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PYTANIE O MESJAŃSKI SENS IZAJASZOWYCH PROROCTW
O KRÓLEWSKIM POTOMKU.
CZĘŚĆ II: IZ 8,23B–9,6; 11,1-9

Poniższy tekst jest kontynuacją pierwszej części artykułu opublikowanego w po-
przednim numerze „Zeszytów Naukowych KUL”. Zostały tam nakreślone główne 
problemy hermeneutyczne w interpretacji Izajaszowych zapowiedzi potomka kró-
lewskiego, a następnie zostało poddane analizie proroctwo o Emmanuelu z Iz 7.

3. MESJAŃSKI KRÓL W IZ 8,23B–9,6; 11,1-9

Zapowiedź narodzin Emmanuela znajduje swoje echo w dwóch innych teks-
tach Izajasza: 8,23b-9,6 i 11,1-9. Mimo że nie pojawia się w nich imię Emmanu-
ela, ich związek z rozdz. 7 wynika przede wszystkim ze wspólnego im motywu 
dziecka oraz szeregu elementów przynależących do toposu króla i monarchii. 
Układ kanoniczny księgi sugeruje ich ciągłość narracyjną, która jednak wydaje 
się formalnie problematyczna, głównie z powodu braku wspólnego im programu 
narracyjnego. Na bazie analizy proroctwa o Emmanuelu właściwe będzie poszu-
kiwanie w tych tekstach obrazu monarchy, jaki konstruuje prorok, oraz zweryfi-
kowanie, w jakim stopniu możliwa jest interpretacja mesjańska tej postaci. Taki 
kierunek badania jest konsekwencją przekonania, iż sam Izajasz poszukiwał zro-
zumienia swojego proroctwa o Emmanuelu. Dwa kolejne teksty z rozdz. 9 i 11 
stanowiłyby autonomiczne proroctwa, będące zarazem rodzajem relektury wy-
roczni o Emmanuelu. Ich omówienie, służące lepszemu zrozumieniu Iz 7, obej-
mie próbę ustalenia kontekstu ich powstania, następnie prezentację motywów 
królewskich i wreszcie pytanie o ich charakter mesjański.

3.1. IZ 8,23B–9,6: ZWIĄZEK KRÓLA Z OSOBĄ JAHWE

Redakcyjne pochodzenie drugiego z Izajaszowych tekstów zapowiadających 
królewskiego potomka jest sygnalizowane przez praktycznie wszystkich komen-
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tatorów. Tradycyjnie zwraca się uwagę na wprowadzenie narracyjne w w. 23b, 
które antycypuje treść wyroczni jako swoisty klucz teologiczno-historyczny1. 
Następująca dalej wyrocznia w 9,1-6 rozpoznawana jest przez wielu egzegetów 
jako rodzaj indywidualnego psalmu dziękczynnego, lecz wewnątrz tej jednostki 
zauważa się szereg napięć, wśród których należy wymienić: problem skorelo-
wania czasowego opisywanych w niej wydarzeń, różne gatunki literackie oraz 
odmienne perspektywy geograficzne w ww. 1-4 i 5-62. Wreszcie znaczna część 
komentatorów uznaje ostatni człon w. 6: „żarliwość (qinat) Jahwe Zastępów tego 
dokona” za późniejszy dodatek, dzięki któremu pieśń dziękczynna nabrałaby jed-
noznacznie charakteru prorockiego3.

3.1.1. Problem Izajaszowego autorstwa rozdz. 9

Wyniki krytyki redakcji Iz 8,23b–9,6 pokazują, że niemożliwe jest właści-
wie odtworzenie procesu powstania tego tekstu, przez co problem jego redakcji 
zostaje ostatecznie sprowadzony do pytania o czas, w jakim te różne fragmenty 
zostały zespolone w obecną jednostkę4. Ustalenie tego momentu miałoby pomóc 

1 H. S t r a u s s, Messianisch ohne Messias. Zur Überlieferungsgeschichte und Interpretation 
der sogenannten messianischen Texte im Alten Testament, Europäische Hochschulschriften: Reihe 
23, Teologie, Bd. 232, Frankfurt a.M.–Bern–New York 1984, s. 34; por. J. B l e n k i n s o p p, Isaiah 
1–39. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 19, New York 2000, s. 242; B.S. 
C h i l d s, Isaiah. A Commentary, The Old Testament Library, Louisville–London–Leiden 2001, 
s. 80.

2 W przypadku form czasownikowych praktycznie niemożliwe jest formalne mówienie 
o wspólnej perspektywie chronologicznej, gdyż w ww. 1-3 występuje czas przeszły, w w. 4 – przy-
szły, w ww. 5-6a – przeszły i przyszły, zaś w w. 6b – przyszły (szczegółową analizę poziomów 
czasowych w tym tekście można znaleźć u H. Bartha (Jes 8,23b–9,6, w: Studien zum Messiasbild 
im Alten Testament, red. U. Struppe, SBAB 6, Stuttgart 1989, s. 204-207). 

Jeśli chodzi o gatunek literacki, ww. 1-4 są bliskie indywidualnej modlitwie dziękczynnej, 
ww. 5-6 zaś są refleksem ceremoniału królewskiego związanego z narodzinami lub, co bardziej 
prawdopodobne, z wstąpieniem na tron nowego króla, czemu towarzyszyłoby nadanie „imion 
tronowych” (w. 5) i wyrocznia królewska (w. 6). Szerzej te kwestie omawiają Wildberger (Isaiah 
1–12, A Continental Commentary, Augsburg 1991 [oryg. niem. 1980], s. 387-389) oraz Barth (Jes 
8,23b–9,6, s. 208-216).

Różny kontekst geograficzny wynikałby ze wzmianki w w. 3 o Madianitach, która wzmoc-
niona jeszcze nazwami geograficznymi w w. 23b zakładałaby w ww. 1-4 opis sytuacji Króle-
stwa Północnego podbitego (częściowo) przez Asyrię. Tłem dla wyroczni królewskiej w ww. 5-6 
jest w oczywisty sposób Jerozolima i Juda. Odmienne perspektywy geograficzne rodzą problem 
spójności teologiczno-historycznej tych dwóch tekstów, jeśliby uznać (za A. Altem), że wiado-
mość o nowym królu w Judzie miałby być źródłem radości dla mieszkańców Izraela (por. W.A.M. 
B e u k e n, Jesaja 1–12, HThKAT, Freiburg–Basel–Wien 2003, s. 239-240).

3 Por. O. K a i s e r, Isaiah 1–12. A Commentary, Old Testament Library, London 19964 [oryg. 
niem. 1973], s. 215.

4 Taki postulat wysuwa W.A.M. Beuken (Jesaja 1–12, s. 240), który w praktyce podejmowany 
jest przez większość komentarzy.
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w identyfikacji króla zapowiadanego przez proroctwo. Zasadnicza dla tej kwe-
stii pozostaje relacja między w. 23b, mówiącym o wyzwoleniu terenów Izraela 
spod dominacji asyryjskiej5, a ww. 5-6a – zapowiadającymi w takim właśnie 
kontekście historycznym nowego potomka królewskiego. W zależności od in-
terpretacji wydarzeń opisywanych w w. 23b, które znajdują później swoje roz-
winięcie w dalszej części proroctwa, egzegeci utożsamiają zapowiadaną osobę 
króla w ww. 5-6 z Joaszem, Ezechiaszem, bądź też z Jozjaszem6. Tę listę należy 
uzupełnić o głos tych komentatorów, którzy opowiadają się za pochodzeniem 
powygnaniowym całej wyroczni, przez co – wobec braku możliwości odniesie-
nia wyroczni do aktualnego władcy – zapowiadałaby ona przyszłe odrodzenie 
tej instytucji w Izraelu7.

Jakie zająć stanowisko wobec powyższych propozycji, czy też w ogóle wo-
bec problemów redakcyjnych Iz 8,23b–9,6? Po pierwsze, należy uznać, że po-
mimo redakcyjnego charakteru tego proroctwa, jego zasadniczy tekst pochodzi 
od Izajasza. Przemawia za tym wiele nawiązań formalnych i treściowych pieśni 
dziękczynnej z 9,1-4 do zapowiedzi ukarania Asyrii w 10,24-278. Ten ostatni 
tekst został zidentyfikowany – na bazie wystąpień formuły „i stanie się owego 
dnia” (ww. 20.27) – jako powstały po roku 722, a tym samym jako związany 
z osobą Izajasza. Również wyrocznia dotycząca potomka królewskiego z 9,5-6,
w jakimś stopniu zależna od jerozolimskiego ceremoniału królewskiego, jak 
również mająca w tle egipskie „tytuły tronowe”, zawiera w sobie sformułowania 
typowe dla Izajasza9. Po drugie, błędem jest zakładanie, iż moment powstania 

5 Możliwość interpretacji tego wiersza zależy od: 1) ustalenia sensu czasowego występują-
cych w nim dwóch czasowników w perfectum („upokorzyć” i „okryć sławą”): czas zaprzeszły 
i przeszły, dwa czasy przeszłe, czas przeszły i przyszły; 2) sensu paralelnych terminów ri’šôn 
i ’ah ărôn: sens czasowy – dawniejsze czasy i przyszłe, czy też sens osobowy tych terminów – ich 
referentem konkretny władca; 3) relacji między nazwami geograficznymi w strukturze paralelnej 
tego wiersza: chodzi o identyczne, czy też różne krainy. Z komentarzy omawiających te problemy 
należy polecić przede wszystkim: W i l d b e r g e r, Isaiah 1–12, s. 393-395, oraz B e u k e n, Jesaja 
1–12, s. 244-245.

6 Cel pracy pozwala ograniczyć się do wspomnienia wybranych przedstawicieli danego sta-
nowiska. Zarazem wskazana bibliografia pozwala zapoznać się z przesłankami, na których budo-
wana jest dana teza. Za Joaszem opowiada się M.B. Crook (Suggested Occasion for Isaiah 9,2-7 
and 11,1-9, JBL 68 (1949), s. 213-224), za Ezechiaszem optuje M.A. Sweeney (Isaiah 1–39 with 
an Introduction to Prophetic Literature, FOTL 16, Grand Rapids–Cambridge 1996, s. 180-186), 
Jozjasza sugeruje H. Barth (Jes 8,23b–9,6, s. 225-226). 

