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Od pojawienia się na scenie historii prorocy Izraela należeli do jego 
elity duchowo-intelektualnej. Sytuacji tej nie zmienił podział mo
narchii izraelskiej, jaki nastąpił po śmierci króla Salomona w 931 r. 
przed Chr. Ich status społeczny w obu monarchiach był nadal wyso
ki, choć często przesłanie, z jakim  wychodzili do narodu wybranego, 
wzbudzało polemiki, a nawet prześladowania (lK rl 22; Jr 37,11-16;
38,1-6). Było to jednak niejako wpisane w ich powołanie i posługę. 
Czas wygnania zaowocował pojawieniem  się kolejnych osobowości 
prorockich, które odcisnęły niepowtarzalne piętno na historii Izraela. 
M ówimy tu o działalność Ezechiela i Deutroizajasza, których praca 
nad formowaniem sumień wygnańców nie podlega dziś dyskusjom .1 
M oment powrotu repatriantów do dawnej ojczyzny, a zwłaszcza pod
jęcie prac nad odrestaurowaniem zniszczonej świątyni, to czas dzia
łalności pierwszego proroka nowej epoki -  Aggeusza. Księgi biblijne 
Ne i Ezd, które w spom inają jego zaangażowanie w podjęcie zarzuco
nych wcześniej prac nad odbudową domu Pana, nie um ieszczają jego 
imienia na listach repatriantów (Ezd 2 i Ne 7). W przeciwieństwie 
do proroka Zachariasza Aggeusz nie nawiązuje w tekście swojego 
proroctwa do wydarzeń i obrazów z wygnania (Za 1,14-17; 2,10-11;
6,15). Ponadto w jego księdze odnajdujemy wiele nawiązań do pro
blemów, z jakim i borykał się prosty lud zamieszkujący Judę, zwłasz
cza rolnicy (Ag 1,6; 2,16.19). W szystkie te elementy literackie każą 
widzieć w osobie proroka Aggeusza człowieka raczej na stałe związa
nego Judą i Jerozolimą, który w spustoszonym przez Babilończyków 
kraju spędził cały czas wygnania i jako duchowy przewodnik tych, 
którzy pozostali razem z nim, przemawiał do powracających przy
wódców: Zorobabela i Jozuego.

1 Por. C. L. M e y e r s, E. M. M e y e r s ,  Haggai, Zechariah 1-8, AB 25B, Garden City 
1987, s. xxix.
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Tekst Księgi proroka Aggeusza jest bardzo precyzyjny historycz
nie. Autor podaje dokładne daty swoich czterech wystąpień (Ag 1,1; 
l,15b-2,2; 2,10-11; 2,20-21). We wszystkich wyroczniach, jako hi
storyczny punkt odniesienia, podany jest drugi rok panowania kró
la Dariusza, czyli 520 r. przed Chr. Według kalendarza juliańskiego 
wspomniane wystąpienia proroka miały miejsce w następujących 
dniach: 29 sierpnia 520 r., 17 października 520 r. i 18 grudnia 520 r. -  
wspólna data ostatnich dwóch wyroczni.2 Ponadto wypowiedź zawar
ta w Ag 2,3 może sugerować, że był on jednym  z nielicznych, któ
rzy pamiętali splendor dawnej świątyni Salomona. Istnieją również 
hipotezy sugerujące, że wkrótce po wygłoszeniu ostatniej wyroczni, 
18 grudnia 520 r., Aggeusz zmarł, nie doczekawszy zakończenia od
budowy świątyni.3

Okoliczności powstania Państwa Judzkiego 
po upadku imperium babilońskiego

O państwowości w odniesieniu do Izraela po 538 r. (data dekretu 
Cyrusa uwalniającego Żydów z niewoli), możemy mówić tylko w od
niesieniu do dawnego Królestwa Judy, które zostało unicestwione 
przez imperium babilońskie w 586 r. przed Chr. Po tzw. Starej Judzie, 
która rozciągała się między Jerozolimą4 na północy, a Hebronem na 
południu, i po Królestwie Judzkim, najpierw składową częścią zjed
noczonej monarchii, a później niezależnym państwem w rękach dy
nastii Dawidowej, przyszedł czas na trzecią rzeczywistość polityczną, 
którą historia określa jako „perską prowincję Judy” (yhûd  nTdîrftâ ').5

2 Рог. E. Z e n g e r, Das Zwölfprophetenbuch, w: t e n ż e  i in., Einleitung in das Alte  
Testament, Stuttgart 19983, s. 521.

3 Por. H. W. W o  1 f  f, Haggai, BKAT XIV.6, Neukirchen-Vluyn 1986, s. 3.
4 Wiadomo powszechnie, że terytorialnie Jerozolima była częścią składową pokolenia Be

niamina. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że południowa część tego pokolenia na pewno tworzyła 
Królestwo Judzkie, uzasadnione jest określanie jej jako punktu odniesienia dotyczącego północ
nej granicy południowej monarchii.

5 Tylko tekst Ezd 5,8 używa terminu „prowincja” (m'dlnäh, aram, nfdinatä). Ciekawe 
sformułowanie potykamy także w Ezd 6,7, gdzie autor mówi o gubernatorze Judejczyków (pa- 
hat yehûdâyê’), a nie o gubernatorze czy namiestniku Judy (pahat yehûdâh), jak  to jest w Ag 
1,1.14; 2,2.21, czy Ne 5,14. Dlatego zwykło się rozróżniać różne znaczenia tych tytułów. Wy
jątkow y termin zastosowany w Księdze Ezdrasza odnosiłby się do rzeczywiści stricte politycz
nej, pozostałe (Ag i Ne) do terytorium Judy, jako krainy geograficznej; por. T. W i 11 i, Juda  
-  Jehud  -  Izrael, FAT 12, Tübingen 1995, s. 18; E-M. L a p e r r o u s a z ,  A.  L e m a i r e, La
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Korzeni tej nowej rzeczywistości należy szukać już w czasach nie
woli babilońskiej (586-538). Pod tym pojęciem rozumiemy epokę hi
storyczną, która w dziejach narodu wybranego charakteryzowała się 
całkow itą utratą niepodległości i niezależności oraz zniszczeniem 
najważniejszych struktur materialnych w Jerozolimie (Jr 52,13; 2Krl 
25,9). Bardzo wymowny w tym  względzie jest tekst Księgi Lamen
tacji 2,5-9, który kreśli obraz totalnego zniszczenia stolicy. Według 
autora Lm 2,5-9 zniszczone zostały pałace (2,5.7), świątynia (2,6) 
baszty, mury i bramy (2,5.8-9) a także przedmurze i okolice (2,8). 
Ostatecznie tekst Lamentacji określa Jeruzalem, a właściwie górę Sy
jon  jako „pustkowie, że po niej krążą szakale” (Lm 5,18), czyli m ia
sto bezbronne, biedne i pozbawione wszelkich struktur administra
cyjnych.

Obok materialnego zniszczenia stolicy okres ten przyniósł poważ
ne represje wobec ludności na terenach zajmowanych przez Babi
lończyków.6 Jak podają niektórzy historycy, także miasta na prowin
cji Judy mocno ucierpiały na skutek najazdu babilońskiego. Według 
badań archeologicznych większość z nich stała się, na wzór stolicy, 
ośrodkami bez murów i um ocnień.7 Biblijne opisy oblężenia Jerozo
limy w 598 i 587 r. nie pozostaw iają wątpliwości, że znaczna licz
ba ludności stolicy zginęła, przede wszystkim w czasie długotrwa
łego głodu (2Krl 25,3).8 Spośród ocalałych najeźdźcy wybrali tych, 
którzy byli użyteczni dla imperium i uprowadzili ich do Babilonii. 
Na temat liczby deportowanych Stary Testament prezentuje różne 
dane. W Księdze proroka Jeremiasza 52,28 mowa jest o 3023 oso
bach uprowadzonych w 598 r. i o 832 osobach, które musiały udać 
się do na wygnanie w 587/586 r. Z kolei 2Krl 24,13-14 podaje liczbę 
10 tys. deportowanych, z czego, według 2Krł 24,15-16, 7 tys. to zna
czący urzędnicy i dworzanie, a 1000 osób to kowale. Wśród dworzan

Palestine à l 'Époque Perse, Paris 1994, s. 17-18;S. E . M c E v e n u e ,  The Political Structure 
in Judah from  Cyrus to Nehemiah, CBQ 43/1981. s. 360-361.

