi i jako tacy zapro-
szeni są do królestwa Bożego (por. Mt 5,3–10). 

16 Tradycje mądrościowe nakazywały pomagać współwyznawcom (por. Tb 4,16–17). 
17 Teksty biblijne przytaczam za: Biblia Tysiąclecia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, w prze-

kładzie z języków oryginalnych, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów tyniec-
kich, wyd. V, Poznań 2000.

18 Idea „narodu wybranego”, właściwie „ludu wybranego” (hebr. cam segullāh), wyraża teologiczną
koncepcję społecznej grupy religijnej, będącej szczególną własnością Boga (por. Pwt 26,17–18).20
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Jezus stawia wysokie wymagania dotyczące udzielania pomocy potrzebu-
jącym, nawiązując do starotestamentalnych tradycji mądrościowych i proroc-
kich („rozerwać kajdany zła, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom
biednych tułaczy, nagiego przyodziać” Iz 58,7; por. w. 6–11) dotyczących do-
brych uczynków. Zgodnie z przekonaniami i proroctwami Starego Testamentu,
przypominanymi w Ewangeliach, oczekiwany mesjasz miał przyjść, aby zaradzić
wszelkiej biedzie ubogich, chorych i uciemiężonych (por. Iz 61,1–3; 29,18-19;
35,4–6 – Mt 11,5; Łk 7,22). 

Wymagania w zakresie udzielania pomocy potrzebującym są kluczowe 
dla etyki i moralności Nowego Testamentu. Przyjście z pomocą potrzebują-
cemu staje się wyznacznikiem przynależno-
ści do Chrystusa, a postawa wobec głodnego,
spragnionego, nagiego, chorego, uwięzionego
albo potrzebującego wsparcia przybysza staje
się podstawą oceny człowieka dokonanej 
w ramach sądu królestwa Bożego (interpreto-
wanego w tradycji chrześcijańskiej jako „sąd
ostateczny”). W końcu Jezus przedstawiając
wizję sądu, utożsamia siebie z każdym cierpią-
cym i potrzebującym człowiekiem: „Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przy-
odzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przy-
szliście do Mnie” (Mt 25,34–36). Na pytanie zdziwionych „błogosławionych”
odpowiada: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Ci, którzy nie
okazali drugiemu współczucia i miłosierdzia, są potępieni: „Idźcie precz ode
Mnie, przeklęci […]. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniej-
szych, tegoście i Mnie nie uczynili” (w. 41.45). 

Podobny przekaz, umiejscowiony w tekście Ewangelii także w kontekście
sądu ostatecznego, zawiera przypowieść o bogaczu oraz chorym i głodnym że-
braku leżącym obok bramy jego posiadłości. Niezwykły wydźwięk mają słowa
bogacza z otchłani, które kieruje do patriarchy Abrahama, prosząc go, by posłał
na ziemię kogoś, kto by przestrzegł jego pięciu braci przed losem, jaki go spotkał.
Odpowiedź, jaką otrzymuje, ma dramatyczną wymowę: mają przecież Pisma,
wystarczy, że ich posłuchają, a skoro nie słuchają Pism, to nikogo nie posłuchają
(por. Łk 16,19–31). 21
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W perspektywie nowego spojrzenia na bliź-
nich i obcych, a także radykalizmu wymagań
stawianych wierzącym w Chrystusa święty Pa-
weł żąda postawy będącej wyrazem nowej etyki
i nowej moralności, która staje się też znakiem
rozpoznawczym wyznawcy Chrystusa. Stano-
wią o niej miłość wzajemna wśród braci (por. 

Rz 13,8; Ga 5,13–14; 1 Tes 4,9; por. Mk 12,30–31; Mt 22,37–38; J 15,9–16) oraz mi-
łosierdzie okazywane nawet wrogom: „Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – na-
karm go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz
nad jego głową” (Rz 12,19–20; por. Prz 25,21–22).

c. uczestnicy dyskursu

W Księdze Jonasza Bóg i Jonasz reprezentują dwie postawy (obecne wśród
wierzących Żydów powygnaniowych) wobec obcych ludów i krajów, które nie
tylko były postrzegane jako obce kulturowo (przede wszystkim religijnie), ale
także stanowiły zagrożenie (realne bądź potencjalne) w przeszłości i w czasach
trwania dyskursu. W utworze symbolizują ich mieszkańcy Niniwy.

Również współczesny polski dyskurs jest reprezentowany przez dwie różne 
i przeciwstawne postawy wobec obcych. Główną grupą sporu są uchodźcy. Jednak
przyjęta wobec nich postawa „przechodzi” na wszystkich „obcych”, a zatem na
wszystkich obcokrajowców, także tych mieszkających już od lat w Polsce, a nawet
na Polaków żydowskiego pochodzenia, choćby od pokoleń żyli na ziemiach polskich
(a zatem to element identyfikacji religijnej i obyczajowej decyduje o ich „obcości”).
Dyskurs w pewnym sensie toczy się między Bogiem a częścią wierzących Polaków,
w rzeczywistości jednak spór ten prowadzą dwie grupy o odmiennych postawach.
Obydwie reprezentowane są zarówno przez świeckich, jak i duchownych oraz nie-
wierzących. W przypadku kategorii „niewierzących” sytuacja jest dużo bardziej
skomplikowana, ponieważ wśród osób otwartych na obcokrajowców są obok wie-
rzących także deklarujący „utratę wiary” albo zrażeni do przedstawicieli Kościoła
hierarchicznego lub duchownych. Tymczasem wśród osób negatywnie nastawio-
nych wobec obcokrajowców obok wierzących znajduje się także grupa „przebu-
dzonych” patriotycznie młodych ludzi, również kibiców klubów piłkarskich, którzy
deklarują przywiązanie do katolicyzmu traktowanego w kategoriach „narodowych”.
Ich udział w praktykach religijnych sprowadza się głównie do eventów narodowo-
patriotycznych, większość z nich nie posiada prawie żadnej wiedzy religijnej.22
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Podział dotyczy również osób duchownych i hierarchów. Mimo deklaracji
Katolickiej Agencji Informacyjnej, iż „zróżnicowanie opinii” hierarchów ma cha-
rakter „komplementarny”, współtwórca portalu wiara.pl, ks. Artur Stopka ocenia,
że owo zróżnicowanie stanowi „wyraz silnych podziałów wewnątrz Kościoła ka-
tolickiego w Polsce, zarówno na poziomie Episkopatu, duchowieństwa, jak i wier-
nych świeckich”19.

d. okoliczności rozwoju dyskursu
       
Jak zaznaczono we wstępie, dyskurs, o którym
świadczy Księga Jonasza, wyrósł w powygnanio-
wej społeczności Judejczyków kształtującej na
nowo swój stosunek do innych ludów. Księga Jonasza powstała między V a III w.
przed Chr.20, kiedy po powrocie z deportacji, po doświadczeniach podboju, który
zagroził istnieniu państwa Judejczyków, na nowo kształtowali oni i utrwalali pod-
stawy własnej tożsamości w zmienionych warunkach politycznych, społecznych
i kulturowych. Pamięć o dramatycznych doświadczeniach, za przyczyną Asyrii 
i Babilonii, również kształtowała przekazywaną tradycję, leżącą u podstaw budo-
wanej tożsamości21. Egzegeci nazywają Księgę Jonasza „głosem w dyskusji […] po
powrocie Izraelitów z przesiedlenia babilońskiego, gdy podejmowano kolejne re-
formy, mające na celu oczyszczenie narodu izraelskiego z wszystkiego, co uznano
za «obce»”22 albo „swoistym głosem w dyskusji o kierunku zmian, jakie zachodziły
w Izraelu w V lub na początku IV w. przed Chr.”23. Piszą również o „epoce sprzeciwu
przeciwko nacjonalizmowi i izolacji Żydów za czasów Ezdrasza i Nehemiasza”24.

19 A. STOPKA, Kościół o uchodźcach, „Rzeczpospolita” 22.06.2017, <http://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/
306209912-Kosciol-o-uchodzcach.html> (dostęp: 22.11.2017).

20 J. SASSON, Jonah. A New Translation with Introduction, Commentary, and Interpretation (The Anchor
Bible), New York – London – Toronto 1990; J. Limburg, Jonah. A Commentary (Old Testament Library),
London 1993, s. 22–23, 26–28.

21 Por. D.J. DOWNS, The Specter of Exile in the Story of Jonah, „Biblical Theology” 2009, vol. 31, s. 27–44; 
J. WOEHRLE, A Prophetic Reflection on Divine Forgiveness: The Integration of the Book of Jonah into the Book of
the Twelve, „The Journal of Hebrew Scriptures” 2009, vol. 9, art. 7, <http://www.jhsonline.org/Articles/
article_109.pdf> (dostęp: 12.11.2017).

22 P. WŁODYGA, Wprowadzenie do „Księgi Jonasza”, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac.
Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s. 2039. 

23 P. BRIKS, Księga Jonasza jako element dyskusji nad założeniami reformy Państwa Izraelskiego w okresie
perskim, „Scripta Biblica et Orientalia” 2009, nr 1, s. 104.

24 T. TUŁODZIECKI, Jonasz jako świadek diaspory asyryjskiej, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 2018/11, 2,
s. 206; por. D. TIMMER, The Intertextual Israelite Jonah Face à L’empire: The Post-Colonial Significance of the Book’s 23
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Okoliczności rozwoju dyskursu uchodźczego w Polsce sięgają początków
splotu różnych wydarzeń, przede wszystkim działań wojennych, reżimowych 
i terrorystycznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zwłaszcza agresywna eks-
pansja i brutalność tzw. państwa islamskiego chełpiącego się publicznymi ma-
sowymi egzekucjami poprzez ścinanie głów „niewiernym” oraz wyniszczająca,
wielokonfliktowa wojna w Syrii, której największym przegranym stali się cywile,

wywołały masowy eksodus ludności. Spowo-
dowały one duży napływ uchodźców i emi-
grantów do Europy. 

Kryzys imigracyjny nasilił się w 2015 roku.
Widoczne były różne jego objawy i symptomy,
różne były też reakcje państw europejskich na

ów kryzys . Kanclerz Angela Merkel ogłosiła otwartość Niemiec na przybywają-
cych, natomiast Węgry zablokowały kluczowy szlak migracyjny, stawiając spe-
cjalne ogrodzenie na granicy z Serbią. Papież Franciszek apelował o przyjmowanie
rodzin uchodźców przez parafie25. Podczas publicznej zabawy sylwestrowej w Ko-
lonii doszło do molestowania kobiet przez grupy obcych przybyszów. 

Wstępne porozumienie krajów Unii Europejskiej zakładało relokację grup
uchodźców, w ramach której polski rząd zaakceptował przyjęcie ich w liczbie kilku
tysięcy26. Wybory parlamentarne zmieniły jednak układ polskich sił politycznych,
a wraz z nim również oficjalną politykę państwa wobec imigrantów. Nowa władza
całkowicie odrzuciła możliwość przyjęcia jakiejkolwiek liczby uchodźców. Tymcza-
sem pojawiły się oddolne, lokalne inicjatywy, by przyjmować pojedyncze rodziny
uchodźców przez gminę czy parafię, jednak również one zostały zablokowane27.
Odrzucono także propozycje, by przyjmować na leczenie ranne dzieci z Syrii28. 

Contexts and Purported Neo-Assyrian Context, „The Journal of Hebrew Scriptures” 2009, vol. 9, art. 9, s. 19, <http:
//www.jhsonline.org/Articles/article_111.pdf> (dostęp: 10.11.2017); A. SCHELLENBERG, An Anti-Prophet among
the Prophets? On the Relationship of Jonah to Prophecy, „Journal for the Study of the Old Testament” 2015, 39/3, 
s. 261; por. R. JASNOS, Księga Jonasza jako dyskurs o miłosierdziu Boga i wrogach ojczyzny, dz. cyt., s. 24–25, 43.

25 Papież: niech każda parafia przyjmie uchodźców!, „deon.pl” 6.09.2015, <https://www.deon.pl/religia/
serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,3372,papiez-niech-kazda-parafia-przyjmie-uchodzcow.html>
(dostęp: 26.03.2018).

26 Jest decyzja w sprawie kwot uchodźców. Tylko cztery państwa przeciwko, TVP INFO 22.09.2015, <http:
//www.tvp.info/21736781/jest-decyzja-w-sprawie-kwot-uchodzcow-tylko-cztery-panstwa-przeciwko>
(dostęp: 22.03.2018).

27 Pierwsza gmina zareagowała na apel ws. uchodźców, „deon.pl” 9.09.2015, <https://www.deon.pl/religia
/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,23459,pierwsza-gmina-zareagowala-na-apel-ws-uchodzcow.html>
(dostęp: 20.03.2018). 

28 Prezydenci Sopotu i Krakowa zadeklarowali przyjęcie na leczenie rannych dzieci z Syrii. Jednak
odpowiedź MSWiA na pytanie senatora Bogdana Klicha dotyczące możliwości przyjęcia do Polski na24
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Jednocześnie podjęty został intensywny
dyskurs antyuchodźczy w mediach publicz-
nych, przynosząc szybko skutek w postaci rady-
kalizacji postaw wobec „obcych”. Duża zmiana
w postawach Polaków wobec problemu przyj-
mowania uchodźców nastąpiła między majem
a sierpniem 2015 roku, przy czym kulminacja zachodzącej gwałtownie zmiany
została osiągnięta w grudniu. Trzeba wskazać okoliczności tej społecznej prze-
miany – w sierpniu rozpoczęła się w Polsce kampania przed wyborami parlamen-
tarnymi, które odbyły się 25 października. W listopadzie nowy rząd rozpoczął
swoją kadencję. Na pytanie, czy Polska powinna przyjmować uchodźców z kra-
jów objętych konfliktami zbrojnymi, Polacy odpowiadali akceptująco jeszcze 
w maju 2015 roku – 72% badanych zgadzało się z taką decyzją (14+58), natomiast
21% nie zgadzało się z nią. W sierpniu, gdy trwała już kapania wyborcza, tylko 
54% (8+46) akceptowało przyjazd uchodźców i aż 43% (największy wzrost) już
nie akceptowało ich przybycia. W grudniu nastąpiła kluczowa zmiana w propor-
cjach, teraz większa była grupa nieakceptujących przyjmowanie uchodźców – aż
53%, przy 42% (5+37) akceptujących ich przyjęcie w Polsce. 

Tabela 1. Deklarowana postawa Polaków wobec problemu przyjmowania
uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi (CBOS)29

leczenie syryjskich dzieci była jednoznaczna: „Przyjęcie przez Polskę dzieci będących ofiarami konfliktów
zbrojnych w praktyce oznacza przesiedlenie dzieci i dorosłych […]. Niniejsza uwaga musi być analizo-
wana w kontekście bardzo wysokiego zagrożenia terrorystycznego"; D. WANTUCH, Nie przyjmiemy syryj-
skich dzieci. Z obawy przed terroryzmem, „Wyborcza.pl” 23.01.2018, <http://wyborcza.pl/7,75398,
22931318,nie-przyjmiemy-syryjskich-dzieci-z-obawy-przed-terroryzmem.html> (dostęp: 2.04.2018).

29 CBOS, Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań, nr 24/2016, Warszawa
2016, s. 2. 25
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2015
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czasu, kiedy będą mogli wrócić do
kraju, z którego pochodzą

58% 46% 37%

Nie, Polska nie powinna 
przyjmować uchodźców
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Ostatnie sondaże CBOS informują, że w grudniu 2017 roku 63% badanych
była przeciwna przyjmowaniu uchodźców z krajów objętych konfliktami zbroj-
nymi (tylko 33% akceptuje ich przyjmowanie)30. Wcześniej, w maju 2017 roku,
zapytano Polaków o ich akceptację dla przyjmowania imigrantów muzułmań-
skich. W tym przypadku sondaż wykazał, że aż 71% Polaków jest przeciwnych,
a tylko 15% nie miałoby nic przeciwko31. 

Rafał Pankowski, socjolog i koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu
w Europie Wschodniej, mówi o nietolerancji, ksenofobii i islamofobii oraz wro-

gości wobec uchodźców. „To jest największa
fala ksenofobicznej nienawiści, z jaką mamy do
czynienia w najnowszej historii Polski, podej-
rzewam, że od 1968 roku”32. 

Z racji obszerności materiałów dotyczą-
cych postaw negatywnych wobec uchodźców
i możliwości łatwego odnalezienia bardzo licz-

nych relacji w materiałach archiwalnych popularnych mass mediów nie będę
ich szerzej relacjonować. Owa generalna tendencja negatywna w postawach
wobec „obcych” pokazuje kierunek zmian, jakie nastąpiły. Nie oznacza to jednak,
że nie ma innych głosów i postaw w polskim społeczeństwie, sprzeciwiających
się większościowej, negatywnej postawie. Wśród duchownych najpierw trzeba
wymienić papieża Franciszka, którego głos jest wyraźnie „słyszany” w Polsce, 
a który w kontekście problemu uchodźców odwołuje się do wartości i obo-
wiązków nie tylko chrześcijańskich, ale także ogólnoludzkich33. 

Na drugim miejscu należy wymienić prymasa Polski, abp Wojciecha Polaka,
który bardzo mocno przeciwstawił się udziałowi księży w manifestacjach przeciw

30 CBOS: 63 proc. badanych Polaków nie zgadza się na przyjmowanie uchodźców, TVP INFO 8.12.2017,
<https://www.tvp.info/35133874/cbos-63-proc-badanych-polakow-nie-zgadza-sie-na-przyjmowanie-
uchodzcow> (dostęp: 26.03.2018). 

31 Sondaż Instytutu Badań Pollster, przeprowadzony dla Super Expressu i Nowa TV. Por. Sondaż: 
Polacy nie chcą muzułmańskich imigrantów, „Rzeczpospolita – Społeczeństwo” 17.05.2017, <http://
www.rp.pl/Spoleczenstwo/170519019-Sondaz-Polacy-nie-chca-muzulmanskich-imigrantow.html> 
(dostęp: 23.03.2018).

32 R. PANKOWSKI, Wielu Polaków zapadło na chorobę nienawiści, „Wiadomo.co” 27.06.2017, <https://
wiadomo.co/prof-rafal-pankowski-wielu-polakow-zapadlo-na-chorobe-nienawisci/> (dostęp:
12.12.2017).

33 Por. Orędzie Papieża Franciszka na 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, „Episkopat.pl” 12.01.2018,
<http://episkopat.pl/oredzie-papieza-franciszka-na-swiatowy-dzien-migranta-i-uchodzcy-2/> (dostęp:
4.04.2018); Papież Franciszek o uchodźcach: należy ich chronić, promować i integrować, „Wiadomości.wp.pl”
14.01.2018, <https://wiadomosci.wp.pl/papiez-franciszek-o-uchodzcach-nalezy-ich-chronic-promowac-
i-integrowac-6209313024395393a> (dostęp: 4.04.2018).26
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uchodźcom, grożąc suspensą34. Postawę podobną prezentują pojedynczy 
biskupi, np. kard. Kazimierz Nycz, bp Tadeusz Pieronek czy abp Grzegorz Ryś
(wyważony, próbujący mediować między stronami sporu w Kościele), oraz
znani księża, jak choćby ks. Adam Boniecki, ks. Alfred Wierzbicki czy o. Ludwik
Wiśniewski. Dyskurs w obronie uchodźców, przeciwstawiający się negatywnej
postawie wyznawców Chrystusa wobec potrzebujących, podtrzymują pisma
społeczne o profilu chrześcijańskim, np. „Tygodnik Powszechny” czy miesięcz-
nik „Więź”. 

W oficjalnym przekazie polskiego Kościoła uchodźcy są „otaczani” mod-
litwą, informuje się o nauce papieża, o licznych mszach polskich hierarchów 
w intencji uchodźców i nielicznych, symbolicznych inicjatywach. Artykuły oraz
materiały informacyjne zamieszczane na por-
talach katolickich są bardziej wyważone, mniej
konfrontacyjne35. Przekaz oficjalny stara się być
poprawny, ale nie jest to głos Kościoła zaanga-
żowanego w pomoc. 

e. grupa własna i grupa obca

W Księdze Jonasza grupę obcą stanowili ci, którzy nie znali i nie czcili Boga
JHWH, a w szczególności wrogowie Judejczyków, jakimi byli mieszkańcy Niniwy –
Asyryjczycy. Grupę własną reprezentowali ci, którzy nazywali siebie Hebrajczy-
kami, czcicielami JHWH (por. Jon 1,9).

We współczesnej społeczności polskiej grupę obcą stanowili początkowo
uchodźcy, to ich dotyczy spór. Jednak z czasem i wraz z podnoszącą się tempe-
raturą tego sporu zaczął on obejmować także obcych etnicznie mieszkańców
Polski, a nawet Polaków o obcych korzeniach. Poprzez przeciwstawianie sobie ob-
cych i „prawdziwych” Polaków następowała polaryzacja, w skrajnych sytuacjach

34 Burza po słowach prymasa Polski na temat uchodźców. Episkopat zabiera głos, „Niezależna.pl” 18.10.2017,
<http://niezalezna.pl/206238-burza-po-slowach-prymasa-polski-na-temat-uchodzcow-episkopat-
zabiera-glos> (dostęp: 4.04.2018).

35 Zob. portale eKAI.pl, <https://ekai.pl/>; Opoka.org.pl, <https://opoka.org.pl/>. Por. Konferencja 
z okazji 104. Dnia Migranta i Uchodźcy, eKAI.pl 16.01.2018, <https://ekai.pl/przewodniczacy-kep-w-
podejsciu-do-uchodzcow-nie-kierujemy-sie-statystykami/> (dostęp: 30.01.2018); J.M. KOCISZEWSKA, Ko-
ściół dla uchodźców, wiara.pl 15.01.2018, <http://kosciol.wiara.pl/doc/4456013.Kosciol-dla-uchodzcow>
(dostęp: 30.01.2018); P. SMOROŃ, Abp Gądecki: W kwestii uchodźców punktem odniesienia musi być człowiek,
wiara.pl 25.12.2017, <http://info.wiara.pl/doc/4396140.Abp-Gadecki-W-kwestii-uchodzcow-punktem-
odniesienia-musi-byc> (dostęp: 30.01.2018). 27
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nie brano już pod uwagę innych możliwości niż te dwie przeciwstawne. Stało
się tak, ponieważ dyskurs antyuchodźczy splótł się z narracjami patriotyczno-
-narodowościowymi z silnym akcentem nacjonalistycznym36. Zasadniczo jednak
analizowany w niniejszym opracowaniu dyskurs koncentruje się na uchodź-
cach – to oni są głównym przedmiotem społecznego sporu. 

Samo pojęcie „uchodźca” jest w ramach dyskursu zastępowane słowem
„imigrant”, które niesie inne waluacje i konotacje. Uchodźca jest osobą poszko-
dowaną, imigrant – szukającą lepszych warunków życia, uchodźcy należy
pomóc, imigrantowi już niekoniecznie. 

W identyfikacji grupy własnej oraz grupy
obcej bardzo ważna staje się kultura i religia.
Dyskursywnie wyprofilowana religijna i kultu-
rowa dychotomia między Polakami i uchodź-
cami jest aż nadto czytelna, doprowadzona
niemalże do groteski. Z jednej strony są praw-

dziwi Polacy, Polacy-katolicy, szanujący tradycyjne wartości. Natomiast z drugiej,
a raczej naprzeciwko, w konfrontacji do tych pierwszych sytuują się leniwi imi-
granci, młodzi mężczyźni (którzy prawdopodobnie porzucili rodziny – herme-
neutyka podejrzliwości każe tak interpretować status mężczyzn), szukający
łatwego życia na zasiłkach, ale nie pracy, obcy kulturowo, niezamierzający się
integrować ani szanować swych gospodarzy, intruzi i najeźdźcy, gardzący eu-
ropejskimi wartościami, nieszanujący europejskich kobiet, dzikusy i gwałciciele,
„islamiści”37 pogardliwie i wrogo nastawieni do „niewiernych”, terroryści przeni-
kający do krajów europejskich, by je zniszczyć i zaludnić muzułmanami, zmie-
niając europejską kulturę, prawa i wartości. 

Przypisywane przymioty nie występują zwykle wszystkie jednocześnie, 
jednak często przywoływane tworzą spójny, silnie oddziałujący, emocjonalny
przekaz. Wymienione cechy przypisywane swoim i obcym są dzisiaj w społe-
czeństwie polskim tak znane, że nie będę przywoływać ich źródeł i uzasadniać
z osobna, tym bardziej że nawiążę do nich w toku dalszej analizy.

36 „Dzisiaj wyznawcy hasła «Polska dla Polaków» odmawiają prawa do polskości wszystkim tym,
którzy nie zgadzają się z wizją totalnej homogeniczności kulturowej”; R. PANKOWSKI, Wielu Polaków 
zapadło na chorobę nienawiści, „Wiadomo.co” 27.06.2017, <https://wiadomo.co/prof-rafal-pankowski-
wielu-polakow-zapadlo-na-chorobe-nienawisci/> (dostęp: 12.12.2017). Z racji ograniczonego tema-
tycznie opracowania nie będę szerzej analizować związków omawianego dyskursu z polityką i narracją
narodowo-patriotyczną. 

37 Termin, który w języku polskim zyskał nowe znaczenie – używany w popularnym przekazie na
określenie islamskiego fundamentalisty. 28

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

Dyskursywnie wyprofilowana religijna 
i kulturowa dychotomia między Polakami 

i uchodźcami jest aż nadto czytelna, 
doprowadzona niemalże do groteski

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 28



Antagonistyczne tworzenie obrazu grup obcych i swoich dokonuje się po-
przez nazywanie, orzekanie i argumentowanie38: my i tamci, swoi i obcy. Biblijny
Jonasz z księgi prorockiej dumnie podkreślał:
„Jestem Hebrajczykiem i wierzę w Boga”. Ci, 
dla których nie chciał miłosierdzia, byli wro-
gami, poganami, a ich nieprawość powszech-
nie znano, o czym świadczą tradycje biblijne
(por. Jon 1,2; Na 3,1–4). Bardzo podobne, an-
tagonistyczne nastawienie do uchodźców jest
aż nadto widoczne w polskim dyskursie anty-
uchodźczym. Dzisiejszy Jonasz mówi dumnie
„Jestem Polakiem i katolikiem” – nie muzułma-
ninem, nie „ciapatym”39.

f. strategie dyskursywne i toposy

W ramach przeanalizowanego dyskursu w Księdze Jonasza omówiono dys-
kursywną interakcję między Bogiem a Jonaszem40 przedstawioną w oparciu 
o tekst biblijny. 

Podejmując analizę współczesnego polskiego dyskursu w świetle Księgi Jo-
nasza, jako przedmiot badań przyjęto współczesne przekazy medialne, porusza-
jące problem uchodźców. W biblijnej Księdze Jonasza przedstawiony prorok
niewiele mówi o swoich wrogach (symboliczna anihilacja). Jest to charaktery-
styczne dla literackiej koncepcji utworu – zbuntowany przeciw miłosiernemu
Bogu Jonasz w ogóle niewiele mówi41. Tymczasem we współczesnym dyskursie
społecznym występuje obfitość słów, obrazów i wypowiedzi. 

Mimo trudności porównania dyskursów wyrażonych w różnej formie można
wskazać pewne analogie. Zachodzą one między strategiami dyskursywnymi, jakie

38 R. WODAK, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka pisanego, w: Krytyczna analiza
dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. DUSZAK, N. FAIRCLOUGH, Kraków
2008, s. 196.

39 Ciapaty – pogardliwe określenie na obcych kulturowo mieszkańców Azji i Afryki. Znaczenie tego
neologizmu jest trudne do ustalenia, w potocznych dyskursach używający terminu kojarzą go z osobą
zaniedbaną i niezaradną, obcą kulturowo. Termin powstał od określenia używanego na podpłomyki
popularne w krajach azjatyckich, Indiach, Pakistanie.

40 Por. R. JASNOS, Księga Jonasza jako dyskurs o miłosierdziu Boga i wrogach ojczyzny, dz. cyt., s. 30–32.
41 Tamże, s. 37–38. 29
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występują z jednej strony w dyskursywnej interakcji między Bogiem a Jonaszem,
a z drugiej strony we współczesnych przekazach medialnych o tematyce uchodź-
czej. Poniżej przedstawiono strategie dyskursywne i toposy w polskim dyskursie
o uchodźcach, natomiast w podsumowaniu określono dostrzeżone analogie 
z dyskursem w Księdze Jonasza. 

Dyskurs prowadzony jest za pośrednictwem całego wachlarza środków wy-
razu. Można rozpoznać różne strategie stosowane przez tych, którzy angażują się
w dyskurs. W ramach określonych strategii wykorzystywane są różne środki języ-

kowe42. W argumentacji wspierającej postawę
antyuchodźczą występują liczne toposy43: topos
obciążenia, topos różnic kulturowych i zagroże-
nia kulturowego, topos odległości, topos zagro-
żenia i topos przestępczości imigrantów, toposy
oblężenia i obrony oblężonej twierdzy. W argu-
mentację wspierającą postawę prouchodźczą
zaangażowane są inne toposy44: topos niezby-
walnej godności każdego człowieka, topos praw

człowieka, topos solidarności, topos humanitaryzmu, topos spłacania długu mo-
ralnego czy topos Europy wielokulturowej. 

Toposy te rozwinięte zostały w ramach określonych dyskursywnych strate-
gii45 argumentacyjnych. Wyróżniono pięć strategii dyskursywnych opcji anty-
uchodźczej, które przedstawię w dalszej części opracowania: 

   I.  Atak personalny na autorytet osoby stającej po stronie uchodźców. 
  II.  Odebranie godności, odebranie praw człowieka.
  III.   Dehumanizacja – bestializacja, reifikacja, anihilacja symboliczna (pomijanie).
  IV.   Uzasadnienie odmowy pomagania potrzebującym.
  V.   Wzbudzanie strachu i wrogości.

42 Por. V. KOPIŃSKA, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie, „Rocznik
Andragogiczny” 2016(23), s. 328.

43 Termin „topos” stosowany jest w znaczeniu powielanych „motywów, obrazów lub sposobów uj-
mowania określonych tematów” (M. KRÓL, G. KRUPIŃSKI, H. SUŁEK, Praktyczny słownik terminów literackich,
Kraków 2003, s. 247). W kontekście badań nad dyskursami podkreśla się rolę toposów w budowaniu
wyobrażeń o świecie oraz ich przyjmowaniu bez głębszego uzasadnienia. 

44 Por. A. GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, Warszawa
2008, p. 3.2. (Najważniejsze toposy w przedstawieniach imigrantów w Polsce).

45 Por. V. KOPIŃSKA, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie, dz. cyt.,
s. 328.30

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

W argumentacji wspierającej postawę 
antyuchodźczą występują liczne toposy: 

topos obciążenia, topos różnic 
kulturowych i zagrożenia kulturowego, 

topos odległości, topos zagrożenia i topos
przestępczości imigrantów, toposy 

oblężenia i obrony oblężonej twierdzy

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 30



Po przeanalizowaniu strategii argumentacyjnych opcji antyuchodźczej
przedstawię dyskursywne strategie opcji prouchodźczej, które w dużej mierze
stanowią odpowiedź na strategie dyskursu antyuchodźczego: 

    I.   Odwoływanie się do niezbywalnej godności i praw każdego człowieka.
   II.   Sprzeciw wobec bestializacji, reifikacji i symbolicznej anihilacji (pomijania).
  III.   Demaskowanie fałszywych usprawiedliwień odmowy pomagania. 
  IV.   Przezwyciężanie strachu przez poznawanie.
  V.   Wskazywanie na sprzeczność między wymogami Ewangelii a postawą 
        antyuchodźczą – konfrontowanie z Biblią, Ewangelią, osobą Jezusa.

1. strategie dyskursywne opcji antyuchodźczej 

Do często stosowanej strategii o charakterze
manipulacyjnym należy ośmieszenie. Trudno
bezpośrednio, w merytorycznej dyskusji prze-
ciwstawiać się osiągnięciom cywilizacyjnym 
i zasadom humanitaryzmu, na których opiera
się obowiązek udzielenia pomocy potrzebują-
cym. Strategia stosowana w takim przypadku może polegać na ośmieszeniu
wybranych pojęć czy hasła związanego z określonymi wartościami, z rozwojem
i osiągnięciami cywilizacyjnymi. Ośmieszone,
zdegradowane w wybranym, wąskim kontek-
ście hasła służą następnie jako narzędzie do
uderzania w dowolne treści na zasadzie prze-
niesienia. Raz dokonana degradacja wartości
wyrosłych z cywilizacyjnego postępu nie musi
być już aktualizowana, wystarczy przywołanie
terminu lub hasła, które wywołuje bezrefle-
ksyjne, negatywne emocje. 

Praktyczne przejawy tolerancji i szacunku dla każdego człowieka, które sta-
nowią kulturowe, cywilizacyjne i polityczne osiągnięcie państw Europy Zachod-
niej, degradowane są na przykład przy użyciu zwrotu „poprawność polityczna”.
Z kolei wielokulturowość wpisana w dzieje Europy od jej zarania, stanowiąca
jeden z filarów bogactwa kulturowego kontynentu i czynnik jego rozwoju, bu-
dująca dialogiczność i poznawczą otwartość, poszerzająca perspektywy jest de-
gradowana, negowana i ośmieszana przy użyciu skrótowca „multi-kulti”. Zwrot 31
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ten wywołuje negatywne konotacje emocjonalne i pozwala w potocznym prze-
kazie uniknąć merytorycznej rozmowy. 

Oprócz tej popularnej taktyki występującej w dyskursie stosowane są także
bardziej ukierunkowane strategie. 

i. atak personalny na autorytet osoby 
stającej po stronie imigrantów

Strategia dyskursywna polegająca na ataku ad personam stosowana jest 
w odniesieniu do najważniejszego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Papież
Franciszek, głosząc, iż obowiązkiem chrześcijanina jest pomoc uchodźcom, stał

się celem personalnych ataków. Krytykowali go
politycy i duchowni. Najbardziej spektakularny
atak na papieża Franciszka miał miejsce w ko-
ściele sióstr felicjanek w Krakowie 25 lutego
2018 roku podczas homilii. Ksiądz prof. Edward
Staniek (77 lat), były wieloletni rektor Wyż-

szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, stwierdził publicznie,
że papież Franciszek „wyraźnie odchodzi od Jezusa”. Wyjaśnił następnie, że 
Ojciec święty „błędnie interpretuje Jego [Jezusa] miłosierdzie. W imię miłosierdzia
wzywa parafie i diecezje, aby otwarły drzwi dla wyznawców islamu. Jako religia
są oni wrogo nastawieni do ewangelii i Kościoła. W wojnach religijnych zamor-
dowali miliony […]. Drzwi diecezji i parafii mogą być otwarte tylko dla wierzą-
cych w Jezusa Chrystusa. […] Modlę się o mądrość dla papieża, o jego serce
otwarte na działanie Ducha Świętego. A jeśli tego nie uczyni, modlę się o jego
szybkie odejście do domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze pro-
sić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska. Jeśli papież nie słucha Jezusa z góry

Tabor, to nie uczestniczy w Jego autorytecie.
Kościół Chrystusowy nie jest zbudowany na
władzy. Jest zbudowany na autorytecie. Kto
wyżej ceni władzę niż autorytet, ten jest obcym
ciałem w Kościele Jezusa. Słuchajmy Jezusa tak,
jak polecił nam Jego Ojciec na górze Tabor”46. 

46 Nagranie umieszczone na portalu Polonia Christiana PCh24.pl, <http://www.pch24.pl/ksiadz-
staniek--jesli-papiez-nie-slucha-jezusa-to-nie-uczestniczy-w-jego-autorytecie,58937,i.html> (dostęp:
16.03.2018). Jako źródło wskazano kjb24.pl.32
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Ksiądz E. Staniek uderza wprost w autorytet papieża, uzasadniając, że ten
ceni władzę. Dość zaskakujące są te argumenty, ponieważ papież Franciszek
znany jest ze skromności, prostoty i niecelebrowania władzy, nieprzywiązywania
znaczenia do jej oznak. 

Drugi kluczowy punkt krytyki dotyczy miłosierdzia jako podstawowej
cnoty chrześcijańskiej – ks. E. Staniek ogłasza, że papież „błędnie interpretuje”
miłosierdzie Jezusa. Bez trudu można dostrzec w wypowiedzi bardzo mocne,
skierowane ad personam sądy wartościujące: „odchodzi od Jezusa”, „błędnie in-
terpretuje”, „jest obcym ciałem w Kościele”. Momentem krytycznym wypowie-
dzi księdza profesora jest życzenie śmierci. 

W swojej krytyce ks. E. Staniek nie podaje merytorycznych argumen-
tów, a te przywołane mają charakter emocjonalny. Argumenty antyuchodź-
cze homilety obarczają uchodźców „milionami zamordowanych” chrześcijan.
Mówca demonstruje zamknięcie Kościoła. 
Kościół wyobrażeń ks. E. Stańka jest otwarty
„tylko dla wierzących w Jezusa Chrystusa”. Ho-
mileta mówi powoli, głosem stanowczym, nie-
znoszącym sprzeciwu, jakby chciał się zmierzyć
z autorytetem papieża.

Nagranie całej homilii umieszczono na portalu Polonia Christiana PCh24.pl.
Kiedy upublicznienie wydarzenia wstrząsnęło opinią publiczną47, w miejscu usu-
niętego nagrania znalazł się tekst oświadczenia metropolity krakowskiego z wy-
razami bólu i żalu48. 

Również prymas Polski, abp Wojciech Polak włączył się w dyskurs, prote-
stując przeciw uczestniczeniu księży w manifestacjach antyuchodźczych49. Za-
groził im suspensą, co wywołało poruszenie i dyskusje50. Prymas odwołał się także
do wypowiedzi papieża, parafrazując jego słowa: kto podsyca strach przeciw

47 Więcej zebranych komentarzy do tego wydarzenia medialnego można znaleźć w artykule: Życzył
papieżowi śmierci. Kim naprawdę jest ksiądz Staniek? Nikt się tego po nim nie spodziewał, natemat.pl 25.03.2018,
<http://natemat.pl/233083,kim-jest-ksiadz-edward-staniek-ktory-zyczyl-papiezowi-franciszkowi-
smierci> (dostęp: 6.04.2018). Por. Z. NOSOWSKI, Homilia jako narzędzie podziału, wiez.com 19.03.2018,
<http://wiez.com.pl/2018/03/19/homilia-jako-narzedzie-podzialu/> (dostęp: 25.03.2018). 

48 Polonia Christiana PCh24.pl, <http://kjb24.pl/autorytet-a-wladza/> (dostęp: 22.03.2018). 
49 Abp W. POLAK, B. STRZELCZYK, Kościół nie miesza się do polityki, „Tygodnik Powszechny” 17.10.2017,

<https://www.tygodnikpowszechny.pl/kosciol-nie-miesza-sie-do-polityki-150403> (dostęp:
4.04.2018).

50 Por. Kontrowersyjna wypowiedź prymasa Polski ws. uchodźców, TelewizjaRepublika.pl 18.10.2017,
<http://telewizjarepublika.pl/kontrowersyjna-wypowiedz-prymasa-polski-ws-uchodzcow,55368.html>
(dostęp: 2.04.2018). 33
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uchodźcom, ten sieje przemoc51. Te zdecydowane słowa, jedne z niewielu wy-
powiedzianych przez duchownych o takiej pozycji w Kościele, wywołały mocny
sprzeciw. W odpowiedzi zaczęto podważać autorytet prymasa, co polegało
m.in. na odmówieniu mu polskości (sic!) oraz miana chrześcijanina. „Atak ka-
tolików na Prymasa za krytykę antyuchodźczych demonstracji” omówił Jakub
Wencel na forum portalu Ośrodka Kontroli Obywatelskiej „oko.press”52. 

Podobne ataki adresowane były również do innych znaczących w Kościele
hierarchów i księży opowiadających się zdecydowanie za pomocą dla uchodź-
ców w naszym kraju. Ich ślady i informacje na ten temat bez trudu można od-
naleźć w zasobach Internetu. 

ii. odebranie godności, odebranie praw człowieka
iii. dehumanizacja – bestializacja, reifikacja, anihilacja
symboliczna (pomijanie) 

Podważanie autorytetu tych, którzy bronią praw uchodźców, to nie jedyna 
strategia poniżająca osobę stosowana przez sprzeciwiających się ich przyjmo-
waniu. Trudno otwarcie przyznać się do braku ludzkich odruchów współczucia
i solidarności wobec będącego w potrzebie drugiego człowieka, zwłaszcza w sy-
tuacji zagrożenia jego życia. Strategią niejako „usprawiedliwiającą” taką postawę
jest zanegowanie człowieczeństwa i w konsekwencji także godności potrzebu-
jącego. Aby zachować własne poczucie godności i sprawiedliwości, pozo-
staje podważyć godność, prawa i w końcu miano człowieka tych, którym od-
mawia się pomocy. Strategia ta widoczna jest w wielu przekazach społecznych. 

Sądy wartościujące i uproszczenia semantyczne 
są ich nieodłączną i powtarzającą się cechą. 
Zdarza się, że duchowni „wyjaśniają” wiernym,
iż „uchodźcy nie są naszymi bliźnimi i miłość 
bliźniego wobec nich nas nie obowiązuje”53. 

51 Prymas Polski: kto podsyca strach przed migrantami, sieje przemoc, tvn24.pl 2.01.2018, <https://
www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/homilia-prymasa-polski-wojciech-polak-o-niesieniu-pomocy-
uchodzcom,802935.html> (dostęp: 4.04.2018).

52 J. WENCEL, „Jaki z niego Polak? Jaki chrześcijanin?”. Atak katolików na Prymasa za krytykę antyuchodźczych
demonstracji, Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „oko.press” 22.10.2017, <https://oko.press/niego-polak-
chrzescijanin-atak-katolikow-prymasa-krytyke-antyuchodzczych-demonstracji/> (dostęp: 4.04.2018). 

53 Uchodźcy i miłość bliźniego, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 46. Podobną wymowę ma wywód
homilety ks. prof. E. Stańka, cytowany wyżej. 34

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

Zdarza się, że duchowni „wyjaśniają” 
wiernym, iż „uchodźcy nie są naszymi 

bliźnimi i miłość bliźniego wobec nich 
nas nie obowiązuje”

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 34



W dyskursie tym uczestniczy całe społe-
czeństwo, włączając się w przekaz opinii i argu-
mentów czy podtrzymując narrację jednej ze
stron dyskursu. Na stronach serwisów interne-
towych demotywatory.pl, kwejk.pl powstała
seria memów pt. Dobre ziomki imigranci. Wykorzystywane w nich zdjęcia służą
manipulacji. Wiele zamieszczonych w nich fotografii ukazujących uchodźców
zostało opatrzonych prześmiewczymi i poniżającymi podpisami, np.: „selfie z wa-
kacji”, „biegną, by nie spóźnić się do pracy” (zdjęcie mężczyzn o śniadych twarzach
wskakujących na przyczepę tira), „spędzają wspólnie wolny czas nad wodą”
(ogromny ponton wypełniony uchodźcami), „szuka muszelek” (wyczerpany
uchodźca na plaży na czworakach)54. 

Bestializacja

Uchodźców przedstawia się w kategorii „dzikich”, dzikusów, zwierząt, bydła,
bestii. Zwłaszcza w kontekście zamieszek i przestępstw z udziałem obcokra-
jowców komentarze mówią o zdziczeniu i zwierzętach. W 2015 roku polityk
jednej z mniejszych partii proponował na swoim blogu pytanie referendalne:
„Czy chcesz, żeby Polska przyjmowała bydło z Azji i Afryki?” i informował, że:
„Polacy nie akceptują postaw przybywającej do Europy hołoty z Azji i Afryki”55.
Nagłówki materiałów serwisu informacyjnego telewizji publicznej TVP INFO
również mogą służyć bestializacji uchodźców. Świadczy o tym taki tytuł: Było
ich czterech, wyglądali jak niedźwiedzie. Śledztwo po gwałcie w Rimini
(27.08.2017)56.

Innym przykładem bestializacji jest dowcip rysunkowy w serwisie inter-
netowym besty.pl, na którym dwa wizerunki podpisane są psimi imionami 
Reksio i Burek, przy czym Burek to postać ukryta w burce – tradycyjnym okry-
ciu muzułmanki w Afganistanie57. Na stronie innego serwisu internetowego 

54 „Dobre ziomki imigranci” – najśmieszniejsze i najbardziej kontrowersyjne memy o uchodźcach, <https://
demotywatory.pl/4555872/Dobre-ziomki-imigranci-najsmieszniejsze-i-najbardziej-kontrowersyjne-
memy-o-uchodzcach> (dostęp: 15.03.2018); por. <https://kwejk.pl/przegladaj/2446779/14/dobre-
ziomki-imigranci.html> (dostęp: 15.03.2018).

55 P. MALINOWSKI, Ryfiński o imigrantach: Bydło z Afryki i Azji, „Rzeczpospolita” 8.09.2015, <http://
www.rp.pl/Uchodzcy/309079742-Ryfinski-o-imigrantach-Bydlo-z-Afryki-i-Azji.html> (dostęp: 2.04.2018).

56 Tytuły zaczerpnięto z: <https://www.tvp.info/szukaj?query=uchod%C5%BAcy> (dostęp: 3.04.2018).
57 Reksio i Burek, <https://besty.pl/3767393> (dostęp: 12.03.2018). 35
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z dowcipami jeja.pl ktoś podpisał zdjęcie chomika: „Kiedyś kupię sobie chomika
syryjskiego i nazwę go «uchodźca»”58. 

Reifikacja

Uprzedmiotowienie, sprowadzenie uchodźców do przedmiotów następuje np.
w dowcipie o ulubionych cukierkach Angeli Merkel, który zilustrowany jest zdję-
ciem ciemnoskórych uchodźców otulonych foliami termicznymi złotego koloru.
Zdjęcie dodatkowo opatrzono logo czekoladek „Ferrero Rocher”59. Dowcip ma
zatem dodatkowo podtekst rasistowski, bo ciemnoskórzy uchodźcy zostali sko-
jarzeni z czekoladkami. Inne zdjęcie, na którym widać kobietę i dziewczynkę 
w czarnych burkach i z dwoma czarnymi plastykowymi workami (zapewne 
z dobytkiem, kojarzonymi jednak z workami na śmieci), podpisane zostało: 
„imigrantka zabrała trojaczki na spacer”60. 

Przemilczenia – symboliczna anihilacja

Oprócz przedstawiania uchodźców jako zwierzęta, bestie, przedmioty można też
celowo ich pomijać tam, gdzie ich obecności „nie da” się przemilczeć. Symptoma-
tyczne jest milczenie Komisji Episkopatu Polski w odniesieniu do uchodźców w do-
kumencie zamieszczonym na oficjalnej stronie KEP z okazji 104. Światowego Dnia
Migranta i Uchodźcy. Jest w nim apel o modlitwę w intencji rodaków-emigrantów
za granicą, jest ogólne nawiązanie do słów papieża Franciszka, ale nie ma ani słowa
o przybywających do Europy uchodźcach61. I chociaż w oficjalnym stanowisku, wy-
rażonym ustami rzecznika KEP, Episkopat odcina się od nienawiści szerzonej wobec
uchodźców w naszym kraju, to jednak widać pewien dysonans, który wskazuje na
napięcia i problematyczność postawy części hierarchów wobec uchodźców62.

58 Taki ze mnie śmieszek, <http://www.obrazki.jeja.pl/szukaj.html?q=chomik&str=9> (dostęp: 6.04.2018).
59 Ulubione cukierki Angeli, <http://www.obrazki.jeja.pl/229398,ferrero-rocher.html> (dostęp: 12.03.2018).
60 Dobre ziomki imigranci, <https://kwejk.pl/przegladaj/2446779/14/dobre-ziomki-imigranci.html>

(dostęp: 15.03.2018).
61 „Słowo Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej z okazji 104. Światowego Dnia Migranta 

i Uchodźcy” z dn. 12.01.2018, <http://episkopat.pl/slowo-delegata-kep-ds-duszpasterstwa-emigracji-
polskiej-z-okazji-104-swiatowego-dnia-migranta-i-uchodzcy/> (dostęp: 4.04.2018).

