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Obrona życia w starożytnym Izraelu i jej uwarunkowania historyczne 

 

Biblii nie da się oderwać od historii. Nie chodzi tylko o to, że powstawała ona w konkretnych 

okolicznościach historycznych, które trzeba zapoznać, aby ją zrozumieć, ale też o to, że 

stanowi ono teologiczną odpowiedź na te okoliczności i jest ich interpretacją.  Poniżej 

chcemy zaprezentować szkic stanowiący przyczynek do problemu ochrony życia w 

starożytnym Izraelu i uwarunkowań historycznych, które o tym decydowały. Temat jest 

oczywiście o wiele szerszy, ale formuła tego wystąpienia pozwala nam tylko zarysować 

najistotniejsze elementy tego zagadnienia. 

 

Wstęp: kilka uwag z zakresu teologii biblijnej 

Dla starożytnych Izraelitów pojęcia „żywy” lub „martwy” nie miały takiego samego zakresu 

semantycznego, jak obecnie. „Żywy” oznaczało szczęśliwy, zdrowy, syty, bezpieczny, 

mogący cieszyć się pełnią życia. Wszystkie sytuacje zagrażające temu stanowi rzeczy 

stanowiły przedsionek śmierci i jedną z jej sfer1. Bóg Izraela był Bogiem żywych, a nie 

umarłych. Sfera śmierci – jak sądzono - niejako Go nie interesowała. Przyczyna tego była 

dość zaskakująca, zmarli nie mogli wielbić Boga (por. Ps 88,11-13). Brak zainteresowania nie 

oznaczał tego, że ten Bóg nie ma władzy nad sferą śmierci i nad szeolem, który ją 

reprezentował. Jhwh – źródło życia (Ps 36,10; por. Prz 14,27), Bóg żywy (Pwt 5,26; Joz 3,10; 

2Krl 19,4; Jr 10,10) - był „Panem życia i śmierci” (1Sm 2,6; Ps 68,20; Jr 21,8). Niemniej 

stworzył człowieka jako istotę śmiertelną (Rdz 2,7; 3,19). Umieranie jest więc wpisane w 

ludzką naturę, co nie oznacza, że Stwórca  i Jego stworzenie godzą się na to, by ten stan 

rzeczy trwał na zawsze.  

 W preludium do Starego Testamentu, jakim jest tzw. Prehistoria biblijna, znajdujemy 

kilka przesłanek, które nas o tym przekonują. Najpierw śmiertelna istota, jaką jest człowiek, 

dostaje swoją szansę na nieśmiertelność. Bóg, mimo pierwotnie innego przeznaczenia (Rdz 

2,5-6), umieszcza ostatecznie człowieka w ogrodzie Eden i daje mu przystęp do drzewa życia. 

Człowiek jednak traci swoją szansę dokonując innego wyboru (Rdz 2,9.22). Potem w gronie 

przedpotopowych patriarchów, którzy długo żyją, ale ostatecznie umierają, pojawia się postać 

Henocha (Rdz 5,21-24), który zostaje wzięty przez Boga i nie umiera (Rdz 5,24). To 

symboliczny moment. Oznacza, że oprócz życia i śmierci Stwórca ma jednak w zanadrzu coś 

jeszcze.  

Potop (Rdz 6-8), to swoiste antystworzenie, odwrócenie porządku wprowadzonego 

aktami stwórczymi Boga w Rdz 1. Jakkolwiek człowiek dostaje władzę nad innymi żywymi 

stworzeniami i opis tego stanu rzeczy zawiera mocne słowa,  obejmujące swym zakresem 

także działania oparte na użyciu siły i przemocy (Rdz 1,28)2 , to zarówno ludziom, jak i 

zwierzętom przeznaczony jest jednak wegetariański styl życia (Rdz 1,29-30). Mocny ton 

czasowników (kbš – ujarzmić; rdh – rządzić) zatem odzwierciedla bliskowschodni styl 

sprawowania władzy, ale nie oznacza brutalności i dowolności w sposobie jej sprawowania. 