6 Szerokie spectrum problematyki związanej z deportacjami babilońskimi omawia obszer
nie W. C h r o s t o w s k i ,  Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i Judy oraz inne 
studia, RSB 34, Warszawa 2009, s. 35-79.

7 Por. E. S t e r n, Material Culture o f  the Land o f  the Bible in the Persian Period 538-332
B.C., Warminster 1982, s. 40.

8 Według badań prowadzonych w okresie międzywojennym XX w., na terenie Palestyny 
z chwili najazdu Babilończyków mieszkało od 150 do 180 tys. ludzi. Najazdy imperium babi
lońskiego w latach 598 i 587/86 i inne czynniki zredukowały tę liczbę o blisko połowę; por. 
W. R u d o 1 p h, Sanherib in Palästina, PJ 25/1929, s. 67.

- 1 3 -



TOMASZ TUŁODZIECKI

pędzonych do niewoli znajdował się prawdopodobnie Ezechiel, jedy
ny znany z imienia prorok Pański wśród grup deportowanych.9 To on 
(Ez 17) obok autora Księgi Lamentacji 1-2 wspomina o różnych gru
pach społecznych, jakie znalazły się na wygnaniu. Nie ulega w ątpli
wości, że to otoczenie króla i elita jerozolim ska ucierpiały najbardziej 
w  momencie inwazji imperium babilońskiego. Pozostała w kraju ubo
ga ludność prowincji niewiele zmieniła swój status quo. Już w cza
sach monarchii poszczególne miasteczka i miejscowości prowincji 
judzkiej miały niewiele wspólnego z centralną w ładzą w stolicy. W ła
dza Samarytan, ustanowiona nad tymi terenami przez władców ba
bilońskich, nie wniosła także nic nowego. Samarytanie byli bardziej 
zainteresowani rozwojem własnego terytorium aniżeli inwestycjami 
w obce i zniszczone działaniami wojennymi tereny Judy.10 Odbudowa 
tych struktur w przyszłości stanie się najważniejszym i jednocześnie 
najtrudniejszym problemem po powrocie na tereny dawnej Monarchii 
Judzkiej.

Przełomowym momentem historii było pojawienie się na scenie 
starożytnych wydarzeń Cyrusa II W ielkiego z dynastii Achemenidów. 
Urodził się prawdopodobnie ok. 590 r. przed Chr. Początkowo spra
wował władzę jako gubernator w mieście Parsa-garda na terenach 
obecnego Iranu. Po zjednoczeniu sprzyjających mu plemion Anszan 
i Parsua, w 550 r. pokonał swojego suwerena i dziadka, króla Medów 
Astyagesa, stając się nowym władcą Medii. W latach 547-546 pro
wadził zwycięskie kampanie na zachodzie imperium przeciwko kró
lowi Krezusowi w Lidii, rozciągając swoje panowanie nad prowin
cjami greckimi: Jonią, Lidią, Kapadocją. W kolejnym roku poszerzył 
swoje wpływy na wschodzie, zajmując dzisiejszy Afganistan i Paki
stan. Ostatecznym tryumfem Cyrusa było pokonanie biblijnego w ład
cy Babilonii Belszarusura (Baltazara), syna Nabonida (Dn 5), który 
teoretycznie był ostatnim wielkim imperatorem babilońskim. Nabo- 
nid scedował wcześniej całą władzę na syna, dlatego do walki z Cy-

9 Trudno stwierdzić, czy inni prorocy również zostali uprowadzeni do Babilonii. Nie braku
je  zwolenników hipotezy, że także prorok Aggeusz znajdował się w grupie wygnańców i przeby
wał w niewoli. Jednak język proroka, w którym odnajdujemy nawiązania do problematyki rolni
czej w Judzie, oraz próby rozwiązywania żywotnych problemów ważnych dla mieszkańców tej 
krainy każą przypuszczać, że Aggeusz w okresie niewoli (587/86-538) pozostawał w Palestynie 
i nie należał do tzw. gôlâh .; por. H. W. W o 1 f  f, Haggai, s. 3. Na temat pochodzenia i miejsca 
pobytu innych proroków tego okresu, np. Deuteroizajasza, mamy zbyt mało danych.

10 Por. H. К  r e i s s i g, Die sozialökonomische Situation in Juda zu r Achämenidenzeit, 
SGKAO 7, Berlin 1973, s. 31.
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rusem stanął Baltazar. W bitwie, która rozegrała się 12-13 X 539 r. 
przed Chr. w pobliżu miasta Opis, Persowie pokonali resztę potęgi 
Babilonu i na jej gruzach utworzyli największe imperium ówczesne
go św iata.11

Dla Żydów, wraz z przejęciem władzy przez nowego króla, Cyru- 
sa, zakończył się okres niewoli babilońskiej i rozpoczął się czas no
wego uzależnienia. Według danych chronologicznych przyjmuje się 
rozbicie tego czasu na dwie różne epoki historyczne. Początek pierw
szej z nich wiąże się z uwolnieniem wygnańców judzkich z niewoli, 
tj. w 538 r. przed Chr. Trwał on mniej więcej do połowy okresu per
skiego, czyli do czasu przybycia na teren Judy i Jerozolimy Nehemia- 
sza (ok. 452 r.). Czas ten zwykło się nazywać pierwszym okresem 
perskim .12 W tym czasie notujemy początki właściwego odrodzenia 
krainy judzkiej, które nastąpiły dopiero w 520 r. przed Chr. w związ
ku z rozpoczęciem prac nad odbudową świątyni za panowania, króla 
Dariusza I. Ten moment historyczny wiąże się ściśle z osobami pro
roków: Aggeusza i Proto-Zachariasza. Obok odbudowy centralnego 
m iejsca kultu zaczęły powstawać także inne urzędy oraz struktury go
spodarcze i społeczne odrodzonego Izraela.

Prawdziwy okres stabilizacji i rozkwitu Judy pod panowaniem per
skim przypada jednak dopiero na drugi okres perski, który rozpoczął 
się ok. 450 r. przed Chr. Charakteryzował się on wzrostem demogra
ficznym oraz rozkwitem miast i mniejszych miejscowości. Epoka ta 
zakończyła się wraz z pokonaniem przez Aleksandra M acedońskie
go ostatniego króla Persów, Dariusza III Kodomana, w bitwie pod 
Gaugam elą (331 r. przed Chr.). O ile drugi okres perski, a zwłaszcza 
jego początkowy czas, jest dość dobrze udokumentowany w źródłach 
biblijnych -  w Księgach Ezdrasza i Nehemiasza, a także w Księdze 
proroka M alachiasza -  o tyle pierwszy okres charakteryzuje się ską
p ą  liczbą informacji. Są to przede wszystkim teksty prorockie wspo
mnianych już  Aggeusza i Proto-Zachariasza oraz niewielkie fragmen
ty Drugiej Księgi Kronik (2Km  36,20-21).13

" Por. J. W a r z e c h a ,  Historia dawnego Izraela , Warszawa 2005, s. 359; T. W i 11 i, Juda  
-  Jehud -  Izrael, s. 20-21.

12 Więcej na temat podziału czasowego epoki perskiej por. A. B e r l e j u n g ,  Geschichte 
und Religionsgeschichte des antiken Israel, w: J. Ch. G e r t z, Grundinformationen Altes Testa
ment, Göttingen 2009, s. 159.