7 Takie jest stanowisko np. O. Kaisera (Isaiah 1–12, s. 216-217).
8 Od strony leksykograficznej łączy te dwa teksty przede wszystkim pole znaczeniowe uci-

sku: matṭẹ̄h w 9,3 i 10,24.26; šēbet ̣ w 9,3 i 10,24; sōbel w 9,3 i 10,27; ‘ōl w 9,3 i 10,27; Madian 
w 9,3 i 10,26.

9 Rdzeń yld („dziecko”, „urodzić się”) oraz termin „syn” w w. 5 semantycznie jest czytelnym 
nawiązaniem do proroctwa o Emmanuelu (7,14). Z innych zwrotów pochodzących bez wątpienia 
od Izajasza wymienić należy przede wszystkim wyrażenie „Bóg mocny” (’ēl gibôr w 9,5 i 10,21) 
oraz dwumian „prawo i sprawiedliwość” (9,6 i 1,27; 5,7.17).
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proroctwa musi korespondować z czasem, w którym miałoby się ono spełnić. 
Praktycznym wyrazem tego przekonania jest próba związania klęski Asyrii z pa-
nowaniem Ezechiasza lub Jozjasza. Z jednej strony, jak zauważa B.S. Childs, jest 
to „historycyzowanie”, które narzuca prorockiej wypowiedzi charakter wyłącz-
nie polityczny10. Z drugiej zaś strony powyższe propozycje pośrednio interpre-
tują ten tekst jako proroctwo ex eventu, co właściwie prowadzi do odmówienia 
Izajaszowi możliwości wypowiedzi zorientowanej ku przyszłości. Ta wcale nie 
musi być „eschatologiczna” w sensie czasowym, co zostało już zaobserwowane 
w proroctwie o Emmanuelu, gdzie walor eschatologiczny wynika z nowej jakości 
władcy zapowiadanego przez proroka. Dlatego też dalsza analiza podejmie pyta-
nie o obraz króla, który Izajasz kreśli w 8,23b–9,6.

3.1.2. Obraz króla w Iz 9

Ww. 5-6, zapowiadające nowego króla, zostają wpisane w szerszy kontekst 
proroctwa przez wprowadzający je spójnik „ponieważ”, identyczny jak w ww. 
3.4. W ten sposób osoba króla, oprócz wydarzeń końca wojny (w. 3) i zniszczenia 
wszelkich śladów obcej dominacji (w. 4), stanowi źródło radości ludu (w. 2). Całość 
tych wydarzeń jest podporządkowana w. 1, który obrazem światła rozświetlającego 
mroki zapowiada zbawczą obecność Boga pośród swego ludu11. Wyrocznia akcen-
tuje zatem przede wszystkim aktywność Boga, który wyzwala naród z niebezpie-
czeństwa zewnętrznego, a poprzez nowego króla zapewnia mu ład i porządek we-
wnętrzny, oparty na prawie i sprawiedliwości. Rekonstrukcja obrazu króla w ww. 
5-6 musi zatem uwzględnić jego odniesienie do Boga (w. 5) i do ludu (w. 6).

Nie można wykluczyć, że w. 5 inspiruje się obrzędem koronacji nowego króla 
w Jerozolimie, poświadczonym przez 2 Krl 11,12 (król Joasz), ani też zaprzeczyć, 
że w tle imion tronowych znajduje się egipska tytulatura towarzysząca introni-
zacji nowego faraona. Wydaje się jednak, że w. 5 w obecnym swoim kształcie 
jest oryginalną konstrukcją myślową Izajasza, idącą w kilku elementach przeciw 
tym dwóm swoistym aksjomatom egzegezy tego wiersza. W relacji do ceremo-
niału związanego z dworem jerozolimskim prorok nie przywołuje sugerowanej 
w świetle Ps 2,7 formuły prawnej adopcji króla jako syna ze strony Jahwe. Wypo-

10 B.S. C h i l d s, Isaiah, 80.01.
11 Por. H.-P. M ü l l e r, Uns ist ein Kind geboren... Jes. 9,1-6 in traditionsgeschichtlicher Sicht, 

EvTh 21 (1961), s. 413. Motyw światła jako symbol zbawiającego Boga jest klasyczną metaforą 
w Biblii hebrajskiej (por. Ps 27,1; 36,10; 89,16; 56,14 etc.), która w powiązaniu z motywem „mroku 
śmierci” (sạlmâwet) staje się obrazem wyjścia z sytuacji Szeolu i niebytu (por. Hi 10,21-22; Ps 
107,10.14). Sytuację odwrotną od tej w Iz 9,1 zapowiadają, w kontekście Dnia Jahwe, Am 5,8 i Jr 
13,16. Można zatem postawić tezę, iż symbol ciemności i światła w w. 1 sytuuje proroctwo w kon-
tekście eschatologicznym (por. G.I. V l k o v á, Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. 
Uno studio tematico dell’alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia, Tesi Gregoriana. Serie 
Teologia 107, Roma 2004, s. 129).
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wiadając się w imieniu ludu: „dziecię się nam narodziło, syn został nam dany”12, 
Izajasz nawiązuje do proroctwa o Emmanuelu (7,14), które poddaje interpretacji 
w kluczu monarchicznym. W świetle 1 Krl 3,6 syntagma „dać syna” wyraża za-
angażowanie się Boga w podtrzymywanie dynastii Dawidowej13. Zapowiadany 
król wyłamuje się jednak ze znanego dotąd wyobrażenia monarchy z rodu Da-
widowego, gdyż prorok, odnosząc do niego tytuły właściwe Jahwe, idzie dalej 
niż przewidywała to ideologia monarchiczna. W jakim stopniu Izajasz rzeczy-
wiście wzorował się w tym na rytuale egipskim, jak dowodzą tego G. von Rad 
i H. Wildberger14, pozostaje wciąż przedmiotem debaty egzegetycznej. Analogie 
są niewątpliwe, ale też zauważalne są pewne różnice: egipskie formuły są wy-
powiadane przez bóstwo i liczą one pięć, a nie cztery tytuły15. Poza tym podob-
na tytulatura występuje też w tekstach asyryjskich, co zdaniem R.A. Carlsona 
świadczyłoby o polemice Izajasza z tytułami, jakimi posługiwał się Tiglat-Pile-
ser III16. Paralele asyryjskie dowodzą raczej, że w starożytności powszechna była 
sakralna koncepcja monarchii, która w Izraelu nie przyjęła się ze względu na zu-
pełnie inną koncepcję Jahwe niż bóstwa pogańskie. Tym bardziej więc zaskakuje 
śmiałość Izajasza w przywołaniu czterech tytułów w w. 5, które, poza ostatnim, 
w Biblii hebrajskiej odnoszone są tylko do Jahwe. 

Pierwszy tytuł – pele’ yô‘ēs  ̣(„Twórca przedziwnych planów”) – łączy się 
z osobą Boga przez rzeczownik pele’. Oznacza on cuda w sensie wielkich zbaw-
czych wydarzeń z historii zbawienia (por. Wj 15,11; Ps 77,12.15; 78,12; 88,11; 
etc.). W Księdze Izajasza podmiotem czasownika zbudowanego na tym samym 

12 Taka identyfikacja podmiotu mówiącego w w. 5 zakłada tożsamość osób zawartych w za-
imku „nam” z grupą wyrażoną podobnym zaimkiem w imieniu Emmanuel. Nie ma żadnej posta-
wy sądzić, iż mówiącym w analizowanym fragmencie byłby dwór niebieski, przyjmujący z radoś-
cią do swojego grona nowego króla jako syna Jahwe, jak twierdzą E. Jacob (Esaďe 1–12, CAT 7a, 
Genève 1987, s. 138), oraz J.J.M. Roberts (Whose Child Is This? Reflections on the Speaking Voice 
in Isaih 9:5, HThR 90 (1997), s. 129).

13 Por. T. L e s c o w, Das Geburtsmotif in den messianischen Weissagungen bei Jesaja und 
Micha, ZAW 79 (1967), s. 185.

14 G. v o n  R a d, Das judäische Königsritual, ThLZ 72 (1974), s. 211-216; H. W i l d b e r -
g e r, Die Thronnamen des Messias, Jes 9,5b, ThZ 16 (1960), s. 314-323 (por. tenże, Isaiah 1–12, 
s. 402-406). Wildberger przekonanie o zależności Izajasza od egipskich tekstów intronizacyjnych 
buduje na tytułach, które otrzymał faraon Harmhab: 1) Mocny byk, Zręczny w planach; 2) Wielki 
ze względu na cudy w Karnak; 3) Nasycony prawdą stwórca dwóch krajów; 4) Zeserkheprure 
(=Promieniujący naturą Re), Setepnere (=Wybrany przez Re); 5) Mernamon (=Umiłowany przez 
Amona), Harmhad (=Horus świętujący) obdarowujący życiem.

15 B l e n k i n s o p p, Isaiah 1–39, s. 248.
16 R.A. C a r l s o n, The Anti-Assyrian Character of the Oracle in Is. IX 1-6, VT 24 (1974), 

s. 130-135. Podobne wnioski wysuwa P.D. Wagner (A Re-Examination of Isaiah IX 1-6, VT 42 
(1992), s. 103-112). Zdaniem Carlsona wybór czterech tytułów przez Izajasza byłby wyrazem jego 
polemiki z tytułem przysługującym władcom asyryjskim: „król czterech stron świata” (s. 133). 
Jeszcze sugestywniejsze jest zestawienie Izajaszowego tytułu pele’ yô‘ēs ̣ („Twórca przedziwnych 
planów”) z drugim członem imienia Tiglat-Pilesera (s. 133). 
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rdzeniu jest wyłącznie Bóg: 25,1; 28,29 (tu tytuł hiplî’ ‘ēnāh – „Przedziwny w ra-
dzie”); 29,14. Planowanie i realizowanie zdumiewających czynów zbawczych jest 
prerogatywą Boga. Określenie „Bóg mocny” (’ēl gibbôr) zostaje jednoznacz-
nie odniesione do Jahwe przez samego Izajasza w 10,21. Identyczna idea Boga, 
dopełniona przymiotnikiem „wielki” (hā’ēl haggādōl haggibbôr), pojawia się 
w Pwt 10,17; Jr 32,18; Ne 9,32. Jedynie Ps 45,4 określa króla mianem ’ēl. Trzeci 
tytuł „Ojciec na wieki” (’ăbî‘ad) jest już bliższy teologii królewskiej, która wy-
rażała życzenie, by król, jego imię i panowanie trwało na wieki (por. 2 Sm 7,16; 
Ps 21,5; 72,5.17; 132,11-14). Normalnie jednak król pozostawał w relacji synow-
skiej z Jahwe (2 Sm 7,14), przez co użycie przez Izajasza tytułu „Ojciec” wchodzi 
ponownie w zakres właściwości Boga. Wprawdzie w Iz 22,21 tytuł ten przypisa-
ny jest Szebnie, zarządcy pałacu królewskiego, wobec którego wskazuje zadanie 
troszczenia się o powierzonych mu mieszkańców Jerozolimy, lecz połączenie go 
z przyimkiem ‘ad sugeruje ojcostwo bez końca, co jest możliwe tylko w odniesie-
niu do Boga. Tylko ostatni z tytułów ma wymiar ziemski17. Jako „książę pokoju” 
(śar šālôm), król ma za zadanie zapewnić swoim podanym stan pomyślności, 
błogosławieństwa i szczęścia. Realizacja tej funkcji w przypadku króla jest jed-
nak możliwa tylko dzięki Bożemu błogosławieństwu (por. 1 Krl 2,33; 1 Krn 22,9; 
Ps 72,3.7; Iz 39,8; Mi 5,4).