Wręcz przeciwnie, potop jest reakcją Boga  na rozprzestrzenienie się przemocy pośród 

 
1 H. Gese, „Der Tod im Alten Testament”, w: tenże (red.), Zur Biblischen Theologe. Alttestamentlische Vorträge 

(Tübingen: Mohr Siebeck 1989) 34. 
2 J. Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 1-11 (NKB.ST I/1) (Częstochowa: św. Paweł 2013) 172. 
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żywych stworzeń (Rdz 6,5-7.11b-12),  a to oznacza, że człowiek nie sprostał wyznaczonemu 

mu zadaniu. Dzieło zniszczenia dokonane przez pierwotne żywioły nie zmienia jednak planu 

Boga co do ludzkości. Informacje o tym, że Bóg „obdarzył łaską Noego” (Rdz 6,7) i 

„pamiętał o Noem” (Rdz 8,1), to dwa ważne momenty, na początku  - tuż przed potopem i 

podczas apogeum jego trwania. Bóg chce zniszczyć zło i  jego przyczyny, ale nadal zależy 

mu na człowieku, zwłaszcza wtedy, gdy jest prawy i żyje z Bogiem w przyjaźni (por. Rdz 

6,9). Po potopie zostaje więc podjęta decyzja: „już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje…” 

(Rdz 8,21b). Choć zmienia się też pierwotne założenie i dopuszczone zostaje zadawanie 

śmierci mające na celu wyłącznie zdobywanie pokarmu (uchylony zostaje wegetariański styl 

życia, to ukłon w stronę panujących realiów), to obwarowane ono zostaje ścisłymi sankcjami 

wyrażającymi szacunek do tego życia. Wszelkie nadużycia będą karane (Rdz 9,4-6),  a boska 

godność człowieka (imago Dei; por. Rdz 1,27) wyrażona w zdolności do jego współtworzenia 

i przekazywania poprzez prokreację (Rdz 1,28; 5,1-3), teraz – po potopie – wyrażać się 

będzie opieką nad życiem i jego obroną (Rdz 9,6). To pierwsze sformułowane przykazanie, 

które otwiera nowa erę, nasza erę. Bóg wybrał życie i zaprasza człowieka do współpracy, 

zostawiając mu jednak wolny wybór, ze wszystkimi tego konsekwencjami.  

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na symboliczne przejście od prehistorii do legendy o 

początkach narodu wybranego. Dokonuje się to za pomocą kapłańskich genealogii. Podobne 

strukturalnie genealogie patriarchów sprzed i po potopie stworzone przez środowisko 

kapłańskie (Rdz 5,1-32; 11,10-26) różni jeden istotny detal. W tej pierwszej (poza 

wspomnianym już Henochem) zawsze życie każdego z patriarchów wieńczy formuła „i 

umarł”. W tej drugiej jest jej brak. To wyraźny sygnał dla czytelników, że akt wybrania i 

boskie obietnice z nim związane, a zatem cała historia zbawienia, która rozpocznie się wraz z 

powołaniem Abrahama, ukierunkowania będzie na to, aby nie umierać3. 

 

1. Prawa z sankcją kary śmierci 

Tradycja prawna starożytnej Mezopotamii i Lewantu uznawała karę śmierci za jedną z 

dopuszczalnych sankcji zmuszających niejako do egzekwowania samego prawa. Porównanie 

jednak częstotliwości i zakresu spraw, w których stosowano formułę rozumianą potocznie 

jako „kara śmierci”, wyraźnie przemawia w tej dziedzinie na rzecz prawodawstwa Izraela. 

Wynikało to głównie z czynników historycznych. Izrael jako mały naród nie mógł sobie 

pozwolić na zbyt częste i zbyt radykalne stosowanie kary śmierci. Często był dziesiątkowany 

przez sąsiednie imperia (zabijanie i deportowanie) i nie mógł sobie pozwolić na dodatkowe 

straty spowodowane zbyt radyklanym podejściem do sankcji za pospolite przestępstwa4. W 

czasach, gdy powstawały główne zbiory praw starotestamentalnych Izraelici nie mieli też już 

państwowej samodzielności i nie zawsze mogli wyegzekwować tę najradykalniejszą z sankcji 

prawnych. Dla autorów starotestamentalnych – jak już zauważyliśmy – życie stanowiło 

 
3 Proces realizowania tej tendencji na etapie Starego Testamentu opisany jest m.in. w J. Lemański, „Sprawisz, 

abym ożył!” (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie (Szczecin: Wydawnictwo 

US 2004). Bardziej ogólnie stosunek do śmierci i wyobrażenie w sferze śmierci por. Ph. S. Johnston, Cienie 

szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej, tłum. P. Sajdek (Kraków: WAM 2010). 
4 J. L. Ska, „La legge in Israele”, w: tenże, La strada e la casa. Itinerari biblici (Bologna: Grafiche Dehonane 

2001) 167-168. Na ten temat także J. Lemański,  „Prawo Pana doskonałe, krzepi życie” (Ps 19,8a). Kilka 

refleksji na temat prawa i sprawiedliwości w Starym Testamencie (SiR 54) (Szczecin: Wydawnictwo US 2019) 