13 Por. J. A. S о g g i n. Storia d ’Israele, BCR 44, Brescia 1984, s. 403-404.
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Juda w strukturach politycznych imperium perskiego

Opierając się lekturze tekstu 2Km  36,22-23, można by wysnuć 
wniosek jakoby upadek Babilonu w 539 r. był najważniejszym w y
darzeniem tamtej epoki w starożytnym świecie. Dla powstającego 
w tym czasie imperium perskiego terytorium Judy miało raczej mar
ginalne znaczenie. Nowe Państwo Judzkie, które, jak  wiele perskich 
prowincji, było spadkiem po dawnych imperiach: asyryjskim i babi
lońskim, leżało na dalekich peryferiach nowego mocarstwa i dopiero 
w związku z kam panią m ilitarną Kambyzesa w 525 r., prowadzoną 
przede wszystkim na terytorium Egiptu, nabrało pewnego znaczenia 
strategicznego. W chodziło ono w skład większego organizmu admi
nistracyjnego, który nazywano W ielką Satrapią Babilonii i Transeu- 
fratei.

Terytorium Judy określane było w tym czasie terminem medînâh. 
Słowo to pojawia się zarówno w tekstach hebrajskich (Ezd 2,1; Ne 
7,6; 11,3) jak  i aramejskich (Ezd 5,8; 6,2; 7,16). Odnosi się nie tylko 
do Judy, ale także do innych krain geograficznych, np. Medii (Ezd 
6,2) czy Babilonii (Ezd 7,16). M ożna zatem wnioskować, że ma on 
różne znaczenie. Na pewno odradzającego się w połowie VI w. przed 
Chr. państwa judzkiego nie można stawiać na równi z wielkimi kra
inami geograficznymi Medii i Babilonu. Ponieważ w tekstach pisa
nych przed niewolą bądź w trakcie jej trwania termin medînàh odnosił 
się mniejszych jednostek administracyjnych w ramach jakiegoś po
kolenia, należałoby go rozumieć jako dystrykt, region bądź ród (lK rl 
20,14-15.17.19). Wydaje się, że podobne znaczenie otrzymuje on po 
niewoli babilońskiej i w odniesieniu do Judy oznacza jednostkę adm i
nistracyjną niższego rzędu, przynależącą do większej struktury orga
nizacyjnej. Dlatego trafne wydaje się nazywanie Judy tamtego czasu 
regionem czy krainą stanowiącą integralną część prowincji, a raczej, 
w przypadku imperium perskiego, satrapii.14

Czas niewoli babilońskiej sprawił, że wszystkie terytoria poniżej 
Betlejem uległy silnym przekształceniom etnicznym, podpadając pod 
wpływy Edomu i innych plemion arabskich zamieszkujących półwy
sep Synaj, Negeb i Arabę. Sama Jerozolima z otaczającymi j ą  terena
mi znalazła się w granicach babilońskiej prowincji ze stolicą w Mi-

14 Por. S. E. M c E V e n u e. The Political Structure in Judah from Cyrus to Nehemiah, 
s. 359-360.
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spa, a po przekształceniach administracyjnych protektorat nad dawną 
stolicą Królestwa Judy przeniesiono do Samarii (Samirina).15

Podwaliny pod wszelkie regulacje administracyjne w imperium 
perskim dał król babiloński Nabuchodonozor II. Po zamachu na na
miestnika babilońskiego Godoliasza (2Krl 25,25), ile lat po jego 
śmierci dokładnie nie wiemy, w 23. roku panowania Nabuchodonozo- 
ra, dowódca gwardii przybocznej Nebuzradan uprowadził ponownie 
do Babilonii 745 osób (Jr 52,30).16 Była to prawdopodobnie ostatnia 
deportacja. Przypada ona na 582 r. przed Chr. Nie był to akt zemsty 
za otwarte wystąpienie przeciwko władzy ale przemyślany zabieg po
lityczny. Deportowano ostatnie warstwy inteligencji jerozolimskiej, 
kładąc tym samym kres jakim kolw iek zamiarom odrodzenia się mo
narchii Dawidowej bądź niepodległego państwa.

W niewoli babilońskiej deportowane elity judzkie, podobnie jak 
i przedstawiciele innych podbitych ludów zachodnio-semickich: Fe
nicjanie, Filistyni czy mieszkańcy Transjordanii, zostali nazwani 
hat[a/i]Ru, czyli tzw. wspólnoty, rodzaje cechów, kompanii czy kor
poracji. Ostanie badania archeologów prow adzą w kierunku uznania 
specjalnej wspólnoty z wydzielonym miastem, które mieliby tworzyć 
Żydzi deportowani z Jerozolimy i Judy. Informacji na ten tem at do
starcza zachowany z czasów króla Dariusza I dokument handlowy 
pochodzący z 24. roku jego rządów (498 r. przed Chr.). W piśmie tym 
m owa jest o äl-Yähüdü lub o alu śa Yähüdäia, czyli o mieście Judej
czyków. M iołaby się ono znajdować w trójkącie starożytnych m iej
scowości: N ippur -  Kes -  Kakara.17 Według niektórych historyków w 
tych babilońskich wspólnotach żydowskich należy dostrzegać zacząt
ki późniejszych synagog.18 Należy też wspomnieć o licznych świa
dectwach pochodzących z tzw. archiwum MuraśU spisanych ok. 450 
r. przed Chr. Zawierają one opisy transakcji handlowych z tamtego
czasu, w których pojawia sporo żydowskich imion. Poza tym należy 
zauważyć, że w świadectwach tych deportowani Judejczycy zajm ują 
taką sam ą pozycję w kontraktach handlowych, jak  przedstawiciele in
nych nacji, co pozwala przypuszczać, że w połowie V w. przed Chr.

15 Por. A . B e r l e j u n g ,  Geschichte und Religionsgeschichte des antiken Israel, s. 159.
16 Więcej na ten temat zob. W. C h r o s t o w s k i ,  Babilońskie deportacje mieszkańców  

Jerozolimy i Judy oraz inne studia , s. 67-69.
17 Por. L. E. P e a r c e ,  „ Judean”: A Special Status in Neo-Babylonian and Achaemenid  

Babylonia? w: O. L i p s c h i t s, G. N. Κ. η о p p e r s, М. О e m i n g, Judah und Judeans in 
the Achaemenid Period, Winona Lake 2011, s. 270.

18 Por. T. W i 11 i. Juda -  Jeh u d -  Izrael, 35.
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deportowani z Judei byli bardzo dobrze zintegrowani ze społeczeń
stwem tworzącym imperium perskie.19

Wydaje się, że w pierwszych latach po przejęciu władzy na cało
ścią imperium neobabilońskiego Persowie zachowali administracyjne 
status quo po poprzednikach. Inaczej było w sferze wzajemnych re
lacji z podbitymi narodami i w sferze religii. W odróżnieniu od swo
ich poprzedników, Asyryjczyków i Babilończyków, którzy niszczyli 
kulturę i religię podbitych krajów i narzucali kult państwowy, Per
sowie respektowali tradycje podbitych krajów oraz zachowywali ich 
indywidualny charakter. Cyrus był pierwszym imperatorem, który 
nie praktykował masowych przesiedleń na zdobytych terenach. Wy
znaczając odpowiednich urzędników państwowych w postaci satra
pów -  gubernatorów czy wspomnianych już prefektów, nie tylko do
puszczał, ale wręcz nakazywał poddanym żyć według ich upodobań 
i zwyczajów. Podbitym narodom odmawiano jedynie samodzielności 
politycznej, natomiast w innych dziedzinach: w kulturze, ekonomii, 
religii pozostawiano pełną swobodę.20 W zamian za to poddani w in
ni byli odznaczać się daleko posuniętą lojalnością wobec imperium 
oraz gotowością do składania wysokich danin i podatków na rzecz 
panujących. Ta łagodniejsza forma sprawowania władzy nad impe
rium przez współpracę z podbitymi narodami dawała Persom większe 
profity.21 Wydaje się też, że w celu efektywnego sprawowania kontro
li nad poddanymi istniał specjalny aparat policyjny zaufanych zwia
dowców, informatorów i donosicieli, których obrazowe przedstawie
nie biblijne możemy zaczerpnąć z lektury Księgi Hioba (Hb 1-2) 
i Księgi proroka Zachariasza (Za 1,10-11; 3,1). Działo się to zw łasz
cza za czasów króla Dariusza I, który powołał do istnienia tajny kor
pus policji noszący nazwę „oko i ucho króla” .22

Mówimy tu o bardzo specyficznej rzeczywistości, która kryje się 
pod pojęciem „szatan” (hebr. śatan -  „przeciwnik”, „oskarżyciel 
prawny”).23 W tekstach tych termin śatan  poprzedzony jest rodzajni- 
kiem określonym, a zatem jest wyrazem wykonywanej funkcji, a nie 
imieniem własnym upadłego anioła. Tekst Za 3,1, dotykający bezpo

19 Por. L. E. P e а г с e, „Judean ", 271.
20 Por. R. A 1 b e r t z, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, cz. II: Von Exil 

zu den Makkabäern, GAT 8/2. Göttingen 19972, s. 469; M. P e t e r, Epoka proroka Aggeusza, 
RBL 17/ 1964, s. 279.