62 „Niedopuszczalna jest pogarda okazywana komukolwiek […]. Hejt uderza w człowieka, rani 
go i poniża, a tego w żadnym przypadku nie akceptuje Kościół katolicki” (rzecznik KEP ks. Paweł 36
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iv. uzasadnienie odmowy udzielenia pomocy potrzebującym 

Topos obciążenia/kosztów ekonomicz-
      nych i topos odległości

Samo tylko sprowadzenie uchodźcy do zwie-
rzęcia i rzeczy nie jest jeszcze wystarczającą, 
w pełni skuteczną strategią dyskursywną. Euro-
pejska kultura szczyci się swoimi cywilizacyjnymi osiągnięciami, do których należą
także poszanowanie godności i praw człowieka oraz humanitaryzm. Dlatego od-
mowa pomocy wymaga „usprawiedliwienia”. W dyskursie antyuchodźczym re-
prezentuje je szereg toposów. 

To chociażby topos obciążenia i topos kosztów ekonomicznych63, który
opiera się na fałszywym założeniu, że pomagać powinni tylko bogaci albo „bo-
gatsi”. W konsekwencji następuje ocena własna: nie jesteśmy tak bogatym krajem,
niech inni pomogą, albo żądanie: najpierw niech wspierają potrzebujących 
u nas, nas samych64. 

Topos odległości wiąże się z oddalaniem (dosłownie) problemu i przekony-
waniem, że geograficznie jest on tak daleki, że nie może i nie powinien nas do-
tyczyć. Skoro uchodźcy przypływają nie do naszych brzegów, nas to nie dotyczy,
to nie nasza sprawa65. 

Topos różnic kulturowych i zagrożenia kulturowego

Topos różnic kulturowych rozbudowany jest szczególnie mocno i regularnie po-
jawia się w dyskursie antyuchodźczym. Nastąpiła nawet pewna ewolucja tego 

Rytel-Andrianik), por. Burza po słowach prymasa Polski na temat uchodźców. Episkopat zabiera głos, „Nie-
zależna.pl” 18.10.2017, <http://niezalezna.pl/206238-burza-po-slowach-prymasa-polski-na-temat-
uchodzcow-episkopat-zabiera-glos> (dostęp: 4.04.2018).

63 Por. A. GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, dz. cyt., 
p. 3.2.10.

64 M. GDULA, K. DĘBSKA, K. TREPKA, Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z per-
spektywy małego miasta. Raport, Warszawa 2017, s. 22–24.

65 Adam Bielan: uchodźcy to nie jest nasz problem, <https://www.tvp.info/33056821/adam-bielan-
uchodzcy-to-nie-jest-nasz-problem> (dostęp: 14.01.2018). „W przeciwieństwie do wielu krajów nie eks-
ploatowaliśmy Afryki, nie budowaliśmy tam kolonii i nie zapraszaliśmy tych ludzi do Europy, to nie jest
nasz problem – stwierdził «Gość Wiadomości» Adam Bielan, wicemarszałek Senatu”. 37
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toposu. Początkowo podkreślano, że uchodźcy
to ludzie obcy kulturowo, którzy będą się źle
czuli w katolickim kraju – taka argumentacja
pojawiała się w dyskursie publicznym dwa lata
temu. Obecnie topos wyewoluował, przybrał

formę bardziej agresywną i stał się toposem zagrożenia kulturowego66. Dzisiaj pod-
kreśla się, że uchodźcy niosą obcą kulturę i nie chcą się integrować, stanowiąc za-
grożenie dla nas i naszej rodzimej kultury. 

W omawianym dyskursie strategiczne miejsce zajmują media publiczne, pro-
pagując argumentację antyuchodźczą67. Analiza już samych tytułów serwisu infor-
macyjnego TVP INFO68 pozwala na wyciągnięcie pierwszych wniosków, ponieważ

nie tylko określają one, czego dotyczy materiał,
ale także same stanowią pierwszy poziom prze-
kazu. Wśród licznych materiałów znaleźć można
te dotyczące zagrożenia kulturowego. Po pierw-
sze liczne materiały informują o „zalewaniu” Eu-

ropy przez uchodźców (przedstawię je poniżej). Po drugie TVP INFO sygnalizuje
problemy kulturowe. Ilustruje je np. materiał pt. Szwecja wspiera wielożeństwo?
Gmina kupiła 3 mieszkania dla imigranta i jego 3 żon (z 19.09.2017). Wyjątkowy
charakter ma inny materiał sugerujący prześladowanie na tle religijnym: Berlin: po-
bili mężczyznę, bo nosił łańcuszek z krzyżykiem (TVP INFO z 17.07.2017). Z tekstu
dowiedzieć się można, że podana w tytule przyczyna pobicia jest tylko „prawdopo-
dobna”. W końcu przeczytać można, że policja zaledwie „nie wyklucza”, że napast-
nicy to uchodźcy69. Materiał nosi wyraźne znamiona manipulacji, nastawiony jest
na celowe budzenie lęku i niechęci. Jest to wyraźny zabieg ramowania (framing)70,

66 Por. A. GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, dz. cyt., p. 3.3.8.
67 „Mowa nienawiści oraz skrajne osobiste poglądy dziennikarzy i polityków sprawiają, że polska

debata medialna wokół kryzysu migracyjnego jest bardzo spolaryzowana”; S. BAIANOVA, Kryzys uchodźczy
w polskich mediach: niechęć, lęk i wiktymizacja, „European Journalism Observatory” 21.08.2017, <https://
pl.ejo-online.eu/etyka-dziennikarska/kryzys-uchodzczy-w-polskich-mediach-niechec-lek-wiktymizacja>
(dostęp: 2.02.2018).

68 Serwis informacyjny telewizji polskiej TVP INFO, <https://www.tvp.info/>.
69 Berlin: pobili mężczyznę, bo nosił łańcuszek z krzyżykiem, TVP INFO 17.07.2017, <https://www.tvp.info/

33247149/berlin-pobili-mezczyzne-bo-nosil-lancuszek-z-krzyzykiem> (dostęp: 12.02.2018). 
70 Por. M. CZYŻEWSKI, Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje”, wprowadzenie do: E. GOFFMAN, Analiza ra-

mowa, Kraków 2010, s. VII–XLVII; K. WASILEWSKI, Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym
medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2018, 
nr 1, s. 91–107; K. FRANCZAK, Analiza ramowania, w: Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspek-
tyw badawczych (Biblioteka dyskursu publicznego. Kultura – retoryka – demokracja), red. M. CZYŻEWSKI,
M. OTROCKI, T. PIEKOT, Warszawa 2017, s. 145–176.38
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mało tego – nie tylko odczytanie sensu wydarzenia zostaje dokonane przez
pryzmat schematu interpretacyjnego, ale nawet aspekty przedstawianego zaj-
ścia są dobierane do wzoru, który w tym przypadku jest niejako „pierwszy”,
przed faktami. To one są „dopasowywane” 
i przekształcane tak, aby wypełniały założony
z góry schemat, aby wpasowały się w przyjęte
ramy interpretacyjne, które nadają sens i wy-
mowę całej „wiadomości”71. 

W przedstawianiu problemu różnic kultu-
rowych nie tylko media publiczne stosują nad-
interpretację czy nawet jawną manipulację. Na
stronach wspominanych wyżej serwisów internetowych demotywatory.pl oraz
kwejk.pl, w ramach serii memów pt. Dobre ziomki imigranci, wiele obrazków
zaopatrzono w kpiące komentarze, które budzą niepokój i poczucie zagrożenia.
Zdjęcia wykorzystywane są w sposób manipulacyjny, a ich prawdziwa wymowa
nie jest uwzględniana. Na jednym z nich widać bojowników tzw. państwa islam-
skiego w charakterystycznych przepaskach na
czołach z podniesionymi pięściami i otwar-
tymi w krzyku ustami. Zdjęcie oryginalnie po-
chodzi z terenu walk. Napis jednak „informuje”:
„dobre ziomki imigranci integrują się śpiewając
kolędy”, co sugeruje, że fotografie zostały wykonane na terenie Europy, wśród
uchodźców. Wykorzystano też intensywnie zdjęcia z zajść z udziałem imigran-
tów – wskakiwanie na tiry – „grają w berka”, zamieszki na granicach i wykorzys-
tanie przez ochronę pogranicza armatek wodnych – „świętują śmigus-dyngus”72. 

Topos różnic kulturowych jest ważny w dyskursie antyuchodźczym, ale naj-
częściej argumenty uzasadniające odmowę udzielenia pomocy uchodźcom od-
wołują się do zagrażającego z ich strony niebezpieczeństwa. 

71 Zagadnienie „Językowego obrazu perswazji i manipulacji w komunikowaniu o uchodźcach” oma-
wia Janusz Ziarko. Por. J. ZIARKO, Framing w nowych mediach jako narzędzie manipulacyjnego oddziaływania
na społeczeństwo, na przykładzie budowania dyskryminującego obrazu uchodźców, „Bezpieczeństwo. Teoria
i Praktyka” 2017, nr 4, s. 66–69.

72 „Dobre ziomki imigranci” – najśmieszniejsze i najbardziej kontrowersyjne memy o uchodźcach, <https://
demotywatory.pl/4555872/Dobre-ziomki-imigranci-najsmieszniejsze-i-najbardziej-kontrowersyjne-
memy-o-uchodzcach> (dostęp: 15.03.2018); por. <https://kwejk.pl/przegladaj/2446779/14/dobre-
ziomki-imigranci.html> (dostęp: 15.03.2018). 39
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v. wzbudzanie strachu i wrogości

„Strategią” wspierającą kształtowanie nastrojów antyuchodźczych jest wzbu-
dzanie strachu, który w konsekwencji sprzyja przyjmowaniu postawy wrogości. 

Toposy zagrożenia i przestępczości imigrantów73

W lipcu 2017  roku „Gazeta Polska” ostrzegała, że „Uchodźcy przynieśli śmier-
telne choroby” (26.07.2017). Na okładce widać było zwłoki mężczyzny o jasnej
karnacji otoczone stłoczonymi postaciami uchodźców. Materiał zamieszczony
wewnątrz tygodnika „informował”, że „Jarosław Kaczyński miał rację”. Okładka
wywołała skandal, protestowali autorzy zmanipulowanych zdjęć, które nie zos-
tały zrobione w Europie, ale w obozach dla uchodźców w Mosulu, a postać
martwego mężczyzny została nałożona na oryginalne zdjęcie74.

Telewizja publiczna również epatuje „informacjami” budzącymi niepokój, 
lęk i strach. Emitowane materiały często podejmują temat uchodźców, jednak
wyraźnie brakuje rzetelnych programów z debatami ekspertów nastawionych 
na analizę problemów politycznych, społecznych i migracyjnych związanych 
z uchodźcami, jak i na poznawanie samych uchodźców, ich kultury, mentalności
czy warunków społecznych, w jakich żyli. Treści emitowanych materiałów, obli-
czone na wzbudzanie lęku, płyną różnymi kanałami telewizji publicznej. Rozwijana

„kultura strachu”75 wykorzystuje różne formy 
i środki przekazu. Nawet w ramach serialu „Oj-
ciec Mateusz”, emitowanego w TVP1, pojawił
się wątek uchodźców i bomby. Warto zauwa-
żyć, że we włoskim oryginale serialu tego wątku
nie było. Został on zatem celowo i w drodze
interwencji wprowadzony do polskiej wersji76.

73 Por. A. GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, dz. cyt., 
p. 3.2.7.–8.

74 Por. E. FLIEGER, „Gazeta Polska” przeprasza za sposób użycia zdjęcia z uchodźcami. Ale nie tak, jak chcą
jego autorzy, „Wyborcza.pl” 3.11.2017, <http://wyborcza.pl/7,75398,22600573,gazeta-polska-przeprasza-
za-fotomontaz-o-uchodzcach-roznoszacych.html> (dostęp: 2.04.2018).

75 Por. K. SOBCZAK, Kultura strachu. Dyskurs i retoryka w mediach, „Text und dyskurs” 2013, nr 6, s. 263–278.
76 R. ZAKRZEWSKI, Bomba w „Ojcu Mateuszu”. Zmarnowano szansę na mądre pokazanie złożonego problemu

uchodźstwa, „Wyborcza.pl” 26.01.2018, <http://wyborcza.pl/7,75968,22944609,bomba-w-ojcu-mateu-
szu-zmarnowano-szanse-na-madre-pokazanie.html> (dostęp: 2.04.2018).40

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

Treści emitowanych materiałów, obliczone 
na wzbudzanie lęku, płyną różnymi 

kanałami telewizji publicznej. Rozwijana 
„kultura strachu” wykorzystuje różne 

formy i środki przekazu

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 40



W ramach analizy treści programów archiwalnych TVP INFO, realizowanej
na potrzeby niniejszego opracowania, posłużono się wyszukiwarką tego serwisu
informacyjnego. Jako klucz doboru materiałów wykorzystano dwa hasła:
uchodźcy i imigranci. W znalezionych w ten sposób materiałach informacyjnych
TVP INFO z 2017 roku dotyczących uchodźców i imigrantów dominują tematy
związane z zagrożeniem. Większość materiałów o charakterze informacyjnym
można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza to materiały „relacjonujące” napływ
imigrantów, druga to materiały o przestępstwach i zagrożeniu ze strony migran-
tów – ich nagromadzenie wywołuje efekt budzenia lęku u odbiorcy (np. Na-
paści seksualne w sylwestra. Austriacka policja nie zapanowała nad tłumem –
4.01.2017; Nielegalni imigranci nękali pasażerów włoskiego promu. „To był kosz-
mar” – 22.02.2017; Imigranci w Niemczech
coraz większym zagrożeniem. Rośnie przestęp-
czość – 23.04.2017). Trzecia grupa najliczniej 
reprezentowanych materiałów o uchodźcach
w TVP INFO to materiały o lęku i braku zgody
na przyjmowanie imigrantów w różnych kra-
jach – służą one modelowaniu postaw odbior-
ców (np. Większość Włochów z nieufnością
wobec imigrantów. 7 proc. deklaruje wrogość – 20.07.2017; Finowie za izolowa-
niem uchodźców, którym odmówiono azylu – 15.10.2017; Sondaż: najwięcej
Norwegów zagrożenie dla kraju widzi w migrantach – 27.08.2017; Sondaż IPSOS:
Polacy popierają politykę rządu ws. uchodźców – 16.09.2017)77.

Poza telewizją publiczną w serwisie internetowym YouTube bez trudu
można odnaleźć opracowane przez internautów antyuchodźcze „materiały”
straszące obcą kulturą, z których „dowiedzieć się” można o „największych zbrod-
niach uchodźców”, „coraz większej bezczelności”, „rosnących wymaganiach” mu-
zułmanów i innych podobnych zarzutach78. 

Obrazki i hasła pełne strachu służą też do wykpienia argumentów tych, którzy
stoją na stanowisku pomocy uchodźcom. Bardzo popularne w społecznym prze-
kazie są memy. Królują w nich dwa motywy: pierwszy dotyczy „rozerwania się”,

77 Wszystkie tytuły zaczerpnięto z: <https://www.tvp.info/szukaj?query=uchod%C5%BAcy> (dostęp:
3.04.2018).

78 Największe Zbrodnie Uchodźców: Gwałty, morderstwa i ataki na ludność miejscową – KomentATOR #221,
<https://www.youtube.com/watch?v=ST-xSpHS8w8> (dostęp: 8.04.2018); KomentATOR #217 Muzułmanie
coraz bezczelniejsi Już nie żądają TERAZ WYMAGAJĄ, <https://www.youtube.com/watch?v=2fR2a2Baw7g>
(dostęp: 8.04.2018); Muzułmanie w Polsce i Europie przerażające fakty Islam, <https://www.youtube.com/
watch?v=48zcPakMWBg> (dostęp: 6.04.2018). 41
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drugi „wymiany/wzbogacenia kulturowego”. Zdjęcia z groźnie wyglądającymi 
i zaniedbanymi mężczyznami o śniadej karnacji podpisywane są: „jedziemy do
Europy rozerwać się”79 albo: „ubogacimy was kulturowo”. Rysunkowe dowcipy
natomiast przedstawiają „dzikie” (zarośnięte) albo „fundamentalistyczne” po-
stacie dokonujące zbiorowo gwałtu na kobiecie o jasnej karnacji (Europejce).
Podpisy bądź wypowiadane dialogi mówią o „wymianie kulturowej” bądź „ubo-
gaceniu kulturowym”. Jest to nawiązanie i odpowiedź na argument zwolen-
ników pomocy uchodźcom, którzy mówiąc o „ubogaceniu kulturowym 
i wymianie kulturowej”, odpowiadali z kolei na podnoszony problem różnic 
kulturowych. 

Toposy oblężenia i obrony oblężonej twierdzy

Jak pisze Adam Regiewicz, „Jednym z lęków, który pojawia się w dyskursie kul-
turowym, jest strach przed rozpadem dotychczasowej formy świata”80. W przy-

padku dyskursu antyuchodźczego przyjmuje
on formę strachu przed zniszczeniem kultury
europejskiej, a zwłaszcza przed jej islamizacją. 

Wzbudzanie strachu następuje nie tylko 
na drodze wyolbrzymiania problemu prze-
stępczości uchodźców, ale również poprzez

nieustanne informowanie o napływających grupach i podkreślanie bądź suge-
rowanie ogromu napływających fal uchodźczych. Takie informacje stanowią
drugą najliczniejszą kategorię materiałów informacyjnych w TVP INFO doty-
czących uchodźców i imigrantów (po informacjach na temat przestępstw i za-
grożeń ze strony imigrantów). Kreowany jest obraz oblężenia Europy, świadczą
o tym już same nagłówki materiałów informacyjnych: Imigranci zalewają Wło-

chy. Ten rok może być rekordowy (21.06.2017);
Więcej niż Finów. Syryjczycy największą grupą
obcokrajowców w Szwecji (12.05.2017); Eks-
pert policyjny: Niemieckie granice otwarte jak

79 Jedziemy do Niemiec się rozerwać, <http://www.bajzels.pl/kanciapa?p=543&page=7&per-page=10>
(dostęp: 12.03.2018).

80 A. REGIEWICZ, Cywilizacja strachu, czyli Nowe Średniowiecze, w: Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza
we współczesnej kulturze (Humanitas. Studia kulturoznawcze), red. B. BODZIOCH-BRYŁA, L. DORAK-WOJA-
KOWSKA, Kraków 2017, s. 471.42
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wrota stodoły (20.06.2017); Hiszpania wydaje miliony na ogrodzenia graniczne
w Ceucie i Melilli (1.09.2017)81 itd. 

Topos oblężenia obecny jest także w innych przekazach medialnych. „Super
Express” we wrześniu 2015 alarmował: „90 tysięcy Arabów zaleje Polskę”
(10.09.2015), tygodnik „Do Rzeczy” na okładce wzywał do obrony: „To najeźdźcy,
nie uchodźcy. Zamknijmy przed nimi granice Polski” (14–20.09.2015).

Atmosferę oblężenia kreują także odwołania do Jana III Sobieskiego jako
obrońcy Europy przed muzułmańskimi Turkami82. Hasła noszone przez uczest-
ników protestów przeciw imigrantom, także na stadionach piłkarskich, również
nawiązywały do obrony przed islamem i do zwycięskiego polskiego króla83. 

Inicjatywa tzw. Różańca do granic w dniu rocznicy odsieczy wiedeńskiej 
(12 września 2017 roku)84 również była wyraźnym nawiązaniem do oblęże-
nia i obrony przed napływem muzułmańskich
najeźdźców, w tym wypadku uchodźców (por.
topos obrony oblężonej twierdzy)85. Zainicjo-
wana nie przez Kościół, a przez fundację Solo
Dios Basta (powstałą w 2015 roku „z inicjatywy
świeckich ewangelizatorów, rekolekcjonistów i fil-
mowców”86), promowana przez kilku aktorów,

81 Wszystkie tytuły zaczerpnięto z: <https://www.tvp.info/szukaj?query=uchod%C5%BAcy> (dostęp:
3.04.2018).

82 Por. wypowiedź posła Patryka Jakiego dotyczącą deklaracji przyjęcia przez polski rząd uchodźców:
„Jan III Sobieski przewraca się w grobie”, nagranie opublikowane 16.09.2015, <https://www.youtube.
com/watch?v=UkTK-UmT1wY> (dostęp: 12.03.2018).

83 „Witajcie w piekle, zbłąkane owieczki 12.09.1983 Jan III Sobieski” – transparent tej treści ekspono-
wany był na manifestacjach i na stadionach piłkarskich. Por. T. NOWICKI, Witajcie w piekle zbłąkane owieczki,
„Le Monde diplomatique” (edycja polska) 2016, nr 6/124. Artykuł ukazał się również na portalu inter-
netowym „Trójmiasto Info-migrator” 26.06.2016, <http://www.trojmiasto.info-migrator.pl/> (dostęp:
15.03.2018). 

84 Do rocznicy objawień fatimskich i odsieczy wiedeńskiej nawiązuje organizator „Modlitwy do gra-
nic” i założyciel fundacji Lech Dokowicz w wywiadzie opublikowanym na stronie Radia Maryja: L. DO-
KOWICZ, „Różaniec do granic” to nasza odpowiedź na apel Maryi, <http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/
wywiad-l-dokowicz-rozaniec-granic-nasza-odpowiedz-apel-maryi/> (dostęp: 14.04.2018). 

85 Por. S. ZASADA, Ojczyzna otoczona, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 41, <https://www.tygodnik
powszechny.pl/ojczyzna-otoczona-150173> (dostęp: 12.03.2018); A. BONIECKI, Modlitewny kordon, „Ty-
godnik Powszechny” 2017, nr 41, <https://www.tygodnikpowszechny.pl/modlitewny-kordon-150178>
(dostęp: 12.03.2018). 

86 Założyciele fundacji piszą o sobie: „Czujemy się wezwani, nie mamy innego wyjścia, bo Prawda
dotknęła także naszych serc. Otarliśmy się o śmierć na skutek naszych grzechów, znaleźliśmy się na kra-
wędzi przepaści i wtedy usłyszeliśmy Głos […]. Chcemy pomagać Maryi w tej walce, bo czasu jest coraz
mniej”; por. Fundacja Solo Dios Basta – Misja, <http://solodiosbasta.pl/misja> (dostęp: 14.04.2018). 43
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zgromadziła duże rzesze ludzi wierzących. W wydarzeniu tym uczestniczyli
także duchowni. Na powstałej z tej okazji stronie internetowej „Różańca do gra-
nic” można przeczytać nie tylko, że „Wielka modlitwa zaplanowana jest na
07.10.2017, w Święto Matki Bożej Różańcowej”, ale również, że święto to zostało
„ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska poko-
nała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed
islamizacją”87. 

Topos oblężenia pojawia się także w odpowiedziach na argumenty zwo-
lenników pomocy uchodźcom odwołujących się do humanitaryzmu. Stan ob-
lężenia oddano m.in. w rysunkowym dowcipie, który przedstawia wnętrze
sypialni pełne muzułmanów i Afrykanów ze smutnymi minami, kilku wygląda
z szafy, kilku leży w łóżku wraz z żoną stojącego obok i zaskoczonego mężczyzny.
Rysunek podpisano: „Bądź humanitarny, przecież to uchodźcy”88. 

2. strategie dyskursywne89 opcji prouchodźczej

Główne kierunki działań podejmowanych przez przeciwników antyuchodź-
czych narracji polegają z jednej strony na sprzeciwie, braku zgody na rozwijany
antyuchodźczy dyskurs (i jego konsekwencje – na rosnącą islamofobię), a z dru-
giej strony na inicjatywach mających na celu pogłębianie wiedzy społeczeństwa
na temat uchodźców pozbawionej propagandy, uprzedzeń, opartej na rzetel-
nych danych. Organizowane są różne akcje informacyjne, przybliżające sytuację
emigracyjną w Europie, odwołujące się do analiz danych i opinii ekspertów. Po-
nadto podejmowane są różne inicjatywy mające na celu pogłębienie wiedzy
społeczeństwa na temat sytuacji politycznej w ojczystych krajach uchodźców,
ich sytuacji społecznej oraz reprezentowanych przez nich kultur. 

Osoby angażujące się w aktywny spór z przeciwnikami uchodźców biorą
udział w manifestacjach i kontrmanifestacjach, organizują happeningi i kampa-
nie informacyjne90. 

87 Różaniec do granic, <http://www.rozaniecdogranic.pl/o-rozancu-do-granic> (dostęp: 17.03.2018).
88 Bądź humanitarny, przecież to uchodźcy, <https://demotywatory.pl/4522102/Uchodzcy> (dostęp:

17.03.2018).
89 Por. V. KOPIŃSKA, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie, dz. cyt.,

s. 328.
90 13 lipca 2017 r. na pl. Bohaterów Getta w Krakowie happening zorganizował Komitet Obrony

Demokracji – Region Małopolska. Podobny odbył się na rynku w Wadowicach 7 października 2017 r.
Uczestnicy trzymali m.in. hasła: Warto być przyzwoitym, Kraków miastem tolerancji, Stop war, not refugees;44
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Przedstawię najpierw wybrane przykłady realizacji strategii sprzeciwu 
i braku zgody. W pierwszej kolejności jest to sprzeciw wobec manipulacji infor-
macjami i celowego podsycania lęku. Sprzeciw realizowany jest poprzez wystą-
pienia, deklaracje osób publicznych i pełniących ważne funkcje społeczne 
(w tym religijne) oraz w ramach licznych publikacji, m.in. Piotra Wilczyńskiego,
Piotra Osęki, Agaty Szczęśniak, Piotra Sikory i innych, którzy ujawniają manipu-
lacje, nieprawdę, rasizm i mowę nienawiści w informacjach oraz w materiałach
dotyczących emigrantów91. 

Głos zabierają także niektórzy z hierarchów. Biskup Krzysztof Zadarko, prze-
wodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, odsłania fałszywe
założenia postawy antyuchodźczej, podkre-
ślając, że „w żadnym nauczaniu papieża ani 
żadnego biskupa nie usłyszymy wezwania do
przyjmowania migrantów w sposób niekon-
trolowany, bez żadnych warunków. – Nikt tak
nie głosi. Wszyscy ci, którzy to sugerują, są albo
niedouczeni, albo niedoinformowani, albo wy-
kazują złą wolę”92. Prymas Polski, abp Wojciech
Polak zdecydowanie przeciwstawił się udzia-
łowi księży w antyuchodźczych manifestacjach – ogłosił, że zastosuje suspensę
wobec kapłanów biorących udział w takich zgromadzeniach93. W swojej nauce

por. Happening KOD w Krakowie: „Jezus też był uchodźcą!”, „Naszemiasto.pl – Kraków” 13.03.2017,
<http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/happening-kod-w-krakowie-jezus-tez-byl-uchodzca-
zdjecia,4183404,artgal,t,id,tm.html> (dostęp: 4.04.2018). 

91 A. SZCZĘŚNIAK, Tragedia TVP: w Münster atakował nie islamski ekstremista, ale Niemiec z problemami,
Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „oko.press” 9.04.2018, <https://oko.press/tragedia-tvp-w-munster-
atakowal-nie-islamski-ekstremista-ale-niemiec-z-problemami/> (dostęp: 12.04.2018); S. SKARŻYŃSKI, „Mo-
lestowanie, pobicia, szykany" i… brak dowodów. Dziwny reportaż TVP o islamskim horrorze Polaków w Wielkiej
Brytanii, „Wyborcza.pl” 7.08.2017, <http://wyborcza.pl/osiemdziewiec/7,159012,22339615,molestowa-
nie-pobicia-szykany-i-brak-dowodow-dziwny-reportaz.html?disableRedirects=true> (dostęp: 2.12.2017);
J. KAPELA, Wiadomości TVP znowu strzelały do muzułmanów, „KrytykaPolityczna.pl” 4.02.2017, <http://
krytykapolityczna.pl/felietony/jas-kapela/wiadomosci-tvp-zamach/> (dostęp: 12.02.2018); P. OSĘKA, Język,
którym posługują się „Wiadomości”, kiedyś prowadził do ludobójstw, „Newsweek” 14.06.2017, <http://www.
newsweek.pl/opinie/skandaliczny-material-o-uchodzcach-w-wiadomosciach-tvp,artykuly,411753,1.html>
(dostęp: 12.02.2018). 

92 W całej Polsce modlono się w intencji uchodźców, „eKAI” 14.01.2018, <https://ekai.pl/w-calej-polsce-
modlono-sie-w-intencji-uchodzcow/> (dostęp: 13.02.2018).

93 Tymczasem dziennikarz pyta: „Cóż dzieje się z naszym katolicyzmem, z księżmi, gdy grożąc im
karami, zmusza się ich do życia według ewangelii?”; J. MAKOWSKI, Prymas Wojciech Polak udzielił wywiadu.
Gdyby prawica mogła, spaliliby go na stosie, „Newsweek – Opinie” 19.10.2017, <http://www.newsweek.pl/
opinie/prymas-wojciech-polak-udzielil-wywiadu-o-uchodzcach-fala-hejtu,artykuly,417652,1.html> 
(dostęp: 4.01.2018). 45
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odwołał się do papieża Franciszka, który zdecydowanie protestuje wobec 
„grzechu podsycania wrogości wobec uchodźców”94. Piotr Makowski zarzucił
biskupom milczenie w sytuacji, gdy papież Franciszek atakowany jest w mediach
za to, że w odniesieniu do uchodźców przypomina Chrystusową ewangelię 
miłosierdzia95. 

Piotr Osęka ocenia i ostrzega, że sposób przedstawiania uchodźców w pub-
licznych mediach jest tak tendencyjny i agresywny, że dokonując analizy porów-

nawczej m.in. motywów i obrazów, można
dostrzec podobieństwo do nazistowskich kro-
nik filmowych (materiały przeciw Żydom) 
i do audycji radiowych nadawanych w Rwan-
dzie przeciw Tutsi będących elementem pro-
pagandy, która doprowadziła do tragedii
ludobójstwa96. 

Agata Szczęśniak czy Piotr Wilczyński analizują konkretne materiały infor-
macyjne, wyjaśniając, na czym polegają manipulacje, oraz wskazując na ich zwią-
zek z atakami na uchodźców97. 

Rafał Pankowski odwołuje się do badań,
które pokazują, iż poziom ksenofobii jest dzi-
siaj w Polsce tak wysoki, jaki nie był od 1968
roku. Wyjaśnia, że postawy społeczne wobec
uchodźców i w ogóle obcych nie zmieniły się
pod wpływem traumatycznych doświadczeń,

94 P. KOŚMIŃSKI, Papież Franciszek o uchodźcach: Grzechem jest pozwolić naszym lękom podsycać wrogość,
„Wyborcza.pl” 14.01.2018, <http://wyborcza.pl/7,75399,22898795,papiez-franciszek-o-uchodzcach-
grzechem-jest-pozwolic-naszym.html> (dostęp: 12.03.2018); por. Papież Franciszek założył identyfikator
uchodźcy. Powiedział, żeby się ich nie bać, tylko pomagać, „wiadomości.pl” 1.10.2017, <https://wiadomosci.
wp.pl/papiez-franciszek-zalozyl-identyfikator-uchodzcy-powiedzial-zeby-sie-ich-nie-bac-tylko-pomagac-
6172168701851777a> (dostęp: 23.02.2018).

95 J. MAKOWSKI, Prymas Wojciech Polak udzielił wywiadu. Gdyby prawica mogła, spaliliby go na stosie, dz. cyt.
96 Zob. analizę porównawczą wskazanych materiałów: P. OSĘKA, Język, którym posługują się „Wiadomo-

ści”, kiedyś prowadził do ludobójstw, dz. cyt.
97 Piotr Wilczyński wskazuje na związek strachu, niechęci i pobić obcokrajowców w Polsce z agre-

sywnymi wystąpieniami z ambony kościelnej niektórych duchownych. Jako przykład podaje słowa 
ks. Romana Kneblewskiego wypowiedziane podczas mszy w Bydgoszczy („Nie daj Boże, gdyby miało
się tak stać, że będą nam podrzynać gardła, gwałcić kobiety, a dzieci zmuszać do przechodzenia na
islam”. Nagranie z mszy trafiło do sieci we wrześniu 2016 r., wywołując burzę). Autor oskarża księży 
o współodpowiedzialność za rosnące lęki i ich konsekwencje (pobicia). Por. P. WILCZYŃSKI, Jedno miasto,
dwa niezwiązane ze sobą bezpośrednio zdarzenia, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 50, <https://www.
tygodnikpowszechny.pl/uchodzcy-slowo-i-czyn-145476> (dostęp: 10.02.2018). Por. A. SZCZĘŚNIAK, Tra-
gedia TVP, dz. cyt.46
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ale pod wpływem mediów i dyskursu politycznego98. „Jako socjolog i praktyk
rozumiałem, że mowa nienawiści przekłada się na przestępstwa z nienawiści.
Nie przypuszczałem jednak, że ta korelacja będzie aż tak mocna – mówi Rafał
Pankowski, socjolog i politolog, profesor Collegium Civitas, zastępca redaktora
naczelnego magazynu «Nigdy Więcej»”99.

Kolejną strategią jest społeczne konfrontowanie z imigrantami zasymilo-
wanymi w Polsce, mające na celu przełamywanie barier, które rosną na niewie-
dzy i negatywnych emocjach. Przykładem może być akcja zorganizowana 
w warszawskiej piekarni przez stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita oraz
grupę Chlebem i Solą. Uczestniczyły w niej osoby reprezentujące grupy dyskry-
minowane (gej, muzułmanin, żyd, uchodźczyni z Konga), które zostały zaanga-
żowane w proces przygotowania i wypieku chleba. Kupujący byli zapraszani na
zaplecze, aby mogli poznać piekarzy, a ci przedstawiali się i podejmowali roz-
mowę, czasem zadając niewygodne pytania. Reakcje były różne100. Inną akcję
polegającą na przełamywaniu uprzedzeń podjął w Słupsku Robert Biedroń,
który w odpowiedzi na facebookowy wpis nauczycielki nazywającej uchodźców
bydłem zaprosił uchodźców do jej klasy. Jak wyjaśnił prezydent Słupska: „Musiała
się z nimi skonfrontować. Musiała z nimi porozmawiać. Kiedy zobaczyła tę
matkę z tymi dziećmi, już ciężko było jej nazwać ją bydłem”101.

Konfrontowanie z nimi albo po prostu poznawanie muzułmanów i islamu
stanowi przedmiot podejmowanych inicjatyw, debat i publikacji. Dyskutowane
są nawet banalne wydawałoby się kwestie dotyczące rozróżnienia między 
muzułmaninem a terrorystą, ale także historyczno-politycznych uwarunko-
wań obecności muzułman w Europie102, określane i przywracane są właściwe

98 Jan Rokita ocenia: „W warunkach tzw. «demokracji medialnej» XXI wieku zdolność budzenia 
i sterowania owymi namiętnościami [zbiorowymi popędami i namiętnościami kierowanymi strachem]
jest coraz częściej traktowana jako sam rdzeń umiejętności politycznych”; J. ROKITA, Strach i polityka, 
w: Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze (Humanitas. Studia kulturoznawcze),
red. B. BODZIOCH-BRYŁA, L. DORAK-WOJAKOWSKA, dz. cyt., s. 464. 

99 Cyt. za: S. KLAUZIŃSKI, W Polsce poziom ksenofobii nie był tak wysoki od 1968 r., „Newsweek” 10.11.2017,
<http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/marsz-niepodleglosci-mowa-nienawisci-jak-
przeklada-sie-na-nacjonalizm-,artykuly,418802,1.html> (dostęp: 12.02.2018).

100 Gej, uchodźcy, żyd i muzułmanin piekli polski chleb. Jak zareagowali klienci?, „tvn24.pl” 5.04.2018,
<https://www.tvn24.pl/gej-uchodzcy-muzulmanin-i-zyd-piekli-polski-chleb,827215,s.html> (dostęp:
3.04.2018).

101 Nauczycielka: Chcemy w Polsce takiego bydła? Biedroń: Zaprosiłem uchodźców do tej klasy, „dziennik.pl”
25.08.2016, <http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/529519,robert-biedron-zaprosilem-
uchodzcow-do-klasy-nauczycielki-ktora-mowila-o-nich-bydlo.html> (dostęp: 23.02.2018).

102 Por. Terroryści, uchodźcy, sąsiedzi?, „wiara.pl” 12.03.2018: „W Europie mieszka 40 milionów mu-
zułmanów, z czego 25 milionów to autochtoni. O muzułmanach etnicznych, takich jak Bośniacy, 47
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proporcje103 albo czynione przymiarki do rozmowy pomiędzy zwolennikami
obu opcji104. Przykładem tego jest chociażby konferencja pt. „Uchodźcy – py-
tanie o fundamenty Europy” zorganizowana w Warszawie, z udziałem metro-
polity i prezydent miasta, która miała za cel „Przywrócenie obiektywnego,
humanitarnego i ewangelicznego języka w dyskusji nt. uchodźców”105. 

Dekadę temu Tadeusz Pilch pisał: „Nie sądzę, aby znalazły się w naszej rze-
czywistości inne i lepsze mechanizmy przezwyciężania ułomności polskiej to-

lerancji – niż wychowanie i edukacja. Prawo
jeszcze przez długi czas będzie niewydolne, 
a polityka raczej sama posługuje się «niena-
wistną mową», niż łagodzi obyczaje. […] O po-
ziomie tolerancji decyduje stan świadomości,
wiedza, no i pewien zespół właściwości osob-
niczych, które są rezultatem wychowania. Im

zatem więcej wiedzy, znajomości zjawisk, tym wyższy poziom «racjonalnej» 
tolerancji. I odwrotnie: im więcej ignorancji, tym łatwiej rodzą się postawy 
nietolerancyjne, ksenofobiczne”106.

strategie argumentacyjne 

Strategie argumentacyjne, rozwijane w ramach dyskursu w celu obrony
uchodźców, są w dużej mierze odpowiedzią na strategie przeciwników uchodź-
ców. Wyróżniłam sześć takich strategii. 

Albańczycy, Tatarzy, bułgarscy Pomacy, serbscy Gorani, już nawet nie trzeba wspominać, to po pro-
stu Europejczycy-muzułmanie od setek lat. […] Wyraźnie oddzielajmy normalnych muzułmanów 
od muzułmańskich bandziorów, bo wejdziemy na niedobrą, niebezpieczną ścieżkę nienawiści 
religijno-rasowej”; <http://religie.wiara.pl/doc/4549431.Terrorysci-uchodzcy-sasiedzi/2> (dostęp:
22.03.2018).

103 „Ale nie jest tak, że do wyboru mamy jedynie dwa stanowiska: «chodźcie tu wszyscy» i «to jest
wasz problem». To pierwsze jest bowiem naiwne, ale to drugie – nieludzkie”; A. BARTKIEWICZ, Jak nie
usłyszeć krzyku uchodźców, „Rzeczpospolita – Opinie” 20.05.2017, <http://www.rp.pl/Opinie/170529960-
Bartkiewicz-Jak-nie-uslyszec-krzyku-uchodzcow.html> (dostęp: 2.02.2018).

104 Por. Polski spór o uchodźców. Jezuici odpowiadają na 4 ważne pytania, „deon.pl” 8.11.2017, <https://
www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,1363,polski-spor-o-uchodzcow-jezuici-odpowiadaja-
na-4-wazne-pytania.html> (dostęp: 12.02.2018).

105 Trwa konferencja „Uchodźcy – pytanie o fundamenty Europy”, „wiara.pl” 8.06.2017, <http://kosciol.
wiara.pl/doc/3955515.Trwa-konferencja-Uchodzcy-pytanie-o-fundamenty-Europy> (dostęp: 12.11.2017).

106 T. PILCH, Historyczne korzenie i współczesna konieczność tolerancji, w: Migracja, uchodźstwo, wielokultu-
rowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Warszawa 2007, s. 151.48
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Wobec strategii antyuchodźczej, polegają-
cej na podważaniu autorytetu tych osób, peł-
niących ważne funkcje w Kościele, które stoją
na stanowisku pomocy uchodźcom, można
było oczekiwać przejawów strategii przeciwnej,
polegającej na podkreślaniu autorytetu cha-
ryzmatycznego i instytucjonalnego papieża
czy prymasa. Jednak nie odnotowuje się szcze-
gólnych inicjatyw obrony tegoż autorytetu,
taka strategia nie jest realizowana. Być może wynika to stąd, że we współczesnej
kulturze agresywnego niemerytorycznego krytycyzmu byłaby ona nieskuteczna.
Pośrednio odpowiedź na strategię podważania autorytetu papieża i hierarchów
stojących po stronie uchodźców realizuje inna strategia polegająca na konfron-
tacji treści antyuchodźczych z „ostatecznym” autorytetem Biblii – z wymogami
Ewangelii i słowami samego Jezusa Chrystusa. 

Strategie reprezentowane są przez określone toposy. W dalszej części opra-
cowania dokonam krótkiego przeglądu wykorzystywanych strategii, zastosowa-
nych toposów i użytej argumentacji, odwołam się też do wybranych przykładów. 

i. odwoływanie się do niezbywalnej godności 
i praw człowieka oraz wartości uniwersalnych – 

topos niezbywalnej godności ludzkiej 
i topos praw człowieka

W ramach narracji broniącej uchodźców
kluczowe jest odwołanie się do godności i praw
człowieka. „Odkrywanie” godności człowieka –
uchodźcy stanowi podstawę dyskursu pro-
uchodźczego. „Przywróćmy godność uchodź-
com” – wzywała Marta Walasik-Sałek podczas konferencji „Uchodźcy – pytanie
o fundamenty Europy”, w czerwcu 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim107. 

Polemizując z ideą narodu i państwa (polskiego) jako wartości przeciwsta-
wianej uchodźcom przez polskich narodowców, przewodniczący KEP abp Sta-
nisław Gądecki odwołał się do personalizmu chrześcijańskiego: „najważniejszym 

107 Uchodźcy – pytanie o fundamenty Europy, „Fundacja Służby Rzeczpospolitej”, <http://fsrz.pl/uchodzcy-
pytanie-o-fundamenty-europy/> (dostęp: 2.11.2017). 49
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punktem odniesienia nie może być interes państwa czy bezpieczeństwo naro-
dowe, lecz jedynie człowiek”108. 

Uczestnicy happeningów, organizowanych w lipcu i październiku 2017 roku
w Krakowie i Wadowicach przez Komitet Obrony Demokracji, odwoływali się
do niezbywalnych praw człowieka, które stanowią wyraz poszanowania/uznania
jego godności109. Wśród wielu haseł eksponowanych na transparentach były te:
No one is illegal – nikt nie jest nielegalny; Uchodźcy tracą wiele rzeczy, ale nigdy
praw człowieka. Inne hasła nawiązywały do ostatnio „porzuconych”, „zapomnia-
nych” uniwersalnych wartości i cnót: Warto być przyzwoitym; Kraków miastem
tolerancji. Ksiądz prof. Alfred Wierzbicki, polemizując z postawami rządzących,
żądał przyzwoitości i krytycznie oceniał ich „selektywność” w odniesieniu do
uznawanych bądź odrzucanych wartości110. 

ii. sprzeciw wobec bestializacji i reifikacji 

Wyrazem sprzeciwu wobec traktowania uchodźców jak zwierzęta jest 
omówiony już przykład decyzji Roberta Biedronia, który w odpowiedzi na 
stosowane przez nauczycielkę określenie „bydło” zaprosił uchodźców do jej
klasy szkolnej111. Dyskursywny sprzeciw polega także na odkłamywaniu wize-
runku uchodźcy oraz przełamywaniu stereotypów poprzez odwoływanie 

się do sprawdzonych i rzeczowych informa-
cji. Anton Ambroziak w ramach sprzeciwu
przedstawił na portalu Ośrodka Kontroli Oby-
watelskiej „oko.press” wstępne wyniki ba-
dań Polskiego Sondażu Uprzedzeń, z których
wynika, że aż 47% Polaków dehumanizuje

108 „Zasada centralnego miejsca osoby ludzkiej zobowiązuje nas do przedkładania zawsze bezpieczeń-
stwa osobistego ponad bezpieczeństwo narodowe” – powiedział abp Stanisław Gądecki, nawiązując do
papieskiego orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Por. Abp Gądecki: Bezpieczeństwo narodowe
jest mniej ważne niż pomoc uchodźcom, „salon24.pl” 15.01.2018, <https://www.salon24.pl/newsroom/
836499,abp-gadecki-bezpieczenstwo-narodowe-jest-mniej-wazne-niz-pomoc-uchodzcom> (dostęp:
12.02.2018). Por. Abp Gądecki: brońmy godności każdego uchodźcy, „misyjne.pl” 8.10.2017, <https://misyjne.pl/
abp-gadecki-bronmy-godnosci-kazdego-uchodzcy/> (dostęp: 12.03.2018).

109 Happening KOD w Krakowie: „Jezus też był uchodźcą!”, dz. cyt.
110 Nie oczekuję, że rządzący będą deklarować swoją wiarę, oczekuję minimalnej przyzwoitości, „tvn.24-Kropka

nad i” 20.06.2017, <https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ks-alfred-wierzbicki-o-przyjmowaniu-
uchodzcow-do-polski-kropka-nad-i,750465.html> (dostęp: 24.01.2018).

111 Por. Nauczycielka: Chcemy w Polsce takiego bydła? Biedroń: Zaprosiłem uchodźców do tej klasy, dz. cyt. 50
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uchodźców112, przypisując im zwierzęce in-
stynkty i nie uznając ich osobistej godności.
Dziennikarz chce uświadomić przeciwnikom
w dyskursie istniejący problem.

Sprzeciw wobec poniżania uchodźców realizują dziennikarze, którzy w swej
dyskursywnej interpretacji pokazują inny ich obraz. Zamiast widzieć „dzikie
hordy” i „bestie”, dostrzegają w uchodźcach zmęczonych, zagubionych i cier-
piących ludzi. W swoich materiałach przedstawiają zwierzenia uchodźców 
o tęsknocie za porzuconym domem, o lęku o losy najbliższych, o braku nadziei,
o poczuciu bycia intruzem, o dostrzeganej niechęci i wrogości na twarzach Eu-
ropejczyków, ale czasem także o tym, że ktoś „nie potraktował ich jak zwierzęta”.
Zdjęcia uwieczniające uchodźców tulących wyczerpane dzieci oraz ciepłe ro-
zumiejące gesty Europejczyków pomagających przybyszom są przeciwstawiane
obrazom, w których dominuje negatywna interpretacja działań, zachowań, 
a nawet wyglądu uchodźców113. 

Obrazom interpretującym uchodźców jako bestie i zwierzęta przeciwsta-
wiane są obrazy nieludzkich warunków, w jakich zmuszeni są przebywać ludzie
w obozach dla uchodźców. O torturach, gwałtach, braku zaspokajania podsta-
wowych potrzeb ludzi stłoczonych w ośrodkach dla uchodźców w Libii, Serbii,
we Włoszech czy w Grecji pisze Magdalena Chrzczonowicz na podstawie mate-
riałów publikowanych przez międzynarodową
organizację „Lekarze bez Granic” (Médecins
Sans Frontières)114. Obrazy te niosą przesłanie –
to nie oni są zwierzętami, to my traktujemy ich
jak zwierzęta. 

112 Badania przeprowadziło Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego w ramach sondażu „Postawy Polaków względem uchodźców i kryzysu migra-
cyjnego”, przy pomocy tzw. skali dehumanizacji polegającej na wyborze z ciągu ewolucyjnego postaci,
która miałaby się badanemu kojarzyć z uchodźcą. Por. A. AMBROZIAK, Prawie połowa Polaków i Polek od-
mawia człowieczeństwa uchodźcom. Nowy sondaż postaw, Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „oko.press”
24.06.2017, <https://oko.press/prawie-polowa-polakow-polek-odmawia-czlowieczenstwa-uchodzcom-
nowy-sondaz-postaw-wobec-uchodzcow/> (dostęp: 12.12.2017); por. CENTRUM BADAŃ NAD UPRZEDZE-
NIAMI, VII Seminarium Tajfelowskie, <http://cbu.psychologia.pl/pl/wydarzenia/seminarium-tajfelowskie/
vii-seminarium-tajfelowskie-warszawa-23-06-2017> (dostęp: 12.12.2017).

