
 57www.dyskurs .uni .opole .pl

Konteksty

KONTEKSTY
Wojciech Opio!a

Mesjanizm polityczny.
!ród"a zjawiska w teologii judaistycznej

Mesjanizm jest znacz!cym elementem wielkich religii. Wraz z kryzysem pa"stwa wyznaniowego, 
mesjanizm zacz!# wrasta$ w kultur% polityczn! spo#ecze"stw zachodnich. Defnicyjne uj%cie 
mesjanizmu jest trudne. Jest to zarówno zespó# wierze", idea i mit. Mesjanizm rodzi si% wraz 
z pojawieniem si% mesjasza – charyzmatycznego przywódcy. Mesjanizm zosta# przeszczepiony do 
polityki z teologii. Silna sfera emotywna w polityce sprzyja pojawianiu si% ruchów o charakterze 
mesjanicznym. Judaizm jest t! z wielkich religii, gdzie pierwiastek mesja"ski jest szczególnie 
dominuj!cy. W teologii judaistycznej wyst!pi#o w ci!gu wieków kilkana&cie ró'nych koncepcji 
mesjanizmu. St!d mesjanizm polityczny w wydaniu izraelskim ma swoj! specy( k% – judaizm jako 
religia jednego narodu silnie oddzia#uje na 'ycie spo#eczne. )yj!c w rozproszeniu )ydzi zacz%li 
asymilowa$ si% ze spo#ecze"stwami, w których 'yli, jednak g#%boko zakorzenione w narodzie 
Izraela oczekiwanie na mesjasza powodowa#o wykszta#cenie si% kompleksu ni'szo&ci, a w efekcie 
powstanie ruchu syjonistycznego. Doktryna syjonizmu nie by#a zgodna z tradycyjnie rozumianym 
mesjanizmem, by#a wynikiem procesu sekularyzacji. Powsta#e po II wojnie &wiatowej pa"stwo 
Izrael nie by#o jednak pa"stwem &wieckim, podczas pierwszych aliji do Izraela przybywali )ydzi 
z Europy Wschodniej, nie „wch#oni%ci” przez o&wieceniowy nurt my&lowy.

Mesjanizm to poj"cie charakterystyczne 
przede wszystkim dla religii oraz ruchów 

religijnych i sekt. Jest on znacz#cym elementem 
wielkich religii i silnie oddzia!uje na spo!eczno-
$ci. Wraz z kryzysem pa%stwa wyznaniowego 
i powstaniem pa%stw narodowych, mesjanizm 
zacz#! wrasta& jako zsekularyzowany element 
religii w kultur" polityczn# spo!ecze%stw za-
chodnich. Wiele ruchów spo!ecznych dziewi"t-
nastego i dwudziestego wieku posiada!o silny 
pierwiastek mesjanistyczny. Szczególnie silnie 
akcentuje si" obecno$& tego pierwiastka w por-
trecie psychologicznym narodu polskiego XIX 
i XX wieku. Temat ten podnosili mi"dzy innymi 
Maria Janion i Andrzej Walicki. Józef Maria 

Hoene-Wro%ski wniós! mesjanizm do polskiej 
my$li ' lozo' cznej [Wi$niewska-Rutkowska 
2004: 13], jednak za najwi"kszego or"downi-
ka wizji Polski – narodu wybranego uznaje si" 
Adama Mickiewicza. M"cze%ska teoria narodu 
polskiego by!a jednym z najgor"tszych tema-
tów, dyskutowanych w ró(nych kontekstach 
w ci#gu ostatnich dwustu lat. Krytycy polskiego 
mesjanizmu: Cyprian Kamil Norwid, Witold 
Gombrowicz czy Czes!aw Mi!osz uznawali pol-
ski mesjanizm za nasz g!ówny grzech narodowy 
[Janion 2004: 6].
Nie ma w#tpliwo$ci, (e najsilniejszym )ród-
!em mesjanizmu jest judaizm. Hebrajski wyraz 
Masziach lub M*sziak jest zapo(yczony na okre-
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$lenie mesjasza do wi"kszo$ci j"zyków: angielski 
messiah, hiszpa%ski mesías, niemiecki Messias 
czy polski mesjasz maj# wi"c hebrajski )ród-
!os!ów. Pierwiastek mesja%ski w judaizmie jest 
tak silny, (e wielu charyzmatycznych przywód-
ców (ydowskich zosta!o faktycznie uznanych 
za mesjaszy, powoduj#c cz"sto powstanie sekt 
i wyzna%, a w najjaskrawszym przypadku – po-