21 Por. M. N о t h, Storia d ’Israele, BCR 25, Brescia 1975, s. 369-370.
22 Por. G. R a v a s i, Hiob, cz. 2, Kraków 2005, s. 27.
23 Por. K. N i e 1 e s e n, sätän, TDOT, t. XIV, s. 73.

- 1 8 -



TŁO HISTORYCZNE EPOKI PROROKA AGGEUSZA

średnio zagadnień związanych z odbudową świątyni, odradzaniem się 
stanu kapłańskiego i nowego państwa judzkiego w ogóle, sugeruje 
istnienie całego gremium urzędników, który w obecności imperato
ra zdawali sprawę ze swej wywiadowczej służby, oskarżając w razie 
potrzeby tych, którzy nadużyli swojej lojalności wobec imperium.24 
Szatan był zatem niebieskim odpowiednikiem prokuratora lub adwo
kata z powództwa cywilnego, którego zadaniem było demaskowanie 
występków, a także podtrzymywanie oskarżenia w czasie procesu. 
Ten rodzaj państwowych wywiadowców, którzy w razie potrzeby sta
wali się prokuratorami-oskarżycielami, nosił oficjalną nazwę mazkir 
awon, czyli „ten, który przypomina w inę” . Jednoznacznie wskazuje 
to na funkcję, a nie na imię własne osoby.25

W celu rozwoju imperium w kierunku zachodnim, a zwłaszcza 
kontroli i ewentualnych działań militarnych na terenie Egiptu, Pale
styna wraz z Judą stanowiły konieczny korytarz i przyczółek na po
trzeby wojska. Dalszym krokiem na drodze rozwoju judzkiej krainy 
były następujące tuż po kampanii egipskiej Kambyzesa w latach 525- 
-522 reformy administracyjne nowego władcy perskiego Dariusza I 
(522-486). To właśnie jem u imperium perskie zawdzięcza pierw
szy podział na 23 satrapie.26 Dodatkowo, w celu umocnienia swojej 
władzy, wprowadził w całym imperium wspólną walutę, tzw. darej- 
ki, o których mowa w lK m  29,7. Ponadto Dariusz zadbał o sprawny 
system pocztowy, niezbędny w zarządzaniu tak rozległym imperium, 
i drogi. Najsłynniejszą z nich jest „Droga Królewska” z Suzy do Sar
des, licząca 2575 km. Najlepsi kurierzy potrafili j ą  pokonać w ty
dzień, wymieniając konie i posilając się w zbudowanych wzdłuż niej 
111 gospodach. Czasy panowania Dariusza uważa się też za przełom 
kulturowy w Judzie, którego widzialnym znakiem była intensyfikacja 
prac, przy zarzuconym od kilku lat projekcie Drugiej Świątyni.27

Ponieważ powszechną praktyką Persów były częste reformy admi
nistracyjne i terytorialne, początkowo Juda jako swego rodzaju pod- 
-prowincja czy region należała do V satrapii, która obejmowała samą

24 Por. P. L. D a y, Abishai the satän in 2 Samuel 19,17-24, CBQ 49/1987, s. 545.
25 Por. G. V ο n R a d, diabolos, TWNT, t. II, s. 71-73; G. R a v a s i, Hiob, s. 27-28.
26 Por. M. N о t h, Storia d ’israele, s. 370.
27 Niektóre przesłanki biblijne (Ezd 5,16) wskazują na fakt. że fundamenty Drugiej Świąty

ni zostały położone przez Szeszbassara, pierwszego namiestnika nad repatriantami z Babilonii. 
Jednak dalsze prace, z niewyjaśnionych względów, przerwano na prawie 20 lat. Ich wznowie
nie, nie bez trudności, dokonało się za czasów Zorobabela, gdy do ojczyzny powróciła druga 
fala repatriantów w latach 523-522, już za czasów nowego władcy Persów, Dariusza (522-486).
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Babilonię i tzw. Transeufrateę (aram. cAbar Näharäc), czyli tereny za
jęte  przez Cyrusa II i Kserksesa do 486 r. przed Chr., a zatem więk
szą część zachodnich terenów imperium. Rewolta przeciw Persom, 
która miała miejsce w 482 r. przed Chr. doprowadziła do odłącze
nia terenów Babilonii od Transeufratei, w której skład weszły przede 
wszystkim  tereny Syrii i Palestyny.28 Według danych, jakie znajduje
m y w inskrypcjach z V w. (skała w Bagistan/Behiśffin, Persepolis) ten 
porządek rzeczy zaczął obowiązywać dopiero za rządów Kserksesa I 
(486-465), który według Herodota zreformował dawny podział impe
rium wprowadzony przez Dariusza I i utworzył na swoim terytorium 
20 satrapii. Z informacji, jakie mamy, wynika jednak, że mimo wspo
mnianych reform prowincja Transeufrateii nigdy nie osiągnęła pełnej 
stabilizacji administracyjnej. N a pewno obok Palestyny i Syrii obej
m owała ona tereny Fenicji i Cypru, a w IV w. prawdopodobnie także 
Cylicję i leżącą na północ od niej Anatolię.29 Niektóre źródła dodają 
jeszcze do tej prowincji krainy przylegające do dawnego Izraela: zie
mię Ammonitów, Moabitów oraz tereny Gileadu i Auranitis.30

Aparat administracyjny nowej Judy

W prowincjach perskich władza spoczywała najczęściej w rękach 
miejscowych rodów, z których wywodzili się notable i urzędnicy.31 Tek
sty Pisma Świętego wzmiankują imiona Sanballata -  Choronity (Ne 2, 
10.19), który rządził w Samarii i w przyległych terytoriach oraz Gesze- 
ma -  Araba (Ne 6,1). Był on zatem mieszkańcem Samarii, co wcale nie 
oznacza, że Samarytaninem. Za tych drugich zwykło się uważać człon
ków określonego stronnictwa religijnego. W Księdze Nehemiasza San- 
ballat i jego pomocnicy (Geszem, Tobiasz, prorokini Noadii, Ammoni- 
ci i Aszdodyci) występują jako jego permanentni przeciwnicy (Ne 6). 
Tekst święty nie przypisuje żadnemu z nich, także Sanballatowi, tytułu 
gubernatora prowincji. Możemy być jednak pewni, że każdą prowin
cją w imperium perskim rządził gubernator, który miał dość znaczne 
prerogatywy i określany był tytułem sägän lub segen. Wydaje się, że

28 Por. A. T. O 1 m s t e a d. History o f  the Persian Empire, Chicago 1948, s. 237.
29 Archeolodzy powołują się na inskrypcje z pieczęci dworskich, które wzmiankują na

miestnika, niejakiego Mazdi, który byłby „głównodowodzącym” nad Transeufrateą i Cylicją; 
por. T. W i 11 i, Juda -  Jehud -  Izrael, s. 27-28.