113 „Są pierwszymi, którzy nie potraktowali nas jak zwierzęta”. Te zdjęcia poruszyły sieć, „tvn24.pl” 11.09.2015,
<https://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/poruszajace-zdjecia-uchodzcow,576244.html> (dostęp:
12.12.2017).

114 M. CHRZCZONOWICZ, „Najlepiej odesłać ich z powrotem do Libii”, czyli mity o uchodźcach. Lekarze bez
Granic je obalają, Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „oko.press” 25.04.2017, <https://oko.press/najlepiej-
odeslac-powrotem-libii-czyli-mity-o-uchodzcach-lekarze-bez-granic-je-obalaja/> (dostęp: 12.12.2017). 51
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Sprzeciw wobec antyuchodźczego dyskursu i jego skutków podejmują
także naukowcy. Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wy-
dziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego szuka sposobów i „możliwości
wyjścia z kryzysu”. Przeanalizował on fenomen polskiego „kryzysu postaw”
wobec uchodźców. Wskazał na negatywny wpływ mediów na kształtowanie
antyuchodźczych postaw, doszedł także do wniosku, że „Wpływ mediów na po-
stawy wobec muzułmanów jest szczególnie silny u tych osób, które nie posiadają
innych źródeł wiedzy o wyznawcach tej religii”115. Szczególnie podatni na nega-
tywny przekaz (mediów i dorosłych) są najmłodsi, którzy wykazują największy
poziom lęku i odpowiadających mu negatywnych postaw. M. Bilewicz stoi 

na stanowisku, że problem braku kontaktu 
z uchodźcami paradoksalnie czyni ludzi bar-
dziej podatnymi na komunikaty medialne.
Wskazuje też na sprawdzoną skuteczność dzia-
łań informacyjnych oraz integrujących116. 

iii. stawianie się w miejscu uchodźców (zmiana 
perspektywy) – topos spłacania długu moralnego117

W ramach narracji prouchodźczej kluczowe jest przeciwstawianie się nega-
tywnym emocjom i budzenie większej otwartości oraz empatii. Pierwszym kro-
kiem jest uświadomienie odbiorcom, że sami mogą być uchodźcami oraz że
ich przodkowie nimi byli. Uznanie sytuacji uchodźczej za potencjalnie możliwą

stanowi warunek wstępny otwarcia. Nato-
miast przypominanie losów Polaków, którzy
doświadczali wsparcia na obczyźnie, jest formą
odwoływania się do moralnego długu zaciąg-
niętego przez Polaków w wielkiej wspólnocie
narodów. 

115 M. BILEWICZ, Kryzys uchodźczy jako kryzys postaw, „Nauka online. Portal magazynu PAN Academia”
2015, <http://www.naukaonline.pl/serwis/item/2476-kryzys-uchodzczy-jako-kryzys-postaw> (dostęp:
17.02.2017).

116 Ich skuteczność została potwierdzona w przypadku akcji prowadzonej w ośrodku dla Czeczenów
w Łomży. Doktor hab. Michał Bilewicz jest kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wy-
dziale Psychologii UW. Por. tamże.
117 Por. A. GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA, Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, dz. cyt., p. 3.2.2.52
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W ramach przywoływanego już happeningu pt. Jezus też był uchodźcą
w Krakowie i Wadowicach manifestanci demonstrowali hasła odwołujące się
do polskiego uchodźstwa: Polscy uchodźcy w Iranie 116 000 – II wojna świa-
towa; Rząd RP na uchodźstwie 1939–1990; Polonia – 20 mln ludzi; Powstanie
listopadowe – uchodźcy z Polski, głównie mężczyźni; Stan wojenny – 1 milion
Polaków na uchodźstwie. Rzecznik KOD wyjaśniła intencje akcji: „Chcemy po-
kazać krakowianom, że uchodźcy są ofiarami wojny i potrzebują naszej pomocy.
Chcemy przypomnieć, że Polacy też – w całej historii naszego narodu – wielo-
krotnie korzystali z pomocy ludzi z innych krajów”118. 

W dyskurs prouchodźczy angażują się również pojedyncze osoby, na przy-
kład ks. prof. Alfred Wierzbicki także przypomina o „długu wobec innych na-
rodów, które nas przyjmowały i nadal przyjmują”119. Profesor Monika Płatek na
łamach „Gazety Wyborczej” przywołała sławnych rodaków działających na emi-
gracji: Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszkę, Ernesta Malinowskiego, Fry-
deryka Chopina, Marię Curie-Skłodowską120. Mniej poprawny był dziennikarz 
i publicysta Tomasz Lis, brutalnie konfrontując się z uprzedzeniami wobec
uchodźców (dotyczącymi m.in. zagrożenia pasożytami) i dokonując na Twit-
terze wpisu: „Iran przyjął tysiące polskich zawszonych, wynędzniałych sierot,
które szły z Armią Andersa. Nie bano się pasożytów?” @lis_tomasz (wpis 
z 15.10.2015). 

Kolejny etap przełamywania strachu, niechęci i uprzedzeń polega na kon-
frontacji z samym lękiem, z jego źródłem. Aktorka Alina Czyżewska, wyjeżdża-
jąc jako wolontariusz, aby pomagać uchodźcom na wyspie Lesbos, chciała w
ten sposób zademonstrować brak lęku w porównaniu z paraliżującym w kraju
Polaków strachem przed uchodźcami121. Takie doświadczenie zaleca na portalu
Wiara.pl ks. Włodzimierz Lewandowski, jako swoiste wyzwanie, które polega
na doświadczeniu „zmiany perspektywy”122. 

118 Por. Happening KOD w Krakowie: „Jezus też był uchodźcą!”, dz. cyt.
119 Nie oczekuję, że rządzący będą deklarować swoją wiarę, oczekuję minimalnej przyzwoitości, dz. cyt. 
120 Por. M. PŁATEK, Gdyby Józef uchodźca z Jezusem dzieciątkiem zapukał do Polski bram? Żyd ze Wschodu,

z obcej kultury i innej wiary, „Wyborcza.pl” 18.01.2018, <http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/
7,127763,22868851,szopka.html> (dostęp: 14.02.2018).

121 „Podczas pobytu na Lesbos więcej zła doświadczyłam od Polaków – w tym całym hejcie i niena-
wiści. Tam nikt nic złego mi nie zrobił”; A.J. DUDEK, Alina Czyżewska: Boicie się tych strasznych uchodźców?
To patrzcie na mnie, bo ja się nie boję, „Wyborcza.pl” 7.09.2017, <http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,115167,22335302,alina-czyzewska-boicie-sie-tych-strasznych-uchodzcow-to-patrzcie.html?
disableRedirects=true> (dostęp: 4.02.2018).

122 W. LEWANDOWSKI, Zmiana perspektywy, „wiara.pl” 11.01.2018, <http://info.wiara.pl/doc/4447120.
Zmiana-perspektywy> (dostęp: 30.01.2018). 53

renata jasnos
polski dyskurs antyuchodźczy jako współczesna aktualizacja…

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 53



iv. demaskowanie fałszywych usprawiedliwień – topos 
humanitaryzmu i topos solidarności

Dyskurs prouchodźczy odwołuje się do podstawowej, w odniesieniu do dru-
giego człowieka, zasady humanitaryzmu, polegającej na ludzkim traktowaniu
oraz ludzkiej solidarności. Zawierają ją hasła demonstrowane na przywoływa-
nym już wyżej happeningu: Bądź człowiekowi człowiekiem, solidarni z ofiarami
wojny123.

Głos w kwestii humanitarnego traktowania uchodźców zabierają różne
osoby. Prymas abp Wojciech Polak odwołał się do imperatywu moralnego,
wskazując konieczność otwartej postawy i pomocy w sytuacji, kiedy ludzie 

uciekają przed zagrożeniem życia, cierpieniem 
i niesprawiedliwością124.

Ksiądz prof. Alfred Wierzbicki, kierujący
Katedrą Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego, mówił o współczesnym „egzaminie z człowieczeństwa” i „egzaminie 
z solidarności”, ale w swojej wypowiedzi odwołał się także do „podstawowej
przyzwoitości”125. 

Demaskowanie fałszywych powodów i pretekstów, aby nie udzielić po-
mocy, stanowi kluczową strategię opcji prouchodźczej realizowaną w ramach
dyskursu przez wiele osób. Stosuje ją na przykład prymas abp Wojciech Polak
w homilii podczas mszy rozpoczynającej nowy rok 2018. Odwołując się do słów
papieża Franciszka, przeciwstawił się retoryce, która „wyolbrzymia zagrożenia

dla bezpieczeństwa narodowego lub koszty
przyjęcia nowych przybyszów, lekceważąc 
w ten sposób godność ludzką, którą należy
uznać we wszystkich, bo są synami i córkami
Boga”126. 

Artur Bartkiewicz na łamach „Rzeczpo-
spolitej” pisze, że „przyjęcie opcji «to jest wasz 

123 Por. Happening KOD w Krakowie: „Jezus też był uchodźcą!”, dz. cyt.
124 Chrześcijański kształt patriotyzmu, „wiara.pl” 19.02.2018, <http://kosciol.wiara.pl/doc/3955515.Trwa-

konferencja-Uchodzcy-pytanie-o-fundamenty-Europy> (dostęp: 12.03.2018).
125 Nie oczekuję, że rządzący będą deklarować swoją wiarę, oczekuję minimalnej przyzwoitości, dz. cyt. 
126 Prymas Polak: „Ci, którzy podsycają strach przed migrantami, sieją przemoc”, „wPolityce.pl” 1.01.2018,

<https://wpolityce.pl/polityka/374373-prymas-polak-ci-ktorzy-podsycaja-strach-przed-migrantami-
sieja-przemoc> (dostęp: 23.02.2018).54

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

Alfred Wierzbicki mówił o współczesnym 
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problem» kultywuje w nas to, co najgorsze. Zachęca do odwracania głowy. Za-
mykania oczu. Godzenia się na zło pod warunkiem, że to nie my tego zła do-
świadczamy. […] Krzyku cierpiących nie słychać, gdy są odpowiednio daleko”127.

Demaskowanie fałszywych usprawiedliwień odbywa się także poprzez od-
woływanie się do sprawdzonych i rzeczowych informacji, poprzez odkłamywa-
nie i przełamywanie stereotypów czy mitów. Magdalena Chrzczonowicz
odsłania, definiuje i podważa mity o uchodźcach, opierając się na opracowaniu
organizacji „Lekarze bez Granic”, którzy demaskują wspomniane mity128. Mity
te służą deprecjacji uchodźców, stanowią usprawiedliwienie dla niepodejmo-
wania pomocy i próbę mentalnego odsunięcia problemu129.

v. przezwyciężanie strachu przez poznawanie – zrozumieć
strach i topos europy wielokulturowej

Demaskowanie źródeł lęku, przywracanie proporcji i szacowanie realnych za-
grożeń to podstawowe cele działania w ramach strategii przezwyciężania strachu.
Wyżej omówiono już działania, które polegały na konfrontacji z uchodźcami
albo poprzez zaproszenie ich do klasy szkolnej, albo poprzez pokazanie klientom
piekarni zaplecza, gdzie imigranci przygotowują kupowane przez nich pieczywo,
albo poprzez podróż do obozu uchodźców, aby pomóc i zademonstrować po-
stawę przeciwną wobec postaw strachu, niechęci i obojętności.

Zrozumieć strach. W nurcie dyskursu prouchodźczego przywoływane są
także wyniki prowadzonych badań, mających na celu poznawanie źródeł lęków

127 A. BARTKIEWICZ, Jak nie usłyszeć krzyku uchodźców, „Rzeczpospolita – Opinie” 20.05.2017, <http://www.
rp.pl/Opinie/170529960-Bartkiewicz-Jak-nie-uslyszec-krzyku-uchodzcow.html> (dostęp: 2.02.2018).
128 DOCTORS WITHOUT BORDERS, 11 Things you thought you knew about Europe’s „migration crisis”, <http:
//europe.msf.org.uk/> (dostęp: 7.02.2017). 

129 Mit 3: „Uchodźcy powinni zatrzymać się przede wszystkim w krajach muzułmańskich”. To hasło
ma przekonać, że nie powinni do nas przybywać. Ale rzeczywiście przybywa ich zaledwie kilka procent.
A w populacji europejskiej owe „hordy” stanowią 0,6% ludności. Mit 4: „Uchodźcy to młodzi mężczyźni”.
Według danych UNHCR 43% przybywających stanowią kobiety i dzieci. Mit 5: „Uchodźcy powinni wró-
cić do domów i walczyć o swój kraj”. W przypadku Syrii wymienione jest aż 7 różnych państw i sił zwal-
czających się wzajemnie, to nie jest wojna o niepodległość, ale skomplikowany, wieloletni, wyniszczający,
krwawy konflikt wielu sił. Mit 8: „Większość uchodźców pochodzi z bezpiecznych państw, w których
nie ma wojny”. Większość (59%) przybywających ucieka z państw, na terenie których trwają krwawe
walki i prześladowania (Syria, Afganistan, Nigeria, Irak, Erytrea). Dane z 2016 roku. M. CHRZCZONOWICZ,
„Najlepiej odesłać ich z powrotem do Libii”, czyli mity o uchodźcach. Lekarze bez Granic je obalają, Ośrodek Kon-
troli Obywatelskiej „oko.press” 25.04.2017, <https://oko.press/najlepiej-odeslac-powrotem-libii-czyli-mity-
o-uchodzcach-lekarze-bez-granic-je-obalaja/> (dostęp: 12.12.2017). 55
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i ich przezwyciężanie. Badania Michała Bile-
wicza z Centrum Badań nad Uprzedzeniami
(UW) mogą prowadzić do wniosku, że pro-
blem i paradoks polega na tym, że w Polsce
prawie nie ma uchodźców i to powoduje brak
możliwości przełamywania uprzedzeń. Uprze-

dzenia i lęki rozbudzone przez przekaz medialny (główne źródło uprzedzeń 
wg badań) nie mogą zostać skonfrontowane z rzeczywistością, tj. z prawdzi-
wymi uchodźcami, gdyż w Polce prawie ich nie ma130. 

Przełamywanie irracjonalnego lęku następuje także poprzez próby zrozu-
mienia, kto i dlaczego go wzbudza. Kreowana w mediach, w opisany wcześniej
sposób, atmosfera, a nawet „kultura strachu” wydaje się służyć pewnemu celowi.

„Odpowiednio wzbudzony lęk jest jednym 
z najskuteczniejszych mechanizmów skłania-
jących do działania” – przypomina Katarzyna
Sobczak131. Strach jest zdolny „odkształcić
nawet najgłębsze struktury ludzkiego ducha,
zniszczyć samą naturę człowieka” – podkreśla

Jan Rokita132. Na portalu Ośrodka Kontroli Obywatelskiej „oko.press”, który de-
klaruje, że sprawdza fakty (prowadząc śledztwa dziennikarskie i pełniąc rolę
obywatelskiej kontroli władzy), Monika Prończuk pisze o „narracji strachu” 

i o „polityce zarządzania strachem”. Jak uważa
autorka, rządzący utrzymują wysokie poparcie
jako ci, którzy „bronią Polski przed «obcymi»
[…]. Gwarantują bezpieczeństwo, łagodząc
lęki, które sami rozbudzają”133. 

W dyskurs opcji prouchodźczej wpisują się
także akcje mające na celu przywracanie wła-

ściwych proporcji w ocenach postrzeganego zagrożenia ze strony uchodźców.
Są to rozklejane co pewien czas w różnych miastach, m.in. przez Sympatyków

130 Por. M. BILEWICZ, Kryzys uchodźczy jako kryzys postaw, dz. cyt.
131 K. SOBCZAK, Kultura strachu. Dyskurs i retoryka w mediach, dz. cyt., s. 276. Katarzyna Sobczak odwołuje

się do Dariusza Dolińskiego; por. D. DOLIŃSKI, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005.
132 J. ROKITA, Strach i polityka, dz. cyt., s. 457.
133 M. PROŃCZUK, Uchodźcy są wśród nas. Nie tylko Orban ich przyjmuje. W 2016 przyjęliśmy 657 osób, status

uchodźcy dostało 40 Syryjczyków, Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „oko.press” 17.01.2018, <https://oko.
press/orban-kaczynski-takze-przyjmuje-uchodzcow-2016-r-osob-najwiecej-syrii/> (dostęp: 22.02.2018).56
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Komitetu Obrony Demokracji, plakaty dostępne do pobrania na portalu „Skwer
Wolności”134. Ich treści mają na celu konfrontować wyolbrzymione lęki z realnymi
zagrożeniami, które paradoksalnie specjalnego lęku nie budzą. Nie brakuje 
w nich sarkazmu: „1200 Polek zgwałconych w 2015 r. – ale spokojnie, gwałcili
nasi”, „5500 Polaków pobitych w 2015 r. – ale spokojnie, bili nasi”, „95 000 polskich
domów obrabowanych w 2015 r. – ale spokojnie, rabowali nasi”, „500 Polaków
zamordowanych w 2015 r. – ale spokojnie, mordowali nasi”. Plakaty te również
„podbijają polski internet”, jak głosi tytuł artykułu na stronie „natemat.pl”135. 
W Internecie krąży także popularne hasło oparte na podobnej konfrontacji 
zagrożenia mało prawdopodobnego z zagrożeniem realnym, które jednak lęku
nie budzi: „Nie zabiją cię uchodźcy, tylko cukrzyca”. Ta groteskowa konfrontacja
różnych kategorii zagrożeń obliczona jest na
budzenie refleksji nad mechanizmami wywo-
ływanych lęków oraz podatności na manipu-
lacje dokonujące się poprzez dyskurs. 

Odrębną taktyką działania (w ramach
strategii argumentacyjnej) w dyskursie opcji
prouchodźczej jest przypominanie wielokul-
turowości stanowiącej status quo Rzeczpo-
spolitej w minionych wiekach, a zarazem odwołanie się do toposu Europy
wielokulturowej. Autorzy opracowań uświadamiają, że jednorodność etniczna
Polski powojennej to nowa sytuacja, która jest skutkiem drugiej wojny świa-
towej, a nie efektem naturalnych procesów przemian. Wielokulturowość 
w dziejach Polski stanowi przedmiot wielu opracowań, badań oraz podejmo-
wanych dyskusji136. 

134 „Skwer Wolności”, <https://www.skwerwolnosci.eu/> (dostęp: 12.03.2018).
135 Te plakaty podbijają polski internet. Pokazują prawdę o rzeczywistych sprawcach przemocy, <http://

natemat.pl/216479,te-plakaty-podbijaja-polski-internet-pokazuja-prawde-o-rzeczywistych-sprawcach-
przemocy> (dostęp: 12.09.2017).

136 Por. M. MINAŁTO, Wielokulturowość w dziejach Polski, „Gazeta.pl” 22.01.2015, <http://
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,156046,6972491,Wielokulturowosc_w_dziejach_Polski.html> (do-
stęp: 17.09.2017); D. ANGUTEK, Wielokulturowość w Polsce. Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etno-
logii, „Filo-Sofija” 2017, nr 36/1, s. 249–265; A. SADOWSKI, Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego 
i inteligentnego rozwoju Polski, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2016, nr 4(82), s. 69–82; Międzykulturowość
w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów, red. K. BIAŁEK, Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE, Warszawa
2015; i wiele innych; A. CHODUBSKI, „Swoi” i „obcy” w rzeczywistości mniejszości narodowych i etnicznych 
w Polsce, w: Kultura polityczna w Polsce, t. IV: Swoi i obcy, red. M. KOSMAN, Poznań 2005, s. 21–36. 57

renata jasnos
polski dyskurs antyuchodźczy jako współczesna aktualizacja…

Ta groteskowa konfrontacja różnych 
kategorii zagrożeń obliczona jest 
na budzenie refleksji nad mechanizmami 
wywoływanych lęków oraz podatności 
na manipulacje dokonujące się poprzez 
dyskurs

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 57



vi. wskazywanie na sprzeczność między wymogami 
ewangelii a postawą antyuchodźczą – konfrontowanie 
z biblią, ewangelią i osobą jezusa

Przeciwnicy przyjmowania uchodźców przed-
stawiają siebie jako obrońców wiary, tradycji 
i kultury chrześcijańskiej. Toteż kluczową stra-
tegią wykorzystywaną w dyskursie jest wska-
zywanie na podstawową sprzeczność między
postawą antyuchodźczą a postawą Jezusa 
i wymogami, jakie stawia On swoim wyznaw-
com, wskazywanie na sprzeczność między 
odmawianiem pomocy potrzebującym a zasa-
dami etycznymi i normami moralnymi Nowego 
Testamentu.

Jezus też był uchodźcą

W dyskursie prouchodźczym pojawiają się nawiązania do ewangelicznych 
dziejów, do tego, że także Jezus był uchodźcą137. Było to hasło wiodące przywo-
ływanego już happeningu. Kolejna sentencja wykorzystana w manifestacji za-
wiera odwołanie do polskiej tradycji gościnności: Gość w dom – Bóg w dom.
Służyła ona budzeniu refleksji nad tym, że w uchodźcy także można spotkać
Chrystusa. 

Dyskutujący przywołują też słowa papieża Franciszka, który w czasie 
Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy podkreślał, że pomaganie uchodźcom
to „okazja do spotkania z Jezusem”138. Magdalena Płatek na łamach „Gazety 
Wyborczej” w okresie bożonarodzeniowym pytała jednak z pesymizmem: co
by się stało Gdyby Józef uchodźca z Jezusem dzieciątkiem zapukał do Polski
bram?139. 

137 Por. Mt 2,13–15. 
138 B. GOLUCH, Papież Franciszek o uchodźcach: należy ich chronić, promować i integrować, „wiadomości.wp.pl”

14.01.2018, <https://wiadomosci.wp.pl/papiez-franciszek-o-uchodzcach-nalezy-ich-chronic-promowac-
i-integrowac-6209313024395393a> (dostęp: 4.02.2018).

139 M. PŁATEK, Gdyby Józef uchodźca z Jezusem dzieciątkiem zapukał do Polski bram?, dz. cyt.58
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Jezus utożsamia się z potrzebującymi

Szczególny akcent dyskursu prouchodźczego stanowią tradycyjne dekoracje
grobu Pańskiego przygotowywane w czasie Triduum Paschalnego. Niektóre 
z nich nawiązują do sytuacji ginących w morzu uchodźców. W kościele w parafii
św. Mikołaja w Bydgoszczy w 2016 roku grób Pański miał kształt pontonu, w ja-
kich uchodźcy próbują się dostać do Europy. Grób w krypcie ojców pijarów 
w Krakowie w 2017 roku znajdował się „w wodnej toni morskiej”, w której „uno-
siły się” zawieszone manekiny utworzone z usztywnionych, ale „pustych” ubrań.
Figury Jezusa nie było, tylko monstrancja podkreślała obecność Tego, którego
cierpienie i śmierć wyrażały symboliczne „ciała” tych, którzy utonęli. 

Bój się Boga, nie uchodźców

Najmocniejsze argumenty dyskursu opcji pro-
uchodźczej opierają się na motywie Sądu
Ostatecznego, przy czym kluczowe jest nawią-
zanie do ewangelicznej sceny, w której Jezus
zdradza kryteria sądowego wyroku. Motyw sądu jest często wykorzystywany
w dyskursie. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, podczas tra-
dycyjnej bożonarodzeniowej pasterki (mszy pasterskiej) przypominał ewange-
liczną scenę Sądu Ostatecznego i deklarowaną przez Jezusa miłość wobec tych,
którzy są utrudzeni i zagubieni, także migrantów. Zacytował również fragment
Ewangelii, w którym Jezus utożsamia się z potrzebującymi, w tym – z przyby-
szami. Jezus odwołuje się do dnia, w którym Syn Człowieczy140 odbędzie sąd
nad wszystkimi narodami: „Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie […]. Wówczas zapytają i ci: Panie,
kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem […]. Wtedy
odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jed-
nemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”141 (por. Mt 25,31–46). 

140 Tytuł, jakim Jezus nazywał sam siebie, nawiązujący do proroctwa z Księgi Daniela (por. Dn 7,9–14). 
141 P. SMOROŃ, Abp Gądecki: W kwestii uchodźców punktem odniesienia musi być człowiek, „wiara.pl” 25.12.2017,

<http://info.wiara.pl/doc/4396140.Abp-Gadecki-W-kwestii-uchodzcow-punktem-odniesienia-musi-byc>
(dostęp: 30.01.2018). 59
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Perspektywa eschatologiczna – spojrzeć z szerszej perspektywy 
i w perspektywie wiary

W ramach dyskursu podejmowane są także refleksje nad teologicznym wymia-
rem dziejów. Niektórzy duchowni starają się odczytywać znaki czasu. Biskup
Krzysztof Zadarko wskazał na głębszy sens trudnych wydarzeń i wyzwań, przed
którymi stają wierzący, widząc w nich także Boży zamysł. Odwołując się do słów
papieża Franciszka, podkreślił, że „imigranci i uchodźcy stanowią część historii
zbawienia. – Bóg chce w tych ludziach objawić swoją chwałę. Chce objawić swo-
ich proroków, aby Jego zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. Jest to tak wielkie
i trudne wyzwanie, że dla wielu katolików duchownych i świeckich jest praktycz-
nie niewykonalne. Do tej pory w naszym [polskim – przyp. red.] Kościele nie do-
tykaliśmy tego problemu i tego tematu – bo nie było problemu uchodźców na
taką skalę – mówił przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Migracji”142. 

Miłość bliźniego – najważniejsze przykazanie Jezusowej Ewangelii 

Kluczowy argument w dyskursie prouchodź-
czym odwołuje się do zasady humanitaryzmu.
W Biblii przyjmuje on postać „prawa miłości”.
Arcybiskup Stanisław Gądecki, nawiązując do
orędzia papieża Franciszka, przypomina: „Biblia
uczy, że Bóg miłuje cudzoziemca, udzielając

mu chleba i odzienia; dlatego napomina: Wy także miłujcie cudzoziemca, bo
sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej”143. 

Przeciwstawiając się antyuchodźczym argumentom, mówiącym, iż przyby-
sze obcy kulturowo nie są naszymi bliźnimi144, obrońcy uchodźców odwołują

142 R. PASTWA, Bp Zadarko: Gdzie jest Chrystus, gdy mówimy o migrantach i uchodźcach?, „Gosc.pl” 15.01.2017,
<http://lublin.gosc.pl/doc/3655302.Bp-Zadarko-Gdzie-jest-Chrystus-gdy-mowimy-o-migrantach-i> (do-
stęp: 12.01.2018).
143 Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2018 roku. Migranci i uchodźcy:
mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju, <https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/
peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.pdf> (do-
stęp: 12.02.2018); por. P. SMOROŃ, Abp Gądecki: W kwestii uchodźców punktem odniesienia musi być czło-
wiek, dz. cyt.
144 „Uchodźcy nie są naszymi bliźnimi i miłość bliźniego wobec nich nas nie obowiązuje” – wyjaśnił 
w prywatnej rozmowie ksiądz katolicki. Por. Uchodźcy i miłość bliźniego, „Tygodnik Powszechny” 6.11.2017,
<https://www.tygodnikpowszechny.pl/uchodzcy-i-milosc-blizniego-150755> (dostęp: 12.01.2018). 60
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się do nauczania Jezusa i podkreślają, iż chrześcijańskie prawo miłości dotyczy
każdego człowieka145. Biskup Krzysztof Zadarko na konferencji „Uchodźcy – 
pytanie o fundamenty Europy” tłumaczył: „Kościół mówi jednoznacznie: wo-
bec uchodźcy, niezależnie od jego pochodze-
nia i religii, Kościół winien okazać miłość bliź-
niego”146. Prymas abp Wojciech Polak wyjaśniał
podczas obchodów Światowego Dnia Mi-
granta i Uchodźcy, iż sam Bóg powierza wie-
rzącym tych, którzy są potrzebującymi: „Bóg
powierza miłości Kościoła każdego człowieka
zmuszonego do opuszczenia swojej ojczyzny.
Zgodnie z najważniejszym przykazaniem Bożym, powinniśmy się nauczyć ko-
chać obcego jak siebie samego”147. 

Inni odwołują się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, przy po-
mocy której Jezus odrzuca pytanie uczonego w Prawie „kto jest moim bliźnim?”
i stawia w zamian inne: kto okazał się bliźnim dla człowieka będącego w po-
trzebie? (por. Łk 10,30–37). W ten sposób podnosi wymagania wobec wie-
rzącego, który powinien okazywać wsparcie już nie tylko członkom własnej
wspólnoty religijnej czy etnicznej, ale każdemu potrzebującemu człowiekowi.
Niektórzy odnajdują w przypowieści również elementy alegoryczne, a nawet
porównują Syrię i jej umęczonych mieszkańców do pobitego, umierającego
człowieka, który leżał przy drodze pozostawiony łasce przypadkowych prze-
chodniów. Katolicki portal Wiara.pl cytuje słowa kard. Mario Zenariego, nun-
cjusza apostolskiego w Syrii, nawiązującego do Jezusowego opowiadania: „Syria
jest wędrowcem z przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie – pobitym, ogra-
bionym i porzuconym na pastwę losu. Dziś na tej ziemi walczą nie tylko wojska
syryjskie, ale i żołnierze pięciu najpotężniejszych armii świata”148. 

145 Kto jest moim bliźnim?, „eKAI” 8.01.2018, <https://ekai.pl/kto-jest-moim-bliznim/> (dostęp:
12.02.2018).

146 Trwa konferencja „Uchodźcy – pytanie o fundamenty Europy”, „Wiara.pl” 8.06.2017, <http://kosciol.
wiara.pl/doc/3955515.Trwa-konferencja-Uchodzcy-pytanie-o-fundamenty-Europy> (dostęp:
14.03.2018).

147 Wypowiedź w Inowrocławiu podczas mszy św. odprawionej w 104. Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy. Por. W całej Polsce modlono się w intencji uchodźców, „eKAI” 14.01.2018, <https://ekai.pl/
w-calej-polsce-modlono-sie-w-intencji-uchodzcow/> (dostęp: 13.02.2018).

148 Kard. Zenari: ósmy rok syryjskiego piekła, „wiara.pl” 16.03.2018, <http://kosciol.wiara.pl/doc/4565854.
Kard-Zenari-osmy-rok-syryjskiego-piekla> (dostęp: 22.03.2018). 61
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Chrześcijańskie być albo nie być

W wypowiedziach wpisujących się w argumentacje prouchodźcze są również
takie, które odwołują się do podstawowych zasad bycia chrześcijaninem, 
a nawet odmawiają miana chrześcijanina i wierzącego tym, którzy odwracają
się od uchodźców. 

Arcybiskup Stanisław Gądecki, podczas Konferencja z okazji 104. Dnia Mi-
granta i Uchodźcy, żądał poszanowania zasad Ewangelii. Wyjaśniał, że każdy
chce żyć w bezpieczeństwie, ale jeśli taka postawa dominuje, to nie jest to po-
stawa chrześcijańska. „Nami kieruje Ewangelia i chcielibyśmy, aby kierowała ona
ludźmi w kraju katolickim”149. 

Jeszcze mocniejsza była wypowiedź by-
łego sekretarza generalnego KEP, bpa Tadeusza
Pieronka: „Nieprzyjmowanie uchodźców jest
praktycznym zrezygnowaniem z bycia chrze-
ścijaninem”150. 

g. kontekst kultyczny dyskursu – kult miłosierdzia 
i ruchy intronizacyjne

W analizie dyskursu bardzo ważne są kon-
teksty. Badanie dyskursu poprzez konfronto-
wanie szeroko rozumianego tekstu z jego
kontekstami pozwala na ustalenie istniejących
odniesień i zależności, a w konsekwencji na
odczytanie nowych warstw znaczeniowych151.

Dodatkowy i szczególny kontekst dla dys-
kursu antyuchodźczego, mający znaczenie 

w jego interpretacji, stanowią dwa fenomeny kształtujące świadomość reli-
gijną polskich katolików. Pierwszym jest kult miłosierdzia Bożego. Jako prawda

149 Por. Konferencja z okazji 104. Dnia Migranta i Uchodźcy, „eKAI” 16.01.2018, <https://ekai.pl/
przewodniczacy-kep-w-podejsciu-do-uchodzcow-nie-kierujemy-sie-statystykami/> (dostęp: 12.02.2018).

150 J. NIZINKIEWICZ, Bp Pieronek: Przyjęcie uchodźców to obowiązek, „Rzeczpospolita” 17.05.2018,
<http://www.rp.pl/Kosciol/305179879-Bp-Pieronek-Przyjecie-uchodzco w-to-obowiazek.html> (do-
stęp: 24.03.2018).

151 Por. V. KOPIŃSKA, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie, 
dz. cyt., s. 317.62
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teologiczna miłosierdzie Boże stało się w ostatnich dwudziestu latach przedmio-
tem szczególnego zgłębiania, zainspirowanego przesłaniem polskiej świętej sio-
stry Faustyny Kowalskiej, beatyfikowanej i kanonizowanej w latach 1993 i 2000,
oraz właśnie w Polsce rozwijanego kultu, którego wyrazem była budowa wiel-
kiego sanktuarium – bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskiej dzielnicy – 
Łagiewniki152. 

Drugi fenomen określający świadomość religijną przynajmniej części wierzą-
cych w Polsce dotyczy myślenia o Polsce jako o szczególnym miejscu obecności
Chrystusa, co wyraża się w akcie intronizacji, jaki miał miejsce w 2016 roku, 
w 1050. rocznicę Chrztu Polski (i zarazem w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Hie-
rarchowie starali się przekonać wiernych, że w proklamacji religijnego Aktu Przy-
jęcia Chrystusa za Króla i Pana nie chodzi o intronizację na króla Polski153, jednak
dla wielu wiernych te wyjaśnienia nie stanowiły
podstawy dla zmiany przekonania o takim
właśnie wymiarze uroczystości154. Wyrazem
myślenia części polskich katolików o swojej 
ojczyźnie jako miejscu szczególnej obecności 
Jezusa Chrystusa była zakończona w 2010 roku
budowa monumentalnego posągu Chrystusa
Króla w Świebodzinie (33 m/36 m z koroną)155. 

152 Konsekrowanego 17 sierpnia 2012 r. przez Jana Pawła II. 
153 Biskup Roman Pindel odwoływał się do dokumentu Kongregacji Nauki Wiary z 21 listopada

2002 r., podkreślając, że „katolicy nie powinni spodziewać się, że państwo ziemskie kiedykolwiek stanie
się państwem Bożym, zanim nastąpi paruzja” i zarazem wyraził nadzieję, że akt przyniesie duchowe
dobro: „Wydaje się, że to wszystko wskazuje na dobro, jakiego możemy spodziewać się po akcie, w któ-
rym Polacy wyznają w swoim sercu i swoimi ustami panowanie Jezusa Króla i Pana w nich samych 
i w całej Ojczyźnie”. Por. Bp Pindel w Łagiewnikach: pragniemy wyznać w sercu, że Chrystus jest Królem,
„eKAI.pl” 19.11.2016, <https://ekai.pl/bp-pindel-w-lagiewnikach-pragniemy-wyznac-w-sercu-ze-chrystus-
jest-krolem/> (dostęp: 5.02.2018).

154 Nawet dziennikarz „Gazety.pl” przygotowującej relację z uroczystości nie zauważał różnicy. Por.
Oficjalnie: Jezus Chrystus „Królem Polski”. Prezydent, posłowie i 6 tys. ludzi wzięło udział w uroczystości, „Gazeta.pl”
19.11.2016, <http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,21000510,tlumy-na-intronizacji-jezusa-
na-krola-polski-uroczystosc-trwa.html> (dostęp: 12.12.2017). Ruchy intronizacyjne były aktywne już
wcześniej. W 2012 r. na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej zamieszczono materiał, w którym
podkreślano wówczas, że „biskupi absolutnie nie zgadzają się z ideą intronizacji Chrystusa na króla 
Polski”. Wymieniano wówczas aż pięć ruchów intronizacyjnych. Por. Nie wystarczy obwołać Chrystusa
Królem Polski, „eKAI” 25.11.2012, <https://ekai.pl/nie-wystarczy-obwolac-chrystusa-krolem-polski/> (do-
stęp: 28.01.2018).

155 Poświęcenie figury Chrystusa Króla w Świebodzinie, „eKAI” 18.11.2010, <https://ekai.pl/poswiecenie-
figury-chrystusa-krola-w-swiebodzinie/> (dostęp: 12.11.2017). 63

renata jasnos
polski dyskurs antyuchodźczy jako współczesna aktualizacja…

Hierarchowie starali się przekonać wiernych, 
że w proklamacji religijnego Aktu Przyjęcia
Chrystusa za Króla i Pana nie chodzi 
o intronizację na króla Polski, jednak dla 
wielu wiernych te wyjaśnienia nie stanowiły
podstawy dla zmiany przekonania o takim 
właśnie wymiarze uroczystości

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 63



Dwa wskazane fenomeny obrazujące świadomość religijną wielu polskich
katolików są wystarczające, aby dostrzec głęboką niespójność. Występuje ona
pomiędzy gorliwością i zaangażowaniem religijnym, wyrażanym poprzez opisane

akty religijne, głównie kultyczne, a odmową
świadczenia pomocy potrzebującym w oso-
bach uchodźców. 

Naród chcący w sposób szczególny stawać
się miejscem obecności Boga, budujący monu-
mentalne posągi Jezusowi Chrystusowi (w Świe-
bodzinie), ale odmawiający czynów miłosierdzia
wobec potrzebujących jest w swoich deklara-
cjach i postawach niewiarygodny. Społeczność
szerzącą na świecie kult miłosierdzia Bożego, bu-
dującą ogromne sanktuarium kultu miłosierdzia
i odmawiającą jednocześnie okazywania tego
miłosierdzia czynem wobec prawdziwie potrze-
bujących cechuje hipokryzja.

Nagannie oceniane są również przez kryty-
ków dyskursu antyuchodźczego inne praktyki
kultyczne. Takiej ocenie poddano modlitwę 
różańcową organizowaną w „obronie granic”

przed uchodźcami (potrzebującymi). „Modlitwa, nawet modlitwa o pokój, 
która w bliźnim dostrzega tylko potencjalnego wroga, jest na wskroś niechrze-
ścijańska. Różaniec odmawiany przeciw komuś – z lęku, z poczucia pogardy –
staje się drutem kolczastym, którym otaczamy Polskę” – napisał Marcin Na-
piórkowski, semiotyk kultury z Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim156. 

Uczestnicy dyskursu opcji prouchodźczej argumentują, że można się spie-
rać o to, jak zapewnić bezpieczeństwo własnym bliskim, jak sprawdzić wiary-
godność uchodźców, można mieć wątpliwości co do konkretnych decyzji 
i słusznie zabezpieczać się przed potencjalnym zagrożeniem. Jednak odma-
wianie, z założenia, pomocy wszystkim uchodźcom w sytuacji zagrożenia ich
życia jest sprzeczne nie tylko z wymogami wiary chrześcijańskiej, ale także 
z uniwersalnymi wartościami. Jak uważa ks. Artur Stopka  „sprawa uchodźców
i imigrantów, zwłaszcza tych pochodzących z innych kręgów kulturowych 

156 M. NAPIÓRKOWSKI, Do przyjaciół patriotów, „Tygodnik Powszechny” 6.11.2017, <https://www.
tygodnikpowszechny.pl/do-przyjaciol-patriotow-150760> (dostęp: 12.01.2018).64
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i religijnych, może się stać kluczowym testem dla Kościoła katolickiego 
w Polsce”157. 

Opisane religijne akty, stanowiące religijny kontekst dla dyskursu anty-
uchodźczego, uwypuklają napięcia i sprzeczności, jakie zachodzą między zaan-
gażowaniem i gorliwością religijną, wyrażaną w aktach kultu opisanych powyżej,
a odmową świadczenia pomocy potrzebującym. Zasadnicza sprzeczność wy-
stępuje między kultem Bożego miłosierdzia a odmową okazywania go czynem
wobec uchodźców. 

h. podsumowanie analizy współczesnego dyskursu 
antyuchodźczego w społeczeństwie polskim

Podejmując analizę polskiego dyskursu antyuchodźczego przyjęto jako punkt
odniesienia Księgę Jonasza odczytaną jako dyskurs o miłosierdziu Boga i wro-
gach ojczyzny. W ramach podsumowania można wskazać analogie, jakie wy-
stępują w strategiach obydwu dyskursów. Podobieństwa występują zwłaszcza
w strategiach argumentacyjnych. Są to z jednej strony strategie zastosowane 
w ramach dyskursywnej interakcji między Bogiem a prorokiem w Księdze Jo-
nasza, a z drugiej strony strategie dyskursywne we współczesnych przekazach
medialnych o tematyce uchodźczej. 

1. analogie strategii dyskursywnych w księdze jonasza

Pierwszą analogię można dostrzec w posta-
wach i działaniach wobec przeciwników dys-
kursu, które wykraczają poza przyjęte normy
zachowań, a nawet godzą w uznane autorytety
religijne. Taką postawą jest bunt przeciw Bogu
oburzonego proroka, co może być zaskocze-
niem dla czytelnika Księgi Jonasza. Podobnie
bunt i atak niektórych duchownych wobec naj-
wyższych religijnych zwierzchników (w związku
z ich żądaniem pomocy dla uchodźców) jest

157 A. STOPKA, Kościół o uchodźcach, dz. cyt. 65
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dzisiaj również zaskakujący (por. słowny atak ks. prof. E. Stańka i życzenie śmierci
dla papieża Franciszka; ataki na prymasa abp W. Polaka). 

Druga dostrzegana analogia dotyczy po-
stawy wobec tzw. grupy obcej w dyskursie
(por. grupa własna i grupa obca), czyli z jednej
strony uchodźców, a z drugiej mieszkańców
Niniwy. Postawę charakteryzuje lekceważenie
albo przemilczenia, które stają się w konsek-
wencji symboliczną anihilacją. Jonasz milczy 
o Niniwitach, nawet w ramach wymuszonej

misji mówi niewiele, nie wchodzi w relacje z mieszkańcami Niniwy. Także w dys-
kursie antyuchodźczym problemy uciekających przed śmiercią są często baga-
telizowane, opacznie interpretowane albo w ogóle przemilczane158. 

Analogie występują także w ramach pro-
uchodźczej opcji dyskursu. Obrona tych, któ-
rzy w dyskursie traktowani są jako grupa obca,
opiera się na sprzeciwie wobec anihilacji i za-
razem na odwoływaniu się do godności i praw
człowieka. Strategia ta wydaje się mieć pewną
analogię w dyskursie Księgi Jonasza, w ramach

którego Bóg zadaje Jonaszowi retoryczne pytanie, jakże miałby nie okazać litości
stu dwudziestu tysiącom ludzi? 

Strategia zmiany perspektywy i postawienia się w miejscu uchodźców 
ma analogię w biblijnej strategii, w ramach której Bóg niejako prowokuje 
Jonasza, aby popatrzył na uchodźców Jego oczami – oczami Stwórcy (por.

Jon 4,10–11). W działaniach Boga jako Wy-
chowawcy podejmowanych wobec zagniewa-
nego i pragnącego pomsty proroka rozpoznać
można również inne strategie wyróżnione 
w ramach analizy polskiego dyskursu anty-
uchodźczego. Jest to strategia przezwyciężania
złych emocji poprzez poznanie – Bóg, wy-
syłając Jonasza z misją do Niniwy, chce skon-

frontować go z ludźmi, na których prorok pragnie pomsty. Ponieważ ta 
konfrontacja nie okazała się skuteczna, Bóg, stosując różne środki dydaktyczne

158 Por. R. JASNOS, Księga Jonasza jako dyskurs o miłosierdziu Boga i wrogach ojczyzny, dz. cyt., s. 33.66
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(krzew, robak), stara się pogłębić u Jonasza świadomość własnych emocji i ich
motywów (por. Jon 4,4–11)159. 

Kluczowa w biblijnej księdze jest strate-
gia wskazywania na sprzeczność, którą ukazał 
narrator, konfrontując postaci Boga i Jonasza.
Sprzeczność występuje tu między wymogami
Boga a postawą Jonasza, między litością i mi-
łosierdziem a pragnieniem zemsty. Analogiczna sprzeczność wykazywana jest
w ramach dyskursu dotyczącego uchodźców. To sprzeczność między wymo-
gami Ewangelii a postawą antyuchodźczą, między nieudzielaniem pomocy 
a kultem miłosierdzia160. 

2. podsumowanie analizy współczesnego dyskursu 

Przedstawione elementy analizy współczesnego dyskursu antyuchodźczego nie
wyczerpują całej jego złożoności. Dyskurs ten bowiem jest wielowątkowy i pro-
wadzony na różnych, nakładających się płaszczyznach. Wystarczy zauważyć jego
kluczowy związek z dyskursem politycznym, który z kolei wykorzystuje w swoich
narracjach elementy narodowościowe czy religijne. Przedstawione, wybrane
aspekty dyskursu nie miały na celu rozwiązania problemu społecznego i rozstrzy-
gnięcia powstałego sporu. Spór ten jest bowiem zbyt złożony i trudny, by można
go było rozwiązać, przyznając rację jednej stronie, a drugiej tej racji całkowicie
odmawiając. Ponadto wiąże się on z dylematem moralnym – aby zmierzyć się 
z podjętym problemem, trzeba podejmować trudne decyzje, biorąc za nie od-
powiedzialność. Z jednej strony wymaga rzeczowej, kompetentnej, wielowątko-
wej i dogłębnej analizy sytuacji migracyjnej, na
bieżąco aktualizowanej, z drugiej strony stawia
wyzwanie podejmowania dojrzałych moralnie
oraz odpowiedzialnych decyzji, opartych na au-
tentycznych wartościach kulturowych i cywili-
zacyjnych, w tym także religijnych.

Mimo braku szczegółowych rozstrzygnięć
w zakresie rzetelnej oceny przedmiotu sporu
można wyprowadzić kilka ważnych wniosków

159 Por. tamże, s. 32.
160 Por. tamże, s. 27–28, 31. 67

renata jasnos
polski dyskurs antyuchodźczy jako współczesna aktualizacja…

Kluczowa w biblijnej księdze jest strategia
wskazywania na sprzeczność, którą ukazał 
narrator, konfrontując postaci 
Boga i Jonasza

Można wyprowadzić kilka ważnych 
wniosków dotyczących samego dyskursu 
jako procesu społecznej komunikacji, 
interakcji, a także procesu budowania 
społecznego porządku poprzez próby 
ustanawiania czy zmieniania rządzących 
nim zasad

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 67



dotyczących samego dyskursu jako procesu społecznej komunikacji, interakcji,
a także procesu budowania społecznego porządku poprzez próby ustanawiania
czy zmieniania rządzących nim zasad. 

Trwający w polskim społeczeństwie dyskurs dotyczący problemu przyjmo-
wania uchodźców i imigrantów charakteryzuje wysoki poziom negatywnych
emocji. Są to emocje kierowane zarówno na przedmiot sporu, czyli uchodźców
(grupa obca), jak i adresowane do przeciwników sporu. 

Strategie i „argumenty” bywają niemerytoryczne, np. dyskredytujące osobę,
i manipulacyjne, obliczone na wywołanie skrajnie negatywnych emocji (bez-
pośrednie zagrożenie śmiercią, gwałtem, uchodźcy jako zwierzęta, najeźdźcy,
terroryści). 

Kolejna cecha prowadzonego dyskursu, kluczowa z punktu widzenia niniej-
szego opracowania, polega na wykorzystywaniu w ramach argumentacji anty-
uchodźczej motywów odnoszących się do obrony kultury i religii, jakimi są: walka

o zachowanie i obrona przed zniszczeniem kul-
tury, wiary i cywilizacji europejskiej. 