Następujący dalej w w. 6a opis panowania zapowiadanego władcy rozwija 
ostatni z nadanych mu tytułów. Zostaje podkreślona stałość i trwałość jego wła-
dzy („wielkie panowanie w pokoju bez końca na tronie Dawida”), która zasadzać 
się będzie na „prawie i sprawiedliwości”. Taka wizja monarchii nawiązuje do 
ideologii panującej na dworze królewskim w Jerozolimie. Czytelna jest aluzja do 
Bożej obietnicy „umocnienia tronu” Dawida z proroctwa Natana (ten sam czas. 
kwn w 2 Sm 7,16; por. 1 Krl 2,12). Prawo i sprawiedliwość są natomiast kilka-
krotnie wspominane w Biblii hebrajskiej jako podstawa tronu królewskiego (Ps 
89,15; por. 97,2; Prz 16,12; 20,18). Pomimo konwencjonalności tego obrazu, pro-
rok przynosi dwie istotne informacje na temat roli króla. W pieśni o winnicy (Iz 
5,1-7) Izajasz wyraża tonem oskarżycielskim rozczarowanie Boga sytuacją, jaka 
panuje w Judzie: Bóg „oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, prawa, 
a oto krzyk (grozy)” (w. 7). W tej perspektywie zadaniem króla będzie „umoc-
nienie i utwierdzenie królestwa18 prawem i sprawiedliwością”, czyli przywróce-
nie właściwego kształtu społeczności rozdartej przemocą i niesprawiedliwością. 
Przy tym Izajasz, mimo że mówi o „królestwie” (mamlākāh), nie odnosi do zapo-

17 J. Goldingay sugeruje, iż termin śar w Iz 9,5 ma znaczenie militarne (nie „książę”, lecz 
„dowódca”), przez co przywoływałby ideę „Jahwe Zastępów”. W ten sposób należałoby również 
czwarty tytuł uznać za ekskluzywne określenie Boga (The Compound Name in Isaiah 9,5[6], CBQ 
61 (1999), s. 242-243). Problem jednak w tym, że Izajasz nie używa tego terminu w kontekście 
wojskowym (por. 1,23; 3,3.4.14).

18 Suf. 3 sg f z nota accusativi odnosi się nie do „tronu” (kissē’ jest rodzaju męskiego), lecz do 
królestwa (mamlākāh). 
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wiadanego władcy tytułu „króla” (melek), lecz sięga po terminologię budowaną 
na rdzeniu śrh: śar („książę” w w. 5b) i miśrāh („władza” w ww. 5a.6a). Pozycja 
osoby określanej tym mianem jest podporządkowana władzy króla (por. relację 
między śar i melek w Rdz 12,15; Lb 22,13.35; Jr 25,19; 38,17-18). Prorok zatem 
konsekwentnie podkreśla, iż jedynym królem w Jerozolimie jest Jahwe (por. 6,1), 
zaś zasiadający na tronie Dawidowym jest tylko Jego pełnomocnikiem, manda-
tariuszem.

3.1.3. Pytanie o mesjański charakter proroctwa

Czy zatem w. 6 relatywizuje w jakimś stopniu wymowę imion z w. 5, na-
danych nowemu władcy? W perspektywie całości wyroczni należy uznać, iż 
zapowiadany król stanowi jeden z elementów zbawczej inicjatywy Boga19, co 
późniejszy redaktor wzmocnił zamykającym proroctwo zdaniem o „żarliwości” 
Boga, która jest gwarantem przyszłej realizacji tego słowa. Ta perspektywa jest 
eschatologiczna, co sygnalizuje już na samym początku symbolika światła. Po-
dobnie jak w rozdz. 7, także w tym proroctwie kwestia czasu jest wtórna. Użyte 
w wyroczni perfecta podkreślają, że przyszłe zbawienie jest już in actu, zaś jego 
ostateczną realizację zapewnia osoba Boga. Na pierwszy plan wysuwa się inna 
kategoria eschatologiczna, związana z absolutnie nową jakością Bożego wkro-
czenia w ludzką historię. W Izajaszowym opisie nowego władcy słychać bez wąt-
pienia głos krytyki dotychczasowego modelu władzy monarchicznej20. Każde 
z czterech imion dotyka krytycznie innego aspektu instytucji monarchii: relacji 
króla z Bogiem („Bóg mocny”) i z ludem („Ojciec na wieki”), jego umiejętności 
realizowania Bożych planów wobec ludu („Twórca przedziwnych planów”), jak 
i rzeczywistych rezultatów jego władzy („Książę pokoju”). Na tym tle wyrocz-
nia stanowi wizję idealnej monarchii, w której władzę sprawuje idealny król21. 
Nadzieja Izajasza jest niewątpliwie osadzona w historii Judy i Izraela, co wynika 
chociażby z faktu, że jest wypowiadana wobec konkretnych słuchaczy żyjących 
w określonej historycznie czasoprzestrzeni. W ten kontekst wpisuje się postać 
idealnego króla, którego charakterystyka wychodzi jednak poza ramy ludzkiego 
wyobrażenia monarchii. 

Trudność interpretacji tej figury płynie przede wszystkim z nadanych mu 
imion. Trzy pierwsze są właściwe samemu Bogu, przez co pojawia się propozy-
cja, by tylko ostatni tytuł związać z zapowiadanym władcą, zaś trzy wcześniej-

19 H.G.M. W i l l i a m s o n, The Messianic Texts in Isaiah 1–39, w: King and Messiah in Israel 
and the Ancient Near East. Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, red. J. Day, JSOT.
S 270, Sheffield 1998, s. 255.

20 Tak interpretuje G. von Rad (Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986 (oryg. niem. 
1960), s. 494). 

21 Por. M.E.W. T h o m p s o n, Isaiah’s Ideal King, JSOT 24 (1982), s. 83.
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sze uznać za rodzaj wyznania wiary w Jahwe22. Beuken podkreśla, iż tytuły te 
nie mają wartości ontologicznej, lecz niosą w sobie tylko walor funkcjonalny23. 
Zatem jako imiona o charakterze teoforycznym nie tyle kwalifikowałyby osobę, 
która je nosi, ile raczej czyniłyby z niej swoiste medium objawiające transcen-
dentną obecność Boga w ludzkiej historii. W ten sposób imiona te zbliżałyby się 
w swojej funkcji do znaczenia imienia Emmanuel. Równocześnie zawierałyby 
program działania idealnego władcy, który winien swoje panowanie budować na 
modelu władzy sprawowanej przez Jahwe24. 

Na ile można uznać tego idealnego władcę za postać mesjańską? Nawet ci 
egzegeci, którzy próbują go identyfikować z konkretnym królem z historii Judy 
(Izraela), przyznają, iż brak w proroctwie przesłanek, by sądzić, iż było ono pisane 
z myślą o konkretnym władcy25. Próżno szukać we współczesnych i późniejszych 
Izajaszowi królach ucieleśnienia nakreślonego przez niego ideału monarchii. Me-
sjańskość tego tekstu nie wynika jednak z rozczarowania kolejnymi władcami 
Judy czy też w ogóle z upadku tej instytucji na skutek wygnania babilońskie-
go. Mesjański charakter zapowiadanego władcy nie jest też tylko wypadkową 
funkcji, jaką będzie pełnił z mandatu Bożego. Jeśli bowiem trzy pierwsze tytuły 
pozostają w tej samej relacji do tej postaci, co czwarte imię – a nic nie wskazuje 
na inny związek – to proroctwo zapowiada boską naturę tego króla, co trudno 
wytłumaczyć, odwołując się jedynie do sakralnej ideologii królewskiej właści-
wej starożytnemu Wschodowi26. Twierdzenie Blenkinsoppa o „niespecyficzności 
języka tej wyroczni, pozwalającej na wielokrotne jej wykorzystanie w różnych 
okolicznościach”27, jest bezpodstawne, gdyż Izajasz zapowiada kogoś więcej niż 
tylko idealnego króla. Sens tego proroctwa nie wyczerpuje się w życzeniu lep-
szej monarchii, lecz przede wszystkim służy wyrażeniu wiary Izraela, że boski 
monarcha – Mesjasz – zastąpi raz na zawsze wszystkich nieudolnych ludzkich 
władców, dalekich od ideału władzy Jahwe28. W nim sam Jahwe urzeczywistni 
swój zamysł zbawienia wobec ludzkiej historii.

22 G o l d i n g a y, The Compound Name, s. 243. Teza Goldingaya nie do końca jest konsekwen-
tnie budowana: na jakiej zasadzie rozdzielić referentów czterech tytułów, skoro wyrocznia przy-
pisuje je jednoznacznie nowemu królowi; jeśli imiona mają wyrażać „kluczowe prawdy o Bogu”, 
dlaczego Izajasz pominął fundament swojej teodycei, którą jest „świętość” Jahwe?

23 B e u k e n, Jesaja 1–12, s. 251.
24 B l e n k i n s o p p, Isaiah 1–39, s. 250.
25 Tak np. S w e e n e y, Isaiah 1–39, s. 182, który dodaje jeszcze, iż w samym tekście Iz 9,1-6 

brak jakichkolwiek odniesień historycznych.
26 Por. L. S t a c h o w i a k, Księga Izajasza 1–39. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 

PŚST 9.1, Poznań 1996, s. 231.
27 B l e n k i n s o p p, Isaiah 1–39, s. 248.
28 Por. C h i l d s, Isaiah, s. 81.
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3.2. IZ 11,1-9: MESJAŃSKI KRÓL GWARANTEM BOŻEGO ŁADU W ŚWIECIE

Ostatni z Izajaszowych tekstów nawiązujących poprzez motyw dziecka do 
proroctwa o Emmanuelu znajduje się w 11,1-9. Wyrocznia ta wyraża nadzieję na 
nastanie nowego królestwa z nowym monarchą z domu Jessego, który przyniesie 
powszechny i całkowity pokój na świecie. 

