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Abraham
Esej niezbyt pobożny
Ju˝ sama etymologia jego pierwszego imienia:

znaczàcego w tamtych czasach miasta Ur,

Abram – Wielki Ojciec, oraz drugiego: Abraham

czyli porzuca sytuacj´ zastanà. Tym samym

– Ojciec Mnóstwa wskazuje na szczególne zna-

jest to odrzucenie ustabilizowanego tr ybu ˝ycia

czenie najwi´kszego ze starotestamentowych

na rzecz wyjÊcia w niepewnoÊç pustyni. Co

patriarchów oraz przodka ˚ydów i Arabów.

prawda punktem docelowym nie jest pustynia.

Dane mu b∏ogos∏awieƒstwo jest rozumiane

Jednak pustynia w symbolice biblijnej oznacza

uniwersalnie, jako „Ojciec wszystkich wierzà-

miejsce poszukiwaƒ, refleksji, pokus, ale te˝

cych” (Rz 4,11; Ga 3,6-8). Od Abrahama za-

jednoÊci z Bogiem. Dalszà konsekwencjà wyj-

czyna si´ nowy etap historii religii. Natomiast

Êcia z Ur i oddania si´ Bogu b´dzie przymierze

w historii ˝ycia samego Abrahama na uwag´

obrzezania. Wiara Abrahama zostaje poddana

zas∏ugujà dwa wydarzenia: wyjÊcie z Ur Chal-

próbie w postaci ˝àdania ofiar y z syna. Sam

dejskiego oraz zrodzenie Izmaela i Izaaka.

fakt ofiar y z syna nie zdziwi∏ Abrahama. Nasu-

WyjÊcie z Ur jest traktowane jako bezwzgl´dne

wa to ogrom refleksji: czy chodzi tu o osta-

pos∏uszeƒstwo woli Bo˝ej, jako ca∏kowite od-

tecznà rezygnacj´ z ofiar z ludzi?

danie si´ Bogu, i to nawet bez wiedzy o tym,
jaki jest cel w´drówki: „Wyjdê z domu twego

Pozornie spójne opowiadanie biblijne o Abra-

ojca do ziemi, którà ci wska˝´” (Rdz 12,1). Na

hamie (mówi o nim jedynie przekaz biblijny,

decyzji Abrahama bazujà wszystkie systemy

Rdz 11, 26-25, 10), bez danych chronologicz-

przeciwstawiajàce wiar´ rozumowi, zw∏aszcza

nych, sk∏ada si´ z trzech tradycji biblijnych,

Lwa Szestowa, co znalaz∏o wspania∏y wyraz

stanowiàcych wynik d∏ugo kszta∏tujàcej si´

w jego pracy Ateny i Jerozolima. Dla wielu bada-

tradycji ustnej. Jej znaczenie wià˝e si´ z kon-

czy decyzja Abrahama jest rodzajem herezji,

sekwentnym monoteizmem i walkà z ba∏wo-

zwanej abrahamicznà. Abraham wychodzi ze

chwalstwem.
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Jest jednak w tej historii pewien wàtek, któr y

zrodzony z ˝ony Abrahama? Wed∏ug Biblii i ca-

k∏adzie si´ cieniem na ˝yciu Abrahama, chocia˝

∏ej tradycji judeochrzeÊcijaƒskiej pier worod-

zwykle jest t∏umaczony ówczesnymi zwyczaja-

nym jest Izaak. Natomiast tradycja koraniczna

mi. Chodzi o relacje Abrahama z Egipcjankà

interpretuje ten fakt dok∏adnie odwrotnie:

Hagar oraz jej synem Izmaelem. Otó˝ zgodnie

pier worodnym synem jest Izmael. Spór doty-

z ówczesnymi zwyczajami bezp∏odna Sara, ˝ona

czy wi´c wybraƒstwa Bo˝ego, a nie tylko kwe-

Abrahama, odda∏a m´˝owi swojà niewolnic´

stii religijnych. Ten wàtek historii, wynikajàcy

Hagar, aby wed∏ug prawa Hammurabiego mia∏

z ˝ycia Abrahama, umyka nie tylko teologom,

z nià dzieci, które b´dà uwa˝ane za dzieci jego

ale tak˝e – co mo˝e jest wa˝niejsze – tak˝e

i Sar y (Rdz 16,1-4). Mi´dzy kobietami, ju˝

politykom. Czy tego typu konflikt w ogóle mo˝e

po zajÊciu Hagar w cià˝´, dochodzi do powa˝nych

byç rozwiàzany? Przecie˝ nie mo˝e byç dwóch

k∏ótni, w wyniku któr ych upokorzona Hagar

synów pier worodnych. Konflikt zaczà∏ si´

ucieka na pustyni´, skàd zostanie zawrócona

pi´ç tysi´cy lat temu, a nie w XX wieku. JeÊli

przez anio∏a. Us∏ysza∏a te˝ od anio∏a szczegól-

Izmael jest jak „dziki onager”, trudno liczyç

nà obietnic´: „Bardzo rozmno˝´ twoje potom-

na jakiekolwiek zmiany jego usposobienia.

stwo, tak ˝e nie b´dzie mo˝na go policzyç [...].

Trudno te˝ nie zauwa˝yç, ˝e za ca∏ym konflik-

JesteÊ brzemiennà i urodzisz syna, któremu

tem kr yje si´ zazdroÊç Sar y.

dasz imi´ Izmael, bo us∏ysza∏ Bóg, gdy by∏aÊ
upokorzona. A b´dzie to cz∏owiek dziki jak

Równie˝ koncepcja wiecznej w´drówki ma

onager, b´dzie on walczy∏ przeciwko wszystkim

swoje korzenie w Biblii, gdy˝ Abraham, us∏y-

i wszyscy przeciwko niemu, b´dzie on utrapie-

szawszy s∏owa: „Wyjdê z ziemi swojej, od ro-

niem dla swych pobratymców” (Rdz 16,10-12).

dziny swojej i z domu ojca swego do ziemi,

Hagar wróci∏a i urodzi∏a syna, którego Abraham

którà ci wska˝´” (Rdz 12,1) – rozpoczà∏ w´-

nazwa∏ Izmaelem. Tym samym Abraham uzna∏

drówk´. Historia biblijna jest historià w´drówki

Izmaela za swego syna. Gdy jednak Sara urodzi

od Abrahama do aposto∏ów, jest historià „braku

Izaaka, sytuacja zmieni si´ radykalnie. Sara

zakorzenienia” w rzeczywistoÊci empir ycznej

powiedzia∏a do Abrahama: „Wyp´dê t´ niewol-

tego Êwiata. Cechà charakter ystycznà chrze-

nic´ wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy

Êcijanina jest byç w drodze do Królestwa Bo-

nie b´dzie wspó∏dziedzicem z synem moim

˝ego 1. Bohater powieÊci Leon Afrykaƒczyk

Izaakiem”. Genesis w 21. rozdziale t∏umaczy,

mówi: „Ja nie pochodz´ z ˝adnego kraju, z ˝ad-

˝e choç Abraham uzna∏ to powiedzenie za bar-

nego miasta, z ˝adnego pokolenia. Ja jestem

dzo z∏e ze wzgl´du na swego syna, sam Bóg

synem drogi, mojà ojczyznà jest karawana

powiedzia∏, ˝e tylko od Izaaka b´dzie nazwane

i moje ˝ycie pe∏ne najbardziej nieoczekiwanych

potomstwo Abrahama. Syna zaÊ „tej niewolnicy

wydarzeƒ... Z moich ust mo˝esz us∏yszeç

uczyni´ równie˝ wielkim narodem, bo jest on

arabski, turecki, kastylijski, berber yjski, he-

twoim potomkiem”. Abraham odprawi∏ wi´c

brajski, ∏acin´ i w∏oski, poniewa˝ wszystkie te

Hagar z synem na pustyni´.

j´zyki, wszystkie zapisane w nich modlitwy
nale˝à do mnie. Ale ja nie nale˝´ do nikogo.