Analiza zastosowanych strategii daje pod-
stawy do stwierdzenia, że całość dyskursu należy
nazwać antyuchodźczym, ponieważ dominu-
jąca opcja antyuchodźcza wprowadza i pod-
trzymuje w przestrzeni komunikacji społecznej

temat. Tymczasem strona broniąca uchodźców w dużej mierze koncentruje się
na ujawnianiu fałszywych założeń, manipulacji czy konfliktów narracji anty-
uchodźczej z uniwersalnymi wartościami. A zatem prowadzony spór skupia się
na wątkach o wymowie antyuchodźczej, propagując je bądź dyskredytując. 

Cechą, na którą trzeba w tym kontekście
zwrócić szczególną uwagę, jest konflikt argu-
mentacji antyuchodźczej z dotychczas niepod-
ważanymi wartościami kultury europejskiej, 
a nawet z wartościami uniwersalnymi – ludz-
kim życiem, godnością osoby ludzkiej, prawami
człowieka, ludzką solidarnością. 

Konflikt argumentacji antyuchodźczej 
z kulturą posiada jeszcze głębsze znaczenie 
w przypadku jej religijnej płaszczyzny. Nastę-

puje bowiem zderzenie i konfrontacja argumentacji antyuchodźczej z kluczo-
wymi wartościami „bronionej” kultury chrześcijańskiej i zasadami ewangelicznej
moralności, opartej na szacunku dla każdego człowieka jako obrazu Boga oraz68
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na prawie (nakazie) miłości Boga i bliźniego. Konflikt ten może zaskakiwać 
w kraju rozwijanego kultu miłosierdzia Bożego, pretendującym ponadto do
miana „królestwa Chrystusa” (por. akt intronizacji). 

Podsumowując dotychczasową analizę dyskursu antyuchodźczego, można
stwierdzić, że nie ma on charakteru merytorycznego, a problematyczna sytuacja
nie prowadzi do zajmowania postawy i podejmowania decyzji z odwołaniem
do racjonalnych przesłanek – rzeczowych, ak-
sjologicznych, kulturowych, religijnych. Odnie-
sienia nawiązujące do innej kultury są bardzo
powierzchowne, wartościujące, negatywne
(obca, wroga, prymitywna, niebezpieczna). Ar-
gumenty mają charakter emocjonalny. Dyskurs
jest prowadzony na niskim, niemerytorycznym
poziomie, nie jest on obliczony na „przekonanie”, ale nastawiony na manipulację,
wzbudzenie lęku i wywarcie presji. Głównym czynnikiem przyjmowanych po-
staw nie jest namysł, wyrobiona opinia, ale strach – kształtujący bezrefleksyjną
niechęć i wrogość.

Tam, gdzie szacowanie stopnia zagroże-
nia zastępuje lęk, tam już nie ma miejsca ani na 
dyskusję, ani na podejmowanie racjonalnych 
i odpowiedzialnych działań. Tam, gdzie człowiek
zaczyna się bać, przestaje myśleć racjonalnie, za-
czyna działać instynktownie, wzrasta automa-
tyzm, wrogość i okazywana przypadkowo agresja. Wzniecany strach paraliżuje,
powoduje, że człowiek nie tylko nie myśli już racjonalnie, ale również w coraz
mniejszym stopniu kieruje się zasadami i wartościami, do których „oficjalnie” się
przyznaje. Wzniecanie strachu jest przeciwieństwem budzenia odpowiedzialności,
jest manipulacją i zniewalaniem umysłu – strach paraliżując odbiera wolność. 

i. konkluzja: inicjowanie przemian kulturowych 
i tożsamościowych – perspektywa

społeczno-kulturowa i edukacyjna

Dyskurs antyuchodźczy redefiniuje uznawane wartości społeczne i humani-
tarne. Biorąc pod uwagę, że do dyskursu tego zaangażowane zostały telewizja
publiczna i Kościół (wielu duchownych jawnie deklaruje, a czasem nawet demon-
struje antyuchodźczą postawę), oddziaływanie na społeczeństwo jest znaczące. 69

renata jasnos
polski dyskurs antyuchodźczy jako współczesna aktualizacja…

Dyskurs jest prowadzony na niskim, 
niemerytorycznym poziomie, nie jest on 
obliczony na „przekonanie”, ale nastawiony 
na manipulację, wzbudzenie lęku 
i wywarcie presji

Wzniecany strach paraliżuje, powoduje, że
człowiek nie tylko nie myśli już racjonalnie, 
ale również w coraz mniejszym stopniu 
kieruje się zasadami i wartościami, 
do których „oficjalnie” się przyznaje

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 69



Konflikt i podważanie dotychczasowych
wartości cywilizacji europejskiej niesie zmiany
w hierarchii uznawanych wartości. Na przykład
wartością, którą kilka lat temu Polacy się chlu-

bili (nieważne, czy słusznie, czy niesłusznie), była tolerancja. Dzisiaj tolerancja
ma więcej konotacji negatywnych, które wcześniej nie były z nią łączone.

Również w zakresie wartości nastąpiły „re-
interpretacje” i próby dokonywania zmian. 
Teologia popularna zanotowała próbę zawę-
żenia znaczenia pojęcia „bliźni”, co wiąże się 
z odmową pomocy uchodźcom. 

Zachodzące zmiany dotyczą społecznej identyfikacji. Tożsamość zbiorowa
jest – jak podkreśla Michał Krzyżanowski161 – konstruowana właśnie w dyskur-
sach. W konsekwencji dyskursów prowadzonych i podtrzymywanych w me-
diach publicznych następują stopniowo społeczne zmiany o charakterze
tożsamościowym. 

Anthony Smith, badając kulturowe podstawy tożsamości narodowej, prze-
analizował zasadnicze procesy identyfikacji, które ją kształtują i podtrzymują. Za
najważniejsze uznał te dotyczące wspólnoty i terytorium162. W prowadzonym

dyskursie antyuchodźczym można dostrzec
wyraźne odniesienia do obydwu wyznaczników
identyfikacji: do wspólnoty i do terytorium. 

Wspólnota identyfikacji w dyskursie anty-
uchodźczym kreowana jest w procesie anta-
gonistycznego tworzenia obrazu grupy własnej

i obcej – nie „ciapaty”, nie muzułmanin, ale Polak, katolik. Jak zauważa Berna-
detta Ciesek, taka „Opozycja Swój – Obcy ma silne umocowanie kulturowe 
i nie jest znamienna wyłącznie dla dyskursu dyskryminacji i wykluczenia. Jej
obecność w kulturze zaznacza się szczególnie mocno wówczas, gdy pojawiają
się nowe idee, poglądy, zjawiska mało znane i popularne wśród danej formacji
kulturowej”163. Wydaje się, że właśnie rozbudzone lęki przed uchodźcami, jako
realnym zagrożeniem dla społecznego porządku, ale także kultury, pobudziły
proces kulturowego „odróżniania się”. Strach przed islamem i terrorystami, lęk

161 M. KRZYŻANOWSKI, Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym
po roku 1989: analiza dyskursywno-polityczna, dz. cyt., s. 271.

162 Por. A. SMITH, Kulturowe podstawy narodów (Seria Kultura), Kraków 2009 (oryg. 1988), s. 54.
163 B. CIESEK, Dyskursy dyskryminacji i tolerancji we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej, dz. cyt., s. 72.70
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przed wielodzietnymi muzułmanami wprowa-
dzającymi do naszej kultury obce prawo reli-
gijne budzi niepokój i potrzebę odcięcia się.
„Potrzeba wskazania i scharakteryzowania Ob-
cego jest tym silniejsza, im bardziej nowe prze-
konania odbiegają od tych, które są zakorzenione i powszechnie akceptowane
w świadomości społecznej, oraz im bardziej narażać mogą na zmiany obowią-
zujący ład społeczny […], dlatego też zazwyczaj Obcy waloryzowany jest nega-
tywnie i przypisywane mu są wszystkie te cechy, które są przeciwieństwem cech
Swojego”164. Zatem wzbudzany strach przed tym, co obce i wrogie, uruchomił
procesy odróżniania się. „Na tle Obcego wyraźnie zaznaczyć można własną toż-
samość, wyeksponować cechy intersubiektywnie uznawane za właściwe i pożą-
dane społecznie, uzasadnić słuszność własnego postępowania”165. Paradoksalnie
jednocześnie kreowany jest – na zasadzie opozycji – wizerunek obcych. 

Bernadetta Ciesek dostrzega tu jeszcze jedną, niezwykle ważną dla dyskursu
antyuchodźczego prawidłowość. „Rola Innego, którego wizerunek jest tak pro-
filowany, by był on uznawany za Obcego, po-
lega na podtrzymywaniu obecnego porządku
kulturowego i blokowaniu jakichkolwiek trans-
formacji”166. Strach powoduje paraliż, usztyw-
nienie, większy konserwatyzm, blokuje rozwój. Nad pułapkami tożsamości
zastanawiał się Zygmunt Bauman. W swoich rozważaniach dotyczących tożsa-
mości dostrzegał problem zamknięcia, gdy tymczasem relacje międzyludzkie
stanowią istotny punkt odniesienia w procesie kształtowania tożsamości. 
Z. Bauman podjął namysł nad sensem etycznym problemu tożsamości i zada-
wał kluczowe dla moralnego wymiaru kształtowanej tożsamości pytania: „Kim
jestem dla innych ludzi?”, „Co w ich życiu znaczę?”167. 

Obok narracji związanych z identyfikacją dotyczącą wspólnoty, także nar-
racje mające na celu podtrzymywanie więzi z terytorium, jakie analizuje An-
thony Smith, występują w ramach dyskursu antyuchodźczego. Podkreślane jest
prawo własności, a w skrajnej wersji głoszone jest hasło: „Polska dla Polaków”.
W ramach narracji podtrzymujących więź z terytorium określane albo „pod-
kreślane” są granice. Zjawisko to występuje również w analizowanym dyskursie.

164 Tamże; por. P. NOWAK, Swoi i obcy w językowym obrazie świata, Lublin 2002, s. 59–60. 
165 B. CIESEK, Dyskursy dyskryminacji i tolerancji we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej, dz. cyt., s. 72.
166 Tamże.
167 Z. BAUMAN, Dobrodziejstwa i pułapki tożsamości, „Horyzonty Wychowania” 2003, 2(4), s. 98. 71
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W narracjach antyuchodźczych występuje stały
motyw walki i ochrony granic. Przedstawiane 
w programach informacyjnych przypadki prób
nielegalnego przekraczania polskich granic in-
terpretowane są jako „szturmowanie”168 pol-
skich granic bronionych przez straż graniczną.

Wezwanie do obrony polskiej ziemi stanowią hasła narodowców: „Nie islamska,
nie laicka, tylko Polska katolicka”. Również inicjatywa tzw. Różańca do granic, gro-
madzenia się w celu modlitwy wzdłuż polskich granic geograficznych nosi zna-
miona ich „obrony”.

Na prowadzony dyskurs można spojrzeć
także z perspektywy edukacji. Dyskurs anty-
uchodźczy ma bowiem również walor wycho-
wawczy. Często łączy się z narracją patriotyczną,
ze szczytnymi hasłami: „Bóg, honor, Ojczyzna”,
które w przeszłości odwoływały się do najwyż-
szych cnót i wartości kształtujących osobowo-
ści Polaków. Jednak dzisiaj następuje łączenie 
ich z antywartościami. Profesor Marcin Napiór-
kowski z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu Warszawskiego uważa, że w polskim
społeczeństwie rozwijany jest dzisiaj „patrio-
tyzm nienawiści”. Jego wyrazem są na przykład
„apele o szacunek dla narodowych symboli
tam, gdzie niezbędny jest głos bezwarunko-
wego potępienia dla przemocy”169. Podkreśla,
że „nienawiść i przemoc wobec obcych mają
dziś w Polsce charakter systemowy, a nie incy-
dentalny”170. Można zatem mówić o swego ro-
dzaju antywychowaniu lub antyedukacji, jaka
dokonuje się w publicznej przestrzeni społecz-
nej dyskursu antyuchodźczego. 

168 Por. Nielegalni imigranci szturmują polskie granice, „Rzeczpospolita” 5.02.2015, <http://www.rp.pl/
artykul/1177297-Nielegalni-imigranci-szturmuja-polskie-granice.html> (dostęp: 4.02.2018).

169 M. NAPIÓRKOWSKI, Do przyjaciół patriotów, dz. cyt.
170 Tamże.72
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Podsumowując, trzeba stwierdzić, że za-
równo w polskiej współczesnej kulturze, jak 
i w kreowanej dyskursywnie tożsamości zbio-
rowej powoli następują zmiany. Dla zakresu 
i znaczenia tych zmian kluczowy będzie stopień
identyfikacji społecznej w odniesieniu do no-
wych aspektów tożsamości171. Jednak te nowe
aspekty tożsamości nie są zintegrowane z do-
tychczasowymi, bywają też ze sobą sprzeczne. Nowe postawy ukierunkowane
są na konfrontację, a nie na szukanie rozwiązań i porozumienia. Dlatego zacho-
dzące zmiany nie rokują nadziei na rozwój, raczej zwiastują nasilenie problemów
z identyfikacją i trudności odnalezienia się we współczesnym świecie, wielokul-
turowym, zglobalizowanym, naznaczonym ponadto licznymi konfliktami.

Na długo przed kryzysem migracyjnym Tadeusz Pilch pisał o pilnej koniecz-
ności „wychowania polskiego społeczeństwa w duchu racjonalnej, humani-
stycznej tolerancji”172. Nazywając je wielkim i niełatwym wyzwaniem, określił
kierunek działania: „Trzeba bowiem znaleźć sposób na pogodzenie cnoty tole-
rancji wobec odmienności ze stanowczą obroną zasad lokalnych i tożsamości
kulturowej naszego kraju. […] Trzeba więc wielkiego wysiłku i wielkiej edukacji
w cnocie tolerancji i w sztuce dialogu”173. Można tylko podkreślić, że słowa pe-
dagoga nabrały nowej wymowy i nowego znaczenia, a wyzwanie to stało się
jeszcze trudniejsze. 

zakończenie – ponadczasowa aktualność 
biblijnego dyskursu 

Współczesny dyskurs antyuchodźczy odczytałam jako pewien rodzaj konty-
nuacji, jako aktualizację Jonaszowego dyskursu z Bogiem dotyczącego miłosierdzia
okazywanego „wrogom ojczyzny”. Dyskurs w Księdze Jonasza, przeanalizowany
w ramach wcześniejszych badań, stał się punktem wyjścia do analizy polskiego
dyskursu antyuchodźczego. Analiza odsłoniła podobieństwa i różnice obydwu
dyskursów. 

171 Por. M. KRZYŻANOWSKI, Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycz-
nym po roku 1989: analiza dyskursywno-polityczna, dz. cyt., s. 273.

172 T. PILCH, Historyczne korzenie i współczesna konieczność tolerancji, dz. cyt., s. 151.
173 Tamże, s. 128. 73
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Zarysowany mocny kontrast między grupą
własną i grupą obcą w Księdze Jonasza znajduje
swoją rozwiniętą analogię w polskim dyskursie
antyuchodźczym. Podstawy określania takiego
podziału i przeciwstawienia grup są analo-

giczne, a dotyczą zwłaszcza wiary i kultury. To w odniesieniu do nich podkreślana
jest własna wartość i wyższość wobec obcych. Tak jest zarówno w dyskursie bi-
blijnym, jak i we współczesnym dyskursie antyuchodźczym. 

Analogie występują w strategiach argu-
mentacyjnych, co wykazano wyżej. Analogie
są także na poziomie wzbudzania i komuni-
kowania emocji, które odgrywają ważną, stra-
tegiczną rolę w obydwu dyskursach. To silne
negatywne emocje. W przypadku Jonasza (re-
prezentującego w utworze część społeczno-
ści Judejczyków w okresie powygnaniowym),
pragnącego Bożej pomsty, a nie miłosierdzia,
dotyczą one Niniwitów jako pogan i wrogów
ojczyzny. W polskim dyskursie antyuchodź-
czym negatywne emocje skierowane są do
uchodźców jako potencjalnego zagrożenia dla

bezpieczeństwa ojczyzny (terroryzm) oraz religii i kultury (islam). Brak empatii
wobec „obcych” i oburzenie wobec tych, którzy pragną okazać im miłosierdzie,
są analogiczne w obu porównywanych dyskursach.

Podkreślanie swojej wartości i wartości
własnej grupy odniesienia służy w dyskursie dys-
kredytowaniu grupy obcej. Zdyskredytowanych
łatwiej przekreślić, uchylić się od udzielania po-
mocy. Uchodźcy w naszych oczach stali się tak
„mało warci”, że najmniejsze ryzyko pojawienia
się zagrożenia jest wystarczającym argumen-
tem, aby taką możliwość pomocy odrzucić.
Dzisiejszy Jonasz powie Bogu oburzony: „Bądź
sobie miłosierny, ale mnie do tego nie mieszaj.
Okazuj, Boże, miłosierdzie, ale nie moim kosz-

tem!”. Dzisiejszy Jonasz w koszulce z ostrzegającym hasłem „Śmierć wrogom oj-
czyzny” uważa siebie za prawdziwego Polaka-katolika. Ten obraz jest równie
groteskowy jak ów z Księgi Jonasza. Dzisiejsza Polska, postrzegana z perspektywy74
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części wierzących jako królestwo Chrystusa i szczególne miejsce kultu Jego mi-
łosierdzia, przypomina powygnaniową wspólnotę Żydów, wierzących w swoje
wybranie, wśród części których istniało przekonanie, że Bóg słusznie ich wy-
wyższy i pomści ich krzywdy na innych ludach. 

Nowe wyznaczniki tożsamości wspólnoty powygnaniowej Judejczyków 
(po niewoli babilońskiej) nie tylko koncentrują się na wymiarze religijnym, ale
również dochodzi do określenia na nowo podstaw relacji z innymi ludami (gru-
pami etnicznymi). Obok postaw wrogości i niechęci wobec obcych, postrze-
ganych w kategoriach zagrożenia, pojawia się coraz silniej przekonanie o misji,
jaką ma do wypełnienia Izrael wobec innych ludów (por. proroctwa Izajasza
49,3.6; 60,1–22). Księga Jonasza oddaje dyskurs o potrzebie zmiany postawy 
z wrogiej na otwartą. Aby mogły się spełniać eschatologiczne proroctwa o Bożym
zbawieniu wszystkich ludów (por. Iz 49,6), Żydzi muszą zmienić mentalność, po-
stawę, sposób postrzegania innych, „obcych”. „Wybranie”, jako kategoria teolo-
giczna, nie oznacza odrzucenia innych, wręcz przeciwnie – staje się wezwaniem
do wypełnienia określonego posłannictwa wobec nich. Ta misja zakłada otwar-
tość na działanie Boga, ma za podstawę Jego zamysł i Jego miłosierdzie.

Wyzwanie, jakie Bóg postawił przed Jona-
szem, aby spojrzeć na problemy innych z od-
miennej, szerszej perspektywy – z perspektywy
Boga jako Stwórcy całego świata i wszystkich
ludzi – jest aktualne także dzisiaj. Przy tym wpi-
suje się w zadania i wyzwania, jakie pół wieku
temu postawił przed Kościołem Sobór Waty-
kański II. W tak otwartej perspektywie prze-
strzennej i czasowej dochodzi do głosu wymiar
eschatologiczny dziejów174. 

Rozwój wydarzeń, przedstawionych w nar-
racji Księgi Jonasza, prowadzi do jakościowych
zmian w relacji między Jonaszem a Bogiem.

174 „Mądrość wiary umacnia to spojrzenie, potrafiące dostrzec, że wszyscy należymy do «jednej ro-
dziny – zarówno migranci, jak społeczności lokalne, które ich przyjmują – i wszyscy mają takie samo
prawo do korzystania z dóbr ziemi, których przeznaczenie jest powszechne, jak mówi społeczna nauka
Kościoła. Solidarność i dzielenie się są oparte na tej właśnie podstawie». Słowa te przypominają nam
obraz nowej Jerozolimy. Księga proroka Izajasza (rozdz. 60), a także Apokalipsa (rozdz. 21) opisują ją
jako miasto z bramami zawsze otwartymi, by mogli wejść ludzie z każdego narodu, którzy ją podziwiają
i napełniają bogactwem. Pokój jest królem, który jej przewodzi, a sprawiedliwość zasadą, która rządzi
współistnieniem w niej”. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2018 roku,
dz. cyt., s. 3. 75
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Aby pozostać w tej relacji, prorok musi zmienić swoją wewnętrzną postawę
wobec stworzonego przez Boga świata i ludzi. I chociaż deklaruje, że woli raczej
umrzeć, jednak wydaje się, że z upływem czasu powoli zaczyna rozumieć. Jego

wewnętrzna walka z własnymi złymi emocjami
to również zadanie dla każdego, kto wierzy 
w Boga miłosiernego. 

Biblijne dyskursy są i pozostaną aktualne,
jednak przyzwyczajenie do operowania je-
dynie biblijnymi syntezami teologicznymi nie
pozwala dostrzec siły ich oddziaływania, ich
edukacyjnej wartości i kulturowego znaczenia. 

76
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Andrzej Mrozek
Uniwersytet Jagielloński

wstęp

Opowieść o dwóch królestwach (1 Krl 12 – 2 Krl 17) stanowi przedostatnią
część tzw. deuteronomistycznych dziejów Izraela. Zgodnie z periodyzacją dziejów
Izraela, której dokonał deuteronomista, jest ona usytuowana w jego ostatnim
albo inaczej królewskim okresie. Poprzedzają ją rozdziały o panowaniu Salomona,
a po niej następuje Opowieść o państwie judz-
kim obejmująca okres od najazdu asyryjskiego
do najazdu babilońskiego.

Z punktu widzenia tematycznego wyod-
rębnienie tego bloku tekstów jest raczej oczywi-
ste. Przedstawia on istnienie dwóch, w pewnym
sensie paralelnych jednostek państwowych. Oba te państwa są ukazane jako 
mające wspólnego Boga JHWH swoich wspólnych przodków. W jedenastym roz-
dziale Pierwszej Księgi Królewskiej kończy się panowanie następcy Dawida i za-
razem jego syna Salomona, zaś rozdział dwunasty tejże księgi przynosi nowość,
którą jest wyodrębnienie się dwóch królestw: Judy i Izraela. Taka prezentacja koń-
czy się wraz z opisem podboju Izraela przez Asyryjczyków, a w ostatnim bloku
deuteronomistycznych dziejów Izraela jest przedstawiane tylko królestwo judzkie.
Zatem ze względu na tematykę można jasno określić granice Opowieści. Dotyczy
ona okresu istnienia dwóch państw. 

Czy jednak tenże podział można również stwierdzić, opierając się na ele-
mentach literackich? Nie ulega wątpliwości, że 2 Krl 17 jest rozdziałem specy-
ficznym. To jeden z podstawowych tekstów w deuteronomistycznych dziejach
Izraela. Należy on do tzw. mów, które pojawiają się w kluczowych momentach 79
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tejże historii. 2 Krl 17 jest rodzajem cezury. Mówi o końcu północnego królestwa,
czyli Izraela, w wersetach 1–6, a reszta rozdziału konkluduje blok literacki z per-
spektywy bardziej religijnej niż historiograficznej. Czy jednak można z podobną
pewnością powiedzieć to samo o rozdziale dwunastym Pierwszej Księgi Królew-
skiej? W tym przypadku sytuacja jest nieco inna. Opierając się na obserwacjach
Notha, można stwierdzić, że poprzednia wielka deuteronomistyczna mowa 
zawarta jest w rozdziale ósmym Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 8,14–66)1. 
Ma ona formę modlitwy Salomona wypowiedzianej przy okazji inauguracji świą-
tyni w Jerozolimie. Nie ma jednak przesłanek, aby stwierdzić, że wraz z tą mową
kończy się blok, w którym się znajduje. Postać Salomona pozostaje dalej elemen-
tem dominującym w następnych rozdziałach, królestwo, zdaniem deuterono-
misty, jest nadal zjednoczone pod jego panowaniem. Z punktu widzenia treści
blok nie kończy się zatem na rozdziale ósmym. Cezurą jest sumariusz kończący
czasy panowania Salomona, czyli 1 Krl 11,41–432. 

Opowieść dzieli się na dziewięć sekcji albo inaczej sekwencji, z których część
dotyczy królestwa Izraela, a cześć królestwa Judy. Pierwszą z nich jest sekwencja

jeroboamska (1 Krl 12–14), a materiał zawarty
w niej jest deuteronomistyczną kompilacją
kilku różnych źródeł o odmiennym charakte-
rze3. Long łączy teksty przedstawiające poja-
wienie się na scenie politycznej Jeroboama 

z Pierwszą Księgą Samuela (1 Sm 8), w której zostało ukazane pojawienie się funk-
cji królewskiej i postaci króla w strukturze politycznej Izraela4. Ponadto redaktor

1 Zdaniem Notha 1 Krl 8 jest kluczowym tekstem, w którym deuteronomista wyraża swoją teologię,
a przy tym również filozofię historii, którą się posługuje w przedstawieniu dziejów Izraela; por. M. NOTH,
Überlieferungsgeschichtliche Studien, t. I: Die Sammelnden und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten 
Testament, Halle 1943, s. 5–10.

2 Blok poświęcony Salomonowi w 1 Krl, czyli rozdziały 2–11, jest zakończony krytyką Salo-
mona. Zwykle przyjmuje się, że ta krytyka powstała i została opracowana w królestwie północnym,
a tekst zawarty w 1 Krl 11 pochodzi z przeddeuteronomistycznych źródeł. Takie stanowisko zajmuje 
E.W. NICHOLSON, Deuteronomy and Tradition, Philadelphia 1967, szczególnie s. 58–82. Tymczasem 
Sweeney sugeruje, że teksty krytyczne wobec Salomona mogły powstać na południu, w Jerozolimie,
i były efektem idealizowania Jozjasza. Czy takie stanowisko można utrzymać? Argumentacja nie jest
do końca przekonująca, co jednak nie wyklucza wartości samej propozycji; por. M.A. SWEENEY, The
Critique of Solomon in the Josianic Edition of the Deuteronomistic History, „Journal of Biblical Literature”
1995/114, s. 607–622, szczególnie s. 616–619. 

3 Sugestywną analizę sekwencji jeroboamskiej zaprezentował R. COHN, Literary Techniques in the 
Jeroboam Narrative, „Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft” 1985/97, s. 23–35. Na podstawie
analizy zabiegów literackich redaktora deuteronomistycznego stawia on tezę o jedności narracyjnej
całej sekwencji, którą określa jako „unified story”. 

4 B.O. LONG, 1 King with an Introduction to Historical Literature, FOTL 9, Grand Rapids 1987, s. 132.80
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tych rozdziałów ma również przed oczyma nie tylko objęcie władzy przez Jero-
boama5, ale również upadek Izraela i deportację mieszkańców. A zatem część
ta jest mocno osadzona w dziele deuteronomistycznym wziętym jako całość.

Pomiędzy rozbudowaną sekwencją o Jeroboamie i podziale królestwa (1 Krl
12–14) pojawia się sekwencja, którą można określić jako sekwencję przejściową
(1 Krl 15–16). Jeśli dołączyć opis rządów Roboama do sekwencji jeroboamskiej,
to druga sekwencja Opowieści rozpoczyna się od władcy Judy Abijjama i obej-
muje w sumie panowanie dwóch władców judzkich oraz pięciu izraelskich. Roz-
dział szesnasty kończy się wprowadzeniem do panowania Achaba, drugiego 
z Omrydów, ale ten sumariusz wprowadzający należy zaliczyć do następnej sek-
wencji, która z punktu widzenia deuteronomisty obejmuje czasy największego
z Omrydów, czyli właśnie Achaba.

Po dwóch sekwencjach mających zgoła odmienny charakter pojawia się
następna, obszerna i bardzo złożona sekwencja o Achabie oraz cykl Eliasza 
(1 Krl 16,29 – 2 Krl 1). Obejmuje ona w sumie siedem rozdziałów i odznacza 
się szczególną różnorodnością materiału. Można zaryzykować stwierdzenie, że
zawiera zasadniczo trzy rodzaje materiału. Jest w niej, po pierwsze, tradycja po-
święcona Achabowi oraz generalnie Omrydom. Po wtóre, zawiera powszech-
nie znany cykl prorocki Eliasza. I wreszcie znaczące miejsce zajmuje w niej tzw.
cykl wojen z Aramem, a dokładniej pewne jego fragmenty. Z punktu widzenia 
historii redakcji cykl Eliasza, obejmujący trzy rozdziały w Pierwszej (17–19) oraz
pierwszy rozdział Drugiej Księgi Królewskiej, ma charakter dość jednolity. Nie
jest to oczywiście literacki monolit, jednak dość znacznie różni się od innych
tekstów zawartych w Księgach Królewskich6. Wyczerpującą wizję kompozycji

5 M. ABERBACH, L. SMOLAR, Jeroboam’s Rise to Power, „Journal of Biblical Literature” 1969/88, s. 69–72. 
6 Zagadnienie pochodzenia oraz włączenia tekstów o proroku Eliaszu było i jest tematem wielu

opracowań. Oto tylko niektóre z nich: C. ALCAINA CANOSA, Panorama crítico del ciclo de Eliseo, „Estudios
bíblicos” 1964/23, s. 217–234. G.C. BOTTINI, Il racconto della siccità e della pioggia (1 Re 17–18), „Liber An-
nualis. Studium Biblicum Franciscanum” 1979/29, s. 327–349; L. BRONNER, The Stories of Elijah and Elisha
as Polemics against Baal Worship, Leiden 1968; R.P. CARROLL, The Elijah-Elisha Sagas: Some Remarks on Pro-
phetic Succession in Ancient Israel, „Vetus Testamentum” 1969/19, s. 400–415; S.J. DEVRIES, Prophet against
Prophet. The Role of the Micaiah Narrative (I Kings 22) in the Development of Early Prophetic Tradition, Grand
Rapids 1978; O. EISSFELDT, Die Komposition von I Reg 16,29–II Reg 13,25, „Beihefte zur Zeitschrift für die Alt-
testamentliche Wissenschaft” 1967/105, s. 49–58; G. FOHRER, Elia, ATANT 31, Zuerich 1957; A. JEPSEN,
Nabi; soziologische Studien zur alttestamentliche Literatur und Religionsgeschichte, München 1934; C.A. KELLER,
Wer war Elia?, „Theologische Zeitschrift” 1960/16, s. 298–313; B.O. LONG, 2 Kings III and the Genres of Pro-
phetic Narrative, „Vetus Testamentum” 1973/23, s. 337–348; A. ROFÉ, The Classification of the Prophetical
Stories, „Journal of Biblical Literature” 1970/89, s. 427–440; R. SMEND, Der biblische und der historische Elia,
„Vetus Testamentum Supplements” 1975/28, s. 167–184; O.H. STECK, Überlieferung und Zeitgeschichte in
den Elia-Erzählungen, WMANT 26, Neukirchen-Vluyn 1968. 81
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redakcyjnej cyklu przedstawił DeVries7. Zasadniczo wskazał on na trzy rodzaje
materiału, jaki zawiera. Pierwszy z nich obejmuje zbiór „wczesnych” tekstów do-
tyczących proroka, drugi wyszedł spod pióra (albo rylca) redaktora związanego
z dynastią Jehu, a trzeci to późniejsze opracowania i dodatki8.

Sekwencja cyklu Elizeusza (2 Krl 2–8) zawiera przede wszystkim prorocki
materiał literacki. Można dyskutować, gdzie znajduje się jej początek. Przeważa
opinia, że drugi rozdział Drugiej Księgi Królewskiej, stanowiący rodzaj przejścia,
przynależy już do cyklu Elizeusza. Nie ma problemu, jeśli chodzi o zakończenie
sekwencji. Przejście między rozdziałem ósmym a dziewiątym jest jednoznaczne.
Mimo że to właśnie jeden z uczniów proroka Elizeusza dokonuje namaszcze-
nia Jehu na króla, jednak z rozdziałem dziewiątym rozpoczyna się sekwencja
całkowicie odmienna w swym charakterze, słownictwie i strukturze od sekwen-
cji Elizeusza.

Cykl Elizeusza zawiera przede wszystkim tzw. legendy prorockie. Long9 ter-
minem „legenda” określa opowiadanie, w którym elementem zasadniczym jest

cud, wydarzenie wyjątkowe albo wydarzenie
stanowiące wzór do naśladowania. Celem le-
gendy nie jest przekazanie informacji, lecz
przede wszystkim zachęta, wzbudzenie re-
spektu wobec miejsca uznawanego za „święte”,
wobec określonej praktyki rytualnej i wobec

osoby postrzeganej jako wyjątkowa. W tym przypadku mamy do czynienia 
z legendą prorocką10.

Dwa rozdziały Drugiej Księgi Królewskiej, dziewiąty i dziesiąty, są związane 
z cyklem Elizeusza i zawierają motywy zeń zaczerpnięte, jednak ich zasadniczy
rdzeń stanowi opowiadanie o przejęciu władzy11. Dlatego też są one traktowane
jako odrębna sekwencja o przejęciu władzy przez Jehu (2 Krl 9–10). Przejście
między sekwencją Elizeusza a sekwencją Jehu nie jest naznaczone nagłą zmianą
protagonistów i tematyki. Przeciwnie, odznacza się literacką ‘łagodnością’. Na-
stępuje przeniesienie akcji z Elizeusza na Jehu poprzez włączenie osoby ‘syna

7 S.J. DEVRIES, Prophet against Prophet, The Role of the Micaiah Narrative (I Kings 22) in the Development
of Early Prophetic Tradition, dz. cyt., s. 114–118.

8 DeVries mówi o „Jehuite redaction”, która powstała w czasie panowania króla Jehu. Tamże, s. 115.
Redakcję tę charakteryzuje szczególnie silny antybaalizm. 

9 Zob. B.O. LONG, 2 Kings, FOTL 10, Grand Rapids 1991, s. 252.
10 A. ROFÉ, The Classification of the Prophetical Stories, „Journal of Biblical Literature” 1970/89, s. 427–440.
11 Tamże, s. 56, 67–69, 90, 119, 122. DeVries używa określenia „Jehuite accession narrative”.82
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prorockiego’. Dopiero dokonanie przez tego ostatniego rytu namaszczenia na
króla otwiera w pełni nową sekwencję i oznacza niemal całkowite zerwanie z te-
matyką oraz sposobem opracowania typowym dla poprzedniej sekwencji. Cho-
ciaż w zasadzie o przejęciu władzy w sensie politycznym mówi rozdział dziewiąty,
to charakter rozdziału dziesiątego jest ściśle powiązany z tym zagadnieniem.
Głównym bohaterem opowiadania jest Jehu, którego postać, a nade wszystko
rola oraz ocena, jaka się wyłania z Opowieści, wzbudzała i wzbudza stosunkowo
duże zainteresowanie12.

Sekwencja o przywróceniu dynastii Dawidowej w Jerozolimie (2 Krl 11–12)
po raz pierwszy, nie tylko w Drugiej Księdze Królewskiej, ale także w całej Opo-
wieści o dwóch królestwach, jest poświęcona w sposób znaczący królestwu judz-
kiemu i samej Jerozolimie. Dotychczas bowiem zainteresowanie deuteronomisty
ograniczało się jedynie do niezbyt rozbudowanych tekstów o panujących w Ju-
dzie w Drugiej oraz kilku dłuższych fragmentów w Pierwszej Księdze Królewskiej
(1 Krl 14,21–31; 15,1–8.9–24; 22,41–51; 2 Krl 8,16–24.25–29; 9,27–29; 10,12–14).
Tymczasem tutaj pojawia się sekwencja szersza, obejmująca dwa rozdziały, która
skupia się na postaci Joasza, jego objęciu tronu i panowania.

Pomiędzy sekwencjami poświęconymi Królestwu Judy (2 Krl 11–12 oraz 
2 Krl 16) autor tworzy sekwencję przejściową (2 Krl 13–15) obejmującą aż trzy
rozdziały (podług współczesnego podziału tekstu). Początek sekwencji to przej-
ście od Królestwa Judy do Królestwa Izraela, tymczasem jej zakończenie jest dys-
kusyjne. W samej sekwencji widać już coraz wyraźniejsze zwracanie uwagi na
królestwo judzkie. W pewnym sensie aż do jedenastego rozdziału Drugiej Księgi
Królewskiej Juda była traktowana marginalnie, wyjątkiem było panowanie Asy
(1 Krl 16,9–24). Tymczasem wraz z opowiadaniem o przywróceniu dynastii Da-
widowej w Jerozolimie o Judzie mówi się coraz więcej, ponadto teksty jej doty-
czące stają się coraz wyraźniej opracowywane. Ta sekwencja, którą określamy
jako przejściowa, zawiera różnorodny materiał i wyraża tendencję przechodzenia
od zainteresowania Izraelem do zainteresowanie Judą. Teksty dotyczące Izraela,

12 Wystarczy przytoczyć kilka publikacji, jak chociażby: G.W. AHLSTRÖM, King Jehu – A Prophet’s Mistake,
w: Scripture in History and Theology, Fs J.C. Rylaarsdam, red. A.L. MERRILL, T.W. OVERHOLT, Pittsburgh 1977,
s. 47–69; K.-H. BERNHARDT, Jehu, König von Israel, „Theologische Realenzyklopädie” 1987/16, s. 553–554;
H. GUNKEL, Der Aufstand des Jehu, Geschichten von Elisa, Berlin 1922, s. 67–94, 98–100; P.K. MCCARTER, ‘Yaw,
Son of Omri’: A Philological Note on Israelite Chronology, „Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research” 1974/216, s. 5–7; J.M. MILLER, The Fall of the House of Ahab, „Vetus Testamentum” 1967/17, 
s. 307–324; C.C. SMITH, Jehu and the Black Obelisk of Shalmaneser III, w: Scripture in History and Theology, 
Fs J.C. Rylaarsdam, red. A.L. MERRILL, T.W. OVERHOLT, Pittsburgh 1977, s. 71–105; S. TIMM, Die Dynastie
Omri, FRLANT 124, Goettingen 1982; J.C. TREBOLLE-BARRERA, Jehú y Joás: Texto y composición literaria de 
2 Reyes 9–11, Valencia 1984. 83
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choć zawierają wiele ciekawych materiałów ze względu na zagadnienie sakralizacji
dziejów, stają się jednak coraz bardziej skrótowe, w stylu kronikarskim. Jeszcze 
w rozdziale trzynastym pojawiają się resztki cyklu Elizeusza, na tym jednak się
kończą szersze opracowania. 

Sekwencja o królu Achazie (2 Krl 16) jest ograniczona dwoma sumariu-
szami – początkowym ww. 1–4 oraz końcowym ww. 19–20. Zasadniczy rdzeń
sekwencji stanowią trzy perykopy zawarte w wersetach 5–9, 10–16 oraz 17–18.
Cały ten rozdział, stanowiący odrębną jednostkę literacką w dziele deutero-
nomistycznym, jest poświęcony postaci jednego władcy – Achazowi (skrót 

od pełnego imienia Jehoachaz13) oraz wy-
darzeniom związanym z jego panowaniem. 
Początek i koniec perykopy jest znaczony su-
mariuszami początkowym i końcowym. Cho-
ciaż temu władcy Judy poświęcono więcej 
w porównaniu z poprzednio przedstawianymi
Azariaszem i Jeroboamem II, to jednak mate-
riał zawarty w rozdziale jest ograniczony tzw.

zasadą selektywności14. Zdaniem Hobbsa zasada ta rzutuje na wybór, jakiego
dokonał redaktor, który nie kierował się ważnością polityczną wydarzeń, lecz
ideą, jaką posiadał odnośnie do Achaza15. 

Sekwencja ‘homiletyczna’ o upadku królestwa Izraela (2 Krl 17) stanowi 
w szerokim sensie ostatni element Opowieści o dwóch królestwach. Pomimo
różnorodności treści zawartych w rozdziale możemy go traktować jako całość
ze względu na specyfikę tematyczną. Różni się jednak zasadniczo od reszty
opracowanego w niniejszej publikacji materiału i dlatego ze względów meto-
dologicznych nie zostanie przeanalizowana. 

Tekst biblijny jest dziełem otwartym i to wyjątkowo otwartym. Otwar-
tość ta ma dwa kierunki. Z jednej strony tekst w trakcie tworzenia był otwarty
na zjawiska literackie i nieliterackie, z których i obok których wyrastał. Z dru-
giej strony tekst biblijny jest nieustannie czytany, przytaczany oraz komento-
wany. Nadawane są mu nowe znaczenia, odkrywane zawarte w nim tajemnice
i zwykłe informacje. Jest czytany również w nowych kontekstach społecznych. 

13 W tekstach asyryjskich pojawia się pełna forma jego imienia Iauhazi; zob. ANET3, s. 282. To samo
imię nosili dwaj inni władcy, izraelski Jehoachaz, syn Jehu (2 Krl 13,1) oraz jerozolimski Jehoachaz, syn
Jozjasza (2 Krl 23,30). 

14 Zob. T.R. HOBBS, 2 Kings, WBC 13, Waco 1985, s. 189–192.
15 Tamże, s. 195.84
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Ponadto tworzenie tekstów starożytnych to długi, złożony proces, który
nie tylko miał miejsce w ramach kultury piśmienniczej, ale także był związany 
z różnymi komponentami kultury. Tekst nie
był wyizolowanym fenomenem literackim, po-
nieważ był on wpisany w szeroki kontekst,
który dziś można badać za pośrednictwem
różnorodnych analiz. 

Istnieje wiele metod badania tekstu biblij-
nego zależnych od jego rodzaju czy gatunku.
Do takich, chociaż metodą się jej nie nazywa, należy też analiza socjoreto-
ryczna16. Tekst nie jest bowiem fenomenem odseparowanym, ale wpisuje się 
w szerszą perspektywę społeczną. Analiza ta zakłada jako podstawę metodę
historyczno-krytyczną badania tekstu. Idzie jednak dalej, nie tylko sytuując tekst
biblijny w kontekście historycznym, ale też ukazując go jako element szerzej ro-
zumianej rzeczywistości kulturowej. 

Aby podjąć się tej analizy, trzeba posłużyć
się m.in. takimi koncepcjami, jak dyskurs, tek-
stura czy topos. Dyskurs to określona konfigu-
racja tematów, podtematów oraz rozumowań,
zasad i argumentacji. W tekście jest on wyrażony za pomocą m.in. toposów
(topoi), które można określić też jako motywy. Topos to sposób wyrażania lub
zobrazowania koncepcji. 

Dyskurs przedstawiony w wybranym tekście jest fragmentem albo pewną czę-
ścią dyskursu realizowanego w określonej grupie społecznej. Dla wyrażenia tego
dyskursu grupa posługuje się retorolektem, to 
znaczy rodzajem ‘dialektu’ retorycznego, czyli
określonym zestawem terminów i zwrotów wła-
ściwych do wyrażenia przekazywanego dyskursu.

Ponadto tekst biblijny jest skonstruowany
lub opracowany w nawiązaniu do szeregu tek-
stur, czyli kanw o zróżnicowanym charakterze. W odniesieniu do tekstów bib-
lijnych, które postrzegamy jako nawiązujące w pewnym stopniu do historii,
należy przede wszystkim podjąć zagadnienie tekstury sakralnej oraz podtek-
stury historycznej, która jest odczytywana w ramach analizy intertekstury tekstu. 

16 Vernon Robbins po raz pierwszy wprowadził termin  „socio-retoryczny” do badań Nowego Tes-
tamentu w 1984 r. w publikacji: V.K. ROBBINS, Jesus the Teacher: A Socio-Rhetorical Interpretation of Mark,
Philadelphia 1984. 85
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Tekstura sakralna17 to sposób, w jaki tekst przekazuje i wyraża relacje między
człowiekiem (antroposferą), wszechświatem (kosmosferą) i bóstwem (teosferą).
Autor tekstu nie tworzy tych relacji ex nihilo, lecz czerpie z tradycji, w których
żyje i działa. A czerpie nie tylko motywy, ale także określony schemat wyrażający
te relacje, właściwy dla określonej kultury i środowiska.

W analizie tekstów historiograficznych najważniejsze są dwie przestrze-
nie: religijna, czyli sakralna, oraz ‘historyczna’ albo dokładniej historiogra-
ficzna (w Biblii bowiem nie ma zasadniczych źródeł historycznych, lecz są tylko
opracowania).

Wszystkie tekstury18, a zasadniczo wskazuje się na cztery podstawowe tek-
stury, dodając do nich piątą, czyli sakralną, w mniejszym lub większym stopniu
są obecne w Opowieści o dwóch królestwach. Szczególnie dostrzegalne są
przede wszystkim intertekstura, tekstura ideologiczna oraz sakralna. W ramach
intertekstury19 dominują w Opowieści intertekstura społeczna  i historyczna. 

Intertekstura historyczna odnosi się do wydarzeń historycznych wspom-
nianych lub przywołanych w tekście. Fragment historycznej intertekstury może
być jedynym takim odniesieniem do wydarzenia historycznego lub może być
jednym z wielu, które są zależne bądź niezależne od siebie. Jego wiarygodność
jako dokładnego opisu wydarzenia historycznego zależy od charakteru danych
i wsparcia, jakie ma w innych źródłach. 

Autor deuteronomista tworzy schematy, posługuje się specyficznymi to-
posami, które wielokrotnie powtarza, aby w ten sposób zbudować konstrukcję
historiograficzną. W ten sposób chce rozpisać i uporządkować dzieje. W Opo-
wieści o dwóch królestwach znajdujemy odniesienia do wydarzeń, ale również

17 Jest to tekstura spleciona z każdą z pozostałych czterech tekstur (wewnętrzną, interteksturą, spo-
łeczno-kulturową i ideologiczną) i odnosi się do sposobu, w jaki tekst przekazuje i wyraża relację między
człowiekiem a boskością. Tekstura ta zawiera aspekty dotyczące bóstwa, osób świętych, istot ducho-
wych, historii boskiej, ludzkiego odkupienia, zaangażowania, wspólnoty religijnej (np. eklezjologia) 
i etyka. Intertekstura historyczna to rodzaj podtekstury w ramach intertekstury. Intertekstura histo-
ryczna odnosi się do wydarzeń historycznych w tekście. Element historycznej intertekstury może być
jedynym takim odniesieniem do wydarzenia historycznego lub może być jednym z wielu, niezależnych
od siebie odniesień. Jego wiarygodność jako dokładnego opisu wydarzenia historycznego zależy od
charakteru danych oraz od wsparcia, jakie ma w innych źródłach. 

18 Tekstura albo po polsku kanwa to sieć znaczeń, w oparciu o którą zbudowany jest tekst. Wskazuje
się na jej pięć różnych rodzajów: wewnętrzną, interteksturę, społeczno-kulturową, ideologiczną oraz
sakralną. 

19 Intertekstura to odwoływanie się do zjawisk spoza tekstu. Ten pozatekstowy świat zawiera inne
teksty (wtedy mówi się o interteksturze oralno-piśmienniczej), nawiązuje do innych kultur (wtedy jest
to intertekstura kulturowa), nawiązuje do społecznych ról, instytucji, kodów i relacji (w ramach inter-
tekstury społecznej), odwołuje się także do historycznego wydarzenia lub miejsca (w ramach intertek-
stury historycznej).86
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pozorne odniesienia. Pojawiają się historyzujące topoi, które jednak nie są źród-
łami historycznymi.

Opowieść o dwóch królestwach zostanie poddana analizie rozpisanej na trzy
rozdziały. W pierwszym będą przedstawione jej elementy strukturalno-kompo-
zycyjne. Drugi rozdział będzie poświęcony jej kluczowym ideom, a w trzecim 
zarysowane zostaną zdarzenia typowe przywołane przez deuteronomistę. 