3.2.1. Problem Izajaszowego autorstwa 

Dyskusja nad autorstwem proroctwa z Iz 11 skupia się na kilku kwestiach, 
które razem rzucają światło na pochodzenie tego tekstu. Debata dotyczy najpierw 
delimitacji wyroczni, od czego zależy ustalenie kontekstu literackiego, a tym sa-
mym rozpoznanie kontekstu historycznego, w jaki została ona wpisana przez re-
daktora odpowiedzialnego za obecny kształt Iz 1–12. Wobec tak wyznaczonych 
granic proroctwa zostanie najpierw postawione pytanie o jego jedność literacką, 
a następnie zostanie podjęta analiza jego redakcji. 

Tradycyjne ujęcie granic wyroczni wewnątrz 11,1-9 sugeruje, iż stanowi ona 
zamknięte w sobie, hermetyczne proroctwo o nowym królu judzkim. Tymczasem 
od strony syntaktycznej początek nowej jednostki należałoby widzieć w 10,33. 
Otwierającej ten wiersz partykule hinnēh towarzyszy imiesłów, który zapocząt-
kowuje łańcuch weqatal, kończący się w 11,9. Za związkiem 11,1 z 10,33-34 prze-
mawia wspólny im motyw roślinny: ściętym drzewom, symbolizującym w ww. 
33-34 ukaraną pychę Asyrii, w. 1 przeciwstawia pęd wyrastający z pnia Jessego, 
będący obrazem nowego władcy Judy29. W perspektywie synchronicznej zatem 
proroctwo powstałoby w kontekście zagrożenia Jerozolimy przez inwazję asy-
ryjską, opisaną w 10,27a-32. Nie znaczy to, że na bazie opisanej tam marszruty 
Asyryjczyków możliwe jest ustalenie, czy chodziłoby o kampanię Tiglat-Pilesera 
III podczas wojny syro-efraimskiej (734-732), czy o wyprawę Sargona II z 711 r. 
przeciw zbuntowanemu Aszdodowi, czy też o oblężenie Jerozolimy przez Sen-
nacheryba w 701 r. Nie ma jednak wątpliwości, że redaktor Iz 1–12 łączy w ten 
sposób powstanie tego tekstu z osobą Izajasza. 

29 Nie można się zgodzić z opinią Wildbergera (Isaiah 1–12, s. 463), że Iz 11,1 wprowadza 
temat nieprzygotowany przez rozdz. 10. Jak dowodzi W.A.M. Beuken (Jesaja 1–12, s. 304-305), 
rozdz. 10–11 tworzą rodzaj dyptyku, w którym zostają przeciwstawieni król Asyrii i nowy król 
Dawidowy. Skontrastowanie tych postaci poprzez zestawienie dwóch odrębnych chronologicz-
nie wydarzeń (ukarania Asyrii – rozdz. 10; odrodzenia Judy – rozdz. 11) jest wynikiem pracy 
redakcyjnej, która nałożyła na siebie perspektywy czasowe zapowiadanych zdarzeń. Podobnie: 
H. S e e b a s s, Herrscherverheißungen im Alten Testament, Biblisch-theologische Studien 19, 
Neukirchen-Vluyn 1992, s. 19; O.H. S t e c k, „...ein kleiner Knabe kann sie leiten”. Beobachtun-
gen zum Tierfrieden in Jesaja 11,6-8 und 65,25, w: Fs. H.D. Preuß, Alttestamentlicher Glaube und 
Biblische Theologie, Stuttgart–Berlin–Köln 1992, s. 107.
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Kwestia końca wyroczni jest związana z wystąpieniem w w. 10 imienia Jes-
se: w w. 1 mowa jest o „pniu (gēza‘) Jessego”, zaś w w. 10 o „korzeniu (šōreš) 
Jessego”. Powtórzenie słowa nie stanowi jeszcze o inkluzji, gdyż użyte jest ono 
w różnych konstrukcjach przydawkowych, przy czym w w. 10 zwrot ten ma już 
znaczenie kolektywne. Otwierająca w. 10 formuła czasowa: „i stanie się owego 
dnia” w funkcji terminu początkowego pojawia się również w w. 11. Ponadto 
należy zauważyć, że w. 10 przejmuje motyw „znaku” (nēs) z w. 12, w którym 
syntagma wykorzystująca ten termin jest właściwa Izajaszowi, na co wskazuje jej 
obecność w 5,2630. To pozwala sądzić o redakcyjnym pochodzeniu w. 10, który 
jako pomost między ww. 1-9 i 11-16 stanowi równocześnie interpretację wcześ-
niejszych wobec niego proroctw pochodzących od Izajasza31.

Przekonanie o Izajaszowym autorstwie wyroczni 11,1-9 musi zostać zwe-
ryfikowane przez spojrzenie diachroniczne. W krytyce redakcji tego tekstu za-
uważa się pewien skrót myślowy niektórych komentatorów, którzy odmawiają 
autorstwa Izajaszowi tam, gdzie dany motyw tematyczny otrzymuje szersze po-
głębienie w literaturze prorockiej wygnaniowej i powygnaniowej (w tym rów-
nież w Iz 40–66). Od strony formalnej teza ta jest nieuzasadniona, gdyż – jak 
pokazuje to analiza semantyczna Iz 11,1-9 – słownictwo tam występujące jest 
podejmowane przez Izajasza w innych jego wyroczniach32. Przyjmując jednak 
punkt widzenia krytyków jego autorstwa, należy przede wszystkim ustosunko-
wać się do dwóch motywów: obrazu pędu wyrastającego z pnia (w. 1) oraz wizji 
rajskiego pokoju w ww. 6-9. Na podstawie motywu „pnia Jessego” (gēza‘ yišay) 
część egzegetów wnioskuje, iż powstał on po roku 586 jako symbol ściętego, 
a przez to martwego drzewa królewskiego rodu Dawida33. Z pozostałych jednak 
wystąpień terminu „pień” w Biblii hebrajskiej (por. Hi 14,8; Iz 42,24) nie wy-
nika wcale, że obraz ten wskazuje na moment śmierci drzewa (dynastii). Pień 
wprawdzie jest ścięty, lecz jego korzenie tkwiące w ziemi będą zaczątkiem no-
wego życia. Ilekroć umierał król, drzewo rodziny królewskiej było jakby ścięte, 
ale z tego samego pnia wyrastała odrośl – nowy król34. Zatem z w. 1 nie można 

30 Argumenty za Izajaszowym pochodzeniem 5,26 prezentują H. Wildberger (Isaiah 1–12, 
s. 227) oraz W.A.M. Beuken (Jesaja 1–12, s. 146-147).

31 Takie stwierdzenie nie przeczy redakcyjnym interwencjom w tych tekstach, szczególnie 
w ww. 11-16, co było już wspomniane przy okazji analizy formuły „i stanie się owego dnia” w Iz 
7,18.21.23. Niezależnie od tego, czy ostatnią redakcję usytuuje się w czasach Jozjasza, czy też 
w okresie powygnaniowym, będzie ona efektem pracy na materiale pochodzącym od Izajasza.

32 Szczegółowe zestawienie zob. W i l d b e r g e r, Isaiah 1–12, s. 466-468; E. J a c o b, Esaďe 
1–12, s. 161.

33 Tę opinię wyrażają m.in.: G.B. Gray (A Critical and Exegetical Commentary on the Book of 
Isaiah, ICC, Edinburgh 1912, s. 215), O. Kaiser (Isaiah 1–12, s. 254), R.E. Clements (Isaiah 1–39, 
NCBC, Grand Rapids–London 1980, s. 122).

34 W. M a, Until the Spirit Comes. The Spirit of God in the Book of Isaiah, JSOT.S 271, Shef-
field 1999, s. 35. Stąd też właściwsza byłaby już interpretacja M.A. Sweeneya, który ścięty pień 
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wnioskować o pochodzeniu powygnaniowym wyroczni. Problem właściwej in-
terpretacji tego wiersza leży w odczytaniu go w jego kontekście, który przyno-
si obraz powalonych przez wiatr drzew (10,33-34), ale też zapowiada obecność 
innego „wiatru”, którym jest Duch Jahwe (11,2), do czego powróci się w dalszej 
analizie semantycznej wyroczni. 

Wykluczenie natomiast Izajaszowego autorstwa w przypadku obrazu raj-
skiego pokoju w ww. 6-9 wychodzi z założenia, że jest to już wizja eschatolo-
giczna i mesjańska, która winna być obca prorokowi żyjącemu w drugiej poło-
wie VIII w. przed Chr. Kluczowym argumentem byłby w. 9, który przejęty z Iz 
65,25, przynosiłby teologiczną interpretację obrazu pokojowo przestających 
ze sobą zwierząt35. Rajski obraz przemienionego świata nie jest jednak obcy 
starożytnemu Wschodowi, co potwierdza wiele paralel pozabiblijnych wcześ-
niejszych od Izajasza, udokumentowanych przez H. Wildbergera36. Podobną 
metaforykę zwierzęcą dla oddania eschatologicznej przyszłości pełnej pokoju 
można znaleźć również u Oz 2,20. Problem zatem nie leży w Izajaszowym au-
torstwie tej symboliki, gdyż ta pojawiała się już przed nim, lecz w odczytaniu 
jej orędzia. Co do Iz 65,25, należy raczej mówić o jego zależności od Iz 11,6-9, 
gdyż w istocie jest on kompilacją ww. 6-7 i 9. Stosując przy tym zasadę lectio 
dificilior, zauważa się, że „bardziej organicznym, zwięzłym i jasnym teolo-
gicznie” jest Iz 65,15, który przepracowuje wersję z rozdz. 11, brzmiącą jak 
„intuicja poetycko-teologiczna”37.