30 Por. A. B e r l e j u n g ,  Geschichte und Religionsgeschichte des antiken Israel, s. 160.
31 Por. A. Т. O 1 m s t e a d. History o f  the Persian Empire, s. 74-75.
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najbardziej trafnym tłumaczeniem tego terminu jest tytuł „prefekt” .32 
Miał on prawdopodobnie władzę nad niewielkim oddziałem wojsko
wym i mógł bić srebrne monety o niewielkim nominale.33

W celu nadzorowania najważniejszego projektu w Judzie, jakim  
była świątynia, imperatorzy perscy ustanowili wybrane osoby na
miestnikami -pechäh . Najwięcej informacji na temat tej funkcji do
starczają teksty Ne i Ezd nawiązujące do misji Nehemiasza w Jerozo
limie. Król wyposażył go w liczne pełnomocnictwa, które oznaczały 
właściwie pełnię władzy nad Jerozolim ą i przyległym terytorium two
rzącym now ąjednostkę adm inistracyjnąyeM ć/medinetä ’. Podczas w y
pełniania swojej misji na terenie Judy nosił on właśnie tytuł pechäh. 
Termin ten bywa różnie tłumaczony. W najnowszym komentarzu do 
Księgi Ezdrasza i Nehemiasza M. Wróbel tłumaczy go jako „namiest
nik” , „gubernator” .34 M ógł to być Judejczyk bądź Pers, podporząd
kowany satrapie Transeufratei. Od chwili objęcia tego urzędu przez 
Nehemiasza namiestnik miał do dyspozycji ciało pomocniczo-dorad- 
cze, które liczyło ok. 150 osób. Składało się ono z jego krewnych 
(Ne 4,17; 5,10.14), notabli judzkich i prawdopodobnie przedstawicie
li obcych narodów. Nosili oni tytuł sâgân (segânîm : Ne 2,16; 4,8.13; 
5,7.17; Ezd 9,2). Tak sformowane gremium tworzyło perski zarząd 
nowej prowincji. W celu jego utrzymania wprowadzono także nowy 
rodzaj podatku (Ne 5,14.18).35

Jedną z najbardziej oryginalnych propozycji tłumaczenia tytułu 
pechäh wysunął A. Alt. Proponuje on interpretować ten urząd jako 
komisarza centralnego rządu (władzy) z pełnomocnictwami ograni
czonymi co do zakresu i czasu.36 Takie rozumienie tego urzędu re
dukowałoby jednak znacząco pozycję Szeszbassara i Zorobabela,

32 Polskie tłumaczenie terminu sâgân oznacza często po prostu możnowladcę. A 11 stwier
dza, że tytuł ten trudno jednoznacznie zidentyfikować i precyzyjnie przypisać. Może on odnosić 
się do różnych urzędów, które w swoich funkcjach różniły się w niewielkim stopniu; por. 
t e n ż e ,  Die Rolle Samarias bei der Entstehung des Judentums, w: t e n ż e ,  Kleine Schriften 
zur Geschichte des Volkes Israel, München 1953, s. 333.

33 Por. T. W i 11 i, Juda  -  Jehud  -  Izrael, s. 28.
34 Por. M. W r ó b e 1, Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, NKB XI, Częstochowa 2010, s. 99.
35 Por. R. A 1 b e r t z, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, s. 472-473.
36 Dokładna wypowiedź A. A 11 a na temat terminu pechäh  brzmi: „Nur Komisarre der 

Zentralregierung mit sachlich und vielleicht auch zeitlich begrenzten Vollmachten“; t e n ż e ,  
Die Rolle Samarias bei der Entstehung des Judentums, s. 333. Podobnego zdania jest S. E. M c- 
E V e n u e, The Political Structure in Judah from  Cyrus to Nehemiah, s. 356, gdy mówi: 
„Zerubbabel was not a governor but rather an official with ad hoc authority to organize a migra
tion and oversee the resettlement o f Jews in their former land”.
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uzależniając ich prerogatywy od Samarii i jej gubernatorów i dopie
ro Nehemiasz byłby pierwszym w pełni niezależnym gubernatorem 
Judy. N a podstawie tekstu Ne 5,14-16, który wspomina wcześniej
szych namiestników, możemy stwierdzić, że także przed Nehemia- 
szem tytuł pechâh  nadawano różnym osobom: Szeszbassarowi (Ezd 
5,14), Zorobabelowi (Edr 6,7) oraz Tattenajowi -  namiestnikowi 
Transeufrateii (Ezd 5,3.6; 6,6.13). Papirusy z Elefantyny i teksty Jó
zefa Flawiusza37 podają też imię namiestnika, który mógłby być bez
pośrednim prekursorem Nehemiasza. Byłby nim niejaki Jehocezer. 
Natomiast po Nehemiaszu, ok. 408 r., pojawił się niejaki Bagoas, 
w końcu ok. 330 r. także niejaki Jehiskiasz.38

Obok perskiego aparatu administracyjnego Żydzi stworzyli dwa 
własne gremia kierownicze. Jednym z nich była Rada Starszych, dru
gim Kolegium Kapłańskie, których zadaniem było doradzanie na
miestnikowi w sprawach religii, tradycji i obyczajów. Osoby świec
kie zasiadające w Radzie Starszych określane są tytułem horîm, czyli 
„szlachetni” , „nobilitowani” (Ne 2,16; 4,8.13; 5,7; 7,5; 6,17; 13,17). 
Aramejskie teksty Księgi Ezdrasza określają ich terminem sâbë  
jehüdâjë, czyli „starsi Judy” (Ezd 5,5.9; 6,7-8.13). Według tych prze
kazów ich zasadnicza rola polegała na nadzorowaniu prac przy re
stauracji Drugiej Świątyni. W tych samych źródłach pojawia się jesz
cze jeden ważny termin räse h ä ’äböt (Ezd 2,68; 4,2-3; 8,1), który 
również należy odnieść do Rady Starszych. W wolnym tłumaczeniu 
tytuł ten oznacza „głowy ojców” i odnosi się od wiodących osobi
stości w  poszczególnych rodach, zwłaszcza wśród powracających re
patriantów. Spisywali oni poszczególnych członków nowej wspólno
ty i ustalali nowy porządek wewnętrzny odradzającej się wspólnoty 
w Judzie i Jerozolimie. Ten nowy porządek administracyjny utrzym y
wał się w Judei aż do początków III w. przed Chr.39

Uwzględniając powyższe informacje, słuszny wydaje się pogląd 
mówiący o „kontrolowanej” niezależności Judy od początku pano
wania perskiego. Taki stan rzeczy zdaje się potwierdzać tekst 2Km  
36,20. Wraz z edyktem Cyrusa Szeszbassar (Śin-ab-ufur)40 otrzymał

37 Por. J ó z e f  F l a w i u s z ,  Ani. XI 7,1.297-301.
38 Por. E-M. L a p e r r o u s a z ,  A. L e m a i r e, La Palestine à l ’Époque Perse, s. 17-18; 

A. B e r l e j u n g ,  Geschichte und Religionsgeschichte des antiken Israel, s. 161; J. W a r z e 
c h  a, Historia dawnego Izraela , s. 364-365.

39 Por. E-M. L a p e r r o u s a z ,  A. L e m a i r e. La Palestine à l ’Époque Perse, s. 19-21; 
R. A 1 b e r t z, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, s. 473.