1. elementy strukturalno-kompozycyjne 
       

W konstrukcji Opowieści o dwóch królestwach podstawą porządkującą jest
konsekwentnie przestrzegana chronologia, w ramach której opracowano zróżni-
cowany materiał. Dzięki niej mniejsze jednostki literackie zostały wpisane w więk-
szą całość, a czas od śmierci króla Salomona do upadku Samarii jest podzielony
na okresy panowania poszczególnych władców. Autor nie posługuje się jednak
ani zasadą chronologii absolutnej, czyli odliczaniem lat niezależnie od panowania
władców, ani też jednolitą periodyzacją opartą na linearnej sekwencji władców.
Posługuje się chronologią, którą można określić jako synchroniczna. Wyłania się 
z tego chronologia, w ramach której istnieją dwie ‘linie czasowe’, z których jedna
dotyczy Judy, a druga Izraela. Nawiązania do określonych zdarzeń pogrupowano
i uporządkowano zgodnie z tym, w którym królestwie są przez autora sytuowane.
Elementem łączącym te dwa odrębne ciągi chronologiczne jest wskazanie w for-
mułach wprowadzających poszczególnych władców roku panowania władcy dru-
giego królestwa. W przypadku przejęcia władzy w Judzie przez nowego króla
wskazano, w którym roku panowania władcy Izraela to nastąpiło. I podobny za-
bieg ma miejsce w przypadku nowego króla w Izraelu. W ramach dyskursu histo-
riograficznego podjęta została próba ujednolicenia chronologii. 

a. chronologia i synchronizacja, 
czyli porządkowanie czasu

Chronologia w Księgach Królewskich nabiera szczególnego charakteru wraz
ze wskazaniem przez autora/autorów dwóch jednostek politycznych, posia-
dających własnych, niezależnych i odrębnych władców20. Na podstawie tego

20 Zob. na ten temat A. JEPSEN, Zur Chronologie der Könige von Israel und Juda, Eine Überprüfung, „Zeitschrift
für die Alttestamentliche Wissenschaft” 1964/88, s. 4–48; A. JEPSEN, Noch einmal zur israelitisch-judischen 87
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deuteronomista stworzył dwa odrębne ciągi chronologiczne, jeden dla Izraela,
drugi dla Judy21. Czynnikiem, który w sposób zasadniczy wpływa na kształt 
Opowieści o dwóch królestwach, jest chronologia synchroniczna. Być może
autor nawiązał przez to do pewnych tradycji mezopotamskich. Zagadnienie
historyczności danych w niej zawartych jest kwestią odrębną i trudno o ich
ostateczną weryfikację w kontekście braku lub ograniczoności materiału poza-
biblijnego. 

Tak ukonstytuowana chronologia jest konsekwencją ogólnej wizji zawartej
w księgach biblijnych, począwszy od Księgi Rodzaju, a obejmującej całą historię
Izraelitów: od ich początków, aż do upadku Jerozolimy w 586 roku p.n.e.22. Zda-
niem J. Maxwella Millera i Johna H. Hayesa zakłada ona schematycznie skon-
struowaną wizję historii. I nawet jeśli pewne dane pochodzą z autentycznych
źródeł historycznych, to jednak część z nich mogła zostać przekształcona przez
redaktora ze względu na potrzeby tworzonego przezeń dzieła23.

Posługiwanie się chronologią, czyli uporządkowaniem dziejów, jest elemen-
tem szczególnie wyraźnym w dyskursie historiograficznym, a nawet wyznaczni-
kiem Ksiąg Królewskich. Nad chronologią deuteronomisty od dawna prowadzono
badania. Wiek XIX w tym względzie odznaczał się raczej sceptycyzmem. Dał temu
wyraz m.in. Julius Wellhausen24. Jednak z czasem, porównując dane biblijne z da-
nymi zaczerpniętymi ze świadectw, w szczególności kultury Mezopotamii, za-
częto je coraz bardziej doceniać. Nie oznaczało to bezkrytycznego ich przyjęcia.
Jak twierdzi Gershon Galil25, około 90% danych zawartych w Księgach Królew-
skich jest do zaakceptowania26. Z tego około 120 jednostek to dane numeryczne.

chronologie, „Vetus Testamentum” 1968/18, s. 31–46; N. NA’AMAN, Historical and chronological notes on the
Kingdoms of Israel and Judah in the Eight century B.C., „Vetus Testamentum” 1986/36, s. 71–92 oraz 
J.M. MILLER, Another Look at the Chronology of the Early Divided Monarchy, „Journal of Biblical Literature”
1967/86, s. 276–288, szczególnie s. 286–287.

21 Por. W.F. ALBRIGHT, The Chronology of the Divided Monarchy of Israel, „Bulletin of the American Schools
of Oriental Research” 1945/100, s. 16–22.

22 Por. J.M. MILLER, J.H. HAYES, A History of Ancient Israel and Judah, Philadelphia 1986, s. 54 oraz s. 227–228;
G. LARSSON, The Chronology of the Pentateuch: A Comparison of the MT and LXX, „Journal of Biblical Literature”
1983/102, s. 401–409.

23 Por. J.M. MILLER, J.H. HAYES, A History of Ancient Israel and Judah, dz. cyt., s. 227.
24 J. WELLHAUSEN, Die Zeitrechnung des Büches der Könige seit der Theilung des Reiches, „Jahrbuches für

deutsche Theologie” 1875/29, s. 607–640.
25 Daje temu wyraz G. GALIL, The Chronological Framework of the Deuteronomistic History, „Biblica”

2004/85, s. 413–421. 
26 Przedstawił to w szczegółach w swej publikacji G. GALIL, The Chronology of the Kings of Israel and

Judah, Leiden 1996 oraz w wydanej po hebrajsku Israel and Assyria, Haifa – Tel Aviv 2001.88
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Galil włączył się do zapoczątkowanego w latach 20. XX wieku nurtu, który szukał
potwierdzenia dla danych biblijnych z okresu królewskiego w tekstach asyryj-
skich. Opracowania Franza Xavera Kuglera i Joachima Begricha27 są przejawem
i świadectwami tego kierunku. Mniej ufni wobec danych zawartych w Księ-
gach Królewskich byli William F. Albright28 oraz Sigmund Mowinckel29, którzy
opierali swoje sądy na przekonaniu o wielokrotnym przepracowaniu tekstów
biblijnych. Kluczowa dla badań nad chronologią okazała się praca Edwina 
R. Thiele’a z roku 195130. Thiele wyszedł z przekonania, że hebrajski tekst jest
nieprecyzyjny, jeśli chodzi o datacje wydarzeń, i stąd wysnuł wniosek o dwóch
różnych kalendarzach używanych w Judzie i w Izraelu. Do tego zaproponował
hipotezę o różnych modelach władzy przypadających na różny okres w obu
królestwach. Jeszcze inny z badaczy Hayim Tadmor31 oparł się na badaniach 
Begricha i Thiele’a, ale dokonał pewnych przesunięć akcentów, a fragmenty nie-
możliwe do uzgodnienia z innymi potraktował jako późniejsze redakcyjne 
dodatki lub po prostu błędy.

Synchronizacja szczegółowa na poziomie Judy i Izraela stanowi pod-
stawę i element nośny Opowieści o dwóch królestwach32. Wyraża się ona
przede wszystkim w formule wprowadzającej
do panowania władców tak Izraela, jak i Judy. 
Jedynym wyjątkiem są dwaj pierwsi władcy
otwierający Opowieść o dwóch królestwach
Jeroboam i Roboam.

Pierwsze odwołanie do zasady synchronizacji znajduje się w 1 Krl 15,1, przy
opisie wejścia na tron judzki Abijama, syna Roboama, co jest zrozumiałe, po-
nieważ w rozumieniu deuteronomisty Roboam i Jeroboam rozpoczęli pano-
wanie równocześnie. Z punktu widzenia historycznego fakt ten nie jest pewny,

27 F.X. KUGLER, Von Moses bis Paulus, Forschungen zur Geschichte Israels, Monachium 1922; J. Begrich, Die
Chronologie der Koenige von Israel und Juda und die Quellen des Rahmens der Koenigsbuecher, Tuebingen 1929.

28 W.F. ALBRIGHT, The Chronology of the Divided Monarchy of Israel, „Bulletin of the American Schools
of Oriental Research” 1945/100, s. 16–22, szczególnie s. 17.

29 S. MOWINCKEL, Die Chronologie der israelitischen und juedischen Koenige, AcOr 1932/9, s. 161–277,
szczególnie s. 163–164.

30 E.R. THIELE, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Grand Rapids 31983.
31 H. TADMOR, The Chronology of the First Temple Period, „The World History of the Jewish People” 1979,

4/1, s. 44–60.
32 Próby dokładnego ustalenia synchronizacji czasów panowania władców Izraela i Judy podjęli się

dwaj bibliści z Instytutu Biblijnego w Rzymie: V. PAVLOVSKY, E. VOGT, Die Jahre der Koenige von Juda und Is-
rael, „Biblica” 1964/45, s. 321–347. Ich praca opiera się na przesłance, że dane zawarte w obecnie nam
znanym tekście hebrajskim są w pełni wiarygodne i jednoznaczne. 89
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ale niewątpliwie tak właśnie przedstawia go deuteronomista. W przypadku Abi-
jama mamy do czynienia z następstwem tronu, które z oczywistych powodów
nie dokonuje się równocześnie w obu państwach – Judzie i Izraelu. 

Jednak typowa formuła synchronizująca panowanie władcy Judy z czasem
panowania władcy Izraela umieszczona jest przy następcy Abijama, czyli władcy
Asie: 1 Krl 15,9. Na tę formułę składają się: (1) odwołanie do roku, (2) liczba
określająca rok, (3) element przypisujący rok władcy oraz (4) imię władcy. Deu-
teronomista posługuje się zgodną z chronologią kolejnością wstąpienia na tron
poszczególnych władców. Gdybyśmy chcieli przedstawić władców w kolejności
obejmowania przez nich władzy, to mielibyśmy listę – nie wnikając w to, czy
prawdziwą, czy też nie – zgodną z zasadami chronologii. Tymczasem przedsta-
wione wydarzenia nie podlegają już tej zasadzie. Deuteronomista wpisuje je 
w konkretne panowanie. I w ten sposób, jeśli dane zdarzenie wiąże się z władcą,
który wcześniej wszedł na tron, to będzie ono wcześniej przedstawione niż inne
związane z władcą, który później objął władzę w sąsiednim państwie. A zatem
konkretne wydarzenia nie zawsze są umieszczone zgodnie z chronologią, po-
nieważ w tym przypadku nad zasadą chronologii dominuje zasada periodyzacji. 

b. periodyzacja

Periodyzacja stanowi znaczący wyznacznik dyskursu historiograficznego ca-
łych deuteronomistycznych dziejów Izraela. W 1 Krl 6,1 czytamy, że 480 lat po
wyjściu z Egiptu rozpoczęła się budowa świątyni w Jerozolimie. 480 lat to sche-
matyczny czas trwania 12 pokoleń, biorąc pod uwagę, że jedno pokolenie trwa
40 lat. Wydaje się również, że w trakcie redakcji deuteronomistycznych dziejów
Izraela podjęto próbę wyznaczenia 480 lat pomiędzy powstaniem świątyni Sa-
lomona a końcem wygnania babilońskiego. Wskazuje na to Martin Noth, dzieląc
całe deuteronomistyczne dzieje Izraela na pięć okresów. Pierwszy to czas Moj-
żesza zobrazowany w Księdze Powtórzonego Prawa. Drugi okres to czas pod-
boju Kanaanu, trzeci dotyczy władania sędziów i zwykle jest dzielony na czas
przed Samuelem i czasy Samuela. Na czwarty okres przypada panowanie Saula,
Dawida i Salomona – jest on powszechnie nazywany czasem „zjednoczonej
monarchii”. Piąty i ostatni okres to czas panowania królów Izraela i Judy, aż do
upadku Jerozolimy. 

Pamiętając o wcześniej wyrażonych zastrzeżeniach, można dostrzec, że Opo-
wieść o dwóch królestwach zajmuje pierwszą część tego ostatniego okresu. Brak
jednak przekonujących dowodów na to, że deuteronomista chciał ją ukazać90
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jako pierwszą część okresu przypadającego na istnienie pierwszej świątyni jero-
zolimskiej. Nie oznacza to jednak, że nie dokonano periodyzacji okresu trakto-
wanego jako czas tzw. podzielonej monarchii.

Jak w Księdze Sędziów wyznacznikiem periodyzacji jest postać sędziego
oraz czas dobrobytu i kary, tak w Księgach Królewskich wyznacznikiem tym
jest postać władcy oraz czas jego panowania.
Jednak periodyzacja nie jest tak linearna jak 
w przypadku panowania sędziów, ponieważ
deuteronomista przedstawia równocześnie
dwie jednostki polityczne. Na podstawie ana-
lizy sposobu opracowania można dostrzec, że deuteronomista wyodrębnił 
kilku większych władców i dokładniej przedstawił czas ich panowania. Mając
na uwadze materiał przypisany poszczególnym władcom, widać, jak fenomen
periodyzacji znajduje swoje odzwierciedlenie w tekście Opowieści o dwóch kró-
lestwach: Jeroboam (1 Krl 12–14), Achab (1 Krl 17–22), Joram (2 Krl 3–8), Jehu
(2 Krl 9–10), Joasz (2 Krl 11–12), Amazjasz (2 Krl 14), Achaz (2 Krl 16).

Opowieść o dwóch królestwach nie jest dziełem linearnym i jednolitym. Nie
tylko wyraża się to w różnorodności użytych gatunków, ale dotyczy także spo-
sobu przedstawienia władców i okresów ich panowania. Jej początek odnosi
się do rozbicia jedności i zawiera przede wszystkim obraz panowania Jeroboama
(1 Krl 12–14). Panowanie Achaba pochodzącego z dynastii omrydzkiej obej-
muje – zgodnie z późniejszym podziałem księgi – rozdziały od 17 do 22. Na-
stępnym władcą Izraela, którego panowanie obejmuje kilka rozdziałów, jest
Joram (2 Krl 3–9). Po dwa rozdziały (2 Krl 9–10 i 11–12) są przypisane odpo-
wiednio Jehu i Joaszowi. Po jednym rozdziale deuteronomista poświęcił Ama-
zjaszowi (2 Krl 14) i Achazowi (2 Krl 16). 

Deuteronomista, posługując się formułami, nawiązuje do panowania okre-
ślonego władcy, do czasu trwania jego panowania, a w ramy panowania wpi-
suje różne wydarzenia. Panowanie poszczególnych władców trwa od kilku do
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Ta długość nie znajduje odzwierciedle-
nia w ilości tekstu, jaką poświęca określonemu władcy w Opowieści o dwóch
królestwach. I tak panowanie Jorama, trwające jakoby dwanaście lat, jest przed-
stawione w materiale obejmującym siedem rozdziałów (2 Krl 3–9). Tymcza-
sem panowaniu Jeroboama II, trwającemu 41 lat, jest poświęconych siedem
(sic!) wersetów. Biorąc pod uwagę materiał wpisany w ramy panowania róż-
nych władców, dostrzega się znaczące dysproporcje. Mogą one wynikać z braku
materiału, którym dysponował autor (autorzy), ale jest zarazem odzwierciedle-
niem pewnych tendencji w ramach dyskursu historiograficznego. Nie jest on 91
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bowiem historycznym nagromadzeniem i uporządkowaniem materiału, lecz
odzwierciedla nastawienie autora oraz zamiar oddziaływania na odbiorców
przekazu. 

Mając na uwadze chronologię bezwzględną i datację bezwzględną, na 
podstawie m.in. kronik asyryjskich, można wskazać kilka dat znaczących dla 
całego regionu Syrii i Palestyny. Do tych dat należą: bitwa wojsk asyryjskich 
w szóstym roku panowania Salmanassera III, czyli w 853 roku z wojskami 
sprzymierzonych władców Syrii. Do sprzymierzonych przynależał Achab33. Ten
sam władca Asyrii, Salmanasser, w osiemnastym roku swego panowania otrzy-
mał trybut od władcy Izraela Jehu. Jest to rok 84134. Sto lat później, czyli w la-
tach 743–738, Tiglat Pilezer III otrzymał trybut od Azariasza i Menahema, 
a następnie w nieokreślonych bliżej latach od Achaza, Peki i Ozeasza35. 

Periodyzacja zawarta w Opowieści o dwóch królestwach jest zakorzeniona
w periodyzacji całego dzieła deuteronomistycznego i w całych deuteronomis-
tycznych dziejach Izraela. Periodyzacja dotyczy przede wszystkim panowania
władców. Deuteronomista nie wychodzi poza schemat periodyzacyjny obej-
mujący dwóch władców. Nie nawiązuje do jakiejś ogólniejszej periodyzacji. 
W 1 Krl 6,1 wskazuje na czas, jaki miał upłynąć od wyjścia z Egiptu do chwili
podjęcia budowy świątyni. Można by się było spodziewać, że podejmując się
kalkulacji, nieraz bardzo karkołomnej, czasu panowania poszczególnych wład-
ców, równocześnie nawiąże do motywów wyjścia z Egiptu i budowy świątyni.
Nie robi tego jednak. 

Deuteronomista nie dzieli czasu na ery. Zgodnie z ustaleniami, m.in. Eliasa 
J. Bickermana i Williama W. Hallo, dopiero w czasach hellenistycznych wpro-
wadzono metodę liczenia według ery (łac. aera)36. Deuteronomista sytuuje 
się w okresie wcześniejszym i nie operuje pojęciem ery, podejmując się upo-
rządkowania, choćby w stopniu ograniczonym, materiału, jaki miał do dyspo-
zycji. Periodyzacja, jaką posługuje się deuteronomista, jest zatem ograniczona 
i za punkt wyjścia ma panowanie określonego władcy. Ponieważ jednak deute-
ronomista przedstawia równolegle dwie jednostki polityczne, to tym samym 

33 Por. Monolith Inscription, w: ANET, s. 278.
34 Zob. Annals and Black Obelisk, w: ANET, s. 280, ANEP, s. 122.
35 Za: Building Inscription, Annals, w: ANET, s. 282–284.
36 Przedstawił to E.J. BICKERMAN, Chronology of the Ancient World, London 1968, s. 70–77; por. również

W.W. HALLO, The Concept of Eras from Nabonassar to Seleucus, Fs E. Bickerman, „Journal of the Ancient
Near Eastern Society” 1984–1985/16–17, s. 143–151; W.W. HALLO, The Nabonassar Era and Other Epics in
Mesopotamian Chronology and Chronography, w: A Scientific Humanist, red. E. LEICHTY i in., Philadelphia
1988, s. 185–190.92
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i periodyzacja staje się bardziej skomplikowana. Wynika to również z czasowo
odmiennych okresów panowania poszczególnych przywódców Izraela i Judy.
Jednak sama kompozycja Opowieści o dwóch królestwach okazuje się bardziej
linearna, bowiem deuteronomista najpierw przedstawia jednego władcę i do-
piero po podsumowaniu jego panowania właściwym sumariuszem przechodzi
do władcy drugiego kraju. Nigdy zatem nie stwierdza, że za czasów panowania
króla X w Izraelu i króla Y w Judzie nastąpiło takie to a takie wydarzenie. Każde
wydarzenie jest „przypisane” do panowania tylko jednego władcy. 

2. kluczowe idee opowieści o dwóch królestwach

Deuteronomista oparł Opowieść o dwóch królestwach na kilku kluczowych
ideach z dziedzin, które obecnie możemy nazwać politycznymi oraz religijnymi.
Z nimi łączą się też funkcje społeczne, do których nawiązał. Z jednej strony sięg-
nął do koncepcji państwa monarchicznego i związanych z nią idei, a z drugiej
wsparł się na koncepcji religii w różnych jej aspektach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kultu. Z ideą państwa powiązał w sposób nierozłączny postać władcy
na tle instytucji dworu, a z ideą religii – postaci proroka i kapłana. 

a. koncepcja władzy (królewskiej)

W dyskursie historiograficznym autor wskazał, że zasadniczym elementem
trwałości struktury politycznej jest władza królewska wyrażana w osobie władcy.
Opinia deuteronomisty na temat urzędu królewskiego nie jest jednak od po-
czątku jednoznaczna37. Zagadnienie pojawienia się monarchii w Izraelu stanowi
problem, wokół którego toczyła się dyskusja w deuteronomistycznych dziejach
Izraela (1 Sm 8,12). Z jednej strony monarchia „izraelska” pojawiła się relatywnie
późno, bo dopiero na przełomie tysiącleci. Z drugiej w wizji deuteronomisty jest
ona poniekąd zagrożeniem dla kultu JHWH, bowiem postrzega on JHWH jako
króla nad Izraelem. Albert Soggin uważa, że monarchia nie należała do oryginal-
nego dorobku Izraela i może właśnie to zostało wyrażone w deuteronomistycznej
opozycji wobec ukonstytuowania się monarchii (por. 1 Sm 8). 

37 Na temat pojawiania się monarchii w Izraelu zobacz pośród polskich tekstów publikację Juliana
WARZECHY, Monarchia według 1 Sm 8 – apostazja czy dopust Boży, w: Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14), 
Fs T. Brzegowy, red. S. HAŁAS, P. WŁODYGA, Kraków 2006, s. 239–250. 93
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Dyskurs dotyczący urzędu królewskiego w Izraelu jest zatem złożony. Może on
odzwierciedlać późniejsze i przeciwstawne nurty myślenia polityczno-teologicznego.
Fakt, że od czasów zdobycia przez Chaldejczyków Jerozolimy w 587/586 roku
nie było w Judzie i w Izraelu urzędu królewskiego, mógł sprzyjać powstaniu kon-
cepcji państwa teokratycznego z JHWH jako władcą, a kapłanami jako Jego
przedstawicielami. Tej koncepcji przeciwstawiano koncepcję o charakterze bar-
dziej ‘świeckim’, dotyczącą zwykłego, ludzkiego władcy Izraela i Judy. Dwa od-
mienne dyskursy, dwie odmienne koncepcje konkurowały z sobą i wyrażały się
w odmiennych przekazach. Teokratyczna forma władzy mogła funkcjonować
na niewielkiej przestrzeni i w odpowiednim kontekście społeczno-politycznym.
Zakres terytorialny tak pojętej władzy zapewne także był ograniczony. Gdy zaś
zwyciężyła idea świeckiego przywództwa politycznego, kapłanom pozostały
pewne ograniczone prerogatywy. 

Źródłem królewskiego urzędu w deuteronomistycznych dziejach Izraela
jest raczej tradycja kananejska, chociaż nie można wykluczyć wpływu koncepcji
asyryjskich i babilońskich sięgających swymi korzeniami nawet do idei sume-
ryjskich38. W Opowieści o dwóch królestwach urząd królewski jest jednak ele-
mentem stałym39, nie pojawia się dyskusja na temat jego słuszności. Co więcej,
deuteronomista w szatach „historiografa” ukazuje dzieje „synów Izraela” zamiesz-
kujących królestwa Izraela i Judy z perspektywy władców obu państw40.

Nie pojawia się zatem problem konfliktu pomiędzy królewskim urzędem
a JHWH i funkcją króla wybranego spośród ludzi. Król wraz ze swoim dworem
i królewskim miastem staje się gwarantem stałości jednostki politycznej. Deu-
teronomista, tworząc Opowieść o dwóch królestwach, zasadniczo nie oddala
się od dworu. Chociaż dwór ten w królestwie północnym zmienia kilkakrotnie
swą siedzibę, a niekiedy zostaje wzburzony wydarzeniami takimi jak zamachy
stanu. Jeśli nawet pewne wydarzenia zostają przedstawione jako dokonujące
się poza dworem, to zawsze ich bezpośrednim lub pośrednim uczestnikiem jest

38 Por. G.W. AHLSTRÖM, Royal Administration and National Religion in Ancient Palestine, Leiden 1982; 
G. BUCCELLATI, Cities and Nations of Ancient Syria, Roma 1967; J. GRAY, Sacral Kingship in Ugarit, „Ugaritica”
1967/6, s. 289–302.

39 K.W. WHITELAM, The Just King: Monarchical Judical Authority in Ancient Israel, Sheffield 1979. Autor
podejmuje zagadnienie zasięgu władzy królewskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji sądowni-
czej. Analizy funkcji królewskiej podjął się również G.C. MACHOLZ, Die Stellung des Königs in der israelitischen
Gerichtsverfassung, „Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft” 1972/84, s. 157–182, przedsta-
wiając, w jaki sposób jest ona ukazana w tekstach o charakterze historiograficznym.

40 Tytuł króla, wyrażony hebrajskim terminem melek, chociaż pochodzi od wspólnego wszyst-
kim Semitom rdzenia, to jednak jedynie wśród Semitów północno-zachodnich i południowych okre-
śla władcę.94
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król. Niejako rywalem króla w tym kontekście okazuje się jedynie charyzma-
tyczny prorok, mąż boży, niezależnie od tego, kto nim jest. Dotyczy to zarówno
Eliasza i Elizeusza, jak też Achiasza z Szilo. Tylko oni, oprócz władców lub kon-
kurentów do tronu, stają się bohaterami relacji i opowiadań. 

Król w Izraelu i Judzie jest ukazany przez deuteronomistę jako postać cen-
tralna, posiadająca z jednej strony wymiar symbolu, a z drugiej – wymiar od-
powiedzialności za utrzymanie za pośrednictwem sił wojskowych i biurokracji
określonego systemu prawnego oraz porządku na podlegającym mu teryto-
rium. Analiza materiałów biblijnych dotyczących przede wszystkim Salomona
skłoniła badaczy do stwierdzenia, że jego ad-
ministracja była modelowana na wzór egip-
ski41. Scentralizowane państwo, wzorowane na
modelu egipskim, opierało się na rozwarstwio-
nym, wyspecjalizowanym i bazującym na rol-
nictwie społeczeństwie. Dzięki nadwyżkom produkcyjnym mogła formować
się elita władzy, zarówno polityczna, jak i religijna. Król posiadał władzę narzu-
cania różnych form podatków, przymuszania do określonych robót, a wreszcie
egzekwował prawo42. Administracja królewska zapewniała mu kontrolę na róż-
nych poziomach: militarnym, ekonomicznym, prawnym i religijnym na teryto-
rium obejmującym sieć centrów miejskich i wiosek.

W Opowieści o dwóch królestwach deuteronomista inaczej przedstawia
władców Izraela, a inaczej Judy. Dotyczy to przede wszystkim sposobu, w jaki
określona osoba osiąga najwyższą pozycję w państwie. Albert Alt przedstawił
hipotezę, że monarchia wprowadzona przez Saula była charyzmatyczna, a pół-
nocne królestwo Izraela nie zaakceptowało zasady dynastycznej aż do czasów
przejęcia władzy przez Omriego43. Idea Alta wpłynęła na dalsze badania nad

41 Zagadnienie to podjęli T.N.D. METTINGER, Solomonic State Officials: A Study of the Civil Government
Officials of the Israelite Monarchy, Lund 1971; E.W. HEATON, Solomon’s New Men: The Emergence of Ancient
Israel as a National State, London 1974.

42 Izraelskie królestwo często było przedstawiane jako obwarowane określonymi prawnymi zobo-
wiązaniami. Ślady tego widać w opisie zgromadzenia w Sycham (1 Krl 12,1–20; 2 Krl 11,12). Deutero-
nomista wskazuje termin miszpat królestwa (1 Sm 10,25) i tzw. prawo królewskie (Pwt 17,14–20) jako
przejawy opartej na podstawach prawnych monarchii izraelskiej. 

43 Tę swoją hipotezę, opartą przede wszystkim na analizie tekstów deuteronomistycznych, zawarł 
w artykule: A. ALT, The Formation of the Israelite State in Palestine, w: A. ALT, Essays in Old Testament History and
Religion, Oxford 1966, s. 171–237; Alt nie tyle przedstawił, w jaki sposób ukształtował się w Izraelu system
monarchii, ile poddał analizie, jak początki monarchii zostały opisane przez deuteronomistę. Tekst Opowieści
o dwóch królestwach w ujęciu deuteronomisty odnosi się do już uformowanego systemu monarchicznego
w Izraelu i Judzie. Jeśli nawet w tym czasie, czyli w IX i VIII wieku, monarchia była już uformowana, to nie
jest jednak oczywiste, że pojawienie się monarchii tak właśnie wyglądało, jak to opisał deuteronomista. 95
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monarchią izraelską, jednak została podważona przez Giorgia Buccellatiego44

i Tomoo Ishidę45. Obaj porównali teksty biblijne (przede wszystkim 1 Sm 20,31;
2 Sm 2,8–11; 1 Krl 11,10–14; 15,28–29; 16,3–4.7.11–12) z pozabiblijnym materia-
łem epigraficznym i doszli do wniosku, że monarchia dynastyczna była jednym
z podstawowych elementów społeczno-politycznych starożytnego Bliskiego
Wschodu, w tym Izraela.

Powstanie i rozwój monarchii pośród Izraelitów był, nie tylko dla deutero-
nomisty, jednym z najważniejszych momentów w ich historii. Jej rozmiary, w po-
równaniu z potęgami Bliskiego Wschodu, były ograniczone, co jednak nie okazało

się przeszkodą w wypracowaniu na jej podsta-
wie ideologii mesjańskiej. Istnienie dwóch nie-
zależnych jednostek państwowych, a co za tym
idzie dwóch niezależnych dworów, stanowi
ważny element w uchwyceniu idei monarchii,
jaką wyraził deuteronomista w swym dziele.

Inaczej została przedstawiona monarchia w Izraelu, a inaczej w Judzie. Nigdy
jednak deuteronomista nie podał w wątpliwość samego istnienia dwóch kró-
lestw. Nawet stwierdzenie odmienności oraz różnic pomiędzy monarchią 
w Izraelu i monarchią w Jerozolimie nie prowadzi do uznania jednej, a odrzuce-
nia drugiej. Opowieść o dwóch królestwach jest wyrazem przekonania deute-
ronomisty o istnieniu dwóch centrów władzy. Takie podejście odsuwa na bok
ideę uprzywilejowania oraz wyłączności jednego z nich. Nawet negatywna
ocena religijna wszystkich bez wyjątku władców Izraela nie stanowiła dla deu-
teronomisty motywu deprecjonowania władców z królestwa północnego.

Związany z władzą królewską czasownik o rdzeniu mlk pojawia się w Opo-
wieści o dwóch królestwach w koniugacji kal oraz hifil. W pierwszym przypadku
znaczy panować, rządzić, sprawować władzę, niekiedy z aspektem inicjowania
czynności, czyli panowania. Tymczasem formy hifil czasownika wyrażają inny
aspekt, aspekt wyboru władcy, obrania kogoś królem. 

Z przypadkami obrania kogoś królem nie mamy do czynienia w relacjach
o Judzie, lecz jedynie w Izraelu. To zgromadzenie w Sychem miało obrać Ro-
boama władcą (1 Krl 12,1). Jednak ostatecznie to Jeroboam został wybrany na
władcę przez zgromadzonych (1 Krl 12,20). Powyższy tekst należy do sekwen-
cji jeroboamskiej. Ponownie zagadnienie wyboru określonej osoby na władcę

44 Przedstawił on swą hipotezę, porównując teksty biblijne z innymi materiałami epigraficznymi 
z tamtych czasów: G. BUCCELLATI, Cities and Nations of Ancient Syria, dz. cyt.

45 Por. T. ISHIDA, The Royal Dynasties in Ancient Israel, Berlin 1977.96
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pojawia się wraz z Omrim. Wobec zamachu stanu ze strony Zimriego „cały 
Izrael” wybrał dowódcę armii Omriego na króla (1 Krl 16,16). Jednak ten wy-
bór nie okazał się definitywny. Nie wszyscy poparli Omriego nawet w obliczu
śmierci zamachowca, czyli Zimriego (1 Krl 16,18). Część chciała wybrać na króla
Tibniego46, a część poparła Omriego. Ostatecznie przeważyli zwolennicy
Omriego i on został władcą nad Izraelem (1 Krl 16,21). Taki obraz przedstawiony
przez deuteronomistę, niezależnie od tego, jaką przypiszemy mu wartość histo-
ryczną, wskazuje na sposób, w jaki było możliwe przejęcie władzy w Izraelu47.
Sięgnięcie po władzę, którego efektem było przejęcie panowania w Izraelu przez
Omrydów, nie zostało przedstawione w sposób tak jednoznaczny jak w przy-
padku Jeroboama. Przy wyborze tego ostatniego deuteronomista wskazał 
najpierw na wybór ze strony JHWH, a następnie na zgromadzenie Izraela jako
na podmiot wyboru. Tymczasem jeśli chodzi o Omrydów, po pierwsze nie ma
mowy o wyborze ze strony JHWH, a po wtóre, nie jest jasne, czy zdaniem deu-
teronomisty następuje faktyczny wybór, czy też Omri zdobywa władzę na dro-
dze wojny domowej. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, a nawet oba
fakty mogą po sobie następować. Tak w dyskursie historiograficznym przedsta-
wiono obie jednostki polityczne.

Znajdujemy jeszcze trzy inne teksty Opowieści o dwóch królestwach, w któ-
rych mowa jest o wyborze króla. W 2 Krl 8,20 znajdujemy krótką kronikarską
wzmiankę o tym, że Edomici wybrali sobie króla. Nawiązanie do wyboru za-
warte jest również w przesłaniu, jakie Jehu wysyła do mieszkańców Samarii. 
W odpowiedzi przywódcy miasta stwierdzili, że nie będą wybierać nikogo 
z Omrydów na króla (2 Krl 10,5). 

Powyższe teksty dotyczyły Izraela oraz Edomu, ale jeden raz deuteronomista
przywołuje fakt, że „cały lud Judy wybrał Azariasza na króla po śmierci jego ojca”
(2 Krl 15,21). Ten tekst mógłby świadczyć o tym, że nawet w sytuacji ciągłości
dynastycznej istniała możliwość wyboru spośród kandydatów na władców.
Amazjasz został pokonany pod Bet-Szemesz przez wojska izraelskie i można za-
kładać, że Azariasz współrządził z nim, aż do czasu zamachu i śmierci. Po śmierci
ojca Azariasz został definitywnie wybrany na króla.

46 Postać Tibniego stanowi dla biblistów swoistą zagadkę, która jednak pozawala wniknąć w kulisy
władzy w Izraelu w czasie, o którym pisze deuteronomista w historii deuteronomistycznej; por. 
J.M. MILLER, So Tibni Died (I Kings xvi 22), „Vetus Testamentum” 1968/18, s. 392–394 oraz A. SOGGIN,
Tibni, re d’Israele nella prima meta del IX sec. av. Cr., „Rivista degli studi orientali” 1972/47, s. 171–176.

47 Sposób, w jaki deuteronomista obrazuje dojście do władzy Omrydów oraz ich panowanie, zary-
sował C.F. WHITLEY, The Deuteronomic Presentation of the House of Omri, „Vetus Testamentum” 1952/2, 
s. 137–152. 97
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Deuteronomista pisze o osiemnastu władcach Izraela, z tym jednak, że Zim-
riemu przypisuje władztwo trwające raptem siedem dni (1 Krl 16,15–21). Po-
jawia się też konkurent Omriego o imieniu Tibni, którego część wojska albo 
też ludu izraelskiego chciała obwołać królem. Jednak zwyciężył Omri, a Tibni
zginął. Wracając do Zimriego, trzeba stwierdzić, że deuteronomista jedynie od-
notowuje jego zamach stanu i przegraną w walce z Omrim. Nie jest on przed-
stawiony jak pozostali władcy Izraela, chociaż jego panowanie odnotowano 
w krótkim sumariuszu wprowadzającym. 

Deuteronomista przedstawia dziesięciu władców Judy przypadających na
okres Opowieści o dwóch królestwach. Jedenastą postacią dominującą w Ju-
dzie była matka Ochozjasza – Atalia. Jej jednak deuteronomista nie ukazał jako
pełnoprawnego władcy. Dwoma pierwszymi są Roboam oraz jego syn Abijam
(Abijasz). Następni to Asa i Jozafat. Joram, syn Jozafata, wiąże się w małżeństwie
z córką Achaba, króla izraelskiego. Związek ten jest znakiem zbliżenia pomię-
dzy Izraelem a Judą. Ich syn Ochozjasz trwał w przymierzu z Izraelem i zginął 
w czasie zamachu stanu w Izraelu, dokonanym przez Jehu. Jego matka Atalia,
córka Achaba, jest przedstawiona jako zabójczyni i uzurpatorka tronu Judy po
śmierci swego syna (2 Krl 11,1–7). Joasz jest postrzegany jako przywracający
władzę dynastii Dawidowej w Jerozolimie. Jednak deuteronomista, choć okre-
śla czas pomiędzy zniszczeniem rodu Dawidowego a przejęciem władzy przez
Joasza na siedem lat, nie stwierdza, że Atalia była władczynią w Judzie. Po Joaszu
na tronie Judy zasiadają jego syn Amazjasz, a następnie wnuk Azariasz. Tym-
czasem Achaz jest ostatnim władcą Judy sportretowanym w Opowieść o dwóch
królestwach. 

Dyskurs historiograficzny deuteronomisty narzucił pewien schemat, tworząc
określoną wizję zdarzeń obejmującą czasy dwóch stuleci od połowy X wieku 

do ostatniej ćwierci VIII wieku. Zasadniczym
elementem tego dyskursu jest ukazanie przej-
ścia od jedności do rozbicia. Uprzednia jedność
polityczna ziem biblijnego Izraela nie jest po-
twierdzona historycznie. Tymczasem przekaz
zawarty w złożonym dyskursie historiograficz-
nym stał się zasadniczy w niemal wszystkich

publikacjach przedstawiających historię biblijnego Izraela. Dyskursowi historio-
graficznemu przypisuje się wartość historyczną we wszystkich jego szczegółach. 
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b. koncepcja państwa

W Opowieści o dwóch królestwach próżno szukać terminu, który można by
oddać polskim słowem państwo48. Informacje dotyczące tego typu struktury wy-
rażone są m.in. poprzez użycie określeń opartych na rdzeniu hebrajskim mlk. Są
to terminy meluka i mamlaka. Ponadto w Księgach Królewskich pojawia się jesz-
cze termin malkut, nie zostaje on jednak użyty w Opowieść o dwóch królestwach.
Albert Soggin stwierdza, że trudno wskazać różnice znaczeniowe pomiędzy nimi,
ale sugeruje, że meluka znaczy królewskość, potestas regia, malkut – królestwo,
mamlaka – władzę królewską lub godność królewską49.

W 1 Krl 12,21 występuje zwrot, który oznacza przywrócenie władzy kró-
lewskiej i nawiązuje do syna Salomona – Roboama panującego w Jerozolimie. 
Ponownie pojawia się on w ustach żony Achaba (1 Krl 21,7), w stwierdzeniu 
nawiązującym do posiadania przez władcę określonego autorytetu i oznacza 
wezwanie do użycia swej władzy królewskiej wobec właściciela winnicy Nabota.
Termin malkut można znaleźć w Księgach Królewskich poza Opowieścią o dwóch
królestwach jeszcze w 1 Krl 1,46; 2,15.15.22; 11,35; 2 Krl 25,25. W 1 Krl 1,46 mowa
jest o tronie królestwa, a w 1 Krl 2,15.15.22 termin nawiązuje do pełnienia wła-
dzy królewskiej. Podobnie w 1 Krl 11,35 tekst jest zapowiedzią odebrania króle-
stwa albo władzy królewskiej synowi Salomona50. Pod koniec Ksiąg Królewskich 
(2 Krl 25,25) termin ten pojawia się w kontekście królewskiego rodu. 

We wszystkich tych tekstach analizowany termin oznacza władzę królewską
albo do niej nawiązuje. W każdym razie sens królestwa jako struktury państwo-
wej nie zawiera się w pierwszym znaczeniu tego terminu. W przypadku tekstu
o Salomonie (1 Krl 11,35) pojawia się dwukrotnie inny termin: mamlaka, który
może nawiązywać nie tylko do samej władzy, ale również do administrowanej

48 W polskiej literaturze przedmiotu bardzo często używany jest termin państwo. I tak chociażby
Julian Warzecha w wydanej w roku 2005 publikacji Historia dawnego Izraela pisze o wspólnym państwie
plemion izraelskich (s. 218). Dodaje przy tym, że chodzi mu o „unię personalną, która po śmierci Salo-
mona (926 r.) się rozpadła” (s. 218). Tym pojęciem autor stara się wyrazić złożoność relacji pomiędzy
Izraelem i Judą. Czy jest to jednak termin właściwy? Niewątpliwie pochodzi z innego kręgu kulturowego
i z innej formacji politycznej, ale czy posłużenie się nim wyjaśnia sytuację? Moim zdaniem raczej za-
ciemnia. Autor bowiem nie stara się z odwołaniem do mniej lub bardziej znanego kontekstu histo-
rycznego określić, na czym polegały relacje polityczne w owym czasie, a w zamian za to używa
określonego terminu, który niejako sam z siebie winien wyjaśnić zjawisko. Por. J. WARZECHA, Historia daw-
nego Izraela, Warszawa 2005.

49 A. SOGGIN, mælæk re, THAT I, s. 783.
50 Analiza proroctwa przeciwko synowi Salomona i zapowiedź podziału królestwa została przedsta-

wiona we włoskojęzycznej publikacji autorstwa Dariusza DZIADOSZA, Gli oracoli divini in 1 Sam 8 – 2 Re 25,
Romae – Przemyśl 2002, s. 46–51. 99

andrzej mrozek 
dyskurs historiograficzny w opowieści o dwóch królestwach… 

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 99



przez władcę jednostki terytorialnej. Natrafiamy nań w kilku tekstach Opowieści
o dwóch królestwach.

W 1 Krl 12,26 pojawia się zwrot, który nawiązuje do przywołanego już 
powyżej terminu mamlaka (Krl 12,21). A zatem sugestia Soggina o podobień-
stwie znaczeniowym terminów mamlaka oraz meluka zostaje w tym przy-
padku potwierdzona. W tekście o poszukiwaniu Eliasza (1 Krl 18,10) pojawia
się termin mamlaka dwukrotnie i w tym przypadku odnosi się raczej do innych
królestw. Omawiany termin pojawia się we wprowadzeniu do opowiadania 
o przywróceniu w Jerozolimie władzy dynastii Dawidowej. Atalii, matce zabi-
tego władcy, przypisuje się wymordowanie całego rodu królewskiego, używając
zwrotu potomstwo królewskie – mamlaka. Podobny zwrot został użyty pod
koniec Ksiąg Królewskich (2 Krl 25,25) z tą różnicą, że tam pojawiało się nie
określenie mamlaka, lecz termin maluka. Potwierdza to raz jeszcze ich bliskość
znaczeniową. 

W Opowieści o dwóch królestwach ponownie pojawia się określenie mam-
laka tym razem w zwrocie z czasownikiem w koniugacji qal (2 Krl 14,5) oraz 
z czasownikiem w koniugacji hifil (2 Krl 15,19). W pierwszym przypadku cza-
sownik wyraża istniejący stan, tymczasem w drugim wskazuje na cel podjętego
działania, czyli osiągnięcie określonego stanu. Stan ten polega na mocnym utrzy-
mywaniu władzy, czyli panowaniu. A zatem i w tym przypadku nie odnosi się
bezpośrednio do terytorium administracyjnego, ale dotyczy samego sprawo-
wania władzy. 

Termin ten pojawia się w Księgach Królewskich także poza Opowieścią 
o dwóch królestwach. Jest on użyty dwukrotnie (2 Krl 19,15.19) w liczbie mno-
giej mamlakot w modlitwie skierowanej do JHWH i odnosi się do wszystkich
królestw ziemi. W zwrocie tym można go rozumieć w sensie państw, jakie ist-

nieją na ziemi, ale też nie jest wykluczone zna-
czenie, o którym wcześniej była mowa, czyli
władzy królewskiej. 

Znany antropolog Elman Service wska-
zał na cztery formy społeczno-politycznego
rozwoju i określił je jako: banda, szczep, samo-
władztwo (ang. band, tribe, chiefdom) i wresz-

cie państwo51. James Flanagan po analizie biblijnych tekstów i porównaniu ich
ze studiami antropologicznymi stwierdził, że Saul i Dawid byli przywódcami

51 E. SERVICE, Primitive Social Organization, New York 1962; E. SERVICE, The Origins of the State and Civiliza-
tion, New York 1975, passim.100
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formy władzy określanej jako samowładztwo (ang. chiefdom)52 albo – jako to
określa Julian Warzecha – szefostwa53. Do podobnych wniosków doszedł rów-
nież Frank Frick, który okres wczesnego Izraela określił jako czas samowładztwa54.
To podejście otworzyło nowe perspektywy przed badaniami nad powstawaniem
struktur państwowych w Izraelu, czego efektem były m.in. publikacje Roberta 
B. Coote’a, Keitha Whitelama55 i Chrisa Hauera56. Twierdzą oni, że powstanie mo-
narchii izraelskiej było z jednej strony efektem naporu Filistynów, z drugiej zaś 
rezultatem rozwoju demograficznego i efektem przynależności regionalnej, 
w którym wykształciła się taka właśnie forma władzy.

Badania te nie rozstrzygają, w jaki sposób deuteronomista interpretował
obie – jego zdaniem – powstałe w wyniku podziału struktury polityczno-spo-
łeczne. Zainteresowanie przedstawionych badaczy dotyczyło przede wszystkim
czasu formowania się państw, czyli wcześniejszego okresu. Można jednak zadać
sobie pytanie, czy w świetle odkryć archeologicznych oraz przemian, jakie na-
stąpiły w sposobie patrzenia na historię Izraela, nie należałoby przenieść dyskusji
o początkach monarchii i państwa na okres późniejszy. Czy zatem czas prze-
chodzenia z jednej formy organizacji politycznej, a dokładniej z okresu przed-
państwowego, do formowania się struktur państwowych nie nastąpił w Izraelu
w okresie między X a VIII wiekiem? Deutero-
nomista nie był świadkiem wydarzeń, nie jest
kronikarzem, lecz jedynie historiografem, który
z perspektywy kilku wieków spogląda na wy-
darzenia. Co może przy tym zaskakiwać, to
fakt, że nie dysponuje on terminologią jedno-
znacznie wskazującą na jego postrzeganie Izraela i Judy jako państw. W tym
kontekście trudno zaakceptować tytuł, jakim Gary Knoppers opatrzył swą 

52 Przedstawił on rezultaty swoich analiz z pogranicza studiów biblijnych i antropologicznych 
w: J. FLANAGAN, Chiefs in Israel, „Journal of the Studies of the Old Testament” 1981/20, s. 47–73. 

53 J. WARZECHA, Historia dawnego Izraela, dz. cyt., s. 140. 
54 Frank Frick efekty swoich badań przedstawił w kilku publikacjach, por. F. FRICK, Religion and 

Socio-Political Structure in Early Israel: an Ethno-Archaeological Approach, Missoula, MT 1979, s. 233–253;
F. FRICK, The Formation of the State in Ancient Israel, Sheffield 1985; F. FRICK, Social Science Methods and
Theories of Significance for the Study of the Israelite Monarchy: A Critical Review Essay, „Semeia” 1986/37, 
s. 9–52.

55 Zobacz ich wspólne publikacje: R.B. COOTE, K.W. WHITELAM, The Emergence of Israel: Social Transfor-
mation and State Formation following the Decline in Late Bronze Age Trade, „Semeia” 1986/3, s. 107–147; 
R.B. COOTE, K.W. WHITELAM, The Emergence of Early Israel in Historical Perspective, Sheffield 1987.

56 C. HAUER, From Alt to Anthropology: The Rise of the Israelite State, „Journal of the Studies of the Old
Testament” 1986/36, s. 3–15. 101
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publikację: Two Nations under God57, czyli ideę dwóch narodów. Równie nie-
łatwo mówić o dwóch państwach: Izraelu i Judzie, chociaż jest to o wiele bar-
dziej poparte tekstami Opowieści o dwóch królestwach. 