1
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W tym momencie historia biblijna staje si´

Nale˝´ tylko do Boga i do ziemi, i to do nich

problemem politycznym. Czy sam Bóg chcia∏

w któr yÊ z bliskich dni powróc´ [...]. Nie

odes∏ania Izmaela, wiedzàc, ˝e stanie si´ to

mam ju˝ innego pragnienia, jak tylko ˝yç po-

zarzewiem konfliktu nie tylko plemiennego,

Êród swoich przez d∏ugie, spokojne dni. I byç

ale i religijnego? Jak zdefiniowaç syna pier wo-

spoÊród wszystkich tych, któr ych kocham –

rodnego? Czy jest to pierwszy zrodzony z Abra-

pier wszym odchodzàcym. Ku temu miejscu

hama w czasie, a wi´c Izmael, czy te˝ pierwszy

ostatecznemu, gdzie nikt nie jest obcy obliczu

Por.: L. Szestow, Apofieoz biezpoczwiennosti. Opyt adogmaticzeskogo myszlenija, Sankt Pietierburg 1905.
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Stworzyciela” 2. Koncepcja ta wp∏yn´∏a na po-

Historia Abrahama zmusza do refleksji, ale

glàdy wielu ludzi. Makar Do∏goruki w powieÊci

trzeba pami´taç, ˝e warto przy tej okazji

Fiodora Dostojewskiego M∏okos staje si´ w´-

odejÊç od tradycyjnych rozwiàzaƒ i pozostaç

drowcem, co zostaje skomentowane w nast´-

sam na sam z tekstem Ksi´gi Rodzaju. W tym wy-

pujàcy sposób: „W naszym ludzie istnieje tak

padku mo˝na liczyç jedynie na ∏ask´. Jak po-

wielkie zami∏owanie do w∏ócz´gostwa, ˝e zmie-

wiedzia∏a Matka Maria (1891-1945), zamor-

nia si´ w nami´tnoÊç. Nieraz ju˝ zauwa˝y∏em.

dowana w Ravensbrück za ratowanie ˚ydów

Nasz lud to przewa˝nie w∏ócz´gi [...]. Oczywi-

i kanonizowana w 2004 roku przez patriarchat

3

Êcie jest to nabo˝ne, religijne w∏ócz´gostwo” .

konstantynopolitaƒski: „Sà dwa sposoby ˝ycia:

Abraham wyst´puje bowiem w Biblii przede

mo˝na zgodnie z prawami godnie chodziç po

wszystkim jako w´drowiec: Ur – Kanaan – Egipt

làdzie – mierzyç, wa˝yç, przewidywaç. Ale

– Kanaan. W´drówka jest w tym sensie zdà˝a-

mo˝na chodziç po wodach. A wtedy nie mo˝na

niem do Ziemi Obiecanej i samo ˝ycie staje si´

mierzyç i przewidywaç, wtedy ca∏y czas trzeba

w´drówkà.

wierzyç. Chwila niewiar y – i zaczynasz tonàç”4.
Abraham wybra∏ „chodzenie po wodach”, cho-

Z w´drówkà wià˝e si´ jeszcze jeden moment.

cia˝ w´drowa∏ przez pustyni´. Okazuje si´, ˝e

Aby wiernoÊç by∏a autentyczna, nale˝y koniecz-

„chodzenie po wodach” zawsze doprowadza

nie unikaç wszystkiego, co mo˝e jà naruszyç.

do celu.

Przez ca∏e wieki wys∏awiano zas∏ugi Abrahama,
jego pos∏uszeƒstwo, jego heroizm. Stàd nie-

Ks. Henryk Paprocki

którzy interpretatorzy zacz´li podkreÊlaç nie-

duchowny prawos∏awny,

zwyk∏à rol´ uczynków, a wi´c czynów samego

doktor teologii, wyk∏adowca Prawos∏awnego

Abrahama. Tego typu interpretacj´ zdecydo-

Seminarium Duchownego, Akademii

wanie odrzuci∏ Pawe∏ Aposto∏: „Abraham

Teatralnej i uniwersytetu w Bia∏ymstoku.

uwierzy∏ Panu i to mu poczytano jako sprawiedliwoÊç” (Ga 3,6; Rz 4,3); tym samym podstawà
zbawienia jest wiara, a nie uczynki. Nie mamy
te˝ ˝adnych powodów, ˝eby chwaliç si´ swoimi
uczynkami, gdy˝ wszystko jest dane przez Boga
z ∏aski (Rz 3,27; 4,1-4). ˚adne uczynki nie
uprzedzajà Bo˝ego mi∏osierdzia, ale sà owocem
Jego ∏aski.

2
3
4

A. Maalouf, Léon l’Africain , Paris 1986, s. 9, 474.
F. Dostojewski, Młokos , London 1992, s. 403.
Notatnik , zapis z 31 VIII 1934 roku.
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