Na podstawie słownictwa i tematyki Iz 11,1-9 można więc twierdzić, iż po-
szczególne komponenty proroctwa swoim pochodzeniem sięgają samego Iza-
jasza. W. 1 sugeruje pewne okoliczności powstania wyroczni, lecz nie podaje 
żadnych konkretnych danych chronologicznych. Dzięki temu tekst ten mógł być 
odczytywany na tle różnych wydarzeń historycznych, które w opinii redaktorów 
mogły korespondować z pierwotną intencją wyroczni Izajasza. Bez wątpienia 
jest ona najbardziej dojrzała teologicznie ze wszystkich Izajaszowych proroctw 
o potomku królewskim, co wskazywałoby – przy uwzględnieniu jej licznych na-
wiązań do rozdz. 7 i 9 – że powstała ona po tych tekstach. Na ile jednak byłaby to 

łączy ze skrytobójczą śmiercią króla Amona (640 r. przed Chr.), zaś młody pęd z jego ośmiolet-
nim synem, Jozjaszem, który przy poparciu „ludu ziemi” objął tron po swoim ojcu (Isaiah 1–39, 
s. 204).

35 Wśród zwolenników tego stanowiska można wskazać m.in.: G.B. Graya (A Critical and 
Exegetical Commentary), O. Kaisera (Isaiah 1–12, s. 253), H. Bartha (Die Jesaja-Worte in der 
Josiazeit. Israel und Assur als Thema einer produktiven Neuinterpretation der Jesajaüber-
lieferung, WMANT 48, Neukirchen-Vluyn 1977, s. 60-62), J. Vermeylena (Du propète Isaïe 
à l’Apocaliptique, t. 1, Paris 1977, s. 275-276), Clementsa (Isaiah 1–39, s. 124).

36 W i l d b e r g e r, Isaiah 1–12, s. 464-465.
37 H. S i m i a n -Yo f r e, Testi isaiani dell’Avvento, StBi (Bologna) 29, Bologna 1996, s. 49. 

Podobną opinię wyrażają: Steck („...ein kleiner Knabe”, s. 108-109), Blenkinsopp (Isaiah 1–39, 
s. 265), Childs (Isaiah, s. 101), Beuken (Jesaja 1–12, s. 49).
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„mowa pożegnalna” posuniętego już w latach Izajasza, pozostaje tylko w sferze 
domysłów38. 

3.2.2. Obraz króla w Iz 11

Struktura wyroczni przynosi progresywną prezentację nowego króla: wycho-
dzi od zapowiedzi jego przyjścia (ww. 1-3a), następnie opisuje jego panowanie 
(ww. 3b-5), wreszcie ukazuje owoce jego rządów (ww. 6-9). Te trzy odsłony są 
potwierdzone zmieniającym się polem semantycznym: w obwieszczeniu jego 
wystąpienia dominuje metaforyka roślinna, w charakterystyce jego rządów wy-
stępuje tło sądownicze, dla przybliżenia zaś efektów jego władzy zostaje wyko-
rzystana symbolika zwierzęca. W porównaniu z wcześniejszymi proroctwami 
o potomku królewskim właściwa interpretacja tej wyroczni leży nie tyle w usta-
leniu jej kontekstu historycznego, ile raczej w wydobyciu z tej bogatej metaforyki 
obrazu zapowiadanego władcy.

Jego wstąpienie porównane jest z wyrośnięciem z powalonego pnia Jessego, 
ściętego niemal do korzeni nowego pędu, nowej odrośli. Wcześniejszy kontekst 
powalonych drzew, symbolizujących ukaranie pysznego i zadufanego w swoją 
siłę i mądrość króla Asyrii (10,33-34; por. 10,12), pozwala wnioskować, że zre-
dukowanie drzewa królewskiego rodu Dawida do „pnia Jessego” jest zapowie-
dzią kary dla monarchii jerozolimskiej. Pomimo niewierności władców judz-
kich, Bóg pozostaje wierny swojemu przymierzu z Dawidem, lecz tym razem 
nastąpi coś więcej niż tylko odnowienie relacji po uprzednim skarceniu potom-
ka Dawidowego39. Zapowiedzią nowego króla pochodzącego z pnia Jessego, 
który był ojcem Dawida (por. 1 Sm 16,1-13), Izajasz powraca do pierwotnych 
korzeni, absolutnego początku monarchii40. Nowy władca będzie w ten sposób 
rzeczywiście „nowym Dawidem”, wybranym dzięki nieoczekiwanej, wręcz za-
skakującej Bożej inicjatywie. Pochodząc z tego samego pnia królewskiego, co 
rządzący Jerozolimą królowie, będzie ich całkowitym zaprzeczeniem. Jego po-
jawienie naznaczone jest nie tylko delikatnością i kruchością młodego pędu, 
ale też witalnością i potencjalnością drzemiącego w nim życia. Niepozorna od-
rośl jest wyrazem potęgi Jahwe, którego kryteria wyborów są zupełnie różne od 
ludzkich (por. 1 Sm 16,7). Siła nowego Dawida będzie płynęła z jego pełnego 
pokory i zaufania oparcia się na Bogu (por. Iz 7,9b), dzięki czemu otworzy się on 
na pełnię Bożego ducha (w. 2). Nie będzie to już potężny wiatr, którym Jahwe 
kładł potężne i wybujałe drzewa. Jego miejsce zajmie delikatny powiew Bożej 

38 Taki wniosek wysuwa B. Duhm (Das Buch Jesaja, HAT 3.1, Göttingen 19224, s. 36). Za 
nim podejmuje go np. L. Stachowiak (Księga Izajasza 1–39, s. 254).

39 Taki standardowy scenariusz przewidywało proroctwa Natana (por. 2 Sm 7,14-15).
40 Podobny sens ma proroctwo Mi 5,1 o narodzinach potomka królewskiego w Betlejem (por. 

S i c r e  D i a z, Duchowość proroków, s. 461).
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witalności, dzięki której nowy król będzie mógł sam stać się źródłem życia dla 
swoich poddanych41. 

Zapowiedź Ducha Jahwe (w. 2) dla nowego władcy wydaje się nie być za-
skakująca, skoro osoba króla ze swej natury była postacią charyzmatyczną, co 
szczególnie jest podkreślane w narracjach o początkach monarchii Dawidowej 
(por. 1 Sm 10,6.10; 11,6; 16,13.14; etc.). Użycie w tym kontekście czasownika nwh ̣ 
(„spocząć”) podkreśla, iż chodzi o stały i trwały stan posiadania Bożego Ducha. 
Po zapowiedzi tego daru następuje jego szczegółowy opis, wymieniający jego 
komponenty w trzech parach: „dar mądrości i rozumu, dar planowania i mocy, 
dar poznania i bojaźni Jahwe”. Dwie pierwsze pary przywołują cechy, które ideo-
logia królewska starożytnego Wschodu uważała za niezbędne w sprawowaniu 
władzy królewskiej, co poświadcza również sama Biblia (por. Prz 8,15-16). „Mą-
drość” (h okmāh) i „rozum” (bînāh) stanowią przedmiot prośby skierowanej do 
Boga przez młodego Salomona tuż po objęciu tronu po swoim ojcu. Otrzymuje on 
od Jahwe „serce mądre i rozumne” (h ākām wenābôn; 1 Krl 3,12), dzięki któremu 
będzie mógł sprawować sprawiedliwe sądy i wydawać słuszne wyroki (por. ww. 
9.28)42. Obydwa dary pozostają w służbie władzy sądowniczej króla, przy czym 
dar „rozumu” w stosunku do „mądrości” zdaje się akcentować bardziej zdolność 
wnikania w głąb problemów, przenikania tego, co staje się dostępne w oglądzie 
zewnętrznym43. 

Druga para przedstawia dary, które są uważane przez Prz 8,14 za owoc mą-
drości: „Duch planowania i mocy” (rûah  ‘ēsạ̄h ûgebûrāh). W przypadku króla są 
to przymioty niezbędne do prowadzenia działań wojennych (por. wypowiedź 
Rabska wobec króla Ezechiasza w Iz 36,5=2 Krl 18,20). Z wcześniejszego proro-
ctwa Izajasza o idealnym królu (9,5) wynika jednak, iż dary te umożliwią zapo-
wiadanemu władcy uczestniczenie we władzy samego Boga. Podobnie jak pele’ 
yô‘ēs  ’ēl gibbôr („Twórca przedziwnych planów, Bóg mocny”), będzie on twórcą 
i realizatorem Bożych planów zbawienia, wykraczających poza ludzki i natural-
ny porządek44. 

Nowe światło na „odrośl” Jessego rzuca trzecia para darów, która wychodzi 
poza charakterystykę monarchy właściwą ideologii związanej z pałacem jerozo-
limskim. Dar „Ducha poznania i bojaźni Jahwe” (rûah  da‘at weyir’at yhwh) przy-
należy do porządku mądrościowego, stanowiąc o ideale mądrości. „Poznanie” 
w tej konstrukcji nie ma charakteru ogólnego, lecz jego przedmiotem jest osoba 

41 Por. L. A l o n s o  S c h ö k e l, G. G u t i é r r e z, Mów wszystko co ci rozkażę. Aktualność 
proroctw Starego Testamentu, Duc in altum 15, Kraków 1996, s. 39.

42 Ta korespondencja między pierwszą parą darów Ducha a przymiotami Salomona skłania 
O. Kaisera do uznania zapowiadanej przez Izajasza „odrośli Jessego” za nowego „eschatologicz-
nego Salomona” (Isaiah 1–12, s. 254).

43 Por. H. R i n g g r e n, bîn, w: TWAT, t. I, s. 627-628. 
44 Por. S t a c h o w i a k, Księga Izajasza 1–39, s. 259.
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Boga. Od tego daru zależy jakość relacji każdego człowieka, nie tylko króla, z Bo-
giem (Iz 1,3; 6,9; por. Oz 2,20; 4,1). Ma ona przekładać się na bojaźń Bożą (por. 
Prz 1,7; 9,10; 15,33), która od rozpoznania prawdy o Bogu prowadzi do przyjęcia 
i uznania jej, szczególnie w wymiarze respektowania woli i planów Bożych45. 
„Poznanie i bojaźń Jahwe” stanowią o wierze króla, od której zależy trwanie 
jego królestwa (por. Iz 7,9b). Rozpoznanie swoich własnych ograniczeń płyną-
cych z bycia „odroślą” rodzi pokorę, ale też wdzięczność i szacunek wobec Bożej 
miłości, które otwierają go jeszcze bardziej na ożywiające działanie Jahwe.

Następujący dalej w ww. 3b-5 opis rządów tak wyposażonego władcy podej-
muje temat zasygnalizowany we wcześniejszej Izajaszowej wyroczni o mesjań-
skim królu w 9,6. Nakreślony tam program władzy monarszej jako „umocnienie 
królestwa prawem i sprawiedliwością” otrzymuje tutaj swoje uszczegółowienie. 
Występujące w nim terminy antropologiczne pozwalają na zrekonstruowanie 
kompletnego profilu nowego króla w perspektywie administrowania sprawied-
liwością.