Niezależnie od tego, jak określimy Izrael i Judę, musimy stwierdzić, że w uję-
ciu deuteronomisty były to dwie odrębne politycznie jednostki, które wyróżniały
się zgodnie z dyskursem deuteronomisty określonym i odrębnym terytorium
oraz posiadały własną strukturę władzy.

c. ciągłość władzy – następstwo
dynastyczne

Dynastia stanowi element, za pośrednic-
twem którego deuteronomista wskazuje na

ciągłość władzy królewskiej oraz na kontynuację, trwanie lub ponawianie wspar-
cia JHWH dla poszczególnych władców. Tymczasem upadek dynastii to efekt
decyzji JHWH.

Królestwo Izraelskie, zgodnie z wizją zawartą w Opowieści o dwóch króle-
stwach, charakteryzowało się brakiem stabilności dynastycznej. Deuteronomista
wskazuje na kilka dynastii, które w różnym czasie osiągnęły szczyt władzy kró-
lestwa północnego58. Takich dynastii, określanych terminem hebrajskim bet,
czyli dom, plus imię założyciela, było jego zdaniem pięć. Przy tym Omrydów
określa on jako dynastię Achaba (2 Krl 9,7).

Powstaniu dwóch dynastii – Jeroboama i Jehu – towarzyszy zapowiedź
JHWH. W przypadku Jeroboama jest to obietnica, otrzymana za pośrednic-
twem proroka Achiasza, zbudowania trwałego domu, czyli dynastii (1 Krl 11,38).
Obietnica ta, nie będąc bezwarunkowa, zostaje następnie odwołana. Wobec

57 Por. G.N. KNOPPERS, Two Nations under God. The Deuteronomistic History of Solomon and the Dual
Monarchies, vol. 1–2, Atlanta 1993–1994.

58 Zagadnienie dynastii jest często traktowane marginalnie przy opracowywaniu biblijnych historii
Izraela i Judy. Julian Warzecha, mówiąc o władcach Izraela, zwraca szczególną uwagę na dynastię Omry-
dów. Tylko ta dynastia jest wyszczególniona w tytule jednego z rozdziałów trzeciej części: Dynastia
Omrydów w Izraelu; por. J. WARZECHA, Historia dawnego Izraela, dz. cyt., s. 247–267. Podobnie traktuje za-
gadnienie A.J. SOGGIN, Storia d’Israele, Brescia 1984, s. 308–320. Jednak Albert Soggin na wstępie rozdziału
o Omrydach nawiązuje do nieudanej próby powstania dynastii Baszy (s. 308). Obaj autorzy nie traktują
w podobny sposób dynastii Jehu, która trwała dwa razy dłużej niż Omrydów. Bardziej solidne wydaje
się w tym kontekście opracowanie Millera i Hayesa, którzy dynastii Jehu poświęcili rozdział, tytułując
go: The Century of the Jehu Dynasty; por. J.M. MILLER, J.H. HAYES, A History of Ancient Israel and Judah, 
dz. cyt., s. 289–313.102
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Jehu JHWH zapowiada, bez pośrednictwa proroka, zasiadanie na tronie Izraela
jego potomków do czwartego pokolenie (2 Krl 10,30). 

Upadek trzech dynastii jest poprzedzony prorocką zapowiedzią ich znisz-
czenia. Ten sam prorok Achiasz, który zapowiedział powstanie dynastii Jero-
boama, obwieszcza jej nieunikniony koniec (1 Krl 14,10). Podobnie jak z dynastią
Jeroboama JHWH postanawia uczynić z następcami Baszy (1 Krl 16,3). Podobny
los czeka również Omrydów, potomków króla Achaba (1 Krl 21,21). Tymczasem
bardziej pozytywnie ukazana została dynastia Jehu (2 Krl 10,30; 15,12). Nawet
śmierć ostatniego z tej dynastii Zachariasza ben Jeroboama nie jest postrzegana
z punktu widzenia kary, lecz jako wypełnienie obietnicy o charakterze pozytyw-
nym59. Długie trwanie tej dynastii zostało przedstawione w sposób pozytywny.
Nie ma zaś słowa o motywach jej upadku. 

Piąta z dynastii, którą można nazwać dynastią, czyli bet Menahem, została
przerwana zamachem, który zorganizował Pekach ben Ramaliasz. W przeci-
wieństwie do pozostałych dynastii w tym przypadku nie znajdujemy żadnej,
ani pozytywnej, ani negatywnej, interwencji proroka lub samego JHWH. 

Jeśli podejmiemy się próby uzgodnienia deuteronomistycznego podziału
na dynastie z chronologią opartą zarówno na świadectwach zewnętrznych, jak
i wewnętrznych, to możemy operować takim oto schematem:

bet Jeroboam     931–908
bet Basza             908–884
bet Omri             884–841
bet Jehu               841–743
bet Menahem    743–73760.

Dane i daty chronologiczne są oczywiście niepewne, dlatego słuszne byłoby
poprzedzenie każdego odwołania się do daty określeniem około. Pobieżne spoj-
rzenie na lata dynastyczne pozwala stwierdzić, że dominujące miejsce zajmuje

59 Julian Warzecha zaskakuje stwierdzeniem, że „Deuteronomista nie uważa go [Zachariasza] za
kontynuatora dynastii Jehu”; J. WARZECHA, Historia dawnego Izraela, dz. cyt., s. 294. Powołuje się na zapo-
wiedź JHWH o tych czterech pokoleniach następców Jehu. Tekst hebrajski mówi o czterech synach
Jehu. Sam zwrot oznacza cztery generacje, ale jest w nich zawarty termin synowie. Motyw czterech
generacji był bardzo powszechny nie tylko w Biblii, ale również w innych tekstach starożytnego Bliskiego
Wschodu. Do czterech generacji zaliczani są potomkowie, a nie otrzymujący obietnicę. Bez Zachariasza
obietnica JHWH wobec Jehu nie byłaby spełniona. Obietnica zawarta w 2 Krl 10,30 jest echem obietnicy
Dawida wobec Salomona (1 Krl 2,1–4; 9,1–9), która nawiązuje do Pwt 4,9.25. 

60 Por. propozycje uporządkowania historii Izraela w: J.M. MILLER, J.H. HAYES, A History of Ancient Israel
and Judah, dz. cyt., s. 220–221. 103
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dynastia Jehu, której panowanie deuterono-
mista szacuje na blisko jedno stulecie. Drugą 
z kolei, pod względem trwania, dynastią są
Omrydzi panujący blisko pół wieku. Nieporów-

nanie krótszy, bo obejmujący tylko ćwierćwiecze, jest czas panowania dynastii
jeroboamskiej i dynastii Baszy61, a zupełnie na marginesie jawi się dynastia Mena-
hema. Biorąc pod uwagę liczbę członków danej dynastii, można przypuszczać,
że zasadniczo pojawiły się w Izraelu dwie dynastie, czyli Omrydzi i dynastia Jehu.
Pozostałe trzy to tylko próby, trzeba dodać nieudane, założenia dynastii, ponieważ
we wszystkich trzech przypadkach – Jeroboama, Baszy i Menahema – ich na-
stępcy nie utrzymali władzy. Nadab ben Jeroboam panował dwa lata i został oba-
lony (1 Krl 15,25.28). Ela ben Basza również tylko przez dwa lat panował i został
pozbawiony władzy (1 Krl 16,10). Także Pekachiasz ben Menahem panował 
jedynie dwa lata i został obalony (2 Krl 15,23.25). A zatem te trzy próby założenia
dynastii – zgodnie z przekazem deuteronomisty – nie powiodły się. 

W przeciwieństwie do Izraela królestwo
Judy pod względem dynastycznym jest przed-
stawione w sposób jednolity. Dominującym
motywem albo specyficznym toposem jest tu
określenie dom Dawida, czyli dynastia Dawi-

dowa (1 Krl 12,20). Pojawia się on wielokrotnie w pierwszej sekwencji Opowieści
o dwóch królestwach, najpierw w opowiadaniu o podziale królestwa (1 Krl
12,16.20), potem przy innowacjach kultycznych Jeroboama (1 Krl 12,26) i znowu
przy zapowiedzi zniszczenia dynastii Jeroboama (1 Krl 14,8). Przy pięciu wład-
cach Judy znajduje się odwołanie do Dawida postrzeganego jako praojca (1 Krl
15,3–5; 16,11; 2 Krl 8,19; 14,3; 16,2), a groby większości z władców deuterono-
mista umieszcza w Mieście Dawidowym.

d. idea dwóch organizmów państwowych

Podstawą kompozycyjną Opowieści o dwóch królestwach jest deuteronomi-
styczna teza o istnieniu dwóch odrębnych struktur politycznych, dwóch centrów

61 Wskazywanie dokładnej datacji panowania poszczególnych władców jest przedsięwzięciem trud-
nym i często nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Można się o tym przekonać, czytając: J. WARZECHA,
Historia dawnego Izraela, dz. cyt., s. 247: „i tak po Baszy następuje Ela (885–884), syn Baszy”, a na następnej
stronie po „Baszy nastał jego syn Ela. Rządził w Tirsie dwa lata (883–882)”.104
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władzy, w obrębie których żyli i którym pod-
legali ‘synowie Izraela’. Owa dwoistość w od-
niesieniu do społeczności określanej mianem
‘synowie Izraela’ stanowi równocześnie funda-
ment nakreślenia przez deuteronomistę para-
lelnych dziejów obu królestw. Można zadać
pytanie, czy teza ta odpowiada realiom historycznym, czy też jest jedynie two-
rem literackim, koncepcją własną redaktora. Teza ta ponadto odnosi się do
okresu obejmującego blisko dwa stulecia, i sytuuje obie jednostki polityczne
jako trwałe elementy horyzontu politycznego. Deuteronomista jest przekonany
zatem o trwałości i pewnej niezmienności tych ogólnych realiów. Tym samym
jednak nie ograniczył sobie spojrzenia na złożoność sytuacji i nie zacieśnił ho-
ryzontu, w którym się porusza. Można zapytać, czy na terenie określanym jako
Kanaan w tym czasie istniały tylko te dwie jednostki polityczne; jaka była rola
władcy i jak wyglądały relacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Czy we
wszystkich ówczesnych jednostkach politycznych istniało tylko jedno centrum
władzy? Deuteronomista odpowiada jednoznacznie, że tak, ale jego przekonanie
nie musi być odzwierciedleniem rzeczywistych stosunków politycznych w okre-
sie od X do VIII wieku p.n.e. Taka wizja może być jedynie efektem przeniesienia
na wcześniejszy czas sytuacji i warunków z okresu powstawania deuteronomi-
stycznych dziejów Izraela.

e. relacje pomiędzy podmiotami politycznymi

Deuteronomista przedstawił obraz relacji zewnętrznych Izraela i Judy, w tym
przede wszystkim konflikty obu państw izraelskich z bliższymi i dalszymi sąsia-
dami. Wpisał on obie te jednostki polityczne w regionalny kontekst geopoli-
tyczny. Relacje z innymi państwami sytuują Izrael i Judę w regionie i określają ich
miejsce. Jednostki polityczne, z którymi Juda i Izrael zachowują określone relacje,
można podzielić na trzy grupy ze względu na ich znaczenie i miejsce w geopo-
litycznej mozaice regionu. Pierwszą grupę stanowią wielkie potęgi, czyli Egipt 
i Asyria. Do drugiej grupy możemy zaliczyć państwa aramejskie ze szczególnym
miejscem dla jednego państwa aramejskiego ze stolicą w Damaszku. Wreszcie
trzecia grupa to mniejsze jednostki, których obecność w Opowieści o dwóch
królestwach jest marginalna. Do tej grupy należą: Moab, Edom, Sydon i Libna.
Ponieważ oba państwa izraelskie nie są traktowane jako jeden organizm poli-
tyczny, to również ich wzajemne relacje zostaną przedstawione w tym rozdziale. 105
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Stosunki Izraela i Judy z podmiotami politycz-
nymi o charakterze „państw” są ukazane w klu-
czu konfliktu lub porozumienia pokojowego.
Na deuteronomistyczny obraz tych stosunków
składają się zatem następujące elementy:

– wzajemne relacje pomiędzy dwoma państwami „izraelskimi”
– relacje z dominującym na scenie przez blisko dwa stulecia Aramem
– relacje z wielkimi potęgami: Asyrią i Egiptem
– relacje z mniejszymi, peryferyjnymi jednostkami politycznymi.

Sekwencja jeroboamska obrazuje przede wszystkim relacje pomiędzy Judą a Izra-
elem w kluczu konfrontacyjnym, o czym świadczą słowa: „przez cały czas trwał
konflikt pomiędzy Roboamem a Jeroboamem” (1 Krl 14,30). W tej sekwencji po-
jawia się również informacja o charakterze kronikarskim dotycząca wyprawy
władcy Egiptu przeciwko Roboamowi i traktująca o złupieniu zarówno skarbca
świątynnego, jak i pałacu królewskiego (1 Krl 14,25–26). Pierwsza sekwencja przej-
ściowa zawiera relację o konflikcie pomiędzy Izraelem a Judą (1 Krl 15,17–22), 
w którym pojawia się król Aramu Ben-Hadad z Damaszku (1 Krl 15,18).

Sekwencja o Achabie zawiera tradycje określane niekiedy jako Cykl wojen
aramejskich. Jest on zawarty w 1 Krl 20, gdzie znajdują się dwa opowiadania62

określane przez Gerharda von Rada jako „święta wojna pod Samarią” i „święta
wojna pod Afek”63. Do tego dodać należy jeszcze jedno opowiadania stanowiące
relację o bitwie pod Ramoth-Gilead (1 Krl 22,1–37). Równie rozbudowane, choć
mające nieco inny charakter, są relacje o walkach z Aramem przedstawione 
w sekwencji z Elizeuszem. Jest tam opowiadanie o wzięciu do niewoli Aramej-
czyków (2 Krl 6,8–23) oraz o oblężeniu i głodzie w Samarii (2 Krl 6,24 – 7,20).
Stan relacji pomiędzy władcami Izraela i Aramu obrazuje również opowiada-
nie o uzdrowieniu aramejskiego generała Naamana (2 Krl 5). Wszystkie te trzy
opowiadania są efektem długiego procesu redakcyjnego, mają złożoną strukturę 
i stawiają przed biblistami oraz innymi badaczami wiele problemów.

Temat konfliktu z Aramem jest tłem wydarzeń przedstawionych w pierw-
szej części sekwencji o Jehu, a pod jej koniec pojawia się wraz z motywem utraty
terytorium (2 Krl 10,32–33). Wrogiem Izraela jest w tym przypadku Hazael, król
uzurpator aramejskiego państwa ze stolicą w Damaszku. Również on został

62 Por. G. VON RAD, Der heilige Krieg im alten Israel, Tübingen 31958, passim.
63 S.J. DEVRIES, 1 Kings, WBC 12, Waco 1985, s. 243.106
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przedstawiony jako najeźdźca Judy w sekwencji o przywróceniu dynastii Dawi-
dowej (2 Krl 12,18–19). Wzajemne relacje Izraela i Judy można uporządkować
wedle schematu dynastycznego. Za panowania dynastii jeroboamskiej relacja
ta naznaczona była konfliktem, o którym deuteronomista mówi trzykrotnie 
(1 Krl 14,30; 15,7b.16). Dopiero z nastaniem dynastii omrydzkiej i wstąpieniem
na tron judzki Jozafata następuje zmiana sytuacji i oba państwa izraelskie łączy
przymierze (1 Krl 22,45). O relacji pomiędzy władcami obu państw świadczy 
też małżeństwo syna Jozafata Jorama z córką Achaba Atalią (2 Krl 8,18), cho-
ciaż deuteronomista w innym miejscu twierdzi, że Atalia była córką Omriego 
(2 Krl 8,26). Taka sytuacja trwała aż do pojawienia się Jehu i upadku Omrydów.
Ponownie dochodzi do konfliktu pod koniec panowania potomków Jehu 
(2 Krl 14,8–14) i trwa on, zdaniem deuterono-
misty, aż do upadku Samarii.

Deuteronomista zasadniczo używa dwóch
sposobów na ukazanie sytuacji konfliktowej
pomiędzy dwoma państwami izraelskimi. Albo
stwierdza, używając kronikarskiego stylu i for-
muły, że trwała wojna pomiędzy władcami (1 Krl 14,30; 15,7b.16), albo przedsta-
wia w barwny sposób wybrane sytuacje konfliktowe mające charakter zbrojny
(1 Krl 15,17–22; 2 Krl 14,8–14; 2 Krl 16,5–9). Natomiast stan przymierza deute-
ronomista obrazuje przede wszystkim poprzez przedstawienie wspólnie podej-
mowanych akcji zbrojnych przeciwko trzeciemu państwu. Dotyczy to akcji
przeciwko Aramowi (1 Krl 22), przeciwko Moabowi (2 Krl 3) oraz przeciwko
Aramowi (2 Krl 8,28–39). 

W konfrontacji pomiędzy Izraelem i Judą pojawia się niekiedy trzecia jed-
nostka polityczna. Tak się dzieje, gdy jedno z państw, Juda lub Izrael, zawiązuje
przymierze z trzecim państwem w celu walki z sąsiadem. Izrael atakuje Judę, 
w odpowiedzi Juda prosi o pomoc Aram (1 Krl 15,17–22); Izrael i Aram razem
atakują Judę, a wtedy władca Judy wzywa na pomoc Asyrię (2 Krl 16,5–9).

Jedno z państw aramejskich, z okresu od X do VIII wieku, powraca z wyraźną
częstotliwością w Opowieści o dwóch królestwach. Deuteronomista określa je
jako Aram ze stolicą w Damaszku. Po raz pierwszy w Opowieści o dwóch króle-
stwach Aram pojawia się na tle konfliktu pomiędzy dwoma państwami: Izra-
elem i Judą (1 Krl 15,18). Ponownie motyw Aramu zostaje wprowadzony 
w kontekście polecenia, jakie JHWH kieruje do Eliasza, aby namaścił Hazaela na
króla Aramu, Jehu na króla Izraela, a Elizeusza na swego następcę (1 Krl 19,15).
Ten tekst, podobnie jak następne dotyczące konfliktu między Izraelem a Ara-
mem, znajdują się w sekwencji określonej jako sekwencja Achaba i Eliasza. Dwa 107
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całe rozdziały są poświęcone konfliktom z Aramem (1 Krl 20; 22). W pierwszej
opowieści przedstawione zostało oblężenie Samarii (1 Krl 20,1–21), a w drugiej
natarcie Ben-Hadada na Afek (1 Krl 20,21–34). W ostatnim rozdziale Pierwszej
Księgi Królewskiej (1 Krl 22) inicjatywa w konflikcie została przypisana władcy
izraelskiemu, który w pierwszej wersji opowiadania nie jest wskazany z imienia.
W trakcie opowiadania król jest identyfikowany z Achabem, którego śmierć
przedstawiono pod koniec opowiadania. Te trzy opowiadania zdaniem niektó-
rych biblistów pochodzą z tzw. hipotetycznej Księgi wojen z Aramem. 

Temat walk z Aramem powraca w cyklu Elizeusza (2 Krl 6,8 – 7,20). Poja-
wiają się tam dwa opowiadania, w których kluczowa rola została przypisana
prorokowi. To on bierze do niewoli wojsko Aramu (2 Krl 6,8–23) i to on zapo-
wiada zwycięstwo w obliczu tragicznego i beznadziejnego położenia oblężonej
Samarii (2 Krl 6,24 – 7,20). Elizeusz ponadto zapowiada śmierć choremu władcy
Aramu Ben-Hadadowi oraz przejęcie władzy przez Hazaela, określanego jako
ten, który wiele złego uczyni Izraelitom (2 Krl 8,7–13). Zmiana na tronie Aramu
jest przedstawiona natychmiast po wypowiedzianym przez Elizeusza proroc-
twie (2 Krl 8,14–15). Zapowiedzianego przez Elizeusza Hazaela deuteronomista
postrzega jako sprawcę szczególnych szkód wobec Izraela. Już w sekwencji Jehu
opowiada się o tym (2 Krl 10,32–33), jak Hazael pobił Izrael na całym terytorium.
To on wedle deuteronomisty zadał klęskę Izraelowi (2 Krl 13,3–7) i gnębił go 
(2 Krl 13,22–25). Przeciwko niemu ten sam Elizeusz wzywa władcę Izraela Joasza,
aby dokonał symbolicznych czynności, które mają zapowiedzieć zwycięstwo
nad Aramem. To zwycięstwo nie jest jednak przedstawione. Podana zostaje na
sposób kronikarski informacja o śmierci Hazaela i przejęciu władzy przez Ben-
Hadada, którego Joasz miał pokonać trzykrotnie. 

Kontakty z Aramem są wyrażane za pośrednictwem dwóch form literac-
kich. To zawarte w sekwencjach Achaba i Elizeusza opowiadania prorockie 
o wojnach aramejskich oraz krótkie relacje o charakterze kronikarskim: relacja
o konflikcie z Hazaelem (2 Krl 8,28–29), informacja kronikarska o uszczupla-
niu granic Izraela (2 Krl 10,32–33), raport dotyczący Hazaela (2 Krl 12,18–19),
nawiązanie do najazdów Hazaela oraz jego syna Ben-Hadada (2 Krl 13,3–5.7 
i 2 Krl 13,22–25). Te nawiązania i przywołania najazdów Aramejczyków są wpro-
wadzone poprzez dwie zapowiedzi Elizeusza. Miejscem wygłoszenia pierwszej
z nich jest Damaszek. Ma ona formę prorockiej zapowiedzi konfliktu pomiędzy
Izraelem i Aramem (2 Krl 8,12), druga to rodzaj testamentu Elizeusza zawiera-
jącego prócz słów również symboliczne działanie (2 Krl 13,14–19).

Dwukrotnie Aram pojawia się w kontekście Judy. Raz niemal na początku
Opowieści o dwóch królestwach (1 Krl 15,18–20) władca Judy Asa wobec najazdu108
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Baszy wzywa Ben-Hadada króla Aramu z Damaszku do podjęcia akcji przeciwko
królowi izraelskiemu. Ponownie Aram interweniuje w konflikcie między dwoma
państwami izraelskimi pod koniec Opowieści o dwóch królestwach (2 Krl 16,5–9).
W przypadku i tej interwencji władca Judy, tym razem Achaz, wzywa na pomoc
innego władcę. Tym razem jest to władca Asyrii Tiglat Pileser, który podbija Aram
i zabija króla Aramu Resina.

W Opowieści o dwóch królestwach wielkie potęgi pojawiają się jedynie 
w sekwencji początkowej (1 Krl 14,25–26) oraz w trzech końcowych (2 Krl
15,19–20; 15,29; 16,8–9; 17,3–4.5–6). W sekwencji jeroboamskiej pojawia się
władca egipski, któremu deuteronomista przypisuje wyprawę na Jerozolimę 
i złupienie świątyni oraz pałacu królewskiego. Egipt występuje ponownie, choć
w sposób marginalny, w kontekście pojawienia się potęgi asyryjskiej. Deutero-
nomista stwierdza, że uwięzienie ostatniego króla Izraela Ozeasza miało swą
przyczynę w jego kontaktach z Egiptem, w sytuacji, gdy był on poddanym asy-
ryjskiego władcy (2 Krl 17,3), któremu składał
hołd i daninę.

Egipt pojawia się zatem marginalnie, cho-
ciaż można sądzić, że jego rola była większa –
zarówno na początku Opowieści o dwóch kró-
lestwach, jak i pod koniec, gdy wzmagał się napór Asyrii. O interwencji Egiptu
świadczy również płaskorzeźba – tryumfalny relief znajdujący się w świątyni 
w Karnaku64. W związku z lakonicznością tekstu biblijnego, a przy tym biorąc
pod uwagę znaczenie kampanii militarnej faraona Szeszoka (Sziszaka) dla data-
cji archeologicznej, wielu autorów podjęło próby harmonizacji danych zawar-
tych w tekście Opowieści o dwóch królestwach z tym, co można znaleźć na
wspomnianym reliefie65. Chociaż sam relief składa się z trzech części: sceny, in-
skrypcji oraz listy toponimów, to bibliści skupiają się przede wszystkim na tej
ostatniej, próbując ustalić marszrutę interweniującego w Izraelu i Judzie wojska
egipskiego. Zapominają przy tym o tym, że po pierwsze, nawet w samym tekście

64 Dokładny opis oraz szczegółowa analiza epigraficzna znajduje się w zbiorowym opracowaniu pt.
Reliefs and Inscriptions at Karnak III: The Bubastite Portal, Oriental Institute Publications, vol. 74, Chicago
1954.

65 Między innymi traktują o tym następujące publikacje: M. NOTH, Die Wege der Pharaonenheere in Pa-
lästina und Syrien IV, „Zeitschrift des deutschen Palästina – Vereins” 1938/61, s. 277–304; B. MAZAR, Pharaoh
Shishak’s Campaign to the Land of Israel, „Vetus Testamentum Supplements” 1957/4, s. 57–66; S. HERRMANN,
Operationen Pharao Schoschenks I. im östlichen Ephraim, „Zeitschrift des deutschen Palästina – Vereins”
1964/80, s. 55–79; G.W. AHLSTRÖM, Pharaoh Shoshenq’s Campaign to Palestine, w: History and Traditions of
Early Israel, Fs E. Nielsen, red. A. LEMAIRE, B. OTZEN, Lieden 1993, s. 1–16; F. CLANCY, Shishak/Shoshenq’s Travels,
„Journal of the Studies of the Old Testament” 1999/86, s. 3–23. 109
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biblijnym66, zarówno tym z Ksiąg Królewskich, jak i z Kronik (2 Krn 12,9), mowa
jest tylko o interwencji w Jerozolimie i Judzie, po drugie omawiany relief jest
wzorowany na innych, podobnych, a sposób przedstawienia kampanii jest sty-
lizowany. Wyciąganie daleko idących wniosków odnośnie do trasy przemarszu
wojsk faraona nie zawsze jest metodologicznie uzasadnione. Po raz drugi Egipt
pojawia się w Opowieść o dwóch królestwach tuż przed upadkiem państwa
północnego (2 Krl 17,4). 

Drugą potęgą, która wkroczyła na arenę regionalną pod koniec Opowieści
o dwóch królestwach, jest Asyria. Właśnie to wkroczenie Asyrii na scenę oznacza

koniec Opowieści, bowiem Izrael jako państwo
zostaje przez nią wyeliminowany. Choć – jak
to wynika ze źródeł pozabiblijnych – Asyria
wpływała na sytuację w tym rejonie już od 
połowy IX wieku, to jednak deuteronomista

wprowadził ją do swej historii dopiero w ostatnich sekwencjach (2 Krl 15,19–20;
15,29; 16,8–9; 17,3–4.5–6). Po raz pierwszy wzmiankowany jest król Asyrii Tiglat
Pileser (określony skróconą formą imienia – Pul) w związku z panowaniem 
Menachema (2 Krl 15,19–20). Tiglat Pileser ponownie wkroczył do Izraela za
panowania Pekacha (2 Krl 15,29) i zajął określone przez deuteronomistę tery-
torium, a ludność tam mieszkającą deportował do Asyrii. Po informacji o na-
jeździe Tiglata Pilesera pojawia się raport o zamachu stanu i objęciu władzy
przez ostatniego króla izraelskiego – Ozeasza. I właśnie przeciwko niemu podjął
kampanię następny władca Asyrii Salmanasser, a Ozeasz stał się jego sługą, czyli
poddanym wasalem, płacąc mu daninę hołdowniczą. Ten sam władca, okre-
ślany przez deuteronomistę jedynie tytułem król Asyrii, uwięził Ozeasza i po-
nownie wyruszył przeciwko Izraelowi, zdobył Samarię, a ludność deportował.

Obok kontaktów z wielkimi potęgami Egiptu i Asyrii, oprócz konfliktów 
z jednym z państw aramejskich ze stolicą w Damaszku, Izrael i Juda w Opowieści
o dwóch królestwach są ukazane jako posiadające kontakty z mniejszymi albo
inaczej peryferyjnymi jednostkami politycznymi. To przede wszystkim Moab 
i Edom. Do tego dochodzi jeszcze Libna oraz Sydon. Moabowi deuteronomista
poświęcił opowiadanie zawarte w trzecim rozdziale Drugiej Księgi Królewskiej.

66 Julian Warzecha również stwierdza, że zarówno deuteronomista, jak i kronikarz są „zgodni co do
najazdu faraona Szeszonka (945–924) na Palestynę (1 Krl 14,25–26; 2 Krn 12,2nn)”. Co jednak rozumie
przez stwierdzenie „na Palestynę”? Czy chodzi mu o fakt jakiejkolwiek interwencji, nawet bardzo ogra-
niczonej, czy też ma na myśli, jak to mogłoby wynikać z płaskorzeźby, zakrojoną na szeroką skalę inter-
wencję? Tekst biblijny nie świadczy o tym, a treść reliefu z Karnak nie jest jednoznaczna; por. J. WARZECHA,
Historia dawnego Izraela, dz. cyt., s. 229. 110
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Jest ono na różny sposób interpretowane67 – jako legenda prorocka, jako opo-
wiadanie o mocy proroka, jako prorocka opowieść o bitwie. Na obecną formę
redakcyjną składają się dwa główne elementy: starsza opowieść o wyprawie wo-
jennej oraz młodszy materiał prorocki. Tematem opowiadania jest bunt Moabu
po śmierci Achaba oraz nieudana wyprawa połączonych sił Izraela i Judy celem
przywrócenia dotychczasowego status quo.

Odnośnie do innego państwa peryferyjnego deuteronomista stwierdza, 
że Jozefat, władca Judy, wyznaczył króla w Edomie (1 Krl 22,48), ale za jego na-
stępcy, Jorama, Edom staje się niezależny (2 Krl 8,20). Wyprawa wojenna Jorama
nie przynosi oczekiwanego rezultatu (2 Krl 8,21) i deuteronomista powtarza,
że Edom ostatecznie uzyskał niezależność (2 Krl 8,22). Na tym jednak nie kończy
się motyw Edomu w Opowieść o dwóch królestwach. Amazjasz, król Judy, po-
konuje Edomitów (2 Krl 14,7), zdobywa Selę i nadaje jej nazwę Jokteel.

Nawiązując do uniezależnienia się Edomu, deuteronomista stwierdza, że
również Libna za panowania Jorama stała się niezależna (2 Krl 8,22). Ta formalnie
kronikarska notatka brzmi nieco zaskakująco, jeśli traktujemy Libnę jako miasto
w porównaniu z innymi jednostkami politycznymi, mającymi charakter więk-
szych terytoriów. Identyfikacja Libny z określonym stanowiskiem archeologicz-
nym napotyka na wielorakie trudności68. Niezależnie jednak od miejsca, gdzie
wznosiła się biblijna Libna, wskazanie na to biblijne miasto oznacza, że deute-
ronomista traktował je jako odrębną jednostkę polityczną. To może sugerować,
że dla niego istniały nie tylko większe jednostki polityczne, ale także niewielkie
miasta-państwa. Tymczasem początek informacji o Libnie – „w tym czasie” –
sugeruje, że jest to rodzaj wprowadzenia do danych zaczerpniętych z wcześ-
niejszych, być może archiwalnych źródeł69.

Takim miastem-państwem był również Sydon, fenickie miasto, z którego
pochodziła żona izraelskiego władcy Achaba. Była ona córką władcy Sydonitów,

67 Eissfeldt nazywa je legendą prorocką („prophetic legend”; Introduction, 46; The Old Testament; An
Introduction, New York 1965), DeVries określa jako opowiadanie ukazujące moc („power demonstration
narratives”; S.J. DEVRIES, Prophet against Prophet, Grand Rapids 1978, s. 54), a Long zwie prorocką opo-
wieścią o bitwie („prophetic battle story”; B.O. LONG, 2 Kings III and the Genres of Prophetic Narrative, „Vetus
Testamentum” 1973/23, s. 347).

68 Początkowo Albright zaproponował Tell es-Safi jako biblijną Libę; por. W.F. ALBRIGHT, Libnah and
Gath, „Bulletin of the American Schools of Oriental Research” 1921/4, s. 6. Potem jednak zmienił opinię
i wskazał na Tell Bornat. Na inne stanowisko zaś, Tell Judeideh, wskazał Kallai; por. Z. KALLAI-KLEINMANN,
The Town Lists of Judah, Simeon, Dan and Benjamin, „Vetus Testamentum” 1958/8, s. 153.

69 Por. M. COGAN, H. TADMOR, II Kings, AB 11, Garden City 1988, s. 186. Z podobnym fenomenem
spotyka się w tekstach asyryjskich i babilońskich, gdzie formuła: ina tarşi – „za dni” lub ina ūmīšuma –
„w tym czasie” oznacza wprowadzenie do dosłownego cytatu z kronik. 111
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którego imię w tekście hebrajskim brzmi Etbaal. Informacja o Libnie w kontek-
ście informacji o królu Sydonitów oraz w kontekście historycznych danych 
o istnieniu państw-miast na wybrzeżu filistyńskim może wskazywać na fakt, 
że z podobnym fenomenem mamy do czynienia i w tym przypadku. Przyjęcie 

istnienia miasta-państwa na terenie zwykle za-
liczanym do Judy może otworzyć perspektywę
poszukiwania innych podobnych jednostek
politycznych na terenie Izraela i Judy w wie-
kach od X do VIII.

f. etniczność

W badaniach nad Biblią hebrajską coraz częściej nawiązuje się do etniczności.
Pojawiło się wiele publikacji poruszających to zagadnienie. Szczególnie znaczące
są w tej dziedzinie prace Theodora Mullena70 i Kenton Sparks71 oraz zbiór arty-
kułów wydany pod redakcją Marka G. Bretta72. 

Od publikacji Fredrika Bartha przyjęło się, że etniczność jest postrzegana jako
kulturowe odróżnienie lub forma organizacji społecznej, w której granica pomię-
dzy „nami” a „nimi” jest konstytutywnie znacząca73, a Ronald Cohen dopełnia ten
opis, stwierdzając, że etniczność to seria różnic o charakterze wyłączającym i włą-
czającym74. Proces przypisania poszczególnych osób do określonych grup et-

nicznych ma charakter zarówno obiektywny,
jak i subiektywny, obejmuje zarówno „nas”, jak
i „innych”, zależy też od kryteriów użytych do
określenia i zdefiniowania członkostwa. 

Etniczność w księgach biblijnych po pierw-
sze wyraża się w samym tekście biblijnym po-
przez użycie nazewnictwa odnoszącego się do

70 T.E. MULLEN JR., Narrative History and Ethnic Boundaries: The Deuteronomistic Historian and the Creation
of Israelite National Identity, Atlanta 1993; T.E. MULLEN JR., Ethnic Myths and Pentateuchal Foundations: 
A New Approach to the Formation of the Pentateuch, Atlanta 1997.

71 K.L. SPARKS, Ethnicity and Identity in Ancient Israel: Prolegomena to the Study of Ethnic Sentiments and
Their Expression in the Hebrew Bible, Winona Lake 1998.

72 Ethnicity and the Bible, red. M.G. BRETT, Leiden 1996.
73 F. BARTH, Ethnic Groups and Boundaries, Boston 1969. 
74 R. COHEN, Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology, „Annual Review of Anthropology” 1978/7,

s. 379–403, tutaj s. 387: „a series of nesting dichotomizations of inclusiveness and exclusiveness”.112
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określonych grup etnicznych. Po wtóre niezależnie od samych tekstów we
współczesnych badaniach próbuje się ustalić elementy etniczne w nich obecne.
I wreszcie po trzecie jest postrzegana jako element dynamiczny, który stanowi
background tekstu biblijnego i wymaga właściwej analizy hermeneutycznej. 

W jednej ze swych publikacji z końca lat 80. XX wieku Israel Finkelstein
stwierdza: „kształtowanie się tożsamości izraelskiej trwało długo, było procesem
skomplikowanym i złożonym, który został zakończony dopiero na początku
okresu monarchicznego”75. Przy tym jednak formułuje twierdzenie, że Izra-
elitą w okresie wczesnego żelaza była osoba, której potomkowie określali sie-
bie jako Izraelici. Ci zaś zamieszkiwali terytorium określone później granicami
zjednoczonej monarchii Salomona, z okresu poprzedzającego jej ekspansję.
Do przodków Izraelitów zalicza także Chiwwitów, Gibeonitów, Kenizytów itd.
znanych z XII wieku p.n.e., którzy kilka wieków później postrzegali siebie jako
Izraelitów. 

Wizja Finkelsteina naszkicowana powyżej nawiązuje zatem w jakieś mie-
rze do idei deuteronomisty przedstawiającego dwie izraelskie jednostki poli-
tyczne. Deuteronomista nie wyróżnia odrębności etnicznych w królestwach
Judy i Izraela, a w poprzednich księgach składających się na deuteronomis-
tyczne dzieje Izraela wskazuje na likwidację ludów zamieszkujących Kanaan
przed Izraelitami. Do tego jest on w sytuacji pewnego napięcia: z jednej strony
stara się ustalić i nadać pewne cechy tożsamości całemu Izraelowi, a z drugiej
operuje ideą istnienia dwóch jednostek państwowych. Taki sposób postępo-
wania i związane z tym napięcie odzwierciedla sytuację powygnańczą wspól-
noty w historycznej perspektywie76. Zagadnienia religijne stanowią zasadniczy
element tekstury sakralnej tekstu, czyli kanwy lub osnowy. Niekiedy teksturę
sakralną zalicza się do tekstury ideologicznej jako rodzaj podtekstury. W ramach
tej tekstury tworzone są dyskursy o różnym charakterze mające za wspólny
mianownik zagadnienia religijne. W oparciu o tę teksturę powstaje dyskurs 
prorocki, czyli rodzaj poddyskursu mantycznego. W deuteronomistycznym
dyskursie historiograficznym splatają się ze sobą dyskursy zbudowane w opar-
ciu o teksturę religijną oraz te oparte na interteksturze zawierającej elementy
historyczne. 

75 I. FINKELSTEIN, The Archaeology of the Israelite Settlement, Jerusalem 1988; tutaj s. 28.
76 Tej kwestii poświęca część swej publikacji T.E. MULLEN, Narrative History and Ethnic Boundaries, 

dz. cyt., s. 55–85. 113
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g. rola proroka, czyli aspekt mantyczny 

W tekstach biblijnych trudno ustalić, czy jest to funkcja, określony habitus
czy też urząd albo rodzaj „zawodu”. Pośród różnych komponentów historycz-

nych tworzących obraz proroka można z jed-
nej strony dostrzec element wspólnotowy,
czyli istnienie grup prorockich, a z drugiej dzia-
łanie pojedynczych proroków. Proroctwo nie
było wyłącznością Izraela. Na starożytnym Bli-

skim Wschodzie w różnych centrach kulturowych znane były podobne posta-
cie, o czym świadczą teksty z wszystkich rejonów: Syro-Palestyny, Anatolii,
Mezopotamii i Egiptu77. 

W Izraelu czas proroków, których określa
się jako przedklasycznych, przypada na okres
monarchii. Od początku jej istnienia dowiadu-
jemy się o prorokach związanych z panującymi.
Można w tym miejscu przywołać przykład pro-

roka Samuela oraz króla Saula czy proroka Natana oraz króla Dawida. Związek
pomiędzy władcą a prorokiem istniał również, przynajmniej w ogólnych założe-
niach, na dworach Izraela i Judy, zgodnie z deuteronomistycznym opisem. Jednak
ten związek nie miał charakteru trwałego, a przynajmniej nie wydaje się, aby deu-
teronomista postrzegał proroka jako trwały i stabilny element samego dworu 
w okresie istnienia dwóch królestw. Prorocy pojawiający się w Opowieści o dwóch
królestwach kontaktują się z władcą, jednak ich pozycja wydaje się niezależna, 
a ich kontakty są okazjonalne. Dotyczy to w szczególności Eliasza, częściowo 
Elizeusza. Podejście deuteronomistyczne, a zwłaszcza deuteronomistyczna wizja
funkcji proroka w okresie istnienia Izraela i Judy nie jest jednak argumentem,
który jednoznacznie wyłącza proroka z kręgu dworskiego.

Deuteronomista posługuje się, prócz terminu prorok, określeniem mąż boży.
W obu Księgach Królewskich pierwszy z nich pojawia się 88 razy. W Opowie-
ści o dwóch królestwach pierwszy z terminów pojawia się 66 razy, zaś drugi 53.

77 Na temat proroków na Bliskim Wschodzie napisano bardzo wiele. Dla nas szczególnie interesujące
są te publikacje, w których podjęto się porównania profetyzmu biblijnego z profetyzmem ościennych
państw: S. HERRMANN, Prophetie in Israel and Ägypten: Recht und Grenze eines Vergleichs, „Vetus Testamentum
Supplements” 1963/9, s. 47–65; S.A. KAUFMAN, Prediction, Prophecy, and Apocalypse in the Light of New 
Akkadian Texts, „Proceedings of the Sixth World Congress of Jewish Studies” 1977/6 nr 1, s. 221–228; 
A. MALAMAT, A Mari Prophecy and Nathan’s Dynastic Oracle, Prophecy, w: Fs G. Fohrer, red. J.A. EMERTON,
BZAW 150, Berlin 1980, s. 68–82; H. WEIPPERT, K. SEYBOLD, M. WEIPPERT, Beiträge zur prophetischen Bildsprache
in Israel und Assyrien, OBO 64, Freiburg – Göttingen 1985.114
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Termin mąż boży pojawia się przede wszystkim w sekwencji jeroboamskiej oraz
w cyklach Eliasza i Elizeusza (występuje on w rozdziałach 12, 13 oraz 14 Pierwszej
Księgi Królewskiej oraz w rozdziałach 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 13 Drugiej Księgi Królewskiej).
Takie rozmieszczenie określenia proroka wskazuje na fakt, że pojawia się on
przede wszystkim w tekstach związanych z królestwem północnym. Co więcej,
prorocy w Opowieści o dwóch królestwach generalnie związani są z królestwem
północnym. Sporadycznie tylko prorok pojawia się w Jerozolimie. By powstrzy-
mać wyprawy przeciwko Jeroboamowi i pokoleniom północnym w 1 Krl 12,22
interweniuje mąż boży imieniem Szamajasz. I znów w 1 Krl 13 pojawia się nie-
nazwany z imienia mąż boży z Judy. Pomimo że w tekstach tych mowa jest 
o Judzie i o mężu bożym z Judy, to jednak przynależą one do sekwencji jerobo-
amskiej i są opracowane z perspektywy pokoleń północnych.

Termin mąż boży pojawia się w Biblii hebrajskiej 75 razy, z czego 55 w Księ-
gach Królewskich. Elizeusz jest określany 29 razy jako mąż boży właśnie w tek-
stach zawartych w 2 Krl 4,7 – 13,19. Eliasz jest siedmiokrotnie określany jako
mąż boży w 1 Krl 17,18.24 oraz w 2 Krl 1,9–13. 

h. rytualny i doktrynalny aspekt religii 
w opowieści o dwóch królestwach

Przywołanie elementów religijnych78 przez deuteronomistę stanowi jeden 
z komponentów Opowieści o dwóch królestwach. Deuteronomista jednak nie
dokonuje podziału na sferę sacrum i profanum, lecz łączy je w jednym ciągu
myślowym i argumentacyjnym w dyskursie historiograficznym. Przekazy o tre-
ściach religijnych, zawarte w całej Historii Deuteronomistycznej, dotyczą jah-
wizmu, czyli religii, która poprzedzała, wyodrębniony w okresie powygnańczym,
judaizm. Tematami dominującymi są kult i postawa władcy wobec JHWH, świą-
tynia w Jerozolimie, inne sanktuaria izraelskie oraz urząd kapłański. W tekstach
pojawiają się ponadto, choć w formie ograniczonej i ideologicznie zdeformo-
wanej, dane odnoszące się do baalizmu oraz ślady kultów kananejskich79. Nie

78 Zob. J.S. HOLLADAY, Religion in Israel and Judah Under the Monarchy: An Explicitly Archaeological Ap-
proach, w: Ancient Israelite Religion, Fs F.M. Cross, red. P.D. MILLER, P.D. HANSEN, S.D. MCBRIDE, Philadelphia
1967, s. 249–299. Można nawet suponować, że ze względu na lokalną specyfikę były to w pewnym
sensie dwie odrębne religie, posiadające wiele wspólnych cech. 

79 Jest przyjęte, że relacja pomiędzy jahwizmem a baalizmem oraz innymi kultami obecnymi w Ka-
naanie wyrażona w tekstach Biblii hebrajskiej ma dwa podstawowe aspekty. Z jednej strony są one
świadectwem walki i przeciwstawienia się im, z drugiej jednak wiele z elementów religii kananejskiej 115
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może to jednak przesłonić faktu, że wiele elementów jahwizmu wyrosło właśnie
z kananejskich tradycji religijnych80.

W Opowieści o dwóch królestwach występuje idea centralizmu kultycz-
nego, która wpływa na sposób i manierę przedstawiania w niej religii. Zasadni-

czym „elementem” tej struktury myślowej jest
odwoływanie się deuteronomisty do centra-
lizacji kultu, czyli postulatu jednej świątyni,
jednego centrum kultycznego w Jerozolimie.
Niezależnie od tego, jaki był stan faktyczny 
w IX i VIII wieku, deuteronomista patrzy na to

zagadnienie z perspektywy właściwej dla wieków późniejszych i teologicznie
opracowanej. Teologiczne znaczenie Jerozolimy opiera się na symbolicznej obec-
ności JHWH poprzez arkę przymierza i świątynię. Dawid, przenosząc arkę do
Jerozolimy, zainaugurował kult JHWH w Jerozolimie, co stało się „kamieniem
węgielnym religijnego i kultycznego zjednoczenia Izraela”81. W nurcie prorockim,
szczególnie u Izajasza, Jerozolimę zaczęto określać nazwą Syjon jako „miasto
JHWH”82. Wyjątkowość Jerozolimy wyrażała tradycja Syjonu poprzez następu-
jące motywy albo toposy: JHWH jako wielki król, wybór Jerozolimy jako miejsca
przebywania, Syjon jako góra JHWH i centrum świata, pielgrzymowanie do 
Syjonu oraz nienaruszalność Jerozolimy83. 

Zagadnienia związane z kultem są – w ujęciu deuteronomisty – nieco 
inne w Izraelu, a inne w Judzie. Wynika to ze sposobu, w jaki postrzega on rela-
cję pomiędzy JHWH a każdą z poszczególnych jednostek politycznych, wy-
rażoną w postawie władców Izraela i Judy. Obraz kultu zawarty w tej części 

zostało przejętych przez religię Izraela i dostosowanych do monoteizmu związanego z JHWH. Por. m.in.
M.J. MULDER, Kanaänitische goden in het Oude Testament, Haga 1965; J. DAY, God’s Conflict with the Dragon
and the Sea: Echoes of a Canaanite Myth in the Old Testament, Cambridge 1985; J. DAY, Asherah in the Hebrew
Bible and Northwest Semitic Literature, „Journal of Biblical Literature” 1986/105, s. 385–408; J. DAY, Molech:
A God of Human Sacrifice in the Old Testament, Cambridge 1989.

80 W tekstach deuteronomistycznych pojawia się ryt określany jako „przeprowadzanie dzieci przez
ogień” lub zwany „ofiarą z dzieci”. Z taką interpretacją biblijnego rytu polemizował Sabatino Moscati
w referacie wygłoszonym w Instytucie Biblijnym, opublikowanym następnie w: S. MOSCATI, Il sacrificio
dei bambini, Acta PIB 1994/9, s. 972–982.

81 Zwrotu „the cornerstone of the religious and cultic unification of Israel” użył S. TALMON, The Biblical
Concept of Jerusalem, w: Jerusalem, red. A. OESTERREICHER, A. SINAI, New York 1974, s. 189–203; tutaj s. 195.

82 Por. R. DE VAUX, Jerusalem and the Prophets, w: Interpreting the Prophetic Tradition, red. H.M. ORLINSKY,
New York 1969, s. 275–300; tutaj s. 286.