40 Por. F. M. С г о s s, A Reconstruction o f  the Judean Restoration . JBL 94/1975, s. 15.
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by jednak prerogatywy gubernatora nad całą prow incją judzką. Był
by zatem kimś ważniejszym i bardziej kompetentnym w sprawowa
niu władzy aniżeli wcześniejsi zarządcy tego terenu z tytułem sagan. 
Szczególnym świadectwem tych wydarzeń wydaje się proroctwo A g
geusza 1,1.14 i 2,2.21, przy czym ciągle niewyjaśnioną kw estią pozo
staje pytanie, czy Juda była już niezależną prowincją w czasach neo- 
babilońskich, czy też swoją autonomię zawdzięcza przejęciu władzy 
przez Persów. Dane biblijne, mówiące o silnych wpływach guberna
torów z Samarii na tych terenach, każą raczej przypuszczać, że do no
minacji Szeszbassara to właśnie w ich rękach spoczywała władza nad 
terytorium Judy w czasach niewoli babilońskiej.41

Trzeba również uwzględnić fakt bardzo tajemniczego pochodzenia 
Szeszbassara, do którego Ezdrasz odnosi się ze sporą dozą scepty
cyzmu, przedstawiając go jako człowieka stosunkowo mało znane
go w kręgach repatriantów. Jedyne, co o nim wiadomo na pewno, to 
imię, które w różnych wersjach pojawia się w tekstach LXX, Józefa 
Flawiusza i 3Ezd. Potwierdzają to także wypowiedzi zawarte w Ezd 
5,14.16 gdzie autor określa go terminami: „pewien” i „ów”. Może 
to wskazywać na obce, najprawdopodobniej babilońskie pochodzenie 
Szeszbassara, który, będąc wysokim urzędnikiem państwowym, zo
stał jako pierwszy obarczony m isją restauracji życia religijnego i po
litycznego w Judzie.42

Ostatecznie uwarunkowania historyczne i wewnętrzna polityka 
Persów zniweczyła plany Żydów dążących do odrestaurowania m o
narchii. Chodziło tu, być może, o powszechną rebelię przeciw władzy 
króla, jaka wybuchła po śmierci Kambyzesa i w początkach pano
wania króla Dariusza I (522 r. przed Chr).43 W ydarzenia te dały im

41 Por. C. E. C a r t e r, The Emergence o f  Yehud in the Persian Period: A Social and Dem- 
graphic Study, JSOT.S 294, Sheffield 1999, s. 52. Odmiennego zdania jest M. N o t h ,  który 
uważa, że pełną niezależność od Samarii nowa prowincja judzka uzyskała dopiero wraz z przy
byciem na te ziemie Nehemiasza, który został wyposażony go w pełne pełnomocnictwa; por. 
t e n ż e ,  Storia d ’Israele, s. 394.

42 J. A. Soggin zwraca uwagę na wiele opracowań, które widziały w Szeszbassarze postać 
tożsam ą z osobą o imieniu §en''äsär ( lK m  3,17). Były on wnukiem króla Jojakina. Inne teksty 
widzą w nim postać, która w języku greckim nazywana jest Sanabassas (3Ezd i Józef Flawiusz). 
Ta wersja byłaby tłumaczeniem babilońskiego imienia sin-ab-u/ur lub śamaś-apla-usur; por. 
J. A. S o g g i n. Storia d ’Israele, s. 396. Warto również wspomnieć, że istnieją hipotezy czy 
wręcz naukowe opracowania, które sugerują iż Szeszbassar i Zorobabel to ta sama osoba.

43 Najważniejszą rebelię przeciwko legalnej władzy imperatora podjął niejaki Gauma- 
ta. Był magiem, który, według Herodota, podawał się za młodszego brata Kambyzesa, Bardi- 
ję  (Bardiasza; grec. Smerdis), który miał zginąć z jego rozkazu w tajnym zamachu. Gaumata

- 2 3 -



TOMASZ TUŁODZIECKI

puls do wzmożonych nawoływań proroków za odtworzeniem struktur 
dawnej monarchii Dawidowej zgodnie z koncepcjami pochodzący
mi sprzed niewoli babilońskiej. W ładza królewska według Aggeusza 
i Proto-Zachariasza miała spocząć w rękach Dawidowego potomka, 
Zorobabela. Jak wiemy, jego osoba bardzo szybko znika z kart histo
rii, właściwie zanim ukończono odbudowę Drugiej Świątyni i przed 
ukonstytuowaniem się prawdziwych zrębów państwowości w  nowej 
Judzie. Wśród historyków panują różne teorie na temat tej zagadki. 
Według A. T. Olmsteada, Zorobabel zaczął gromadzić wokół siebie 
wpływowych notabli, którzy powrócili razem z nim z Babilonii, co 
wzbudziło podejrzenia o spisek.44 Inni są  zdania, że do usunięcia Z o
robabela przyczynił się sam kapłan Jozue, który chciał przejąć i sku
pić w jednym  ręku pełnię władzy. Symbolizowały ją  dwie korony, 
o których mowa w Za 6,9-15 -  korona władzy religijnej i świeckiej.45 
Biblia nie wspomina imienia Zorobaela w kontekście ukończenia 
prac w czesną w iosną 515 r., dlatego należy przypuszczać, że w tym 
czasie nie sprawował on już  żadnej funkcji.46

Z politycznego punktu widzenia można powiedzieć, że prowincja 
Judy na początku V w. przed Chr., za sprawą dynastii Achemenidów, 
osiągnęła względną stabilizację i autonomię. Jerozolima, jako dawna 
stolica monarchii, odzyskała swoje znaczenie, chociaż już nie jako 
stolica Izraelitów, ale jako stolica perskiej prowincji. Zasadniczo od
powiadało to koncepcjom Persów, którzy chętnie tworzyli mniejsze 
jednostki administracyjne wokół jednego, centralnego ośrodka m iej
skiego ze świątynią.

Dane archeologiczne potw ierdzają dość precyzyjnie granice tej 
nowej jednostki administracyjnej. Był to obszar obejmujący ok. 
1600 km 2, z czego prawie jedna trzecia to jałow y obszar pustyni i ste
pu. Trzeba także pamiętać, że była to struktura polityczna całkowicie

utrzymywał, że Bardija nie został zabity i właśnie Gaumata jest zaginionym bratem Kambyze- 
sa. Ostatecznie rebelię Gaumaty stłumił krwawo Dariusz I, a samego uzurpatora osobiście prze
bił mieczem. Inną ważną rebelię w Transeufratei wszczął w połowie V w. jej satrapa Megabi- 
zos; por. M. N o t h, Storia d'Israele, s. 379-380, 388.

44 Por. А. Т. О 1 m s t e a d, History o f  the Persian Empire, s. 142.
45 Por. J. A. S о g g i n sugeruje, że dualizm władzy przetrwał przez cały okres perski, co 

więcej istnieją poważne przesłanki pozwalające przypuszczać, że system ten był nadal obec
ny w czasach Antiocha IV i dynastii hasmonejskiej; por. t e n ż e ,  Storia d ’Israele, s. 401-402; 
S. H e r m a η n, Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, M ünchen 1973, s. 373.

46 Por. H. D o n n e r ,  Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen, 
GAT 4/1-2, Göttingen 20074, s. 445; F. M. С г о s s, A Reconstruction o f  the Judean Restoration, 
s. 15.
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inna od tej, która tworzyła kiedyś Królestwo Judy. W jej skład wcho
dziły teraz cztery regiony: 1. Jerozolima z okolicami aż do Betel; 
2. tzw. Stara Juda, czyli górzysty obszar na południe od Jerozolimy aż 
do Bet-Sur; 3. Szefela, która rozciągała się na zachód od Jerozolimy, 
poczynając od miejscowości Ono na północy do miasteczka Keilah na 
południu; 4. Dolina Jordanu, aż do En-Gadi nad Morzem Martwym. 
W  tych czterech regionach utworzono dodatkowo sześć dystryktów 
bądź okręgów (pelâkîm) ze stolicą w centrum okręgu i dalszymi cen
trami dla połowy każdego z nich, którymi kierowali tzw. sârîm, czyli 
przewodniczący. Pierwszy okręg tworzyła stolica w Jerozolimie, dru
gi dystrykt znajdował się w południowej Szefelii z miastami Keilah 
i Adullam, trzeci obejmował północną Szefelę ze stolicą w Beth-ha- 
herem i Ain Karim, czwarty dystrykt rozciągał się na północy nowej 
prowincji ze stolicą w Mizpa i podstolicą w Gabaonie, w skład pią
tego okręgu wchodziła dolina Jordanu ze stolicą w Jerychu, wreszcie 
ostatni, szósty dystrykt leżał na południe od Jerozolimy, w górzysto- 
-pustynnej krainie ze stolicą Bet-Sur i Tekoa.