Ta funkcja, będąca tradycyjnym zadaniem władzy królewskiej, zostaje wy-
rażona przez kombinację dwóch czasowników: špt  ̣ i ykh  w Hi (ww. 3.4), które 
w Iz 2,4 mają za swój podmiot osobę Jahwe. Tam Izajasz zapowiada przyszły 
pokój między narodami będący owocem działania Boga jako sędziego i arbitra 
między zwaśnionym stronami. Na tym tle „odrośl” Jessego stanie się narzę-
dziem w ręku Boga, który przez niego urzeczywistni swoje zamysły odnowie-
nia świata swoim Prawem i swoim Słowem (2,3b), poczynając od „góry świą-
tyni Jahwe” (2,2a; por. 11,9). Bóg zatem nie tylko obdarowuje zapowiadanego 
króla jakością swojej własnej osoby (Duch Jahwe), ale też deleguje mu swoje 
własne kompetencje w administrowaniu sprawiedliwością, które korespondują 
z dwoma modelami władzy sądowniczej w Izraelu. Czasownik ykh ̣przywołuje 
specyfikę sporu sądowego (rîb) i wskazuje na działanie arbitra, który poprzez 
„upominanie” pragnie wpłynąć na stronę winną, by ta uznała swoje przewinie-
nie, nawróciła się i zadośćuczyniła sprawiedliwości46. Czasownik špt ̣obejmuje 
natomiast całość działań podejmowanych przez sędziego w trakcie procesu są-
dowego wszczynanego w przypadku, gdy nie doszło do pogodzenia się stron za 
pośrednictwem sądu47.

45 Por. C l e m e n t s, Isaiah 1–39, s. 123.
46 Po szczegółową analizę znaczenia tego terminu w Biblii hebrajskiej odsyłam do mojej 

książki La comunicazione profetica alla luce di Ez 2–3 (Tesi Gregoriana. Serie Teologia 88, Roma 
2002, s. 156-157), w której można znaleźć kompletną dokumentację biblijną tego słowa oraz bi-
bliografię odnoszącą się do tego problemu. Tłumaczenie tego czasownika przez BT w 11,3.4 jako 
„wyrokowanie, wydawanie wyroku” nie oddaje specyfiki działania zakładanego tym słowem. 
Właściwszym przekładem w tym miejscu byłoby powtórzenie tłumaczenia tego czasownika z Iz 
2,4: „być rozjemcą”.

47 Najobszerniejszym studium traktującym w perspektywie semantycznej o specyfice władzy 
sądowniczej w biblijnym Izraelu jest monografia P. Bovatiego Ristabilire la giustizia. Procedure, 
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Charakterystyka nowego władcy jako administratora sprawiedliwości zaczy-
na się od jego oczu i uszu. Będzie on ją sprawował „nie według widzenia swoich 
oczu”, ani też „nie według słyszenia swoich uszu” (w. 3b). Ta metafora orga-
nów słuchu i widzenia nawiązuje do pierwszej pary darów Ducha Jahwe. Jego 
mądrość pozwoli mu bowiem przeniknąć to, co kryje się za tym, co się mówi 
i słyszy48. Nie zatrzyma się na pozorach rzeczywistości kreowanej przez ludzkie 
słowa, lecz dotrze do jej istoty, by w relacji do rzeczywistego stanu rzeczy wydać 
osąd. Ta umiejętność jest cechą samego Boga, który „widzi nie tak, jak człowiek, 
bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Jahwe widzi serce” (1 Sm 16,7).

Od charakterystyki organów percepcji nowego władcy jako gwaranta spra-
wiedliwości przechodzi prorok do opisu jego „ust” i „warg” (w. 4). Podobnie jak 
Jahwe, nie może on pozostać obojętny na przemoc, jakiej doświadczają „biedni” 
(dallîm) i „ubodzy ziemi” (‘anwê ’âres)̣ ze strony „ciemięzców” (‘ârîs ) i „niego-
dziwych” (râšâ‘)49. Dlatego ma wejść w ślady Boga, który wszczął ze „starszy-
mi ludu i jego książętami” spór mający na celu przywrócenie naruszonych praw 
osób społecznie i ekonomicznie upośledzonych wewnątrz wspólnoty przymie-
rza. Dla nich działanie króla będzie doświadczeniem „sprawiedliwości” (s edeq) 
i „równości” (mîšôr)50, ich prześladowcom zaś przyniesie spotkanie z „berłem 
(šēbet)̣ jego ust” i „tchnieniem (rûah ) jego warg”. Berło jest symbolem władzy 
królewskiej, wyrażającym jej autorytet i władczy charakter. Jego tworzywem nie 
jest tu jednak żelazo (por. Ps 2,9), lecz słowo, które staje się wręcz narzędziem 
wojennym, zdolnym zadać śmierć (por. Iz 49,2; Oz 6,5). Pozostaje ono cały czas 
pod kontrolą króla, podobnie jak berło spoczywające w jego dłoni. Destrukcyjną, 
karzącą siłę słowa eksponuje również druga z metafor: „tchnienie jego warg”, 
która w świetle Ps 33,6 i 147,18 jest obrazem słowa. Jego moc niszcząca jest tu 

vocabolario, orientamenti (AnBib 110, Roma 1997). Samo rozróżnienie dwóch modeli proceso-
wych zostaje przez niego uzasadnione na s. 21-26.151-152.

48 Por. W i l d b e r g e r, Isaiah 1–12, s. 475. 
49 Trzeci z terminów desygnujących w w. 4 różne postacie z życia społecznego: „ciemięzca” 

(‘ârîs ), jest korektą słowa ‘eres , która podejmuje sugestię aparatu krytycznego BHS. Za parą „cie-
mięzca” i „niegodziwy”, konwencjonalnym określeniem prześladowców, przemawia ich występo-
wanie w Hi 15,20; 27,13; Ps 37,35; Iz 13,11; Jr 15,21. Sugestia, że Izajasz użyłby jednak słowa ‘eres  
dla podkreślenia uniwersalności władzy sądowniczej nowego króla, który zaprowadzi sprawied-
liwość w całym świecie (tak przede wszystkim S e e b a s s, Herrscherverheißungen, s. 30.33-34; 
J.N. Oswalt, The Book of Isaiah. Chapters 1–39, NICOT, Grand Rapids 1986, s. 286; S i m i a n -
-Yo f r e, Testi isaiani dell’Avvento, s. 46; B e u k e n, Jesaja 1–12, s. 312), nie jest do końca prze-
konywująca, gdyż w takim przypadku prorok używa terminu tēbēl, oznaczającego powierzchnię 
zamieszkaną przez ludzi i zwierzęta (por. Iz 13,11). Pojawienie się w TM terminu ‘eres  w miejsce 
pierwotnego ‘ārîs  dokonała się pod wpływem występującej w tym wierszu syntagmy ‘anwê ’āres ̣ 
(„ubodzy ziemi”), w której ‘eres  ewidentnie odnosi się do terytorium Judy (Izraela). Takie też 
znaczenie ma ten termin w ww. 6-9.

50 Ta zakłada równe traktowanie uczestników procesu, bez faworyzowania jednej czy drugiej 
strony (por. Ps 58,2; 75,3; 98,8).
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wyrażona przede wszystkim przez czasownik „zabić”, chociaż samo „tchnienie” 
eksponuje również siłę stwórczą, rewitalizującą słowa sprawiedliwości. W ten 
sposób ambiwalentość tej metafory podkreśla dwojaki aspekt słowa króla przy-
wracającego sprawiedliwość: dla jednych – ubogich i biednych – jest ono źródłem 
wybawienia, dla drugich – niegodziwych i ciemięzców – jest narzędziem kary. 
Ten sam kontrastujący efekt ma słowo Jahwe, które bierze w obronę ubogich, ich 
prześladowców zaś unicestwia (por. Iz 29,18-21).

Ostatnie z przywołanych przez proroctwo organów to lędźwie i biodra. 
„Przepasanie ich sprawiedliwością i wiernością” może być rozumiane w dwoja-
kim znaczeniu. Jeśli przyjąć znaczenie terminu ’ēzôr jako pasa podtrzymującego 
odzienie wierzchnie (np. Hi 12,18; Ps 30,12), to sprawiedliwość i wierność zbie-
rałyby całość przymiotów charakteryzujących króla w jego służbie sprawiedli-
wości51. W przypadku zaś, gdy ’ēzôr odnosiłoby się do przepaski osłaniającej 
najintymniejsze części ludzkiego ciała (np. 2 Krl 1,8; Iz 5,27; Jr 13,11), bez której 
żaden człowiek, po zdjęciu z siebie wierzchniego ubrania, nie wystawi się na wi-
dok innych, sprawiedliwość i wierność jawiłyby się królowi sprawującemu funk-
cje sądownicze jako te przymioty, które na stałe mu towarzyszą, bez których nie 
może występować publicznie52. „Sprawiedliwość i wierność” są stałymi elemen-
tami wyznaczającym postawę Boga wobec swego ludu (33,4; 36,6-7; 40,11; 93,5). 
„Wierność” (’ĕmûnāh) w przypadku Boga podkreśla Jego trwałe zaangażowanie 
się w relację przymierza z Izraelem (por. Ps 89,2.3.6.34.50). Cecha ta odniesiona 
do króla, w kontekście Iz 7,9b, oznacza „wiarę” jako oparcie się w swoich decy-
zjach i wyborach na fundamencie, jakim jest osoba Boga. Jest ona niezbędna dla 
trwałego zaangażowania się króla w Bożą „sprawiedliwość” gwarantującą życie 
powierzonemu mu ludowi (por. Iz 32,1-2). 

Ostatnia część wyroczni przedstawia rezultaty działania nowego króla ob-
darzonego Duchem Jahwe i powołanego do urzeczywistnienia Bożej wizji spra-
wiedliwości pośród powierzonego mu ludu. Najpierw czyni to poprzez obraz 
harmonijnej koegzystencji człowieka, dzikich i domowych zwierząt (ww. 6-8), 
a następnie poprzez zdanie potwierdzające narodziny nowej wspólnoty budującej 
swoje życie na sprawiedliwości i poznaniu Jahwe (w. 9). 