73-74. 
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ponadto najważniejsze z ludzkich praw, priorytet dla Boga Izraela i tym samym główne 

zadanie dla Jego wyznawców, tak w dziedzinie prokreacji opatrzonej boskim 

błogosławieństwem (Rdz 1,28; 5,1-3), jak i w fundamentalnym zadaniu ochrony życia (Rdz 

9,1-7). O ile więc w otoczeniu Izraela karę śmierci stosowano dość często, w przypadkach 

nawet dość błahych i nie zawsze adekwatnych do stosowania tak radyklanej sankcji, to w 

Izraelu dotyczyła ona tylko trzech rodzaju przestępstw: naruszenia porządku religijnego 

(idolatria i apostazja), co zrozumiałe zabójstwo (życie za życie) i - co zaskakuje - za 

szczególne przypadki nadużyć w życiu intymnym, w tym za cudzołóstwo (por. Wj 21,12-14; 

Kpł 20,14).  

W prawodawstwie mezopotamskim kara śmierci często stosowana była jako sankcja 

za kradzież. Ograniczała się jednak tylko do niższych klas społecznych. W biblijnym 

Kodeksie Przymierza sytuacja tego rodzaju pojawia się tylko raz (Wj 22,1-2). Nie chodzi 

jednak o sankcję w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz dopust sytuacyjny. Można zabić 

złodzieja, gdy dokonuje napadu w nocy i trudno jest rozpoznać jego intencje oraz poziom 

zagrożenia (Wj 22,1). Jednak jeśli zabije się złodzieja za dnia zostaje się winnym jego krwi 

(Wj 22,2)5. Przepis zatem nie penalizuje zabójstwa w uzasadnionej obronie swego życia i 

mienia (w nocy), ale przewiduje „zemstę krwi” w przypadku, gdy były inne możliwości, by 

obronić się przed kradzieżą (za dnia). W tym wypadku, mimo, że chodzi o złodzieja, 

obowiązuje zasada śmierć za śmierć (Wj 21,12-14).  

Prawo Izraela najogólniej rzecz ujmując stoi na straży integralności cielesnej, stąd 

unika się w nim praktycznego stosowania kar polegających na okaleczeniach. O zasadzie 

talionu (Wj 21,23- Kpł 24,19-20; Pwt 19,21) będzie mowa za chwilę, tu nadmienić więc 

trzeba tylko, że nie dotyczy ona kar cielesnych w dosłownym tego słowa rozumieniu, a 

jedynie zasady adekwatności kary do zaciągniętej winy.  

Prawo Izraela wyróżnia potem również stosunek nie tylko do winowajcy, ale i do 

ofiary. O ile inne prawodawstwa z otoczenia Izraela różnicowały ludzi i stosunek do nich ze 

względu na status społeczny, o tyle w Izraelu praktykowano zasadę równości wobec prawa, 

choć w praktyce, jak pokazują niektóre szczegółowe przepisy dotyczące sędziów (Wj 23,8; 

Pwt 16,19; potem też wypowiedzi prorockie: Am 5,12; Iz 1,23.26; Mi 3,11; 7,3), mogło 

bywać różnie 6 .  W porównaniu z późniejszym  prawem rzymskim widać w Starym 

Testamencie akcent położony na ofiarę i należne jej zadośćuczynienie, a nie na karę, a co za 

tym idzie, brak tu także nacisku na bezwzględne wykazanie tego, czy ktoś jest winny, czy też 

nie.  Chodzi o jak najszybsze zrekompensowanie strat. Prawa biblijne dotyczą ludu, który 

nigdy nie był potężny w stosunku do wielkich sąsiadów (Egipt, Asyria, Babilonia, Persja). To 

z tego głównie powodu uwaga prawodawców skupia się więc na ofiarach, a nie na 

winowajcach. Często bowiem chodziło wręcz o przeżycie i stąd nacisk na jak najszybsze i jak 

najpełniejsze zadośćuczynienie. Zatem straty musiały być uczciwie zrekompensowane, koszty 

leczenia zwrócone przez winowajcę, a długi zwrócone lub odpracowane7.  

Wspomniane dziedziny życia, w których naruszenia prawa wiązały się z karą śmierci 

odnoszą się do spraw, z którymi związane było zagrożenie życia i bezpieczeństwa wspólnoty 

 
5 Na temat tego prawa por. J. Lemański, Księga Wyjścia (NKB.ST 2) (Częstochowa: św. Paweł 2009) 472-473. 
6 J. Lemański,  „Prawo Pana”, 157-158. 
7 Tamże, 163. 
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(por. paradygmatyczny przykład z Rdz 4,1-15)8. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście 

zabójstwo, które zrekompensować można tylko utratą własnego życia (Rdz 9,5-6; Wj 21,1). 