83 Motywy te przedstawia J.M. ROBERTS, The Davidic Origin of the Zion Tradition, „Journal of Biblical Li-
terature” 1973/92, s. 329–344; tutaj s. 329. Zob. również A.S. JASIŃSKI, Jerozolima. Promień miłości Jahwe,
Kraków 1999.116
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deuteronomistycznych dziejów Izraela, czyli w Opowieści o dwóch królestwach,
nie jest pełny, przeciwnie jest raczej wybiórczy, co wynika z charakteru deutero-
nomistycznego dzieła. Religia w wizji deuteronomisty jest ostatecznie sprowa-
dzona do relacji pomiędzy władcą a JHWH. Niekiedy relacja ta jest rozszerzona
na całą społeczność jednego lub drugiego państwa. Krzysztof Pilarczyk używa
w tym przypadku określenia religia państwowa84. Czy to określenie zakłada, 
że obejmuje ona wszystkie kluczowe struktury państwowe? Czy tym samym
obejmuje całą społeczność? Na takie pytania w Opowieści o dwóch królestwach
znajdujemy w sposób pośredni odpowiedź twierdzącą. Jednak nie jest to świa-
dectwo historyczne, a raczej wizja redaktora deuteronomistycznego.

Informacje o religii i aspektach kultu znajdują się w tekstach o różnorodnym
charakterze. Można je pogrupować według trzech kategorii. Przede wszystkim
zawarte są one w sumariuszach wprowadzających do panowania poszczegól-
nych władców. Informacje dotyczące relacji król – JHWH, a dokładniej ocena
władcy, pośrednio nawiązuje do kultu jahwistycznego. Ocena króla, osądzenie
go jest bardzo schematyczne. Sprowadza się do krótkiego stwierdzenia, posia-
dającego dwie wersje: 

      X [imię władcy] czynił słusznie w oczach JHWH.
       X [imię władcy] czynił to, co złe w oczach JHWH. 

Po wtóre informacje o religii, a przede wszystkim o kulcie w kontekście władców
Judy, pojawiają się w notach uzupełniających do sumariusza wprowadzającego.
Trzecia kategoria to rozbudowane teksty zawierające różnorodny materiał. Takimi
są teksty ilustrujące początki formowania się dwóch odrębnych struktur pań-
stwowych. Sekwencja jeroboamska zawiera ich kilka: zmiany kultyczne w Izraelu
(1 Krl 12,25–33), przekleństwo ołtarza w Betel (1 Krl 13,1–10), zmiany kultyczne
w Judzie (1 Krl 14,22–24). Informacje dotyczące religii i kultu zawarte są również
w deuteronomistycznej „mowie-komentarzu” (2 Krl 17) zamykającej Opowieść
o dwóch królestwach. W pozostałych sekwencjach pojawiają się jeszcze inne roz-
budowane teksty, z których dwa szczególnie rozbudowane dotyczą Judy i Jero-
zolimy. Jednym z nich jest narracja o pracach renowacyjnych przy świątyni 
w Jerozolimie (2 Krl 12), drugim narracja o budowie nowego ołtarza w Jerozoli-
mie (2 Krl 16). W Izraelu ponadto o tematyce kultu traktuje również opowiadanie 
o konflikcie pomiędzy Eliaszem a prorokami Baala (1 Krl 18) oraz opowiada-
nie o zniszczeniu świątyni Baala w Samarii za sprawą Jehu (2 Krl 9). 

84 K. PILARCZYK, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali, Kraków 2006, s. 45. 117
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Odmiennie przedstawiona została proble-
matyka religijna dotycząca Izraela, odmien-
nie Judy. O wizji religii w Izraelu decydują tzw. 
reformy Jeroboama oraz teza o wyjątkowo-
ści sanktuarium w Jerozolimie. Teza ta nie tylko
obejmuje Judę, ale także jest probierzem wszyst-
kiego, co odnosi się tam do kultu. 

W porównaniu z Izraelem deuteronomistyczny obraz relacji pomiędzy kró-
lami Judy a JHWH jest o wiele bardziej „falujący”, zmienny. Dwaj pierwsi władcy:
Roboam i Abijam ukazani są w sposób zdecydowanie negatywny. Zarówno
Roboam85, jak i jego syn Abijam86 (Abijasz) zostali potraktowani jako zwolennicy
niewłaściwego kultu, nawiązującego do tradycji kananejskiej. Tymczasem dwaj
następni władcy: Asa i Jozafat widziani są jako odnowiciele kultu i religii, choć
to właśnie Jozafat doprowadził do zbliżenia z dynastią Omrydów, czego po-
twierdzeniem był ślub jego syna Jorama z Atalią, córką Achaba. Po nich nastąpili
dwaj władcy postrzegani jako szczególnie źli, bo spokrewnieni i naśladujący
Omrydów. Joram, syn Jozafata, jest ukazany w sposób bardzo negatywny: na-
śladuje postępowanie władców Izraela, zachowuje się podobnie jak Omrydzi
(2 Krl 8,18). Motyw tego postępowania deuteronomista postrzega w jego 
małżeństwie z córką Achaba. Podobnie został oceniony jego syn (2 Krl 8,26)
Ochozjasz, a motyw jego zachowania jest również umieszczony w koligacjach
rodzinnych. Jego matką była Atalia, córka Achaba, czyli był spokrewniony z dy-
nastią omrydzką.

Dopiero wraz z Joaszem zostaje przywrócony właściwy kult, choć nie do
końca oczyszczono go z elementów „ludowych”, nieakceptowanych przez deu-
teronomistę. Joasz zerwał z polityką religijną swych poprzedników, a jego na-
stępcy, czyli syn Amazjasz i wnuk Azariasz, poszli jego drogą, a zatem w ujęciu
deuteronomisty byli wierni religii jahwistycznej w jej właściwej formie. Następni
władcy Judy są postrzegani jako dobrzy władcy i dopiero Achaz, ostatni władca
Judy sportretowany w Opowieści o dwóch królestwach, jest widziany jako wy-
jątkowo negatywny. W opinii deuteronomisty powrócił do religijnej polityki 
Jorama i Ochozjasza akceptującej kult baalistyczny w Judzie, a nawet posunął
się do tego, że przywrócił pewne elementy kultu kananejskiego.

85 Roboam (1 Krl 14,22b–24) jest uznany za wznoszącego wzniesienia kultyczne, maceby i aszery. Czy-
nił to w wielu miejscach, na „każdym wzgórzu i pod każdym zielonym drzewem” (Pwt 12,2; 2 Krl 16,4;
17,10; Jr 2,20; 3,6; 17,2; Ez 6,13).

86 Abijam (1 Krl 15,3) jest oskarżony o naśladowanie swego ojca we wszystkich jego grzechach, mimo
to JHWH zachował mu ‘światło’ w Jerozolimie. 118
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Stałym elementem w przedstawieniu re-
ligii i kultu jahwistycznego wraz z obcymi im
elementami są zmiany wprowadzone przez
poszczególnych władców. Zmiany mające na
celu oczyszczenie kultu z elementów obcych
są w literaturze określane jako reformy. Tymczasem brak jednoznacznego ter-
minu na określenie tego, co w rozumieniu deuteronomisty jest postrzegane
jako elementy idolatryczne, a zaczerpnięte z baalizmu czy też z szeroko rozu-
mianej religii kananejskiej.

Religia, a przede wszystkim kult w Izraelu stanowi dla deuteronomisty pro-
blem wynikający z faktu, że przyjmuje on zasadę istnienia tylko jednego miejsca
kultu, czyli jednego sanktuarium. Izrael w ramach Opowieści o dwóch królestwach
jest od samego początku, czyli od objęcia władzy przez Jeroboama nad pokole-
niami północnymi, postrzegany jako odznaczający się niewłaściwym kultem. Nie-
właściwość kultu w Izraelu, w interpretacji deuteronomisty, ma swoje korzenie
w decyzjach Jeroboama. Wynika stąd jego dewiacyjny charakter w porównaniu
z modelem, jaki został przedstawiony w Księdze Powtórzonego Prawa. Rodzą
się w tym kontekście zasadne wątpliwości co do historyczności twierdzeń deute-
ronomisty, a co zatem idzie wyzwanie do właściwego sposobu posługiwania się
opracowanymi przez niego tekstami. Deuteronomista po przedstawieniu, w czę-
ści deuteronomistycznych dziejów Izraela poprzedzającej Opowieść o dwóch
królestwach, budowy i inauguracji sanktuarium w Jerozolimie nie mówi nic o in-
nych sanktuariach z wyjątkiem Dan i Betel. A trwanie tych dwóch postrzega jako
przejaw niewierności wobec JHWH.  Menahem Haran w swej publikacji o sank-
tuariach i służbie świątynnej wylicza trzynaście różnych sanktuariów na ziemi 
izraelskiej87. Jego interpretacja ogranicza się w istocie do analizy tekstów biblijnych
w kontekście odkryć archeologicznych. Nie podejmuje się krytycznej analizy ma-
teriału biblijnego, przyjmując w ten sposób punkt widzenia deuteronomisty 
i przypisując jego tekstom wartość jednoznacznie historyczną. Tymczasem wizja
deuteronomisty nie jest w tym względzie obiektywna, ponieważ posługuje się

87 Por. M. HARAN, Temples and Temple-service in Ancient Israel, Oxford 1978, s. 26–42. Interpretacja tekstów
biblijnych w świetle odkryć archeologicznych pojawia się również w innych publikacjach, m.in.: W.G. DEVER,
Material Remains and the Cult in Ancient Israel, w: The Word of the Lord Shall Go Forth, Fs D.N. Freedman, 
red. L. MEYERS, M. O’CONNOR, Winona Lake, Il 1983, s. 571–587; W.G. DEVER, The Contribution of Archaeology
to the Study of Canaanite and Israelite Religion, Ancient Israelite Religion, w: Fs F.M. Cross, red. P.D. MILLER, 
P.D. HANSON, S.D. MCBRIDE, Philadelphia 1987, s. 209–247; R. HESTRIN, The Lachish Ewer and the ’Asherah, „Israel
Exploration Journal” 37 (1987), s. 212–223; J.S. HOLLADAY, Religion in Israel and Judah Under the Monarchy: 
An Explicitly Archaeological Approach, w: Ancient Israelite Religion, Fs F.M. Cross, red. P.D. MILLER, P.D. HANSON,
S.D. MCBRIDE, dz. cyt., s. 249–299. 119
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on kluczem bardziej teologicznym niż historycznym. Mówiąc o Izraelu i kulcie
w nim panującym, używa określeń, które wynikają z przesłanek natury ideolo-

gicznej. Jedną z nich jest idea niewłaściwego
kultu, a drugą idea baalizmu wprowadzonego
przez Omrydów w królestwie północnym. 

Religijne oceny władców Izraela można 
pogrupować w następujący sposób. Postawa
większości władców Izraela wobec JHWH, religii

i kultu jest oceniana w nawiązaniu do postępowania Jeroboama. O dziewię-
ciu władcach stwierdza się, że postępowali tak jak pierwszy władca królestwa –
Jeroboam. Tymi władcami są: Nadab (1 Krl 15,26), Basza (1 Krl 15,34), Joram 
(2 Krl 3,3), Joachaz (2 Krl 13,2), Joasz (2 Krl 13,11), Jeroboam (2 Krl 14,24), Zacha-
riasz (2 Krl 15,9), Menachem (2 Krl 15,18), Pekachiasz (2 Krl 15,24), Pekach (2 Krl
15,28). Również o Jehu (2 Krl 10,31) w podsumowaniu stwierdza się to samo. 

Spośród osiemnastu królów izraelskich na czoło wysuwają się następujący
władcy: Jeroboam (1 Krl 12,25–33), Omri (1 Krl 16,25–26), Achab (1 Krl 16,30–33),
Jehu (2 Krl 10,18–27; 28–31) i Ozeasz (2 Krl 17,2). Tych pięciu zostało przed-
stawionych w sposób odchodzący od schematycznego ukazania pozostałych
władców. Czterej królowie izraelscy – Ela, syn Baszy, Zimri, Tibni i Szallum – nie
zostali ocenieni od strony religijnej. Wszyscy czterej panowali przez krótki czas 
i utracili władzę w wyniku zamachu stanu. 

Jeroboam jest przedstawiony jako modelowy władca, ale w sensie ne-
gatywnym. Został przyrównany do Dawida w ramach tzw. ideologii założy-
ciela88. Omri jest ukazany z jednej strony jako postępujący wzorem Jeroboama,
a z drugiej określony jako gorszy od wszystkich swych poprzedników. O nim
deuteronomista stwierdza, że „drażnił JHWH, Boga Izraela, marnymi bożkami”
(1 Krl 16,26). Również jego syn Achab nie tylko postępował na wzór Jeroboama,
lecz zaczął służyć Baalowi, wzniósł mu ołtarz i sporządził aszerę (1 Krl 16,33).
Tym samym w oczach deuteronomisty bardziej niż inni władcy Izraela drażnił
JHWH. Podobnie jest postrzegany jego syn Ochozjasz, który czcił Baala, czym
drażnił JHWH podobnie jak ojciec i dziad. Dopiero drugi z synów Achaba usunął
stelę Baala, lecz postępował na wzór Jeroboama. Nastawienie deuteronomisty
wobec Omrydów jest jednoznacznie negatywne. A zatem Omri i Achab są 
ukazani jako władcy wprowadzający zmiany w kulcie obowiązującym w Izraelu.

88 Zob. P.S. ASH, Jeroboam I and the Deuteronomistic Historian’s Ideology of the Founder, „The Catholic
Biblical Quarterly” 1998/60, s. 16–24; tutaj s. 17. Ash wskazuje na cztery motywy świadczące o istnieniu
takiej ideologii w ramach deuteronomistycznych dziejów Izraela. 120
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Do nich dołączają dwaj pozostali Omrydzi, którzy nie wprowadzają zmian, lecz
jedynie kontynuują dokonania swych poprzedników. Opinia oraz wizja doty-
cząca władców jest wyrażona za pomocą oceny religijnej.

Według deuteronomisty Jehu dokonał likwidacji kultu Baala w Izraelu 
(2 Krl 10,18–27.28), nie zerwał jednak z praktykami kultycznymi zaprowadzo-
nymi przez Jeroboama. Jehu w ujęciu deuteronomisty likwiduje elementy kultu
wprowadzone przez Omrydów, jednak jego następcy należący do jego dynastii
oraz pozostali władcy, oprócz ostatniego Ozeasza, powracają do kultu w formie,
jaka została mu nadana przez Jeroboama. Dopiero Ozeasza, ostatniego z wład-
ców Izraela, deuteronomista traktuje w sposób wyjątkowy. Stwierdza, że postę-
pował on źle, ale nie tak jak królowie Izraela, którzy żyli przed nim (2 Krl 17,2).
Nie wyjaśnia jednak, co oznacza to stwierdzenie. 

3. elementy typowe w opowieści o dwóch królestwach

Opowieść o dwóch królestwach składa się, jak to już było wielokrotnie do-
strzeżone, ze zróżnicowanego materiału. Obok bardzo schematycznych formuł
pojawiają się dłuższe opisy oraz rozbudowane
narracje w formie opowiadań, a sama Opo-
wieść nie stanowi bezpośredniego źródła histo-
rycznego. Deuteronomista rysuje dzieje Izraela
i Judy, a konstruując swoją historiografię, two-
rzy splot różnych elementów, z których część
nabiera charakteru typowego i powtarzalnego.
Niektóre elementy powtarzają się z pewną nawet natarczywością, co można
traktować jako zabieg retoryczny. Powtarzane ze szczególną intensywnością są
formuły królewskie. Powtarzają się też zamachy stanu oraz interwencje proroków. 

Niewątpliwie większość zdarzeń przedstawianych przez deuteronomistę zo-
stało przez niego opracowanych. Ich historyczność z punktu widzenia sposobu
przedstawienia może być w pewnej mierze za-
kwestionowana. Wynika to z kilku przyczyn. 

Po pierwsze, tekst Opowieści o dwóch kró-
lestwach jest przede wszystkim świadectwem
literackiego opracowania. Po wtóre, widać 
w nim wyraźną tendencję ograniczania się do wybranych tylko zagadnień. Deu-
teronomista tworzy swój tekst, operując pewnym kluczem historiograficznym.
Używa on nie tylko specyficznej, własnej terminologii, ale także posługuje się 121
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typologizacją, opisując pewne zdarzenia, które ukazuje w szablonowy i sche-
matyczny sposób. 

Deuteronomista splata te typowe zdarzenia w pewien ciąg, tworząc zarys
historiograficzny. Same zaś zdarzenia rysuje w sposób daleki od tego, co dziś 

możemy uważać za styl historyczny czy cho-
ciażby reporterski. Niewątpliwie jednak ma on
na uwadze przekazanie informacji o zdarze-
niach, faktach i gestach. Czyni to, posługując się
odpowiednim gatunkiem literackim i techniką

opisu. Ciąg historyczny jest zaś zbudowany na splocie określonych motywów 
i charakteryzuje się specyficzną dynamiką.

Deuteronomista tworzy ciąg zdarzeń, z których wiele przedstawiono we-
dług pewnego i trwałego schematu. Z trudem na ich podstawie daje się od-
tworzyć jakieś wydarzenie. Są to raczej toposy albo motywy mające na celu
zarysować zdarzenia i zakwalifikować je do pewnej kategorii, a na tej podstawie
wyrazić lub zasygnalizować postawę ocenną. Do zdarzeń, które w sposób
ogólny można określić jako powtarzające się, deuteronomista zalicza przejmo-
wanie władzy w ramach dynastii, przejmowanie władzy poprzez zamach stanu,
zmiany dynastyczne, relacje i konflikty zewnętrzne, wyprawy wojenne oraz in-
terwencje proroków. Deuteronomista operuje zdarzeniami stanowiącymi rodzaj
„nici”, z których splata, na podstawie określonej siatki pojęciowej, konstrukcję
określaną, w przypadku tego dzieła literackiego, jako historiografia. 

a. przejęcie władzy i koniec panowania, 
czyli formuły królewskie 

Opowieść o dwóch królestwach odznacza się w istocie bardzo skąpymi da-
nymi na temat poszczególnych władców89, a do tego opracowanymi wedle ści-
śle skonstruowanego schematu. Schemat ten dotyczy jedenastu władców Judy
oraz dziewiętnastu władców Izraela90. Na ów schemat składają się dwa rodzaje

89 Gershon Galil stwierdza, że deuteronomista nie robi wyjątku i przedstawia wszystkich władców
Izraela i Judy, nawet takich, którzy rządzili jedynie przez kilka dni. Pisze o tym w swej publikacji: G. GALIL,
The Chronological Framework of the Deuteronomistic History, „Biblica” 2004/85, s. 413–421; dodaje, że syn-
chronizm wszystkich królów królestwa północnego i południowego został ujęty w Księgach Królewskich
zgodnie z chronologiczno-synchronicznym porządkiem („in chronological-synchronistic order”, s. 413).

90 Ten schemat zostaje również zastosowany w wersji zmodyfikowanej przy opisie panowania Salo-
mona oraz władców Judy po utracie podmiotowości politycznej przez Izrael.122

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

Deuteronomista splata te typowe 
zdarzenia w pewien ciąg, tworząc 

zarys historiograficzny

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 122



sumariuszy ‘królewskich’. Panowanie każdego
władcy91 jest ‘obramowane’ sumariuszem wpro-
wadzającym i sumariuszem zamykającym (koń-
cowym)92. Sumariusze wprowadzające mają
charakter synoptyczny. Oznacza to, że w każ-
dym znajduje się odniesienie chronologiczne do władcy sąsiedniego państwa –
dla władcy Judy jest to król Izraela, a dla panującego w Izraelu – król Judy. Suma-
riusze te zawierają nagromadzenie toposów o charakterze historiograficznym.

W sekwencji jeroboamskiej sumariuszy jest niewiele, bowiem dotyczy ona
panowania jedynie dwóch władców inicjujących współistnienie, zdaniem deu-
teronomisty, dwóch odrębnych jednostek politycznych. Deuteronomista sytu-
uje pod koniec sekwencji sumariusz wprowadzający do panowania Roboama
(1 Krl 14,21) oraz podsumowujący jego rządy (1 Krl 14,29–31). Równocześnie
jednak nie pojawia się sumariusz wprowadzający dla Jeroboama, a tylko suma-
riusz zamykający jego władanie w Izraelu (1 Krl 14,19–20). Materiał obejmujący
1 Krl 12 – 14,18 znajduje się, w pewnym sensie, poza schematem deuterono-
mistycznym odnoszącym się do władców Izraela i Judy.

W pierwszej sekwencji przejściowej (1 Krl 15 – 16,28) natrafiamy na na-
gromadzenie różnych formuł, nagromadzenie toposów, po części mających 
kronikarską formę, oraz sumariuszy. Shoshana Bin-Nun stoi na stanowisku, że
sumariusze te pochodzą z materiałów poprzedzających deuteronomistyczną
redakcję93. Sumariusze odnoszą się do dwóch władców Judy: Abijjama (1 Krl
15,1–2.7–8) i Asy (1 Krl 15,9–10.23–24) oraz pięciu władców Izraela. Są nimi:
Nadab, syn Jeroboama (1 Krl 15,25.31), Basza, syn Achiasza (1 Krl 15,33; 16,5–6),
Ela, syn Baszy (1 Krl 16,8.14), Zimri (1 Krl 16,15.20) oraz Omri (1 Krl 16,23.27–28). 

W sekwencji o Achabie oraz w cyklu Eliasza (1 Krl 16,29 – 2 Krl 2), podobnie
jak w sekwencji otwierającej Opowieść o dwóch królestwach, sumariuszy jest

91 Wyjątek stanowią m.in. Jeroboam i Ozeasz.
92 Na temat sumariuszy podsumowujących, niekiedy zwanych końcowymi, jako jeden z pierwszych

napisał A. JEPSEN, Die Quellen des Königsbuches, Halle 21956, s. 30–40; w ostatnich latach zagadnienie to po-
ruszyli: S.R. BIN-NUN, Formulas from Royal Records of Israel and Judah, „Vetus Testamentum” 1968/18, 
s. 429–432; R.D. NELSON, The Double Redaction of the Deuteronomistic History, JSOTSS 18, Sheffield 1981, 
s. 29–41; I.W. PROVAN, Hezekiah and the Books of Kings. A Contribution to the Debate about the Composition of
the Deuteronomistic History, BZAW 172, Berlin – New York 1988, s. 134–138; B. HALPERN, D.S. VANDERHOOFT,
The Editions of Kings in the 7th–6th Centuries B.C.E., „Hebrew Union College Annual” 1991/62, s. 183–199; 
E. EYNIKEL, The Reform of King Josiah and the Composition of the Deuteronomistic History, OTS 33, Leiden 1996,
s. 129–135.

93 S.R. BIN-NUN, Formulas from Royal Records of Israel and of Judah, „Vetus Testamentum” 1968/18, 
s. 414–432. 123
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niewiele, co wynika z charakteru sekwencji. Opowiadania o proroku Eliaszu zaj-
mują znaczną część sekwencji. Dominującą postacią pośród władców jest król
Achab, którego panowanie zostało zamknięte w ramy sumariusza wprowadza-
jącego (1 Krl 15,29–34) i podsumowującego (1 Krl 22,39–40). Traktuje ona po-
nadto o dwóch innych władcach: o Jozafacie z Judy (1 Krl 22,41–42.46.51) 
i Ochozjaszu, królu Izraela (1 Krl 22,52). Sekwencję kończy sumariusz zamykający
panowanie Ochozjasza (2 Krl 1,17–18). 

Sekwencję zawierającą cykl Elizeusza, następcy Eliasza, otwiera rozdział 
(2 Krl 2), który nie jest w pełni wpisany w deuteronomistyczny schemat panu-
jących, a jego bohaterami są dwaj prorocy: Eliasz, a przede wszystkim Elizeusz.
Sumariusze królewskie pojawiają się dopiero na początku trzeciego rozdziału
(dotyczy to Jorama, syna Achaba, 2 Krl 3,1–3) oraz pod koniec ósmego (dotyczy
to Jorma, syna Jozafata, 2 Krl 8,16–19.23–24, oraz drugiego władcy Judy Ocho-
zjasza, syna Jorama, 2 Krl 8,25–27). Odnoszą się one do panujących w Judzie
władców Jorama i Ochozjasza, króla Judy. Elizeusz, ukazany w tej sekwencji,
działa za panowania króla izraelskiego Jorama, czyli w czasie obejmującym mniej
więcej jedno dziesięciolecie (852–841 p.n.e.). 

W sekwencji o przejęciu władzy przez dynastię wywodzącą się od Jehu 
(2 Krl 9–10) nie ma sumariusza kończącego panowanie Jorama, króla Izraela,
nie ma też sumariusza wprowadzającego dla Jehu. Znajdują się jedynie suma-
riusz zamykający panowanie Jehu (2 Krl 10,34–36) oraz nawiązanie do su-
mariusza wprowadzającego panowanie Ochozjasza, władcy Judy (2 Krl 9,29). 

W sekwencji o przywróceniu dynastii Dawidowej w Jerozolimie (2 Krl 11–12)
sumariusz wprowadzający do panowania Joasza zostaje przedstawiony po narracji
o ustanowieniu go królem Judy (2 Krl 12,1–4), a podsumowujący na zakończe-
nie sekwencji (2 Krl 12,20–22). Są to jedyne dwa sumariusze, jakie odnajdujemy 
w tej sekwencji. 

Sekwencja przejściowa (2 Krl 13–15) zawiera wyjątkowo dużo sumariuszy,
nawiązując poprzez nie do panowania jedenastu przywódców, trzech w Judzie
i ośmiu w Izraelu. Spośród 85 wersetów, na jakie podzielone są obecnie roz-
działy 13–15, aż 50 składa się na sumariusze. Szczególnie odznacza się pod tym
względem ostatni rozdział sekwencji (2 Krl 15), w którym na 38 wersetów, 
aż 30 zawiera sumariusze (ww. 1–4.6–7.8–9.11–12.13.15–16.17–18.21–22.23–
24.26.27–28.31.32–35.36–38). Ta sekwencja jest zorganizowana z uwzględnie-
niem klamer panowania jedenastu władców. Jednak bliższa analiza pozwala
wyodrębnić różnice pomiędzy strukturą poszczególnych klamer. Podobną
strukturę posiadają klamry odnoszące się do królów Judy: Amazjasza, Azariasza
i Jotama. Nieco inną strukturę mają klamry odnoszące się do władców Izraela,124
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którzy zmarli śmiercią naturalną: Joachaz, Joasz, Jeroboam II i Menachem. Inną
strukturą z racji skrócenia sumariusza końcowego odznaczają się klamry tych
władców Izraela, którzy utracili władzę i życie w wyniku zamachu stanu: Zacha-
riasz, Szallum, Pekachiasz i Pekach.

Sekwencja o królu Achazie (2 Krl 16) jest ograniczona dwoma sumariu-
szami – początkowym (ww. 1–4) oraz końcowym (ww. 19–20). Stanowią one
rodzaj otwarcia i zamknięcia całej tej perykopy.
Sekwencję, która zwana jest deuteronomis-
tyczną „mową” o upadku królestwa Izraela,
rozpoczyna sumariusz wprowadzający pano-
wanie ostatniego króla izraelskiego Ozeasza 
(2 Krl 17,1–2). Nie ma w niej jednak sumariu-
sza zamykającego.

W sekwencji jeroboamskiej nie pojawia się sumariusz wprowadzający dla Je-
roboama, a tylko sumariusz zamykający jego władanie w Izraelu (1 Krl 14,19–20).
Początek panowania Jeroboama nie jest wyznaczony tradycyjnym sumariuszem,
lecz opowieścią o zgromadzeniu w Sychem, odrzuceniu Roboama i wyborze Je-
roboama. Nie tylko ta opowieść nie jest wpisana w deuteronomistyczny schemat
oparty na sumariuszach. Nie wpisuje się weń również pozostała część sekwencji
zawierająca przede wszystkim materiał prorocki (1 Krl 13 – 14,18).

Zupełnie inaczej mają się sprawy w pierwszej sekwencji przejściowej. Pano-
wanie wszystkich władców wymienionych w tej sekwencji wpisane jest w ramy
określone przez sumariusze. Deuteronomista wzmiankuje nawet panującego
przez siedem dni Zimriego (1 Krl 16,15.20), ale pomija w schemacie Tibniego,
który zamiarem pewnej części ludu izraelskiego miał zostać następcą Zimriego94.
Sekwencja, w której nie ma szeroko opracowanych perykop z wyjątkiem tekstu
dotyczącego Asy, władcy Judy (1 Krl 15,9–24), odznacza się zatem wyjątkową
regularnością w zastosowaniu deuteronomistycznych klamer. 

Dwie sekwencje zawierające niezwykle wiele materiału prorockiego – sek-
wencja o Achabie i Eliaszu oraz sekwencja z cyklem Elizeusza – odznaczają się
niewielką ilością sumariuszy. Cykl Eliasza jest wpisany w czas panowania Achaba
oraz częściowo Ochozjasza, syna Achaba. W drugiej z wymienianych sekwencji
pojawia się rozdział o odejściu Eliasza (2 Krl 2), który nie jest wpisany w żadne

94 O Tibnim jednak pisano i starano się wskazać, dlaczego deuteronomista o nim wspomina, a na
uwagę zasługują: J.M. MILLER, So Tibni Died (I Kings xvi 22), „Vetus Testamentum” 1968/18, s. 392–394
oraz J.A. SOGGIN, Tibni, re d’Israele nella prima meta del IX sec. av. Cr., „Rivista degli studi orientali” 1972/47,
s. 171–176. 125
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ramy panowania. Tymczasem cykl Elizeusza jest niemalże w całości wkompo-
nowany w ramy panowania Jorama, syna Achaba. Jedynie wspomniany już roz-
dział drugi (2 Krl 2) nie wpisuje się w te ramy.

W dwóch sekwencjach o Jehu i Joaszu można wskazać, że dwa rozdziały,
odpowiednio pierwsze (2 Krl 9 oraz 2 Krl 11), pozostają poza deuteronomis-
tycznymi ramami. Deuteronomista pominął sumariusze zamykające panowanie
Jorama, syna Achaba, oraz zamykające panowanie Ochozjasza, syna Jozafata,
króla Judy. W tym przypadku natrafiamy na fenomen wyjątkowy w Opowieści
o dwóch królestwach. W sekwencji zawierającej cykl Elizeusza deuteronomista
otworzył ramy panowania Jorama, syna Achaba (2 Krl 3,1–3), ale ich nigdy nie
zamknął. Równocześnie pod koniec tejże sekwencji wpisał w ramy panowania
Jozefata, władcy Judy, a następnie otworzył ramy panowania Ochozjasza, syna
Jozafata (1 Krl 8,25–26). Otwarte ramy Jorama, syna Achaba, i Ochozjasza, 
syna Jozafata, nie zostały jednak nigdy przez deuteronomistę zamknięte. Z racji
tego, że deuteronomista nie zamknął ram Jorama, syna Achaba, a równocześnie
otworzył ramy Ochozjasza, sekwencja o Jehu rozpoczyna się w sposób wyjąt-
kowy. Jest ona wpisana w ramy panowania zarówno władcy Judy, jak i Izraela.
Ponadto nie pojawiają się w tejże sekwencji sumariusze zamykające, odnoszące
się do obu wspomnianych władców. Sprawia to z jednej strony, że obie wska-
zane ramy nie zostają zamknięte, a z drugiej, że niemal cała sekwencja znajduje
się w zasadzie poza jakimikolwiek ramami panowania. Po śmierci Ochozjasza
nawiązuje się do jego sumariusza wprowadzającego (2 Krl 9,29), ale nie ma śladu
po sumariuszu zamykającym. Tymczasem sumariusz podsumowujący pano-
wanie Jehu znajduje się pod koniec sekwencji (2 Krl 10,34–36), ale w sekwencji
nie ma sumariusza wprowadzającego do panowania tego władcy. W pewnym
sensie odpowiedzią deuteronomisty na brak sumariusza końcowego Jorama,
syna Achaba, jest właśnie sumariusz podsumowujący panowanie Jehu. 

Podobna sytuacja ma miejsce w następnej sekwencji. Tam również jej pierw-
szy rozdział (2 Krl 11) znajduje się poza klamrami panowania. Nie ma bowiem
sumariusza zamykającego panowanie Ochozjasza, syna Jorama, i dopiero po ko-
ronacji Joasza deuteronomista wpisuje sumariusz początkowy, wprowadzający
(2 Krl 12,1–4). Sumariusz zamykający panowanie tego władcy Judy pojawia się
na zakończenie opowieści (2 Krl 12,20–22). W ten sposób pierwsza część sek-
wencji pozostaje poza schematem i dopiero druga część jest wpisana w klamrę
panowania Joasza. Na brak pełnej klamry natrafiamy także w ostatniej sekwen-
cji zawierającej deuteronomistyczną mowę o upadku Izraela. Jest tam suma-
riusz wprowadzający Ozeasza, ostatniego władcy Izraela, ale nie pojawia się już 
sumariusz kończący jego panowanie. W poprzedzającej deuteronomistyczną126
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mowę sekwencji natrafiamy na typowo deuteronomistyczną strukturę. Cała pe-
rykopa (2 Krl 16) jest wpisana w ramy panowania Achaza. 

Jak wynika również z przedstawionej powyżej lokalizacji, sumariusze dzielą
się na dwa rodzaje. Są to sumariusze wstępne albo inaczej wprowadzające 
do panowania króla Judy lub Izraela oraz sumariusze końcowe, zamykające, 
mające charakter podsumowania. Razem two-
rzą one literackie ramy dla przedstawionego
panowania. W takie ramy czy też klamry wpi-
sany jest różnorodny materiał i tym samym
został on przyporządkowany czasowo pano-
waniu określonego władcy. Klamry panowania
władców Izraela i Judy zasadniczo nie zacho-
dzą na siebie. Oznacza to, że jeśli deuterono-
mista wprowadził sumariusz wstępny króla Judy albo Izraela, to pomiędzy takim 
sumariuszem a sumariuszem końcowym nie wprowadził sumariusza władcy
drugiego państwa. Dzięki temu uporządkował on historię, dzieląc ją na okresy
panowania poszczególnych królów i równocześnie oddzielając władców Judy
i Izraela. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków, które zostaną przedsta-
wione poniżej.

Sumariusz wprowadzający zawiera trzy elementy albo topoi: a) wskazanie
władcy; b) notkę synchroniczną95; c) ocenę religijno-moralną96. Helga Weippert
sugeruje, że ten ostatni segment sumariusza wprowadzającego posiada kilka
wariantów. Trzy różne warianty dotyczą władców Judy, a dwa odmienne od-
noszą się do władców Izraela. Weippert wyprowadza z tego hipotezę o istnieniu
trzech różnych redaktorów97. Omawiane przez nią warianty oczywiście odnoszą
się do Opowieści o dwóch królestwach. Dwa różne warianty dotyczące władców
Izraela i dwa różne warianty odnoszące się do królów Judy spotykamy w tejże
historii. Weippert przypisuje różnicę w tych wariantach odrębnym redakto-
rom, tymczasem Bin-Nun różnice przypisuje źródłom, z których miał czerpać
deuteronomista. Enzo Cortese akceptuje tymczasem tezę wskazującą na fakt,
że deuteronomista czerpał ze źródeł antycznych, ale stwierdza, że nie można

95 W sumariuszach odnoszących się do władców Judy pojawia się również notka matronalna, czyli
zostaje wskazana matka króla. Może to się wiązać z funkcją królowej matki w strukturze władzy Kró-
lestwa Judy.

96 Temu segmentowi w sumariuszu wprowadzającym poświęciła uwagę Helga Weippert w publi-
kacji: H. WEIPPERT, Die ‘deuteronomistischen’ Beurteilungen der Konige von Israel und Juda und das Problem
der Redaktion der Konigebucher, „Biblica” 1972/53, s. 301–339. 

97 Tamże, s. 310–313. 127
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doszukać się tego w tekstach, jakie obecnie znajdujemy w deuteronomistycz-
nych dziejach Izraela98. 

Na sumariusz zamykający składają się: 

a) odwołanie do źródeł; 
b) stwierdzenie śmierci; 
c) informacja o miejscu pochówku (dla władców Judy); 
d) wskazanie następcy. 

Sumariusze królewskie określające czasowe ramy ich panowania stanowią ko-
ściec Opowieści o dwóch królestwach. Wyznaczają one kształt dziejów, koncen-

trują uwagę na władcach obu państw, do nich
odnoszą wszelkie wydarzenia z pewnymi jed-
nak wyjątkami. Te wyjątki są znaczące dla wła-
ściwej analizy sposobu, w jaki deuteronomista
skomponował swoją historiografię. 

b. zamachy stanu w izraelu i judzie

Zamach stanu to temat polityczny wskazujący na przejęcie władzy za pomocą
siły, który pojawia się dość często w Opowieści o dwóch królestwach. Aż dzie-
więciokrotnie tron Izraela został wzięty – zdaniem deuteronomisty – w drodze
zamachu stanu, a trzykrotnie doszło do zamachu albo dokładniej do przewrotu
pałacowego w Judzie. 

Z perspektywy historiografii deuteronomisty zatem zamach stanu jest
trwałym czynnikiem życia politycznego obu monarchii, zwłaszcza Izraela. Kry-
terium zasadnicze, pozwalające wyszczególnić motyw zamachu i wskazać na

określony tekst jako traktujący o tej proble-
matyce, ma charakter leksykalny i wyraża się
obecnością rdzenia qsr. Drugim kryterium jest
wskazanie przez deuteronomistę faktu zmiany
na szczycie władzy, która nie wynika z natural-
nej śmierci panującego. Zmiana zaznaczona

jest poprzez wprowadzenie sumariusza końcowego władcy zgładzonego oraz
sumariusza wprowadzającego władcy spiskowca. 

98 Por. E. CORTESE, Lo schema deuteronomistico per i re di Giuda e d’Israele, „Biblica” 1975/56, s. 37–52.128
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Wszystkie prezentacje zamachów stanu znajdują się jedynie w czterech sek-
wencjach Opowieści o dwóch królestwach. Trzy z nich, i do tego wszystkie doty-
czące Izraela, odnajdujemy w pierwszej sekwencji przejściowej (1 Krl 15,27–28;
16,9–10; 16,15–[19]–22). Pełna toposów wyrażających zamach jest druga sek-
wencja przejściowa, z tą różnicą, że tam w czterech przypadkach chodzi o Izraela
(2 Krl 15,10; 15,14–15; 15,25; 15,30), a raz zamach dotyczy Judy (2 Krl 14,19). 
Zamach jest również tematem wiodącym pierwszej części sekwencji Jehu. Pro-
blematyka zamachu, a wraz z nią motywy i toposy zamachu pojawiają się w se-
kwencji o przywróceniu dynastii Dawidowej w Jerozolimie. Jednak z punktu
widzenia deuteronomisty nie można obiektywnie mówić o zamachu. To Atalia,
będąc uzurpatorką, postrzega wydarzenia jako zamach (2 Krl 11,4–20). Pod ko-
niec tej sekwencji pojawia się raz jeszcze nawiązanie do spisku i zamachu na życie
Joasza (2 Krl 12,21). Jednak zamach ten, przeciwnie niż w Izraelu, nie pociągnął
za sobą zmiany dynastycznej.

Tematu zamachu stanu deuteronomista
nie postrzegał jako swego rodzaju hapax histo-
ricon, jak w przypadku chociażby zgromadzenia
w Sychem (1 Krl 12), lecz jako stałe i typowe zja-
wisko w ramach polityki wewnętrznej. Przed-
stawił je ponadto na kilka sposobów. Deuteronomista posłużył się toposami,
które stanowiły jego bagaż kulturowy i odpowiadały jego koncepcjom. Wśród
wybranych przez niego do ukazania zamachu stanu form literackich dominuje
krótki opis przypominający nieco raport. Tylko w dwóch przypadkach, Jehu 
i Joasza, pojawiają się obszerniejsze narracje. Ponadto w Opowieści o dwóch kró-
lestwach spotykamy informacje o zamachach, które jednak nie wnoszą nic no-
wego, bowiem odwołują się tylko do uprzednio przedstawionych.

Można więc stwierdzić, że typowym gatunkiem literackim użytym do przed-
stawienia zamachu w Opowieści o dwóch królestwach jest uschematyzowany
raport, czyli krótkie schematyczne zestawienie działań. 

Poniższe zestawienie daje obraz tego, w jaki sposób deuteronomista ukazał
zamachy stanu. Oto spis zamachów przedstawionych w Opowieści o dwóch
królestwach:

1 Krl         15,27–28              Izrael raport
                16,9–10                 Izrael raport 
                16,15–[19]–22;    Izrael raport
                16,16a                   Izrael krótka nota
                16,20                     Izrael krótka nota 129
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2 Krl        9,14–24                Izrael narracja
                11,4–20                 Juda narracja o zamachu
                12,21                     Juda nawiązanie
                14,19                     Juda raport
                15,10                     Izrael raport
                15,14–15              Izrael raport
                15,15                     Izrael nota kronikarska
                15,25                     Izrael raport
                15,30                     Izrael raport

Raport, jak go definiuje Burke Long, to „krótka, stanowiąca zamkniętą całość,
prozatorska relacja, zwykle w trzeciej osobie, na temat określonego wydarzenia
lub sytuacji z przeszłości; nie ma w niej ani rozwiniętej fabuły, ani charaktery-
stycznych postaci; ponieważ jednak zwykle dotyczy określonego działania, tym
właśnie raport różni się od wypowiedzi czy też opisu”99. Raport o zamachu stanu,
czyli, wedle terminologii Longa, throne conspiracy report, stanowi „typ raportu,
w którym przedstawiony jest w sposób krótki i schematyczny spisek przeciwko
królowi i jego następstwa”100.

Walter Dietrich uważa, że raport o zamachu stanu pochodzi ze „źródeł 
kronikarskich” i posiada „typowy schemat”101. Raport o zamachu stanu, podob-
nie zresztą jak raporty o budowie czy wyprawie wojennej, jest zwykle bardzo
lakoniczny. Zawiera jedynie dane kluczowe i przedstawia głównych protago-

nistów. Ten typ literatury odznacza się kon-
centracją nazw geograficznych lub elementów
topograficznych. 

Wszystkie raporty o zamachu stanu za-
warte w Opowieści o dwóch królestwach po-
siadają „podobny schemat”, odznaczają się

„archiwalnym stylem”. Nie jest do końca jasne i oczywiste oraz „nie jest łatwo
określić, czy w istocie pochodzą one z archiwów, czy tylko są naśladowaniem

99 Por. B.O. LONG, 2 Kings, FOTL 10, Grand Rapids 1991, s. 312: „a brief, self-contained prose narrative,
usually in third-person style, about a single event or situation in the past. There is no developed plot
or imaginative characterization. Because there is usually action, however, report is different from a state-
ment or description”.

100 B.O. LONG, 1 Kings with an Introduction to Historical Literature, FOTL 9, Grand Rapids 1987, s. 263: 
„a type of report which tells briefly and schematically of conspiracy against the king and its outcome”.

101 W. DIETRICH, Prophetie und Geschichte. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung zum deuteronomistischen
Geschistswerk, FRLANT 108, Goettingen 1972, s. 59–60: „an annalistic source” i „the standard pattern”.130
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takiego stylu przez autora. Formalny sposób, w jaki deuteronomistyczny autor
wprowadza i zamyka panowania poszczególnych władców, wskazało już, że taka
pedantyczna zgodność w budowaniu schematów jest częścią jego techniki”102.

Struktura tych raportów jest na różny sposób interpretowana. Gwilym
Jones wskazuje na pięć segmentów zasadniczych: „nota spiskowa, wskazanie
na spiskowca i jego ojca, stwierdzenie o ataku na króla, stwierdzenie o jego
śmierci i stwierdzenie o przejęciu tronu przez spiskowca”103. Tymczasem Long
postrzega w takim raporcie trzy elementy: „stwierdzenie o spisku […], stwier-
dzenie o ataku na króla i zabójstwie […], stwierdzenie o spiskowcu przejmują-
cym tron często wyrażonym formułą wprowadzającą”104.

Należy odnotować, że na raport o zamachu stanu składają się cztery zdania
zawierające kluczowe czasowniki w zwrotach: 

       uknuć spisek przeciwko X, 
       uderzyć na X,
       zabić X 
       zostać królem w miejsce X.

Są to w myśli deuteronomisty strukturalne etapy zamachu. Każde zdanie przed-
stawia jego odrębny moment. Z każdym z nich są związane elementy właściwe
dla określonego rodzaju raportu. W pierwszym etapie jest ujęty fakt zawiązania
spisku i przedstawiony jego protagonista. Na drugim etapie są zawarte dane
geograficzne. Trzeci etap prezentacji wyraża odniesienia geograficzno-
-topograficzne lub też noty synchroniczne.
Czwarty etap nawiązuje do formuły sukcesji. 

W raportach odnoszących się do pięciu
zamachów stanu w Izraelu pojawia się nastę-
pująca sekwencja czasownikowa: spiskować,
uderzyć, zabić, królować, która stanowi rodzaj

102 T.R. HOBBS, 2 Kings, dz. cyt., s. 191: „a similar pattern”, „an archival style”, they are extracts from ar-
chives, or an imitation of such style by the writer for purposes of linkage is not so easy to decide. The
formal way in which the deuteronomist introduces and concludes reigns demonstrates already that
such pedantic conformity to patterns is part of his technique”.

103 G.H. JONES, 1 and 2 Kings, NCB, Grand Rapids 1984, vol. 2, s. 521: „a note of conspiracy, the naming
of the conspirator and his father, a statement that the king was struck down, that he was killed and
that the conspirator took his throne”.

104 B.O. LONG, 2 Kings, dz. cyt., s. 317: „mention of conspiracy… the king is struck down and murdered…
mention of conspirator who assumes the throne, often with a succession formula”. 131
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schematu. Elementy sekwencji pojawiają się również w zamachu dokonanym
przez Menachema, ale brakuje powyższego schematu i nie ma odniesienia do
faktu zawiązania spisku. W dwóch zamachach, które zaprowadziły Omriego na
szczyt władzy, pojawiają się motywy polityczno-militarne i geograficzne, lecz
brakuje w nich słownictwa typowego dla zamachów stanu. Co się zaś tyczy
trzech raportów o zamachach w Judzie, to widać w nich pewne podobieństwa,
ale struktura, protagoniści oraz rezultat są odmienne. Zasadniczo tego typu ra-
port został umieszczony przez deuteronomistę pomiędzy ocenę religijną władcy
a formułę cytatu. Dotyczy to zamachów wpisanych w dzieje królestwa północ-
nego, tymczasem w przypadku Judy raporty te są umieszczane w podsumo-
waniu, w sumariuszu królewskim. 

Dwa opowiadania o zamachach mają niezwykłą siłę dramatyczną i zapewne
stanowią element obszerniejszej tradycyji. Są w nich podkreślane momenty 
suspense – niepewności, zawieszenia (namaszczenie w ukryciu; likwidacja Omry-
dów, szczegóły śmierci Jezabel) oraz efekty dramatyczne105. Zamach zostaje włą-
czony do struktury opowiadania zarówno w 2 Krl 9,14–24, jak i w 2 Krl 11,4–20.
Oba opowiadania jako takie nie mają na celu przedstawienia zamachu. Są jednak
w nich obecne pewne elementy stanowiące część składową raportu o zamachu,
choć nie dominują w opowiadaniu. W opowiadaniach o wyprawach wojennych
Aszur-nasir-pal II zamach stanu jest postrzegany jako przejaw nieporządku 
i przedstawiany jest w formie raportu (akadyjskie temu). Użyto w nim czasow-
nika nabalkutu, który oznacza „powstać przeciwko”, „zbuntować się”106.

Informacje o zamachu są niezwykle lako-
niczne i ograniczone do krótkiego stwierdze-
nia przywołującego pewne wydarzenie. W ten
sposób nabiera charakteru swego rodzaju noty
kronikarskiej. W przypadku Opowieści o dwóch
królestwach stanowi ona rodzaj przywołania

wcześniej zamieszczonego raportu o zamachu (1 Krl 15,20; 2 Krl 15,15) i jest włą-
czona do formuły cytującej. Informacja zawarta w 1 Krl 15,16a ma odmienną
formę i jest włączona do raportu.