Interpretacja metafory przywołującej w ww. 6-8 różne istoty ze świata zwie-
rząt i ludzi prowadzona jest przez komentatorów w różnych kierunkach. Odczy-
tywana dosłownie wpisuje się w mit wiecznych powrotów, zapowiadając przyszłe 
odnowienie świata, dzięki któremu nastąpi przywrócenie pierwotnych, rajskich 
warunków życia na ziemi53. Zastosowanie klucza alegorycznego wymaga wska-

51 O s w a l t, The Book of Isaiah, s. 282
52 W i l d b e r g e r, Isaiah 1–12, s. 478.
53 Taki sens odczytują np.: O. Kaiser (Isaiah 1–12, s. 259-260), Clements (Isaiah 1–39, 

s. 122), J. Paściak (Izajasz wieszczem Chrystusa, Attende lectioni 12, Katowice 1987, s. 78), 
H. Seebass (Herrscherverheißungen, s. 23-24). Rajski pokój nastąpiłby najpierw wskutek udo-
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zania podmiotów ukrytych pod nazwami zwierząt. Jedni widzą w nich alegorię 
narodów rozdartych konfliktami i wojnami, które dzięki wkroczeniu nowego 
władcy (Emmanuela ukrytego w postaci dziecka) dostąpią eschatologicznego po-
koju54. Inni zawężają perspektywę proroctwa do samego Izraela. Identyfikując 
poszczególne zwierzęta z konkretnymi pokoleniami Izraela, uznają, iż prorok 
zapowiadałby pojednanie między pokoleniami Izraela i Judy55. Tę samą perspek-
tywę „izraelską” zachowuje wyjaśnienie alegoryczne w kluczu socjologicznym, 
w którym dzikie zwierzęta są identyfikowane z warstwami rządzącymi społecz-
nością judzką (książęta, sędziowie, posiadacze ziemscy etc.), wykorzystujący-
mi i stosującymi przemoc wobec jednostek zmarginalizowanych ekonomicznie 
i prawnie w społeczności, oddanych za pomocą obrazu zwierząt domowych56. 

Czy jest możliwy jakiś konsensus między tymi rozwiązaniami? Poszukuje go 
Beuken, który łącząc interpretację rajską (mitologiczną) z alegoryczną (wspólno-
ta Izraela), nadaje im wymiar historiozbawczy, odwołujący się do motywu „świę-
tej góry” z w. 9, istotnego dla Izajaszowej koncepcji przyszłego porządku świata 
(por. przede wszystkim 2,1-5)57. Nowy Izrael – mikrokosmos raju – będzie dla 
przybywających na Syjon narodów miejscem doświadczenia, w jaki sposób stwo-
rzenie, stając się miejscem Bożego panowania, może dojść – w wymiarze makro-
kosmosu – do doskonałości nakreślonej w Rdz 1–9. Rodzi się jednak pytanie, czy 
rzeczywiście to proroctwo zakłada powrót do idealnej przeszłości kryjącej się za 
obrazem raju.

Przedmiot zainteresowania ww. 6-9 jest rzeczywiście zawężony do sytua-
cji wspólnoty Izraela, co wynika z ekskluzywizmu geograficznego wyrażonego 
w w. 9 przez dwa terminy przestrzenne: „święta góra” odnosi się albo do Syjonu, 

mowienia dzikich zwierząt, które wespół ze zwierzętami przydomowymi miałyby za swojego 
pasterza „małego chłopca” (w. 6), następnie przez transformację zwierząt mięsożernych w rośli-
nożerne (w. 7), i wreszcie dzięki odbudowaniu relacji zaufania między światem ludzi i zwierząt 
(w. 8), czego wyrazem byłaby wspólna zabawa ludzkich istot najbardziej bezbronnych (niemow-
lęcia i dziecka odstawionego od piersi) ze zwierzętami uważanymi za przebiegłe i zdradliwe 
(żmija i kobra).

54 Por. B u b e r, Der Glaube der Propheten, Zürich 1950, s. 215; J a c o b, Esaďe 1–12, s. 164-
-165. 

55 S i m i a n -Yo f r e, Testi isaiani dell’Avvento, s. 48-49. Potwierdzeniem takiej interpretacji 
byłby, jego zdaniem, Iz 11,13, który niemal w bezpośrednim następstwie zapowiadałby reunifi-
kację podzielonych pokoleń Izraela. Problemem jest nie tylko ustalenie „tożsamości plemiennej” 
wymienionych w ww. 6-7 zwierząt, ale jeszcze bardziej wyjaśnienie funkcji alegorycznej kobry 
i żmii z w. 8. 

56 Taką interpretację J. Blenkinsopp (Isaiah 1–39, s. 265) opiera na lekturze paralelnej ww. 
3-5 i 6-8, które wspólnie oddawałby konflikt między słabymi i mocnymi we wspólnocie Izraela, 
najpierw poprzez dosłowne realia ludzkie, a następnie poprzez alegoryczny świat zwierząt. Para-
lela byłaby jednak progresywna, gdyż alegoria ukazuje ostatecznie sprawiedliwego władcę jako 
króla pokoju.

57 B e u k e n, Jesaja 1–12, s. 314. 
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albo też oznacza całe terytorium zamieszkane przez Hebrajczyków58, zaś rze-
czownik ‘eres , podobnie jak w w. 4, zakłada ziemię Izraela. Ten teren jest miej-
scem, na którym rozegra się scenariusz nakreślony przez proroctwo Izajasza. Ma 
ono charakter wyroczni zbawienia, przez co poszukując znaczenia zawartego 
w ww. 6-8 obrazu zwierząt, można zwrócić uwagę na jego obecność w wyrocz-
niach kary59. W świetle Kpł 26,21-22; Oz 13,7-8; Am 5,19 i Jr 5,6 uprawniony 
jest wniosek, iż pełnią one w tych zapowiedziach nieszczęścia funkcję narzędzia 
kary w ręku Boga wobec jego ludu. Odbudowana relacja Izraela z Jahwe nato-
miast nazywana jest „przymierzem pokoju”, w którym odrodzony lud będzie żył 
w harmonii ze zwierzętami (Oz 2,20; Ez 34,25; por. Kpł 26,6). W ten sposób 
zapowiadany władca jawi się jako pośrednik nowego przymierza. Odbudowanie 
relacji sprawiedliwości wewnątrz wspólnoty będzie możliwe dzięki „poznaniu 
Jahwe”, które stanie się udziałem całej społeczności Izraela (w. 9). Użyta w tym 
kontekście metafora „wody wypełniającej morze” podkreśla pełnię tego poznania, 
jak i jego powszechność. Udziałem ludu będzie zatem ten sam dar, który wcześ-
niej otrzymał od Jahwe nowy władca (w. 2)60. Sprawiedliwość w kraju będzie już 
nie tylko wynikiem działań zapowiadanego króla, gdyż sam lud stanie się ak-
tywnym podmiotem sprawiedliwości, „nie czyniąc zła ani zniszczenia”. Ta sama 
para czasowników: rā‘a‘ („czynić zło”) i šāh at („szkodzić, działać przewrotnie”), 
pojawia się na początku Księgi Izajasza. Tam z powodu „niepoznania i niezrozu-
mienia” Jahwe (1,3)61 naród wybrany swoimi czynami odrzuca przymierze, przez 
co zostaje określony mianem „nasienia złych” i „synów przewrotnych”. Dzięki 
zbawczej inicjatywie Boga, której wykonawcą będzie nowy Dawid, zostanie od-
budowana relacja przymierza. Jej nowa jakość wyrazi się w nowym statusie ludu 
Jahwe, który rozpozna swego Boga i będzie pełnił Jego sprawiedliwość.

3.2.3. Pytanie o mesjański charakter proroctwa

W przeciwieństwie do wcześniejszych proroctw Izajasza o nowym potomku 
królewskim występujący w analizowanym obecnie tekście motyw dziecka (w. 6: 
„mały chłopiec”; w. 8: „niemowlę” oraz „dziecko odstawione od piersi”) nie może 
być odczytywany jako aluzja do Emmanuela (7,14), czy też mającego narodzić 
się królewskiego dziecka (9,5). Związek z tamtymi wyroczniami budowany jest 
przede wszystkim przez zapowiedź nowego władcy, którego osoba zostaje scha-

58 Możliwość takiego znaczenia jest potwierdzona przez w Ps 78,54 i Jr 31,34. 
59 Ta myśl podejmuje sugestię wysuniętą przez O.H. Stecka („...ein kleiner Knabe”, s. 110-

-112).
60 Idea powszechnej znajomości Jahwe jako element nowego przymierza obecna jest w Jr 

31,34. 
61 Czasowniki yd‘ i byn w 1,3 przywołują pierwszą parę daru Ducha Jahwe, którą otrzyma 

„Odrośl” Jessego (11,2). 
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rakteryzowana w perspektywie administrowania sprawiedliwością. W takim uję-
ciu można uznać Iz 11,1-9 za dalsze poszukiwanie ze strony Izajasza głębszego 
zrozumienia postaci Emmanuela, lecz nie wolno pominąć niezależności tego pro-
roctwa w obwieszczeniu przyjścia nowego króla.

Jako „odrośl z pnia Jessego” (w. 1) monarcha nie będzie pochodził z domu 
Dawida, lecz z domu Jessego, przez co będzie on „nowym”, a nie tylko „revidi-
tus” Dawidem. Zamiast kontynuacji przeszłości proroctwo zapowiada wydarze-
nie stanowiące absolutny początek przymierza dzięki niespodziewanej interwen-
cji Boga, który wskaże swojemu ludowi nowego Dawida.

Proroctwo w swojej warstwie leksykograficznej jest zgodne z ideologią kró-
lewską starożytnego Wschodu (Izraela). Na poziomie konceptualnym Izajasz po-
zostaje jednak zupełnie nowatorski. Tożsamości nowego Dawida nie buduje na 
związku jego osoby z obecną monarchią, lecz na ukazaniu jego relacji z Jahwe. 
Nowość tej postaci wynika przede wszystkim z jego kompetencji, które nie tylko 
otrzymuje od Boga, ale przez nie staje się bliski Bogu, a nawet ucieleśnia w sobie 
pewne prerogatywy boskie. Wyrazem tego jest przede wszystkim wieloposta-
ciowy dar „Ducha Jahwe” (w. 2). Jego „spoczęcie” na władcy będzie właściwie 
aktem nowego stworzenia, przez który nowy Dawid będzie uzdolniony do urze-
czywistnienia w powierzonej mu wspólnocie Bożego ideału sprawiedliwości. 
Opis realizacji tego zadania przynosi dalszą charakterystykę jego osoby, która 
w kontekście administrowania sprawiedliwością koresponduje z działaniem sa-
mego Jahwe. Szczególnie dotyczy to umiejętności właściwego osądu sytuacji (w. 
3b) oraz autorytetu i stwórczej siły słowa (w. 4). 