Radykalność kary w tym wypadku ma odstraszać potencjalnego złoczyńcę. Wrażliwą sferą 

jest też rodzina, małżeństwo, właściwy stosunek do rodziców. Rodzina to źródło i arteria 

życia. Za ciężkie przestępstwo uważane są więc wszelkie nadużycia przeciwko rodzinie 

zarówno te natury seksualnej, jak cudzołóstwo, jak i te przeciwko rodzicom (Wj 21,15-17; 

por. Wj 20,12). Wreszcie trzecia grupa do przestępstwa natury religijnej. Dziś ograniczeniu 

prawnemu podlega tylko jakieś radykalne naruszanie ogólnych norm społecznych w tej 

dziedzinie i obrażenie cudzych uczuć religijnych. W starożytności religia nie była jednak 

sprawą prywatną i wszelkie „przestępstwa” w tej sferze zagrażały całej społeczności (Wj 

22,19). Wpływ na takie podejście do sfery religijnej miało nie tylko rozumienie Boga jako 

dawcy życia i tego, kto to życie umacnia oraz chroni swoim błogosławieństwem, ale także 

doświadczenie historyczne. Izraelici mieli świadomość bycia związanymi ze swoim Bogiem 

przymierzem opisywanym przed wygnaniem babilońskim według wzorca traktatów 

wasalskich. Katastrofa Królestwa Izraela (722/1 przed Chr.),  a potem także Królestwa Judy 

(587/6 przed Chr.) rozumiana i uzasadniana była zatem niewiernością wobec Jhwh i Jego 

praw (por. 2Krl 17,8-9). Upadek i wygnanie to skutki tej postawy, a w konsekwencji 

radykalizm w egzekwowaniu kary za naruszenia w tej dziedzinie posunięty czasem nawet do 

praktyki linczu (por. Pwt 13,1-6.7-12) 9 . Radykalizm ten dotyczy także niewłaściwego 

wykonywania czynności kultowych (Lb 10,1-2) i niewłaściwego zachowania osób 

pozostających w bezpośredniej bliskości sacrum (por. Kpł 21,9: los cudzołożącej córki 

arcykapłana). Pewnemu tabu (groźba śmierci) podlega także nieupoważnione lub niewłaściwe 

dotykanie świętych przedmiotów (Lb 1,51; por. 3,10.38; 18,7; Joz 7). W tej sferze, zwłaszcza 

w tekstach określanych jako kapłańskie lub postkapłańskie stosuje się zasadę „wyłączenia” 

(ekskomuniki) wobec osób naruszających sferę sacrum (krt Nifal + mjśr’l oznacza dosłownie 

„wyciąć z…” i bywa też rozumiany dosłownie; por. Kpł 20,2-6: sam Jhwh; Wj 31,14: inni 

ludzie).  

Prawa powiązane z tzw. karą śmierci mają zasadniczo dwie formy sankcji. Raz 

stosowana jest formuła môt jāmût – „z pewnością umrze” (infinitivus absolutus wzmacniający 

siłę wyrazu koniugacyjnej osnowy Qal rdzenia mwt) lub môt jûmāt – „z pewnością powinien 

być ukarany śmiercią (infinitivus absolutus wzmacniający siłę wyrazu koniugacyjnej osnowy 

Hofal rdzenia mwt)10. Niuanse w tym wypadku są trudne do uchwycenia, ale wydaje się, że 

pierwsza z tych formuł kładzie akcent na Boga jako wykonawcę sankcji (por. Rdz 4,8-12; 

9,5), a druga na człowieka w tej roli (Rdz 9,6). W tym drugim przypadku forma imperfectum 

nie determinuje ponadto tego, czy kara „musi” czy raczej tylko „może” być wykonana. O 

radykalniejszej interpretacji („musi”) decyduje tu zwykle infinitivus absolutus, który z zasady 

wzmacnia rozumienie rdzenia czasownikowego. Prawodawca nigdy nie precyzuje jednak 

tego, kto ma być wykonawcą kary. Z tego względu część badaczy sądzi, że w istocie nie 

chodzi w tym sformułowaniu o rzeczywiste ukaranie śmiercią, ile podkreślenie ciężaru 