Problematyka demograficzna nowej prowincji judzkiej

Nowa rzeczywistość administracyjna, jaka ok. 538 r. przed Chr. po
wstała na terenie dawnej Judy i przyległych do niej obszarach, od po
czątku borykała się z wielkimi problemami demograficznymi. Trzeba 
również zaznaczyć, że na problematykę zaludnienia w nowej prowin
cji judzkiej, w obydwu okresach panowania perskiego, wpłynęło kil
ka grup reprezentujących odmienne pochodzenie etniczne i w ierze
nia religijne. Był to więc konglomerat bardzo różnych społeczności 
o odmiennych interesach, które z czasem staną się kością niezgo
dy i przyczyną poważnych konfliktów społecznych (Ezd 9-10; Ne 
5; 13) W śród najważniejszych należy wspomnieć na stępujące gru
py: 1. uprowadzeni przez Asyryjczyków mieszkańcy Królestwa Pół
nocnego (721 r.), których potomkowie spotkali się prawdopodobnie 
w diasporze babilońskiej z uprowadzonymi z Judy; 2. sprowadzeni 
w ich miejsce przez Asyryjczyków przedstawiciele obcych plemion, 
których charakterystyka znajduje się w 2Krl 17-41, wśród których 
szuka się genezy; 3. pozostali w kraju dawni mieszkańcy południowej 
monarchii, których nie dotknęła niewola, nazywani też ‘am h a’arec; 
4. powracający z niewoli repatrianci, których poszczególne grupy na
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zywane są ogólnie benê gôlâh; 5. tzw. obcy -  przedstawiciele ludów 
ościennych i innych narodów, które napłynęły na teren Judy.

Na temat samej liczby ludności, jaka zamieszkiwała now ą prowin
cję, opinie historyków są bardzo podzielone. Źródła biblijne pocho
dzące z pierwszego okresu perskiego (Ag i Za) nie zaw ierają pre
cyzyjnych danych na ten temat. W  Księdze Ezdrasza odnajdujemy 
informację o wyprawie pod w odzą Zorobabela, Jozuego i innych 
przywódców, która w liczbie 42 360 osób (oprócz niewolników i nie
wolnic, których było 7300 oraz 200 śpiewaków i śpiewaczek) powró
ciła z Babilonii (Ezd 2,64-65). Wydaje się jednak, że jest to liczba 
przesadzona. Niewykluczone, że należy ją  odnieść do kilku grup re
patriantów, które od momentu wydania dekretu Cyrusa aż do czasów 
Ezdrasza powracały w kilku kolejnych fazach. O liczebności pierw
szej wyprawy pod w odzą Szeszbassara nie wiem y nic. Historycy 
przypuszczają, że nie była ona zbyt liczna.47 Jest też bardzo prawdo
podobne, że do czasów Nehem iasza włącznie, poza małymi wyjątka
mi, na teren Judy przybywały po prostu pojedyncze osoby. Sam Ne- 
hemiasz wspomina o tym, że przybywając do Jerozolimy, miał tylko 
„zwierzę, na którym jechał” (Ne 2,12.14).48

Wydaje się, że istniały dwie najpoważniejsze przyczyny, które po
wodowały odwlekanie decyzji powrotu bądź całkowite zarzucenie tej 
idei. Po pierwsze, należy przypuszczać, że wielu dawnych przesie
dleńców z asyryjskich i babilońskich deportacji zrobiło karierę, za
jęło  znaczące stanowiska w administracji Babilonu, a później Persji, 
i zdobyło znaczące majątki. W strzymywanie czy odrzucenie decy
zji o opuszczeniu tych znaczących dóbr i przywilejów było zatem, 
z ludzkiego punktu widzenia, jak  najbardziej zrozumiałe.49 Po dru
gie kraj, którego należało powrócić, wydawał się z pew nością mało 
atrakcyjny. M ożemy przyjąć z całą pewnością, że Babilończycy, nisz
cząc Judę a zwłaszcza Jerozolimę w 587 r. przed Chr., pozostawili je  
w zgliszczach i rozkładzie. Świadectwa tych zniszczeń odnajdywane 
są zarówno w Jerozolimie, jak  i w En-Gadi i Jerychu. Sporo śladów 
znajduje się także na terenie Szefelii, w Negewie i w górach Judei.

47 Por. J. B l e n k i n s o p p ,  Judaism: The First Phase. The Place o f  Esra and Nehemiah 
in the Origins o f  Judaism , Grand Rapids 2009, s. 117-122; J. W a r z e c h  a, Historia dawnego 
Izraela, s. 367.

48 Przytaczane w tej pracy dane liczbowe na temat zaludnienia prowincji judzkiej po powro
cie z niewoli zdają się potwierdzać niewielkie zainteresowanie repatriantów dawną ojczyzną, 
a w konsekwencji także niewielką frekwencją powracających w kolejnych falach repatriacji.

49 Por. J. A. S o g g i n, Storia d'Israele, s. 395-396.

- 2 6 -



TŁO HISTORYCZNE EPOKI PROROKA AGGEUSZA

Jedyny obszar, w którym zniszczenia tego czasu są niewielkie, leży 
w północnej części dawnej Judy, na pograniczu z Beniaminem.

Szczególnie dobrze prosperowały dwa ośrodki: M ispa i Gibeon. 
W tych miejscach odnajdywane są  ślady wpływów kultury mezopo- 
tamskiej VI w. przed Chr. z jej charakterystyczną zabudową w postaci 
wielkich, na wpół otwartych pałaców, i przylegających do nich spi
chrzów i magazynów. M ezopotamskie wpływy potwierdzają też od
najdywane tam  ślady pieczęci z aramejskimi napisami msh lub mwsh. 
Miało to swoje przełożenie na warunki demograficzne na tych tere
nach. Pod panowaniem babilońskim i we wczesnych latach panowa
nia perskiego (możemy przyjąć, że do czasu ukończenia świątyni), 
właśnie tam zamieszkiwała większa część ludności w nowo powsta
jącej prowincji judzkiej. Dopiero na przełomie VI i V w. ok. 60% 
osiedli przyległych do ośrodków w M ispa i Gibeonie zostało przenie
sionych w okolice Jerozolimy. Spowodowało to także naturalny spa
dek zaludnienia północnych rubieży Judy o ok. 55%.50

Poza wspomnianymi ośrodkami archeologia nie potwierdza prac 
restauratorskich na terenie Judy i Jerozolimy pod panowaniem babi
lońskim. Bardzo prawdopodobna jest zatem hipoteza, że przez ponad 
40 lat (582-539 przed Chr.) kraina judzka leżała odłogiem.51 Nie ma 
wątpliwości, że do wielu Żydów w imperium perskim docierały in
formacje o wielkim ubóstwie dawnej ojczyzny, zniszczeniach, które 
nie zostały odbudowane po 586 г., o zacofaniu gospodarczym i sła
bej infrastrukturze komunikacyjnej, religijnej czy m ilitarnej.52 Wia
domości te przynosili żołnierze walczący w kampaniach egipskich za 
czasów Kambyzesa II lub sami Żydzi, którzy po czasowym poby
cie w dawnej ojczyźnie powracali do Persji. Wymownym przykładem 
jest tu sam Nehemiasz, który wspomina sw oją podróż pow rotną do 
króla Artakserksesa i drugi pobyt w Jerozolimie (Ne 13,6). Można 
zatem postawić twierdzenie, że liczba mieszkańców nowej prowincji

50 Por. O. L i p s c h i t s, Demographie Changes in Judah between the Seventh and Fifth 
Centuries B.C.E, w :0 .  L i p s c h i t s ,  J. B l e n k i n s o p p ,  Judah and the Judeans in the Neo- 
-Babylonian Period, Winona Lake 2003, s. 346-351.

51 Wielu historyków i egzegetów podkreśla szczególnie mocno w swoich opracowaniach 
ogrom zniszczeń dawnego Królestwa Południowego podczas babilońskich kampanii militar
nych, które odcisnęły znaczące piętno na późniejszym rozwoju tej prowincji; por. E. S t e r n ,  
Archaeology o f  the land o f  the Bible, t. II: The Assyrian, Babylonian, and Persian periods, 732- 
-332 BCE, New York 2001, s. 348-349; T. W i 11 i. Juda  -  Jehud -  Izrael, s. 22.