Ostateczny cel powołania przez Boga nowego Dawida zawiera się w odbudo-
waniu złamanej przez Izrael relacji przymierza, zarówno dotykającej życia we-
wnątrz wspólnoty (niesprawiedliwość społeczna), jak i jej odniesienia do Boga 
(nieznajomość Jahwe). Dokona się to dzięki pośrednictwu zapowiadanego wład-
cy, który doprowadzi lud do poznania Jahwe (w. 9b). Ta nowa relacja z Bogiem 
przełoży się na nową jakość życia wspólnoty przymierza, w której ostatecznie 
zrealizuje się Boży zamysł sprawiedliwości i pokoju (ww. 6-9a). 

Izajasz w analizowanym proroctwie nie ogranicza się tylko do nakreślenia 
idealnego obrazu króla62. Prorok w istocie zapowiada nowego Dawida obdaro-
wanego boskimi kompetencjami. W nim objawi się Boża sprawiedliwość, na 
której fundamencie powstanie nowy lud przymierza. Postać zapowiadanego 
władcy jest zatem mesjańska, nawet gdy perspektywy czasowe wyroczni po-
zostają wewnątrz ludzkiej historii, na co wskazuje analiza funkcji historioz-
bawczej metafory dzikich zwierząt występującej w przepowiadaniu prorockim. 
Kolejny raz jednak słowo proroka pozwala na podjęcie nowej relektury. Jedna 

62 Teza ta pojawia się w wielu komentarzach (np. K a i s e r, Isaiah 1–12, s. 254; C l e m e n t s, 
Isaiah 1–39, s. 121; O s w a l t, The Book of Isaiah, s. 278), najmocniej jednak dochodzi do głosu 
u H.G.M. Williamsona (The Messianic Texts, s. 258-264).
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z nich znajduje się w Iz 65,25, w świetle której można stwierdzić, iż tradycja Iza-
jaszowa odczytywała tekst Iz 11,1-9 w kluczu eschatologicznym, a tym samym 
jednoznacznie mesjańskim. 

4. MESJAŃSKI SENS IZAJASZOWYCH ZAPOWIEDZI NOWEGO KRÓLA

Przeprowadzona analiza Izajaszowych proroctw w rozdz. 7, 9 i 11 potwier-
dziła wiele zależności semantycznych (formalnych i treściowych) między nimi. 
Równocześnie ukazała, iż każda z trzech wyroczni stanowi w sobie zamkniętą 
całość, ujmującą z innej perspektywy osobę zapowiadanego przywódcy. Prze-
de wszystkim widać to w występującym w każdym z trzech tekstów motywie 
dziecka, który pełni odmienną funkcję w prezentacji nowego władcy: w rozdz. 
7 wykorzystuje cechy właściwe dziecku dla skontrastowania osoby Emmanuela 
z królem Achazem, w rozdz. 9 służy nakreśleniu królewskiego tła wystąpienia 
nowego władcy, w rozdz. 11 zaś zostaje formalnie oddzielony od osoby przyszłe-
go monarchy, by zostać włączony w charakterystykę efektów sprawowanej przez 
niego władzy. W opisie osoby zapowiadanego króla proroctwa w jakimś stopniu 
się dublują, gdyż każdy z nich mówi o jego narodzinach, dokonuje charakterysty-
ki jego osoby i wreszcie ukazuje skutki jego panowania. 

Spojrzenie diachroniczne na proroctwo zapowiadające narodziny Emma-
nuela w rozdz. 7 przyniosło pewien klucz do ustalenia relacji między poszcze-
gólnymi wyroczniami. Krytyka redakcji Iz 7 wykazała, iż Izajasz, nie znając 
tożsamości zapowiadanego przez siebie Emmanuela, podjął próbę dookreślenia 
jej poprzez silniejsze powiązanie jego osoby z kontekstem historycznym wojny 
syro-efraimskiej. Ta swoista historycyzacja proroctwa, poszukująca jego związ-
ków z monarchami judzkimi, została jednak zarzucona przez samego Izajasza, 
który w kolejnych wyroczniach z rozdz. 9 i 11, nawiązując bez wątpienia do pier-
wotnego proroctwa o Emmanuelu, dodaje nowe elementy charakteryzujące osobę 
przyszłego potomka królewskiego63. W konsekwencji interpretacja Izajaszowych 
zapowiedzi nowego władcy musi brać pod uwagę komplementarność tych trzech 
proroctw, bez narzucania im ciągłości chronologicznej, czy też przyczynowo-
-skutkowej.

Nie ma wątpliwości, że Izajasz, zapowiadając Emmanuela, staje w opozycji do 
dotychczasowej instytucji monarchii. Cel jego proroctwa nie wydaje się zamykać 
wyłącznie w nakreśleniu idealnego obrazu króla. Przyjmując jednak to twierdze-
nie, wspierane przede wszystkim przez M.E.W. Thompsona i H.G.M. Williamso-
na, należy stwierdzić, wbrew ich opinii, iż jest możliwe uznanie tych tekstów za 

63 C h i l d s, Isaiah, s. 102.
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mesjańskie. W świetle wypowiedzi Izajasza pierwotna koncepcja mesjańska była 
związana z zapowiedzią nowego jakościowo przywódcy, poprzez którego Jahwe 
dokona odrodzenia swojego ludu przymierza. Jeśli mówić w tym kontekście o es-
chatologii, to należy skorelować czas wypełnienia się Bożej obietnicy z realizacją 
nowego porządku opartego na prawie i sprawiedliwości, jaki Bóg chce ustanowić 
na ziemi. Postać zapowiadanego władcy pozostaje mesjańska, nawet gdy per-
spektywy czasowe proroctwa pozostają wewnątrz ludzkiej historii.

Mesjańskość tych tekstów nie wyczerpuje się jednak tylko w ukazaniu pew-
nego ideału monarchy. Dyskontynuacja między osobą zapowiadanego Emmanu-
ela a obecnymi dziedzicami domu Dawida przekracza moment przeciwstawienia 
tych dwóch rzeczywistości władzy królewskiej. Izajasz zapowiada kogoś wię-
cej niż tylko „nowego” Dawida, co jednoznacznie podkreśla jego pochodzenie 
z „pnia Jessego” (11,1). Proroctwa bowiem odczytują tożsamość nowego władcy 
nie poprzez jego związek z aktualną monarchią Dawidową, lecz poprzez jego 
relację z Jahwe. To odniesienie przyszłego króla do osoby Boga stanowi podstawę 
do uznania tej postaci za figurę mesjańską. 

Mesjański charakter zapowiadanego króla nie jest konsekwencją funkcji, 
jaką będzie on pełnił z mandatu Bożego pośród ludu przymierza. Mesjanizm 
tej postaci narzuca się przede wszystkim poprzez kompetencje, którymi zostaje 
ona obdarowana przez Boga i poprzez które wciela w sobie boskie prerogaty-
wy. W jego osobie materializuje się obecność „Boga z nami” (7,14). Będzie to 
możliwe, gdyż w swoim działaniu będzie on stanowił swoiste medium objawia-
jące transcendentną obecność Boga w ludzkiej historii, co uzmysławiają tytuły, 
którymi zostaje on obdarowany (9,5). W świetle trzeciego proroctwa można na-
wet stwierdzić, iż boskie odniesienia do osoby Mesjasza przekraczają charak-
ter funkcjonalny, co postulował W.A.M. Beuken. W tym proroctwie zdają się 
one przyjmować walor ontologiczny, czego wyrazem jest wielopostaciowy dar 
„Ducha Jahwe” (11,2) udzielony zapowiadanemu władcy. Dzięki niemu będzie 
on uzdolniony do urzeczywistnienia we wspólnocie przymierza Bożego ideału 
prawa i sprawiedliwości.

Uchwycony proces redakcji Izajaszowych zapowiedzi królewskiego potomka 
w rozdz. 7, 9 i 11 jako wyraz podjętych przez samego Izajasza poszukiwań inter-
pretacyjnych postaci zapowiadanego Mesjasza uzmysławia „pluralizm znaczeń” 
obecny w tekście, który dochodził do głosu w nowych historycznie kontekstach 
lektury64. Boże Słowo w akcie lektury jest żywe i skuteczne, przez co tekst bi-
blijny niesie w sobie „nieskończoną interpretacyjność” (M. Buber), pozostając 
jednak w zgodzie z duchem słowa, w jakim zostało ono wypowiedziane przez 
Izajasza. Stąd też uzasadniona jest osobowa interpretacja mesjańska proroctwa 
o Emmanuelu, które historiozbawczo już w czasach Izajasza było otwarte na 

64 B l e n k i n s o p p, Isaiah 1–39, s. 234. Przywołana dalej myśl Bubera jest cytatem z komen-
tarza Blenkinsoppa.
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przyszłe wypełnienie w osobie będącej kimś innym niż postacie historycznych 
monarchów Judy.

THE QUESTION OF MESSIANIC SENSE IN ISAIAH’S PROPHESIES 
OF THE ROYAL OFFSPRING. 
PART II: IS 8, 23B-9,6; 11,1-9

S u m m a r y

The article is a continuation of the first part published in the previous number of “Zeszyty Nau-
kowe KUL”.  It undertakes the proposed hermeneutical issues relating to the interpretation of the 
Isaiah prophesies foretelling the future royal offspring, and they are applied to Is 9 and 11.  The order 
of analysis of these texts is the following: determining the context of their appearance, presenting the 
royal motives, and asking about their messianic value.  In the case of both texts the editor’s critique 
showed the origin of these texts to be from Isaiah, at the same time showing their presence in their 
final shape in later re-readings.  The key question for interpreting the messianic prophesies from Is 
9 are verses 5-6, where the prophet names four names given to the new ruler.  These titles predict the 
divine nature of this king, which is difficult to explain only in with the sacred concept of the monar-
chy proper to the Ancient East.  Isaiah foretells someone greater than only the ideal ruler – through his 
Messiah God ultimately achieves his idea of salvation toward human history.  Similarly, in chapter 11 
the prophet does not limit himself only to identifying the ideal image of the king.  In essence he fore-
tells the new David gifted with divine competencies, whose expression is primarily a multi-aspected 
gift of the Spirit of Yahwe (verse 2).  God’s justice is revealed in him, on whose foundation arises 
the new people of the covenant.  The person of the foretold ruler is indeed messianic, even when the 
perspectives of temporal sentence remain in human history.