 
8 Tamże, 164-187. 
9 To praktyka zapożyczona być może od Asyryjczyków por. TUAT I/2 (Gütersloh: Gerth Mohn 1983) 163: 

traktat wasalski Asarhaddona §§ 10: 115-116 i Pwt 13,7. 
10 J. Lemański,  „Prawo Pana”, 165. 
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gatunkowego samego wykroczenia. Przy takim rozumieniu formuła oznaczałaby coś w stylu 

naszego współczesnego określenia „grzech śmiertelny” i nic więcej. To swoisty dzwonek 

alarmowy dla ludu, że stało się coś strasznego, co grozi dla wspólnoty poważnymi 

konsekwencjami (por. Pwt 21,1-9: procedura postępowania w sytuacji nie znalezienia 

sprawcy zabójstwa). Z drugiej strony jednak takie instytucje, jak azyl (Wj 21,12b-14), 

wskazują na to, że jednak karę tę wymierzano. Starożytne prawo nie odróżnia pomiędzy 

czynem dokonanym z premedytacją i bez niej. Śmierć musi być spłacona śmiercią winnego. 

Komuś, kto nie zabił jednak umyślnie daje się szanse w postaci azylu i w konsekwencji czas 

na dogadanie się oraz spłacenie winy w inny sposób niż śmierć. W Wj 21,13-14 azyl ma 

jeszcze wyraźnie charakter sakralny (rogi ołtarza),  w późniejszym czasie, gdy pojawiła się 

instytucja tzw. miast ucieczki (Lb 35,9-34), praktyka ta nabrała wyraźnie bardziej świeckiego 

charakteru11. 

 

2.  Prawo talionu, a kwestia finansowego zadośćuczynienia 

Prawo talionu znane i stosowane było już w 2. tysiącleciu przed Chrystusem w 

Mezopotamii (Kodeks Hammurabiego). Jak wskazuje wywodząca się z łaciny (i prawa 

rzymskiego) nazwa (łac. talio – oznacza równą odpłatę za rany cielesne) opisywana nią 

zasada egzekwowania sankcji dotyczyła głównie kar za spowodowane urazy cielesne12, choć 

z czasem (prawa średniego państwa asyryjskiego §§ 50.52) jej zastosowanie mogło ulec 

poszerzeniu13. W Starym Testamencie zasada ta powtórzona jest trzy razy i za każdym razem 

w odmiennym kontekście (Wj 21,23b-25; Kpł 24,19-20; Pwt 19,21) 14 . O ile jednak w 

Mezopotamii zasada talionu stosowana była głównie po to, by strzec integralności cielesnej 

klasy panującej (tzw. awilum; por. Kodeks Hammurabiego §§ 195-197; nie zawsze jednak 

konsekwentnie por. §§ 202-203 15 ), o tyle w Biblii odwrotnie, chodzi raczej o obronę 

najsłabszych i zapewnienie im sprawiedliwej kary w przypadku, gdy są poszkodowani ze 

strony kogoś znacznejszego we wspólnocie.  

Biblijne zastosowanie tej zasady nie jest zatem czystym zapożyczeniem z 

Mezopotamii i widać to nawet przy pobieżnym porównaniu 16 . Najpierw dlatego, że jak 

wspomnieliśmy, w Biblii chodzi nade wszystko o ochronę najsłabszych, a nie najsilniejszych 

i równość wszystkich wobec prawa. Zasada ta odnosi się do wszystkich, nawet obcych 

rezydentów. 

Jeśli spojrzymy na inne przepisy biblijne, to nie trudno będzie zauważyć, że w 

praktyce jednak niezwykle rzadko mowa jest w nich o karach cielesnych. Wspomina się 

chłostę (Pwt 25,1-3) i odcięcie ręki za nieprzyzwoity czyn (Pwt 25,11-12). Nie ma zatem 

przesłanek do tego, by potwierdzić, że zasada prawna domagające się sprawiedliwej i równej 

 
11  H. Seebass, Numeri 22,2-36,13 (BK IV.2) (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2007) 432-436; R. 

Albertz, Exodus 19-40 (ZBK.AT 2.2) (Zürich: Theologische Verlag 2015) 91. 
12 Część badaczy wywodzi ją z amoryckich tradycji pustynnych. Tak np. T. S. Frymer-Kensky, „Tit for Tat: The 

Principle of Equal Retribution in Near Eastern and Biblical Law”, Biblical Archaeologist 43 (1980) 230-234. 
13 J. Lemański,  „Prawo Pana”, 189-195. 
14 Tamże, 195-206. 
15  Zasada ma zastosowanie, gdy chodzi o fizyczne urazy, ale nie gdy chodzi tylko o fizyczną agresję; J. 