W Opowieści o dwóch królestwach zamachy zostały przedstawione jako
zjawisko militarno-polityczne prowadzące do zmiany na szczycie władzy. Za-
sadniczo nie został nakreślony literacko żaden nieudany zamach, z jednym 

105 J. GRAY, I & II Kings, OTL, London 31980, s. 538.
106 K.L. YOUNGER Jr., Ancient Conquest Accounts. A Study in Ancient Near Eastern and Biblical History Writing,

JSOTSS 98, Sheffield 1990.132
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wyjątkiem, nie do końca jednak przekonującym (Tibni). Wszystkie zamachy
zostały przedstawione jako skuteczne na tyle, że dotychczasowy panujący został
zabity. Nie zawsze jednak zamachowcy są w stanie doprowadzić swoje dzieło
do końca. Zamach stanu w wizji deuteronomisty nie był elementem marginal-
nym w życiu politycznym, przede wszystkim w państwie izraelskim. 

Raporty o zamachu operują tym samym słownictwem, które zasadniczo
opiera się na czterech kluczowych czasownikach: spiskować, uderzyć, zabić i kró-
lować. Prócz nich nie pojawiają się inne powtarzające się terminy. Odnotujmy
stałą obecność następujących danych w raportach deuteronomisty: przedsta-
wienie protagonisty, odniesienie chronologiczne i synchroniczne oraz wskazówki
geograficzno-topograficzne. Istnieje ścisły związek pomiędzy motywami poli-
tycznymi i militarnymi, zarówno w raportach, jak i w opowiadaniach. Element
społeczny zaś, jeśli się pojawia, stanowi rodzaj tła przedstawianych wydarzeń.
Wynika stąd jasno, że w wizji deuteronomisty zasadnicza struktura polityczna
obu państw opierała się na sile nie tylko politycznej, ale również militarnej. Nie
pojawia się w Opowieści o dwóch królestwach fakt złożenia z tronu władcy i po-
zostawienia go przy życiu. We wszystkich przypadkach obalenia król zostaje za-
bity. Ani razu nie zostaje uwięziony czy też nie ucieka do innego kraju.

Jak widzieliśmy, język polityczny omawianych raportów jest niezwykle ubogi
i ograniczony. Może to wynikać z samej formy. Opowiadania są pod tym wzglę-
dem o wiele bogatsze, jednak nacechowane interpretacją historyczno-ideolo-
giczną, której nie ma w raportach. W tekstach, przede wszystkim w raportach 
o zamachach, rzecz dotyczy królewskości, pa-
nowania, ale nie można w nich dostrzec żad-
nych elementów ideologicznych związanych 
z władzą. Nie pojawia się ani motyw nietykal-
ności panującego, ani motyw jego szczególnej relacji z bóstwem i związanej 
z tym protekcji. W raportach i krótkich informacjach nie wspomina się ani o in-
terwencji, ani o woli JHWH. Dopiero gdy rzecz odnosi się do upadku określonej
dynastii w Izraelu, wtedy pojawia się odniesienie do słowa JHWH, ale dopiero we
fragmencie, który następuje po samym raporcie o zamachu. Można w przypadku
tego typu prezentacji mówić o podwójnym poziomie przyczynowości. Nie od-
notowuje się żadnego elementu religijnego ani w samych raportach, ani też 
w krótkich do nich nawiązaniach. Tymczasem w obu opowiadaniach, zarówno
tym o Jehu (2 Krl 9–10), jak i tym o Joaszu (2 Krl 11), pojawia się element religijny.

Deuteronomista w inny sposób przedstawia zamachy stanu w Izraelu, 
a w inny sposób w Judzie. Wynika to z jego wizji, której podstawą jest postrze-
ganie dynastii Dawidowej jako władającej przez cały ten okres w Judzie (z małą 133
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tylko przerwą na czas panowania uzurpatorki Atalii), oraz z przekonania o nie-
stabilności dynastycznej Izraela.

c. interwencje proroków 

Określenie „materiał prorocki” w Opowieści o dwóch królestwach odnosi się
do kilku rodzajów materiału. Ten termin wskazuje wszystkie teksty tam zawarte,
w których protagonistą jest postać proroka lub w których zostaje sformułowane
proroctwo albo też do proroctwa się nawiązuje. Z jednej strony są to teksty 
o charakterze narracyjnym traktujące o prorokach, a z drugiej to wypowiedzi –
zwykle krótkie mowy prorockie – wpisane w strukturę tejże narracji. Do narracji
o prorokach i do mów, wypowiedzi prorockich należy dodać jeszcze jeden typ
tekstu, którym jest komentarz o realizacji prorockiej zapowiedzi107. To rodzaj
interpretacji istotny dla historiografii deuteronomistycznej. 

Teksty prorockie zawarte w całych deute-
ronomistycznych dziejach Izraela są trakto-
wane jako wyraz proroctwa przedklasycznego,
a nawet – jak stwierdza Joseph Blenkinsopp –
„pierwotnego”108. Tadeusz Brzegowy wskazuje
w tym przypadku na proroków jahwistów, ży-

jących w grupach i skupionych wokół dawnych sanktuariów jahwistycznych,
takich jak Sychem, Betel, Gilgal109. O tzw. koloniach prorockich pisze Johannes
Lindblom, wzmiankując Gibea, Ramah, Bethel, Jericho, Gilgal i Samarię110. Ma-
teriał prorocki zawarty w Opowieści o dwóch królestwach należałoby z punktu
widzenia chronologii biblijnej zaliczyć do proroctwa przedklasycznego. Jed-
nak biorąc pod uwagę aspekt redakcyjny, opracowanie tekstów prorockich
trzeba usytuować pośród proroctwa klasycznego111. Świadectwem tego są

107 M. WEINFELD, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Winona Lake 1992, s. 350–352, przedstawia
w dodatku (Appendix A) dotyczącym frazeologii deuteronomistycznej zbiór sformułowań, które okre-
śla jako wypełnienie proroctw („the fulfilment prophecy”). 

108 Zob. J. BLENKINSOPP, Storia della profezia in Israele, tłum. wł. L. de Sanctis, Brescia 1997, s. 62–81. 
109 Por. T. BRZEGOWY, Ogólne wprowadzenie do profetyzmu izraelskiego, w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie

ksiąg biblijnych, t. 4: Wielki świat starotestamentalnych proroków, cz. I: Od początków profetyzmu do niewoli
babilońskiej, red. J. FRANKOWSKI, T. BRZEGOWY, Warszawa 2001, s. 22.

110 Por. J. LINDBLOM, Prophecy in Ancient Israel, Oxford 1973, paragraf zatytułowany The Primitive Prophets
in Ancient Israelite Society, szczególnie s. 65–66.

111 Por. M. WEINFELD, Deuteronomy and the Deuteronomic School, dz. cyt., passim.134
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próby łączenia tekstów prorockich zawartych w deuteronomistycznych dziejach
Izraela z klasycznymi prorokami, a w szczególności z Ozeaszem, Izajaszem i Je-
remiaszem, oraz dopatrywanie się ich wpływu na teksty deuteronomistyczne. 

Aby określić znaczenie tekstów prorockich, a zwłaszcza interwencji proroc-
kich, w Opowieści o dwóch królestwach, najpierw wskażemy ich miejsce, czyli
usytuowanie tychże w jej strukturze. Następnym krokiem będzie wskazanie na
tematykę omawianych tekstów oraz na formy literackie użyte w tych tekstach.
I wreszcie ukażemy znaczenie tych tekstów w omawianej opowieści.

Zostaną przywołane teksty związane w jakikolwiek sposób z postaciami
określanymi jako prorocy. Będą przedstawione zarówno teksty prorockie, czyli
wypowiedzi proroków, jak też informacje deuteronomisty odnoszące się do
realizacji proroctw, wreszcie także teksty narracyjne opowiadające o prorokach.
Uporządkowaniu występowania tekstów prorockich będzie służyło sytuowanie
ich w poszczególnych sekwencjach Opowieści o dwóch królestwach. 

W sekwencji jeroboamskiej materiał prorocki obejmuje znaczną jej część
(1 Krl 13–14) i odnosi się do trzech różnych proroków. Pierwszym z nich jest
Achiasz z Szilo, który interweniuje w Jerozolimie, drugim jest bezimienny mąż
boży z Judy przybywający do Betel, a trzecim również nienazwany z imie-
nia prorok z Betel. Cały rozdział trzynasty Pierwszej Księgi Królewskiej stanowi
rozbudowaną legendę prorocką112. Ostatni rozdział omawianej sekwencji 
(1 Krl 14) zawiera również dużo materiału prorockiego. Dwie trzecie sekwencji
to w istocie materiał prorocki (1 Krl 12,22–24; 1 Krl 13,1–10; 1 Krl 13,11–32; 
1 Krl 14,5–16).

W pierwszej sekwencji przejściowej teksty prorockie nie stanowią zwartego
bloku. Składają się na nie: jedno proroctwo wypowiedziane przez Jehu ben
Channiego, informacja o ponownej interwencji proroka Jehu bez przytacza-
nia jego słów oraz dwa odniesienia do proroctw wyrażające realizację proroc-
twa przeciw dynastii Jeroboama i przeciw dynastii Baszy (1 Krl 15,29b–30; 
1 Krl 16,1–4; 1 Krl 16,7; 1 Krl 16,12).

112 Na temat tej części sekwencji zobacz m.in.: W. GROSS, Lying Prophet and Disobedient Man of God 
in 1 Kings 13: Role Analysis as an Instrument of Theological Interpretation of an Old Testament Narrative Text,
„Semeia” 1979/15, s. 97–135; F.L. HOSSFELD, I. MEYER, Prophet gegen Prophet; eine Analyse der alttestamentlichen
Texte zum Thema: Wahre und falsche Propheten, BibB 9, Fribourg 1973; A. JEPSEN, Gottesmann und Prophet.
Anmerkungen zum Kapitel 1. Könige 13, w: Probleme biblischer Theologie, Fs G. von Rad, red. H.W. WOLFF, 
Muenchen 1971, s. 171–182; W.E. LEMKE, The Way of Obedience: I Kings 13 and the Structure of Deuteronomistic
History, w: Magnalia Dei – the Mighty Acts of God. Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G. Ernest
Wright, red. F.M. CROSS, W.E. LEMKE, P.D. MILLER, New York 1976, s. 301–328; E. WÜRTHWEIN, Die Erzählung
vom Gottesmann aus Juda in Bethel. Zur Komposition von 1 Kön 13, w: Wort und Geschichte, Fs K. Elliger, red.
H. GESE, H.P. RÜGER, AOAT 18, Neukirchen-Vluyn 1973, s. 181–189. 135
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W sekwencji o Achabie zawierającym cykl
Eliasza treści prorockich jest bardzo dużo. Cykl
Eliasza, chociaż zdaniem Simona DeVriesa113

jest redakcyjnie niejednolity, to jednak stanowi
znaczący zbiór materiału prorockiego. Obej-

muje on trzy rozdziały w Pierwszej Księdze Królewskiej (1 Krl 17–19) oraz pierw-
szy rozdział Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 1). Tradycje prorockie, zarówno
związane z Eliaszem, jak i z innymi prorokami, są również obecne w rozdziałach
pochodzących z cyklu wojen omrydzkich (1 Krl 20; 1 Krl 22). Ponadto Eliasz, 
a wraz z nim materiał prorocki, pojawia się w opowiadaniu o winnicy Nabota
oraz w opowiadaniu o odejściu Eliasza (2 Krl 2). 

W sekwencji z cyklem Elizeusza (2 Krl 2–8) dominuje również materiał lite-
racki o charakterze prorockim. Jego specyfika została szeroko przedstawiona 
w części pierwszej, gdzie wskazano także na gatunki literackie, a przede wszyst-
kim na tzw. legendę prorocką114. Część materiału prorockiego jest luźniej, a część
ściślej związana z Opowieścią o dwóch królestwach. Do tej drugiej kategorii za-
liczyć należy te teksty, które są związane z władcą, z konfliktami zbrojnymi, z re-
lacjami międzynarodowymi (2 Krl 3,16–19; 6,9; 7,1; 8,10; 13,14–20). Ostatni 
z wymienionych fragmentów znajduje się w innej sekwencji, jest jednak ściśle
związany z cyklem Elizeusza.

W sekwencji o przejęciu władzy przez Jehu (2 Krl 9–10) materiału proroc-
kiego jest stosunkowo niewiele w porównaniu z poprzednimi sekwencjami.
Proroctwo o zniszczeniu dynastii Omrydów jest w zasadzie rodzajem wezwania
skierowanego do Jehu, który poprzez zamach stanu sięga po wadzę. To proroc-
two jest równocześnie nawiązaniem do wcześniejszych proroctw odnoszących
się do Omrydów (2 Krl 9,6–10a.12.25–26). 

W dwóch sekwencjach odnoszących się do królestwa Judy, w narracji 
o przywróceniu dynastii Dawidowej w Jerozolimie (2 Krl 11–12) oraz o królu
Achazie (2 Krl 16), nie ma elementów prorockich. Gdy tymczasem w drugiej
sekwencji przejściowej (2 Krl 13–15), usytuowanej pomiędzy nimi, pojawiają
się resztki cyklu Eliasza oraz dwa krótkie teksty stanowiące nawiązanie do wcześ-
niejszych proroctw (2 Krl 14,25; 15,12). W deuteronomistycznej „mowie” 
o upadku królestwa Izraela nie ma tekstów prorockich w takim rozumieniu jak
przedstawione powyżej, jednak jest w nią wpisany deuteronomistyczny komen-
tarz do proroctw i proroków (2 Krl 17,7–23).

113 S.J. DEVRIES, Prophet against Prophet, dz. cyt., s. 114–118.
114 Zob. powyżej.136
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Materiał prorocki znajduje się w świetle po-
wyższych analiz przede wszystkim w sekwen-
cjach obejmujących pierwszą część Opowieści
o dwóch królestwach. Dochodzi w zasadzie do
2 Krl 10, czyli do opowiadania o przejęciu wła-
dzy i panowaniu Jehu. Ponadto występuje jedynie w tekstach dotyczących kró-
lestwa północnego. Raz tylko prorok występuje w państwie judzkim. Jego słowa
są skierowane do władcy południa, ale odnoszą się w istocie do królestwa izra-
elskiego. Raz też przychodzi z Judy mąż boży, bezimienny prorok (1 Krl 13). Teksty,
w których przedstawione są interwencje proroków, dotyczą przede wszystkim
królestwa północnego, czyli Izraela. A jedno z proroctw, i związana z nim inter-
wencja prorocka, dotyczy nawet Aramu.

Interwencje prorockie. Spośród wymienionych powyżej tekstów prorockich
zajmiemy się obecnie tymi, które określamy jako opis interwencji prorockich. Po-
jęcie interwencja może mieć wielorakie znaczenie. Tutaj pod uwagę weźmiemy
teksty literackie spełniające trzy kryteria: (1) wzmiankowani są w nich prorocy,
(2) wypowiadają proroctwo albo włączają się w tok wydarzeń, (3) a treść pro-
roctw albo wydarzeń dotyczących proroka ma związek z szeroko pojętym ży-
ciem politycznym.

Interwencje proroków można uporządkować tematycznie. Charaktery-
styczny i dominujący pośród nich jest temat dotyczący władzy, przemian dyna-
stycznych i losów państwa. Szczególnie rozbudowane są interwencje w formie
prorockiej zapowiedzi. Zawierają one wyrażone idee deuteronomisty. Do pierw-
szej grupy zaliczają się proroctwa stanowiące zapowiedź upadku dynastii oraz
wskazanie na realizację tej zapowiedzi:

1 Krl 14,7–11      – proroctwo, zapowiedź upadku dynastii jeroboamskiej
1 Krl 16,1–4         – proroctwo, zapowiedź upadku dynastii Baszy
1 Krl 21,20b–24  – zapowiedź zniszczenia dynastii omrydzkiej
2 Krl 9,6–10a       – proroctwo, zapowiedź zniszczenia dynastii Omrydów

1 Krl 15,29b–30  – realizacja zapowiedzi zniszczenia dynastii jeroboamskiej
1 Krl 16,12           – realizacja zapowiedzi upadku dynastii Baszy
2 Krl 9,25–26      – realizacja zapowiedzi zniszczenia Omrydów

Wyjątkowym tekstem jest zapowiedź trwania dynastii Jehu. Jednak ten tekst
nie został przekazany za pośrednictwem proroka (2 Krl 10,30), lecz bezpośred-
nio od JHWH. Do tej obietnicy nawiązuje deuteronomistyczny komentarz 137
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(2 Krl 15,12) wpisany w momencie przedstawienia przez deuteronomistę oba-
lenia przez spiskowców ostatniego członka tej linii dynastycznej. 

Z władzą wiążą się również proroctwa dotyczące poszczególnych władców
lub następców tronu. Zapowiedziom prorockim odpowiadają teksty stano-
wiące wskazanie na realizację proroctw:

1 Krl 14,12–13    – proroctwo, zapowiedź śmierci syna królewskiego 
1 Krl 20,42           – proroctwo, zapowiedź ukarania króla Achaba śmiercią
2 Krl 1,16             – proroctwo, zapowiedź śmierci króla
2 Krl 8,10             – proroctwo, zapowiedź śmierci króla Aramu

1 Krl 14,17–18    – realizacja zapowiedzi śmierci syna królewskiego
1 Krl 22,38           – realizacja zapowiedzi dramatycznej śmierci władcy
2 Krl 1,17             – realizacja zapowiedzi śmierci króla
       

Drugą grupę stanowią interwencje proroków i proroctwa dotyczące wyda-
rzeń o charakterze militarnym. Z jednym wyjątkiem (2 Krl 13,14–21) można je
wszystkie usytuować w blokach prorockich Eliasza i Elizeusza. Jest prawdopo-
dobne, że wchodziły one w cykl określany relacjami o wojnach z Aramem, czyli
należały do hipotetycznego zbioru dotyczącego konfliktu z państwami aramej-
skimi. Te interwencje mają zupełnie inny charakter niż poprzednie. Są one 
w swej strukturze i terminologii bardziej archaiczne, choć niewątpliwie uległy
przeróbce ze strony redaktorów deuteronomistycznych:

1 Krl 20,13–14    – proroctwo, zapowiedź zwycięstwa militarnego
1 Krl 20,28           – proroctwo, zapowiedź zwycięstwa militarnego
1 Krl 22,17           – proroctwo, zapowiedź klęski militarnej, Micheasz
2 Krl 3,16–19      – zapowiedź pojawienia się wody i zwycięstwa militarnego
2 Krl 7,1               – proroctwo, zapowiedź zwycięstwa militarnego nad 

                                       Aramem
2 Krl 13,14–20    – proroctwo, zapowiedź zwycięstwa nad Aramem
2 Krl 6,9               – ostrzeżenie króla
1 Krl 12,22–24    – proroctwo, wezwanie do zaniechania wyprawy wojennej

Wreszcie na ostatnią grupę, niewielką zresztą, składa się proroctwo dotyczące
kultu oraz prawa klątwy. Obie interwencje są skierowane do władcy, obie do-
tyczą relacji pomiędzy władzą centralną a wypełnianiem lub przestrzeganiem
zasad, którymi są z jednej strony zasady kultyczne, a z drugiej prawo wojny. 138
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W obu z nich można dostrzec pewien element nawiązujący do Tory JHWH, ale
nie jest to wyrażone w sposób jednoznaczny115. 

Tematy polityczne, do których nawiązują teksty prorockie, dotyczą przede
wszystkim władcy lokalnego, ciągłości jego dynastii oraz zmian we władzy. Prorok
rzadko zwraca się do innej osoby spośród establishmentu niż król. Nawet jeśli
mają miejsce takie interwencje, to są one dru-
gorzędne i nie dotyczą samej władzy, ale oso-
bistych spraw zaangażowanych postaci.

Proroctwa włączone w schemat polityczny
związane są z wydarzeniami militarnymi. To
władca, sam albo w przymierzu z innym władcą,
podejmuje się kampanii militarnych lub zostaje zmuszony do obrony na skutek
agresji innych władców. Prorok, szczególnie Elizeusz, jest zaangażowany w konflikty
i często interweniuje. Biorąc pod uwagę, że teksty prorockie są niezależne od re-
dakcji deuteronomistycznych dziejów Izraela i prawdopodobnie bardziej archa-
iczne, można stwierdzić, że są one wcześniejsze niż dzieło deuteronomistycznych
dziejów Izraela i odzwierciedlają realia IX wieku w królestwie północnym.

Interwencje proroków przybierają różne formy, ale większość z nich ma cha-
rakter krótkich mów. Dariusz Dziadosz, analizując wyrocznie JHWH w deutero-
nomistycznych dziejach Izraela, dzieli je na słowo JHWH o wyborze monarchy116,
zapowiedź zaangażowania JHWH na rzecz króla117, wyrocznie prorockie potę-
piające króla lub lud118. Wszystkie te wyrocznie Dziadosz traktuje jako wynikające
z inicjatywy JHWH. Dodaje jeszcze do tego wyrocznie uzyskane w efekcie rytu
konsultowania JHWH119. Dziadosz pośród słów JHWH o wyborze monarchy wy-
licza także prorockie namaszczenie Jehu (2 Krl 9,3.6–10.12b)120. Zapowiedź za-
angażowania JHWH na rzecz króla zdaniem
Dziadosza pojawia się w Opowieści o dwóch
królestwach wielokrotnie. Jest w niej obietnica
dynastyczna skierowana do Jehu (2 Krl 10,30)121,

115 Zarówno zasady związane z kultem, jak i prawa dotyczące wypraw wojennych stanowią w myśl
deuteronomisty element Tory, jak to zawarł w księdze otwierającej dzieło deuteronomistyczne. 

116 Por. D. DZIADOSZ, Gli oracoli divini, dz. cyt., s. 17–51.
117 Tamże, s. 55–114.
118 Por. tamże, s. 117–186.
119 Zob. tamże, s. 191–246.
120 Zob. tamże, s. 40–43.
121 Zob. tamże, s. 83–85. 139
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obietnica zwycięstwa nad Aramem (1 Krl 20,13–14.28)122, obietnica uratowania
(2 Krl 7,1)123, akceptacja podziału królestwa (1 Krl 12,22–24a)124, obietnica od-
sunięcia kary (1 Krl 21,28–29)125, obietnica końca suszy (1 Krl 18,1)126. Omawiany
autor dużo miejsca poświęca wyroczniom prorockim potępiającym króla i lud. 

Mowami są wszystkie interwencje dotyczące dynastii, czyli zmian na szczy-
cie władzy. Nieco inną formę mają interwencje Elizeusza, który albo informuje
króla, albo dzięki interwencji JHWH bierze do niewoli wrogów, albo zapowiada
zwycięstwo, nie opierając zapowiedzi na słowie JHWH, co wydaje się wyjąt-
kowe w całych deuteronomistycznych dziejach Izraela. 

Można zatem stwierdzić, że istnieje pe-
wien ustalony, deuteronomistyczny sposób
przekazu treści prorockich oraz ukazywania in-
terwencji prorockich. Pewne teksty prorockie
nie w pełni odzwierciedlają ten model, wska-
zując tym samym na swą odrębność. Sprawą

interpretacji będzie określenie, skąd biorą się te różnice i o czym mogą świad-
czyć. Niewątpliwie w kompozycji deuteronomistycznych dziejów Izraela mowy
prorockie oraz interwencje proroków mają bardzo znaczącą rolę i stały się
przedmiotem gruntownego przepracowania – opracowania wraz z tendencją
do ujednolicenia. Tendencja ta niewątpliwie pomaga w wyeksponowaniu struk-
tury historycznej i idei wydarzeń, jaką posiadała szkoła deuteronomistyczna.

Materiał prorocki w Opowieści o dwóch królestwach to przede wszyst-
kim dwa wielkie cykle: Eliasza i Elizeusza, to tradycja prorocka związana z Betel
(1 Krl 13–14) oraz kilka innych rozproszonych tekstów prorockich. Dwa cykle
nie są w pełni odseparowane od reszty materiału, chociaż można dostrzec ich
specyficzny charakter. Znajdują się one w obecnej redakcji w kompleksie lite-
rackim obejmującym rozdziały od 1 Krl 17 do 2 Krl 10. Są przy tym połączone
z innymi tekstami, co utrudnia ich interpretację. W rozdziałach od 1 Krl 12 do
1 Krl 16 odnajdujemy tradycję prorocką związaną z Betel, tradycję związaną 
z prorokiem Achiaszem oraz kilka mniejszych, nierozbudowanych literacko tra-
dycji prorockich. Tymczasem w ostatnich siedmiu rozdziałach Opowieści 
o dwóch królestwach (2 Krl 11 – 17) tradycje prorockie są niemal nieobecne.

122 Zob. tamże, s. 87–88.
123 Zob. tamże, s. 89–90.
124 Zob. tamże, s. 103–104.
125 Zob. tamże, s. 105–108.
126 Zob. tamże, s. 110–111.140

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

Istnieje pewien ustalony, 
deuteronomistyczny sposób przekazu 

treści prorockich oraz ukazywania 
interwencji prorockich

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 140



Odnajdujemy jedynie resztki cyklu Elizeusza, dwa nawiązania do wcześniejszych
proroctw oraz deuteronomistyczny komentarz do działalności proroków za-
warty w refleksji nad upadkiem Samarii.

d. nawiązanie do źródeł 

Deuteronomista, opracowując Opowieść o dwóch królestwach, nawiązuje do
źródeł, z których nie tylko miałby czerpać, ale które jakoby zawierały materiał
bogatszy niż ten znajdujący się w jego opracowaniu. Wyrazem tego jest zwrot
zawierający imię władcy plus wyrażenie „a pozostałe czyny” pojawiające się 
w sumariuszu końcowym panujących. Istnienie starożytnych archiwów o róż-
nym charakterze zostało potwierdzone w trakcie wykopalisk prowadzonych na
Bliskim Wschodzie127. Wskazano przede wszystkim na archiwa królewskie, pa-
łacowe o charakterze administracyjnym, archiwa urzędników z otoczenia kró-
lewskiego oraz prywatnych osób. Do tego należy dodać jeszcze archiwa albo
też biblioteki związane z sanktuariami lub przedstawicielami kultu.

Deuteronomista powołuje się w deuteronomistycznych dziejach Izraela na
kilka różnych źródeł, a w samej Opowieści o dwóch królestwach nawiązuje i od-
wołuje się do dwóch z nich128. Jednym jest Księga129 kronik królów Judy, drugim
Księga kronik królów Izraela130. Odwołanie do Księgi kronik królów Judy pojawia
się piętnaście razy w Księgach Królewskich, z czego dziesięć razy w Opowieści 
o dwóch królestwach131. Tylko w dwóch przypadkach – w odniesieniu do
Ochozjasza, który ginie w czasie zamachu stanu Jehu (2 Krl 8,27–29), oraz jego
matki, która przez okres „siedmiu” lat panowała w Judzie (2 Krl 11,1–4) – deu-
teronomista nie odwołuje się do Księgi kronik królów Judy. Tymczasem nawią-
zanie do Księgi kronik królów Izraela pojawia się osiemnaście razy w odniesieniu

127 O archiwach starożytnych świadczą wykopaliska nie tylko te dotyczące wielkich starożytnych
miast, ale również mniejszych ośrodków.

128 Na temat wartości historycznej źródeł, z których czerpał, pisze J. WARZECHA, Historia dawnego 
Izraela, dz. cyt., s. 207–217. 

129 Używamy tradycyjnego określenia, które jednak może brzmieć nieco anachronicznie, bo w cza-
sach Izraela i Judy nie istniały księgi w naszym znaczeniu. Można zadać pytanie, jak wyglądały i jak po-
wstawały takie seferim. 

130 J. WARZECHA, Historia dawnego Izraela, dz. cyt., s. 208, nazywa je odpowiednio Księga Kronik Królów
Judy i Księga Królów Izraela. Sugeruje przy tym jako prawdopodobne, że pod tymi określeniami deu-
teronomista rozumie „także wszystkie inne zapisy, z jakich korzystał” (s. 208).

131 1 Krl 14,29; 15,7.23; 22,46; 2 Krl 8,23; 12,20; 14,18; 15,6.36; 16,19. 141
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do siedemnastu z dwudziestu władców Izraela132. Nie przywołuje się tego źró-
dła w kontekście Tibniego, o którego funkcji królewskiej można dyskutować 
(1 Krl 16,21–22), oraz Jorama obalonego i zabitego w czasie zamachu Jehu 
(2 Krl 9), jak też przy ostatnim władcy królestwa północnego – Ozeaszu. 

Wszystkie te odniesienia znajdują się w formułach zawierających nawiązania
do śmierci władców. Zarówno w przypadku Judy, jak i Izraela zastosowano ten

sam schemat. Wzmiankowane źródła mogłyby
być w jakiejś mierze podobne do tego, co 
w Asyrii i Babilonii określano jako „kroniki”,
albo do tekstów zawierających spisy królów133.
W tych kronikach odnotowywano zasadnicze
i znaczące wydarzenia o charakterze politycz-

nym, militarnym albo religijnym. Informacje w nich zawarte były zwykle bardzo
skrótowe, a styl przekazu tych treści – prosty, niekiedy cechujący się nawet nie
pełnymi zdaniami, lecz równoważnikami zdań. David Howard134 stawia hipotezę,
że kilka krótkich perykop odnoszących się do władców Izraela – jako przykład
daje 2 Krl 15 – mogą pochodzić nawet verbatim z tego typu kronik. Czy jednak
możemy, nie dysponując odpowiednimi świadectwami pozabiblijnymi, stawiać
taką hipotezę? Czy można, po pierwsze, stosować to samo kryterium do struk-
tury państwowej, która miała jak na owe czasy charakter mocarstwowy, i do 
w tym przypadku niewielkich państw? Jest to niewątpliwie ryzykowne przed-
sięwzięcie, nawet jeśli przyjmiemy, że istniała taka możliwość z racji relatywnej
znajomości pisma oraz istnienia odpowiednich archiwów przy dworach.

Schematyzm, jakim posługuje się deuteronomista, oraz powtarzana formuła,
jaką wyraża nawiązanie do tych źródeł, może rodzić wątpliwości co do prawdzi-
wości faktu, że z takowych czerpał. Odwołania wskazują na kilka źródeł, ale ma-
jących zasadniczo podobny charakter, co sugerują tytuły, jakimi się posługuje
deuteronomista, podczas gdy treści, do jakich nawiązuje, różnią się stylem. 

Można zatem zapytać o charakter źródeł, do których odwoływał się deu-
teronomista. Czy były to tylko materiały czerpane z archiwów, jeśli takowe miał
do dyspozycji, czy też można dostrzec pośród nich inskrypcje królewskie? Bez
wątpienia chciał on poprzez sposób odwoływania się do nich uwiarygodnić

132 1 Krl 14,19; 15,31; 16,5.14.20.27; 22,39; 2 Krl 1,18; 10,34; 13,8.12; 14,15.28; 15,11.21.26.31. O śmierci
Joasza mówi się dwukrotnie i dwukrotnie nawiązuje do Księgi kronik królów Izraela.

133 Zob. ANET, s. 274, 301–315, 564–566 oraz A.K. GRAYSON, Assyrian and Babilonian Chronicles, Locust
Valley, NY 1975, passim. 

134 D.M. HOWARD Jr., An Introduction to the Old Testament Historical Books, Chicago 1993, s. 174.142
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swoją historię, a ponadto wskazać, że przytoczył tylko część danych, czyli do-
konał pewnego ich doboru.

Autor czy autorzy tekstu Opowieści wyrażają niemal expressis verbis ich
świadomość intertekstury, czyli relacji tekstu do innych tekstów. I to niezależnie
od tego, czy to nawiązanie uznamy za realne, czy tylko za retoryczny zabieg.
Wyrażona zostaje świadomość, że tekst oma-
wiany nie powstał w oderwaniu od innych
tekstów pisanych, a nawet od przekazów mo-
gących mieć charakter ustny. Tekst w rozumie-
niu deuteronomistycznym nie jest bowiem
wyizolowanym zapisem. 

podsumowanie

Twórcy Opowieści o dwóch królestwach, czyli specyficznej historiografii, po-
zostawili dzieło, które można analizować z perspektywy szeroko pojętego dys-
kursu. Ów dyskurs historiograficzny wyrażony w ramach ksiąg biblijnych ma
specyficzny charakter. Dyskurs jako taki jest zbiorem określonych topoi – reto-
grafów oraz retologiki – zasad wyrażonych w sposób pośredni w przesłaniu,
które ma odmienny od niego charakter i specyficzną formę literacką. W Opo-
wieści o dwóch królestwach przekaz odzwierciedla dyskurs zawierający przede
wszystkim elementy dotyczące władzy, odliczania lat, periodyzacji, następstwa
władców, relacji pomiędzy władcą a Bogiem i relacji między jednostkami poli-
tycznymi. Ponadto wyrażona w niej została koncepcja jedności etniczno-tery-
torialnej Izraela. 

W niniejszym szkicu zarysowano kluczowe
pojęcia biblijnego dyskursu historiograficznego,
główne formy przekazu oraz idee historyczne
będące u jego podstaw. Można stwierdzić, 
że w samym tekście Opowieści o dwóch króle-
stwach nie ma jednoznacznego odniesienia do czytelnika, ale są elementy per-
swazji pośredniej. Określone elementy tekstu służą bowiem do wyrażenia 
i przekazania kluczowych składników dyskursu. Tworzy się swego rodzaju mit
etniczny lub ‘narodowy’, a dla samego zrozumienia tekstu ważne jest ustalenie
charakteru tego mitu. I tak mit panowania Salomona i jedności, czyli jednego
państwa izraelskiego, stanowi przeciwwagę wobec dwóch królestw. Sam mit jako
taki jest różny od dyskursu i może stanowić jego element. 143
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Tekst omawiany nie powstał w oderwaniu 
od innych tekstów pisanych, a nawet od 
przekazów mogących mieć charakter ustny.
Tekst w rozumieniu deuteronomistycznym 
nie jest bowiem wyizolowanym zapisem
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Istotna dla tekstów historiograficznych jest różnorodność koncepcji. I cho-
ciaż w tekście Opowieści wydaje się, że dominuje jedna i jednoznaczna wizja, to
jednak na jej obrzeżach widać konfrontację różnych idei kontrastujących ze sobą
lub w samym przekazie nie w pełni ujednoliconych. Idea ciągłości władzy dynastii
Dawidowej stanowi rodzaj propagandy przeciwko oponentom i wyrazicielom
innych dyskursów. Można tu nawiązać do sytuacji, kiedy doszło do stworzenia
relatywnie niezależnego państwa judzkiego w II wieku przed Chrystusem i nie

została przywrócona dynastia Dawidowa, ale
po władzę sięgnęli przywódcy innych rodów.

W dziełach historiograficznych czas jest nie-
zwykle istotny i tak jest w Opowieści o dwóch
królestwach. Zapis czasu i podział czasu jest bo-
wiem kluczowy dla zobrazowania zachodzą-

cych przemian. W czas wpisywane są różne topoi, które jednak nie muszą odnosić
się do konkretnych wydarzeń, a tylko być uogólnieniami. Przy tworzeniu spisów
królów twórcy tekstu niezwykle precyzyjnie podają pewne dane, jak chociażby
lata panowania, a nawet dni. To jednak nie świadczy o tym, że takie dzieło jest
źródłem historycznym.

W omawianych tekstach biblijnych dostrzega się powiązanie, a nawet kon-
frontację dyskursu historiograficznego z innymi dyskursami. Takimi w tekście 
1 Krl 12 – 2 Krl 17, czyli Opowieści o dwóch królestwach, są przede wszystkim
dyskursy prorocki oraz religijne.

Istnieją liczne opracowania dotyczące tematów historycznych, które jednak
opierają się na nielicznych dostępnych źródłach. Do nich należy zaliczyć annały
asyryjskie i kroniki babilońskie oraz inne podobne zewnętrzne teksty. Są to świa-
dectwa pisane, czyli różne teksty zasadniczo obce, nie tylko pozabiblijne, ale rów-
nież pozaizraelskie i pozajudzkie. Istnieją też świadectwa materialne przede
wszystkim o charakterze archeologicznym. Dane archeologiczne nie są decydu-

jące, ale znalezione artefakty stanowią cenne
świadectwo. Na przykład wykopaliska w Sama-
rii z IX wieku wskazują na dynamiczny rozwój
tego regionu. Wykopaliska w Jerozolimie wska-
zują na bardzo ograniczony zasięg i charakter
miasta w wiekach X–VIII. Dopiero koniec wieku

VIII oraz wiek VII to okres jego intensywnego rozwoju.
Niestety czytając współcześnie pisane tzw. Historie starożytnego Izraela,

widać wyraźnie, że biblijne teksty i schematy są kluczowe dla ich autorów. 
Elementem w nich dominującym są nazbyt często treści zaczerpnięte z Ksiąg144
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Królewskich, w tym także z Opowieści o dwóch
królestwach. To, co w teksie biblijnym jest
schematem powtarzającym się lub swoistym
gatunkiem literackim nawiązującym do dys-
kursu historiograficznego, w książkach o histo-
rii Izraela staje się informacjami historycznymi. 

145
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Zaprezentowane analizy i interpretacje dyskursów rzucają światło na niedo-
cenianą cechę tekstów biblijnych. Są one z jednej strony zakorzenione w swojej
epoce, jej uwarunkowaniach społecznych i kulturowych, ale z drugiej strony po-
zostają otwarte. Owa otwartość i antycypacja tego, co nastąpi, sprawia, że po
upływie ponad dwóch tysięcy lat można nadal
dokonywać interpretacji aktualizujących wy-
branych tekstów, podtrzymując tradycję, jaka
stała u podstaw kształtowania biblijnych prze-
kazów. Za otwartością tekstów biblijnych stoją
z jednej strony uniwersalizm przekazywanych
treści, z drugiej zaś – dyskursywna nierzadko
forma przekazu (zwłaszcza w przypadku dys-
kursów jawnych). 

Twórcy deuteronomistycznej historii, czyli specyficznie wypracowanej 
historiografii, pozostawili dzieło, które można analizować z perspektywy szeroko
pojętego dyskursu. Koncepcja dyskursywna wyrażona w Opowieści o dwóch
królestwach (1 Krl – 2 Krl) świadczy o budowaniu idei jedności etniczno-tery-
torialnej Izraela. Idea ta odgrywała ważną rolę w procesach budowania tożsa-
mości wspólnoty powygnaniowej Judejczyków. 

Pisarze stojący za księgą o zbuntowanym proroku (Jon) wyrazili w formie
retorycznej i dyskursywnej sprzeciw wobec prorockiej „tradycji” klątw oraz idei
Bożej pomsty na wrogach Izraela. Tym samym starali się propagować odmienne
wzory zachowań i postawy wobec obcych etnicznie społeczności. 

Odczytanie współczesnego dyskursu w kluczu aktualizacji sporu biblijnego
wpisuje się w biblijną tradycję żywej łączności wspólnoty z Pismem. Opiera 
się ona na zwyczaju interpretacji wydarzeń w świetle Pisma świętego i zarazem 147

zakończenie

Owa otwartość i antycypacja tego, 
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wybranych tekstów, podtrzymując 
tradycję, jaka stała u podstaw 
kształtowania biblijnych przekazów
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poszukiwaniu głębszego poziomu znaczenia biblijnego tekstu, czyli treści niejako
zawartych w nim, a jedynie oczekujących na to, aby światło przyszłych wydarzeń
je odsłoniło. Na takiej właśnie drodze kształtowały się biblijne księgi. W tym
znaczeniu – wpisywania się w biblijną tradycję – zastosowana do biblijnego
tekstu aktualizująca metoda interpretacji jest metodą biblijną. 

Dyskursy biblijne były wyrazem i owocem
zachodzących przemian w starożytnej wspól-
nocie. Otrzymując swój literacki wymiar w ra-
mach biblijnego opracowania, stały się jednak
bardziej uniwersalne, skierowane do każdego
czytelnika. Także dzisiaj biblijne dyskursy pozo-
stają nadal aktualne, a same teksty – otwarte.
Przyzwyczajenie do tworzenia zamkniętych,
teologicznych syntez nie pozwala jednak od-
krywać ich retorycznego i dyskursywnego po-
tencjału. Tymczasem dyskursywnie otwarte
teksty biblijne mogą dzisiaj nadal odgrywać
rolę w procesach budowania i negocjowania
znaczeń kulturowych, a także w szeroko rozu-
mianej edukacji społecznej. 

Renata Jasnos
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retorycznego i dyskursywnego potencjału
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AB           Anchor Bible
AcOr      Acta Orientalia
ANEP      Ancient Near Eastern Pictures Relating to the Old Testament, red. J.B. PRITCHARD,

Princeton 31969.
ANET     Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, red. J.B. PRITCHARD,

Princeton 31969.
AOAT     Alter Orient und Altes Testament
ATANT   Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments
ATD        Das Alte Testament Deutsch
BAT         Botschaft des Alten Testaments
BibB        Biblische Beitrage
BKAT      Biblischer Kommentar: Altes Testament
BZAW    Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
FOTL      The forms of the Old Testament literature
FRLANT Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments
HSM       Harvard Semitic Monographs
JSOTSS   Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series
NCB        New Century Bible Commentary
NEB.AT   Die neue Echter Bibel.AT
OBO      Orbis Biblicus et Orientalis
OTL        Old Testament Library
OTS        Old Testament Studies
StRel       Studia Religiologica
THAT     Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament
WBC       World Bible Commentary
WMANT Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament
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proces kształtowania „księgi” biblijnej, dyskursy biblijne i dyskursywna interpretacja
Biblii. Autorka m.in. monografii: Teologia Prawa w Deuteronomium (Studia pe-
dagogiczne; 2001), Biblia między literaturą a teologią (2007), Deuteronomium
jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego Wschodu
(Humanitas. Studia kulturoznawcze; 2011), redaktorka serii naukowej Cultura –
Spiritualitas – Educatio. 

Andrzej Mrozek – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Ka-
tedry Porównawczych Studiów Cywilizacyjnych UJ, biblista, kulturoznawca i re-
ligioznawca. Zajmuje się kulturą starożytnego Bliskiego Wschodu, Ugaritem,
Biblią jako kodem cywilizacji, judaizmem oraz chrześcijaństwem pierwszych wie-
ków i jego orientalnymi nurtami. Tłumacz przede wszystkim z języka włoskiego.
Wybrane publikacje: Ugarit (Ras Szamra) – w 80-lecie odkryć (2008), Wprowa-
dzenie do judaizmu (2012), Profetyczność Kościoła wobec wyzwań współczes-
nego świata – zadanie dla stałej formacji wewnątrzeklezjalnej (2015). 
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biblical identity discourses in ancient times 
and today – cultural and educational 

perspective

This monograph is a continuation of research on discourses in the Bible (see
R. Jasnos, M. Baraniak, A. Mrozek, W kręgu dyskursów biblijnych. Różne wymiary
identyfikacji – analiza w ujęciu kulturowym i edukacyjnym, Cracow 2018), but
it also takes up a new challenge, which is searching for contemporary updates
of Biblical disputes. 

The discursiveness of many texts of the Holy Scriptures is the result of a long
and complex process of shaping the message. During it, the tradition developed,
also in the way of disputes. They concerned different dimensions of the life of
the community of believers, especially the socio-cultural dimension, including
the religious one. Biblical discourses were shaped in the ancient community of
believers, often in difficult times of wars and changes, which influenced the
processes of shaping the group’s identity. Therefore, they are associated not only
with the cultural and religious aspects of identification, but also with historical
and political ones. 

Texts containing discourses have different literary forms. The discourses are
constituted with a specific configuration of topics and subtopics represented
by motifs, topoi. Discourse is expressed in the ways of presenting specific con-
tent, in the applied argumentation strategies, taking certain principles and paths
of reasoning. The openness of the Biblical text testifies to the fact that the in-
tention of the writers themselves was that future generations could “look
through” and read their stories in the light of the pages of the Bible. 171
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The aim of the study was discursive analysis and interpretation of selected
Biblical texts, taking into account their original historical context and addressees,
but also searching for contemporary updates of ancient discourses. In the
monograph, the elements of discursive analysis are used, characteristic – on one
hand – of textual and linguistic approach, and – on the other hand – of socio-
cultural and socio-rhetorical approaches. 

This publication contains two extensive analyses. The first of them concerns
the contemporary anti-refugee discourse, which was analysed through the prism
of Jonah’s dispute with God about mercy towards strangers. As the interpretative
context of contemporary discourse, an ancient discourse was used, dealing pre-
cisely with the dispute between the prophet and God about mercy towards
strangers, contained in the Old Testament Book of Jonah. The second text analy-
ses the historiographical discourse expressed in elements of the interpretation
of history in the Books of Kings.

Part I. 
Polish Anti-refugee Discourse as a Contemporary Update of Jonah’s 
Dispute on the Mercy of God and Enemies of the Homeland – Cultural
and Educational Perspective

The discursive analysis of The Book of Jonah was presented in the framework
of the first monograph, which dealt with Biblical discourses. The first part of
this study addresses the issue of the relevance of the problem expressed
through the discourse in the Book of Jonah („Jonah’ crisis” today – continuation
of the discourse). This book served as a reference point for the interpretation
of the present anti-refugee discourse. This discourse is being developed in Eu-
ropean countries, but it has taken on a particular character in the Polish society,
where it has its specific cultural and political conditions. The context of Biblical
traditions and the cultic context is of particular significance for the dispute, the
participants of which refer to faith, religion and Christian roots (alien and “neigh-
bour”, needy and newcomers, mercy in the New Testament, the cult of Divine
Mercy, enthronement movements). 

The study contains an analysis of discursive strategies and topoi that both
parties use in the discourse. The analysis made it possible to read the contem-
porary anti-refugee discourse as an update of the Jonah dispute over the mercy
of God and the “enemies of the fatherland”. The analysis of discourse in cul-
tural and educational perspectives leads to the conclusion that the discourse172

Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach starożytnych 
i współcześnie – perspektywa kulturowa i edukacyjna

Biblijne dyskursy_SKLAD-po-korekcie-3.qxp_CSE-VOL-III  25/06/19  08:46  Page 172



participates in socio-cultural changes, and when used appropriately, can play
a role in social education. 

Part II. 
Historiographical Discourse in the Story about Two Kingdoms 
(1 Kgs 12 – 2 Kgs 17)

The Story of Two Kingdoms contained in the Books of Kings is a historiographic
elaboration of the history of Israel from the period between the 10th and the
8th centuries before Christ. From the literary point of view, this is the result of
long-term work leading to the creation of the current form of the text. Analyses,
both historical and critical, as well as socio-rhetorical ones, allow us to grasp
what principles the Deuteronomist followed, creating a historiographic work.
This composition has its roots in multiple discourses realized in the Israeli com-
munity at different times.

Deuteronomy historiographic discourse is based on concepts related to
power and the vision of time taken from the 'historical' discourse as well as on
the texture associated with sacrum and expressed in discourses – both mantic
and ritual, and strictly theological.

Relative chronology concerning two state organisms, Israel and Judah, 
is the framework of the discourse in question. Topoi taken from various dis-
courses, and contained in formulas and brief descriptions, are a characteristic
and repeatable element of Deuteronomistic historiography. The religious com-
ponent is an inseparable and key element of its structure. The God of Israel is
seen as intervening in history, and history is subject to the process of sacralisa-
tion. The prophets were given mainly the role of intermediaries, which makes
them not only interpreters of history but also key actors acting out of God’s
mandate. Such historiography was not created as a work detached from the
socio-religious community, but it was a reflection of its selected tendencies to
the sacralisation of history and currents that interpret them, which is expressed
in discourses.

Undoubtedly, the existence of two political organisms was not only a po-
litical problem. For the community seeking its identity after the painful experi-
ences of destruction and exile, it was a thing of the past. Created on the basis
of various ideological constructs, historiographic discourse has become the
basis for the followers of Judaism to look at their history. At the same time, due
to the lack of historical sources, the text of Deuteronomic historiography in
modern times became a skeleton for writing the History of Israel. 173
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