52 Por. L. A l o n s o  S c h ö k e l ,  J. L. S i c r e  D i a z ,  I  Profeti, Roma 1996, s. 1289.
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judzkiej nie przekraczała kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, a sto
licy kilku tysięcy.

Historycy badający te zagadnienia unikają raczej podawania do
kładnych szacunków demograficznych w swoich opracowaniach. 
Skrajne opinie na temat zaludnienia Judy w I okresie perskim m ówią
0 500 mieszkańcach w Jerozolimie i o 13 tys. w pozostałych rejonach 
nowej prowincji. W drugim okresie perskim liczba ta miała by wzro
snąć do ok. 25 tys. w całej Judzie i ok. 1500 w stolicy. W przeciwień
stwie do Jerozolimy, Samarię miało zamieszkiwać ok. 70 tys. ludzi.53

Badania archeologiczne prowadzone przez C. E. Cartera stwier
dzają natomiast, że liczba ludności Judy w II okresie perskim w yno
siła 20 650 osób.54 Stanowiłoby to zaledwie 1/3 stanu ludności z cza
sów przed niewolą babilońską. Według badań innych archeologów
1 historyków liczba mieszkańców Południowej M onarchii u schyłku 
istnienia niezależnego królestwa wynosiła ok. 68500.55 Z kolei bardzo 
ciekawe analizy demograficzne przeprowadzone w ostatnich latach 
przez O. Lipschitsa wzm iankują o 110 tys. m ieszkańców Judy chwili 
deportacji i ok. 30 tys. w momencie przejmowania władzy nad tym 
terenem przez Persów. Ciekawe jest zestawienie tego autora dotyczą
ce strat, jakie poniosły poszczególne regiony Judy w czasie najazdu 
babilońskiego. Liczba mieszkańców Jerozolimy wraz z jej okolicami 
zmniejszyła się, w porównaniu z końcowym okresem panowania kró
lów judzkich, aż o 90%. Najbardziej drastyczna redukcja zaludnienia 
nastąpiła jednak na terenach wschodnich prowincji judzkiej: na w y
brzeżu M orza M artwego od strony Pustyni Judzkiej oraz w dolinie 
Jordanu. Tam stan osobowy zmniejszył aż o ok. 95%. w porówna
niu ze stanem wyjściowym w epoce monarchii. Ta sytuacja, według 
O. Lipschitsa, wywołana była przede wszystkim zniszczeniem dwóch 
kluczowych ośrodków handlowych na tamtym terenie: Jerycha i En- 
-Gadi. Jednoczesny upadek polityczny M onarchii Południowej spo
wodował masowy odpływ ludności ze wschodnich terenów prowincji 
judzkiej. W sumie, na całym terytorium Judy, w wyniku inwazji Na- 
buhodonozora, liczba mieszkańców spadła o ok. 72%. Zmieniły się 
też proporcje w zaludnieniu. Upadek gospodarczy wschodnich tere
nów prowincji połączony z odpływem mieszkańców spowodował, że

53 Por. A. B e r l e j u n g ,  Geschichte und Religionsgeschichte des antiken Israel, s. 160.
54 Por. C. E. С a r t e r. The Emergence o f  Yehud in the Persian Period, s. 246.
55 Por. M. B r o s h i ,  I. F i n k e l s t e i n ,  The Population o f  Palestine in Iron Age II, 

BASOR 287/1992. s. 51.
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najlepiej zaludnionym obszarem stała się północna cześć kraju, tzw. 
Beniamin (ok.75%), na obszarze Szefelii znajdowało się ok. 15% 
mieszkańców, natomiast na Jerozolimę przypadało pozostałe 10%.56 
W ujęciu całościowym liczebność odradzającej się prowincji judzkiej 
stanowiła, według różnych opinii historyków, zaledwie jedną czwar
tą, a najwyżej jedną trzecią stanu wyjściowego sprzed niewoli babi
lońskiej.

***

Reasumując rozważania na temat politycznych, administracyjnych 
i demograficznych fundamentów odradzającej się krainy judzkiej pod 
panowaniem  Persów, uprawniony wydaje się pogląd, że jako jedna 
z nowych prowincji w  ramach wielkiego imperium była projektem 
przemyślanym. Na pewno miała wszelkie przesłanki ku temu, by 
w ramach państwa Achemenidów zachować swoją autonomię, a na
wet poczynić kroki ku odkryciu własnej oryginalności. Dzięki no
wemu spojrzeniu Persów na sprawowanie władzy i zarząd imperium 
otwierały się możliwości stworzenia wyjątkowej tożsamości, czyli 
swoistego kodu kulturowego, który nawiązywałby do fundamental
nych zasad wiary i Prawa sprzed niewoli. Jednocześnie był to jednak 
także kraj borykający się z wieloma problemami natury gospodar
czej i społecznej. Niewątpliwie podstaw ow ą przyczyną tych trudno
ści były ogromne zniszczenia materialne jako relikt babilońskiej eks
pansji i wpływów na tym terenie. W  odbudowie Judy, przynajmniej 
w początkowym jej okresie, nie pomagały także liczne kampanie m i
litarne prowadzone przez Persów w północnej Afryce (Kambyzes) 
oraz wewnętrzne rebelie (od wiosny 522 do jesieni 521 r. przed Chr.), 
które wstrząsały strukturami nowo powstałego imperium (Gaumata). 
Co więcej, pobudzały one poddanych do wszczynania rebelii i ru
chów niepodległościowych, które ustały dopiero po objęciu władzy 
przez bardzo rzutkiego i stanowczego władcę, jakim  był Dariusz I. 
Przyjmuje się zatem, że mimo względnej autonomii, jak ą  gwaranto
wał Żydom i Judzie dekret Cyrusa, prawdziwa stabilizacja i rozwój

56 Por. O. L i p s c h i t s, Demographie Changes in Judah between the Seventh and Fifth 
Centuries B.C.E, s. 338-341.
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nastąpiły dopiero w chwili przybycia do dawnej stolicy Dawida, na
m iestnika Nehemiasza, czyli w drugim okresie perskim.57

W tych tumultach epoki przyszło działać pierwszemu prorokowi 
nowych czasów, Aggeuszowi, który w  wydarzeniach swojego cza
su widział zapowiedź rychłego przyjścia Jahwe. Wyrazem tego są 
jego szczególne wypowiedzi, zwłaszcza dotyczące spełnienia się 
obietnic mesjańskich w osobie Zorobabela. Aggeusz nazywa go sy
gnetem, który m a służyć jako pieczęć dla Bożych wyroków. Obraz 
ten wyrażał ideę jedynego reprezentanta Jahwe na ziemi właśnie 
w jego osobie (Ag 2,20-24; por. także Syr 49,11 ).58 W rzeczywistości 
Zorobabel nigdy nie został koronowanym władcą, pozostając, według 
świadectw biblijnych jedynie lokalnym gubernatorem pod kontro
lą króla perskiego, Dariusza. Po zniknięciu Zorobabela odbudowa
na świątynia byłą jedyną instytucją godną przechowywać nadzieję 
na przyjście nowego potomka Dawidowego. Gdy po kilku wiekach 
kontrolę nad Jerozolim ą przejęli Hasmoneusze, którzy skupili w swo
ich rękach władzę arcykapłańską i polityczną, nowy kompilator tek
stu Księgi proroka Zachariasza, działający w II w. przed Chr., zastąpi 
w  Za 6,6-14 imię Zorobabela imieniem arcykapłana Jozuego (Za 6,6- 
-14). Będzie mu jednak brakowało Dawidowego pochodzenia, by 
wiązać z nim obietnice mesjańskie.59

ks. Tomasz TUŁODZIECKI

57 E. S t e r n stwierdza: „In conclusion, it is most plusible that the state o f  Judah and the
rest o f  the country’s provinces and major administrative units were established and became
functional largely during the latter part o f  the Persian period”; t e n ż e ,  Archaeology o f  the Land  
o f  the Bible, s. 581-582.

58 Por. M. N о t h, Storia d ’Israele , s. 381-382.
59 Por. L. A 1 ο n s о S c h ö k e l ,  J. L.  S i e r e  D i a z, I  Profeti, s. 1336.