Milgrom, Leviticus 23-27 (AB 3B) (New York: Doubleday 2000) 2135. 
16 J. Milgrom, Levitcus 23-27, 2135-2136; J. Lemański,  „Prawo Pana”, 193. 
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kary za popełniony czyn bez względu na status sprawcy była stosowana dosłownie także w 

praktyce. Pomijając morderstwo, wszystkie inne przypadki można było, jak się wydaje, 

spłacić poprzez uiszczenie odpowiedniej rekompensaty finansowej17. Jak twierdzi dziś wielu 

badaczy w praktyce w zastosowaniu tej zasady chodziło bardziej o ustalenie granicy 

dopuszczalnej zemsty (por. negatywny przykład z Lamekiem w Rdz 4,23-24), niż o 

dosłownie rozumiane osiągnięcie satysfakcji poprzez „lustrzane” okaleczeni winowajcy18: 

oko za oko, ząb za ząb… 

Dla współczesnych szczególnie interesujący jest kazus z tzw. Kodeksu Przymierza 

(Wj 21, 23b-25).  Zasada talionu znajduje tu zastosowanie  w sytuacji bójki dwóch mężczyzn, 

podczas której poszkodowana jest osoba trzecia, kobieta i/lub jej nienarodzone dotąd 

dziecko19. Chodzi raczej o przypadkową ofiarę. Niemniej porównując biblijny kazus z tymi, 

które znamy z innych praw w regionie, większość badaczy uważała, że tak jak tam, tak i tu 

myśleć należy o dwóch sposobach działania. Wobec szkody poniesionej przez kobietę 

obowiązuje właśnie zasada talionu (życie za życie, oko za oko, ząb za ząb…), zaś w 

przypadku uszkodzenia/śmierci płodu wypłacić należy tylko rekompensatę finansową. Bez 

sugerowani się jednak mezopotamskimi i hetyckimi paralelami nie trudno zauważyć, że 

czasownik jṣ’  - „wyjść” zastosowany na skutki uderzenia dla dziecka nie oznacza 

„poronienia”, lecz przedwczesny poród (por. Rdz 25,25-26; 28,28-30; Jr 1,5; 20,18) i to 

dokonany w miejscu publicznym. Gdyby chodziło o poronienie zostałoby doprecyzowane, że 

chodzi o martwy płód, jak zwykle się to czyni. Zasada talionu dotyczy tu zatem matki i 

dziecka, bez rozróżniania wieku czy płci tego ostatniego (inaczej  niż w kodeksach 

mezopotamskich), zaś rekompensata finansowa wymagana jest w przypadku, gdy dziecko 

urodzi się żywe i bez urazów,  ale w niewłaściwych okolicznościach (to zapłata za publiczne 

upokorzenie). 

Z drugiej strony kara śmierci za przypadkowe zabójstwo kłóci się z prawem z Wj 

21,12-13, gdzie za nieintencjonalne zabójstwo pozwala się skorzystać z prawa azylu (Wj 

21,13). W ramach jednego i tego samego kodeksu zatem powinna obowiązywać ta sama 

zasada i zapewne ma ją na myśli, nie pisząc o tym wprost, autor analizowanego tu przepisu z 

Wj 21,22-25. Podobnie potem z przypadku pozostałych ran. Tak jak sprawca jest 

zobowiązany pokryć koszty leczenia i strat z powodu przerwy w pracy (por. Wj 21,18-19), 

takie same możliwości zakładać należy również w obecnym przypadku. Jakaż satysfakcja 

byłaby z tego, że przypadkowy winowajca straciłby rękę lub oko?20 W przypadku znacznie 

młodszego „Kodeksu Świętości” (Kpł 24,19-20) zasada talionu już raczej na pewno oznacza 

rekompensatę finansowa, a nie dosłownie rozumianą karę życie za życie, oko za oko…” (por. 

Lb 35,31). Tym razem prawodawca łączy bowiem ze sobą zakaz zabijania ludzi z zakazem 

zabijania (cudzych) zwierząt. Zabicie zwierzęcia w zamian za inne zabite zwierzę byłoby 

wszak bez sensu. To wyraźne poszerzenie tej zasady i zarazem  wyznaczenie granic uczciwej 

rekompensaty. Już nie pięć sztuk za jedną w przypadku kradzieży, ale jedno życie za jedno 

 
17 Pisał o ty Józef Flawiusz, Ant, 4:280) i tradycja talmudyczna (Baba Qamma 83b; por. J. Lemański,  

„Prawo Pana”, 194-195. 
18 D.A. Garrett, A Commentary on Exodus (KEL) (Grand Rapids: Kregiel Academic  2014) 503.  
19 J. Lemański, „Pytanie o status (nie)narodoznego dziecka w Starym Testamencie. Wj 21,22-25 jako przypadek 

szczególny”, Biblica et Patristica Thoruniensia 7.3 (2014) 18-36. 
20 J. Lemański,  „Prawo Pana”, 197-199. 
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życie. W przypadku ludzi może to też oznaczać oddanie kogoś ze swoich w zamian za 

zabitego. Jeśli jednak winowajca jest za biedny, by zapłacić lub za słaby, by odpracować, 

wtedy chyba jednak zasada talionu musiała obowiązywać dosłownie21.  Wreszcie w trzecim z 

kodeksów biblijnych, tzw. Kodeksie Deuteronomistycznym (Pwt 19,21) zasada ta znajduje 

zastosowanie w przypadku fałszywych świadków (Pwt 19,15-21). Za składanie fałszywego 

świadectwa, którego skutkiem mogła by być nawet śmierć oskarżonego, grozi   w przypadku 

udowodnienia kłamstwa – taka kara, jaką poniósłby niesłusznie oskarżony.  

 

3. Przykazanie nie zabijaj 

W badaniach nad Dekalogiem panuje dziś względny konsensus odnośnie datowania go 

na VIII wiek przed Chrystusem. Nie powstał on od razu w znanej nam obecnie formie, ale 

przykazanie „nie zabijaj” (Wj 20,13; Pwt 5,17) zgodnie uważane jest w nim za część 

pierwotnej wersji 22 . W odróżnieniu od prawa (por. Wj 21,12.13-14), z którego wyrasta 

formuła tego zakazu, nie ma związanej z nim sankcji, ani nawet zachęcającej do jego 

przestrzegania motywacji (por. Wj 20,12b i Rdz 9,6: człowiek jako obraz Boga). Dekalog w 

istocie to krok ku etyce zastępującej prawo, które nie zawsze może być wyegzekwowane, czy 

to z braku świadków, czy możliwości instytucjonalnych. 

To, co zaskakuje jednak, to fakt użycia w zakazie zabijania słowa rāṣaḥ (ok. 40 x w 

ST) zamiast częściej używanych w Biblii hebrajskiej słów hārag czy mût. Część badaczy 

uważała, że ma ono mocniejsze znaczenie „zamordować” i tym tłumaczyła jego użycie w 

Dekalogu. Taki mocny sens ma jednak słowo hārag (Rdz 4,7; 34,25.26). Czasownik rāṣaḥ 

ponadto pojawia się tylko ten jeden raz  w całej Księdze Wyjścia.  O wiele częściej pojawia 

się on, gdy mowa jest o miastach ucieczki (Lb 35: 4x). Zwykle ma też formę imiesłowu (Pwt 

4,42; 19,3.4.6; Joz 20,3.5.6 itd.). Jego szeroki zakres semantyczny można dobrze zrozumieć 

na przykładzie Lb 35. W Lb 35,16-21 chodzi o zabójstwa dokonane z premedytacją, stąd 

mocniejszy sens „zamordować” jest tu dopuszczalny, ale już w Lb 35,22-28 mowa jest o 

nieintencjonalnym spowodowaniu śmierci i taki mocny sens nie jest już możliwy. Imiesłów 

absolutny co najwyżej może przyjąć tu sens „ktoś oskarżony o morderstwo”. Analizy 

lingwistyczne wykazują jednak, że czasownik ten nie ma jakiegoś precyzyjnego sensu i nie 

opisuje żadnego konkretnego sposobu zabijania. Zatem czasownika zastosowany w Dekalogu 

nie może być rozumiany jednoznacznie jako „nie morduj”, tylko w bardziej ogólnym sensie 

„nie zabijaj”23. Skoro jednak czasownik ten obejmuje także przypadki nieintencjonalne, to 

rodzi się logiczne pytanie o to, co ma na myśli prawodawca, skoro wspomnianych 

przypadkowych zabójstw nie można przecież zakazać, gdyż są nieprzewidywalne?  

Czasownik rāṣaḥ nie występuje w zasadzie w sytuacjach orzekania lub wykonywania 

kary śmierci (wyjątek Lb 35,30), zabijania wroga podczas bitwy, wymuszonej aborcji (por. 

Wj 21,22), samobójstw czy zabijania zwierząt. Często natomiast znajduje zastosowanie w 

opisach związanych z pozasądową vendettą (Lb 35,19.27) i w sytuacjach nie podpadających 

 
21 J. Lemański,  „Prawo Pana”, 204 i zwł. C. Nihan, „Murder, Blasphemy and Sacra Law. Another Look at Lev 

24,10-23”, Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtsgeschichte 17 (2011) 225-226. 
22 J. Lemański,  „Prawo Pana”, 247-250. 
23  V. P. Hamilton, Exodus. An Exegetical Commentary (Grand Rapids: Backer Academic 2011) 344; J. 

Lemański,  „Prawo Pana”, 285-286. 
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pod zwyczajowe konteksty (wojna, wyrok sądowy)24 . Generalnie rzecz ujmując najpierw 

kładzie się więc w tym przykazaniu akcent na wartość ludzkiego życia, chroniąc je przed 

lekkomyślnym, choć społecznie dozwolonym odebraniem (zemsta krwi). Potem dopiero 

wyznacza się granicę w dochodzeniu sprawiedliwości, sugerując uwolnienie tego procesu od 

ślepej zemsty i nadmiernej przemocy25. Cóż bowiem za zysk ma wykonujący zemstę, czy 

rodzina ofiary, skoro życia nie da się już zwrócić? Dostrzec tu można ukrytą polemikę z 

nazbyt sztywnym stosowaniem dopuszczalnych prawem sytuacji zadawania śmierci (wojna, 

samoobrona, kara śmierci, vendetta). Wszak w tradycji prorockiej zabijanie zawsze uznawane 

było jako grzech przeciwko woli Bożej (Oz 4,2; 6,9; Iz 1,21; Jr 2,34; 7,9; Ez 22,4). 

Faktem pozostaje w każdym razie to, że zastosowany czasownik nie pozwala na 

ułożenie jakiejś precyzyjne listy przypadków dozwolonych lub zakazanych przy zadawaniu 

śmierci. Kładzie natomiast granicę w kwestii autorytetów mających władzę nad życiem i 

śmiercią. Tym pierwszym, jest Bóg, który mówi „nie zabijaj”, nawet jeśli prawo ci na to 

pozwala. Szukaj sprawiedliwości, a nie ślepej zemsty. Szanuj życie, gdyż jest cenne i należy 

do Boga. Jego odbieranie powinno być wyłącznie Jego domeną.  

 

Podsumowanie 

Starożytny Izrael, jakkolwiek nie jest oderwany od swojego środowiska kulturowego i 

tradycji prawnej wypracowanej w nim na przestrzeni wielu wieków, ma swoje specyficzne 

podejście do prawnej ochrony życia. Choć dopuszcza się w nim możliwość 

usprawiedliwionego sądownie lub zwyczajowo zadania śmierci, to jednocześnie na różne 

sposoby ogranicza się w praktyce (kara śmierci vel rekompensata finansowa) lub sugeruje 

ograniczenie z powodów etycznych i teologicznych (vide Dekalog) wykonywanie tego prawa. 

Jedna z istotnych przyczyn tego stanu rzeczy było doświadczenie historyczne i sytuacja 

demograficzna Izraela w trakcie dziejów. Mały naród dość szybko zdziesiątkowany przez 

liczne wojny i deportacje, pozbawiony z czasem podmiotowości politycznej, uzależniony od 

wielkich imperiów, musiał i dbał o to, aby nie dokładać od siebie powodów osłabiana swej 

własnej siły demograficznej. To do powracającej z wygnania babilońskiego „reszty Izraela” 

odnosi się w pierwszym rzędzie stwórcze zadanie wyznaczone człowiekowi: „Bądźcie płodni 

i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną…” (Rdz 1,28). W 

kontekście między innymi tego wezwania kształtowały się literackie zręby Biblii hebrajskiej i 

zawarte w niej tendencje pro life, obecne nawet tam, gdzie zadawanie śmierci zwyczajowo i 

prawnie było dopuszczalne. 
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Podsumowanie 

 

Prawa Izraela odnoszące się do ochrony życia zakorzenione są w kontekście kulturowym starożytnego Bliskiego 

Wschodu. Zauważyć jednak można, że Izraelici położyli mocniejszy akcent na potrzeb ochrony życia i 

odstąpienia od jego odbierania nawet w przypadkach dopuszczanych przez prawo. Powodem tego były 

warunkowania historyczne i demograficzne,  w których mały naród żył i walczył o przetrwanie, pozostając  w 

orbicie wpływów sąsiednich imperiów. 

 

Słowa kluczowe: życie, obrona życia, prawo, uwarunkowania historyczne 

 

Summary 

 

DEFENSE OF LIFE IN ANCIENT ISRAEL AND ITS HISTORICAL CONDITIONS 

 

Israel’s laws regarding the protection of life are rooted in the ancient Near Eastern Cultural Context. It can be 

noted, however, that in their approach to there issues, the Israelites put more emphasis on the need to refrain 

from killing even in justified cases. The reason for this was the historical and demographical conditions in which 

a small nation lived and fought for survival, remaining in the orbit of the influence of neighboring empires. 

 

Keywords: life, defense of life, law, historical condotions 

 