wstanie religii chrze$cija%skiej. Jednocze$nie 
fakt, (e judaizm przez wszystkie wieki historii 
pozosta! religi# jednego narodu pozwala na 
twierdzenie, (e mesjanizm (ydowski ma rów-
nie( charakter polityczny.
Niniejszy artyku! traktuje o mesjanizmie po-
litycznym, czyli o przejawach tego zjawiska 
w (yciu politycznym. Pierwsza cz"$& pracy jest 
prób# politologicznego zde' niowania kategorii. 
Druga natomiast to analiza )róde! mesjanizmu 
w teologii i tradycji judaistycznej. Na koniec 
spróbuj" uzasadni& zakorzenienie ducha mesja-
nizmu w polityce Izraela. Zadanie to wydaje si" 
nader trudne, gdy( jak wskazuj# uczeni, teolo-
gia judaistyczna ma charakter przypowie$ciowy, 
narracyjny, a nie dogmatyczny, usystematy-
zowany [Mello 2003: 81-82]. Szczególnie me-

sjanizm jest ró(norako interpretowany przez 
objawione pisma.
Teorie polityki porównuj#ce j# do teologii wie-
lokrotnie, od czasów Hobbes’a, odsy!ano do 
lamusa. Teologia polityczna tymczasem stale 
powraca, zarówno w teorii, jak i w praktyce 
politycznej. Zmienia si" tylko jej – u(ywaj#c 
okre$lenia Stanis!awa Filipowicza – maska. 
W XX wieku teologia w s!u(bie polityki przy-
bra!a mask" (paradoksalnie) materializmu 
historycznego. Zgodnie z interpretacj# ma-
terializmu historycznego Waltera Benjamina 
w ka(dym pokoleniu drzemie si!a mesjanicz-
na. Jednocze$nie powtarzaj# si" dwa zjawiska. 
Ka(de pokolenie tera)niejsze charakteryzuje si" 
kompletnym brakiem zawi$ci wobec pokole% 
przysz!ych, jednocze$nie czuje na sobie, b"d#c 
kolejnym „pokoleniem wybranym”, zobowi#za-
nie wobec przodków [Benjamin 1996].

DEFIN ICJA !

Naj!atwiej b"dzie mi chyba zacz#& de' niowanie 
poj"cia od negowania, czym mesjanizm politycz-
ny nie jest, bowiem nie!atwo opisa& to zjawisko 
na gruncie spo!eczno-politycznym. Na pewno 
nie mamy w przypadku mesjanizmu do czy-
nienia z ideologi#, gdy( nigdy w historii nie da! 
kompletnego pomys!u na nowe ukszta!towanie 
(ycia spo!ecznego. Trudno nazwa& go doktryn#, 
cho&by dlatego, (e nie hierarchizuje systemu 
warto$ci, jest raczej narz"dziem, cz"sto niebez-
piecznym w r"kach fanatycznych wizjonerów. 
Nigdy te( mesjanizm nie sta! si" sam w sobie 
ruchem religijnym, jednak cz"sto przywódcy 
religijni i polityczni wykorzystywali go, i wyko-
rzystuj# nadal, do osi#gania w!asnych celów. 
Próba dookre$lenia przeze mnie mesjanizmu 
politycznego nieuchronnie powoduje powsta-
nie semantycznej hybrydy. Cz"$ciowo jawi mi 
si" mesjanizm jako zespó! wierze% zwi#zanych 
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narodu polskiego 
by!a jednym 
z najgor"tszych 
tematów, 
dyskutowanych 
w ró(nych kontekstach 
w ci#gu ostatnich 
dwustu lat
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mantyzm pierwszej po!owy XIX wieku i ruch 
Solidarno$ci w Polsce Ludowej. Wszystkie one 
mia!y pewne cechy wspólne. Opisuj#c je j"zy-
kiem teologii mo(emy stwierdzi&, (e:

po pierwsze, ruch rodzi si" wraz z pojawie-• 
niem si" mesjasza, czyli charyzmatycznego 
przywódcy, którego oddzia!ywanie na grup" 
jest bezwarunkowe. G!oszona przez mesja-
sza nauka uwalnia d!ugo skrywane w spo-
!ecze%stwie pragnienia i powoduje impuls 
do dzia!ania. G!oszona przez mesjasza idea 
jest tak silna, (e nawet w chwili jego $mier-
ci lub neutralizacji przewodzenie w grupie 
przejmuj# jego uczniowie (jak by!o w przy-
padku Solidarno$ci: po $mierci kardyna!a 
Wyszy%skiego, gdy jego rol" przej"li papie( 
Jan Pawe! II oraz Lech Wa!"sa);
po drugie, si!a wyzwolonej z umys!ów spo-• 
!ecze%stwa idei oraz charyzma mesjasza 
powoduj# powstanie poczucia wy(szo$ci, 
dziejowej misji do wype!nienia przez gru-

A u t o r :

Wo j c i e c h  O p i o " a
( u r . 1 9 8 2 ) ;
Absolwent politologii na Uniwersytecie Opol-
skim. Przygotowuje prac" doktorsk# z obszaru 
przywództwa politycznego. Zainteresowania 
naukowe koncentruj# si" wokó! zagadnie% przy-
wództwa politycznego oraz zwi#zków polityki 
z teologi# i ekonomi#. Pracuje jako dziennikarz. 
Hobby: turystyka górska i internet.

z oczekiwaniem na przyj$cie „mesjasza”1. Ale jest 
to tak(e idea, g!"boko zakorzeniona w $wiado-
mo$ci ' lozofa, (e jego wizja wype!ni si" w cza-
sie przysz!ym i spowoduje powstanie nowego, 
lepszego $wiata. To przekonanie powoduje, (e 
zaczynam my$le& o mesjanizmie tak(e jako o mi-
cie, osadzonym g!"boko w ludzkiej pod$wiado-
mo$ci, wywo!uj#cym pragnienie wiary, (e tylko 
przyj$cie mesjasza uczyni (ycie lepszym.
Zdecydowanie lepiej b"dzie uzna& mesjanizm 
polityczny, jak chc# ambasadorowie teologii 
politycznej, za „zsekularyzowane poj"cie teo-
logiczne” [Schmitt 2000: 60] i w poszukiwaniu 
de' nicji si"gn#& do )róde! religioznawczych. 
Tak(e tam trudno o zgod" co do tego, jak skla-
sy' kowa& mesjanizm. Daniel Rops nazywa go 

„kierunkiem my$li”, ale tak(e „pot"(nym prze-
czuciem” [Rops 1952: 421-422]. Dla Micha!a 
Galasa z Uniwersytetu Jagiello%skiego jest to 

„idea”, która by!a katalizatorem schizm w ju-
daizmie od XVII wieku do dzi$ [Galas 2000: 
120-121]. Zachodni encyklopedy$ci bior# me-
sjanizm za „ruch spo!eczny lub zespó! wierze% 
i idei koncentruj#cych si" na oczekiwaniu na 
przybycie mesjasza” [Kleszcz 1997: 71]. Józef 
Maria Hoene-Wro%ski, twórca mesjanizmu ' lo-
zo' cznego, mówi o mesjanizmie jako doktrynie 

„maj#cej za przedmiot g!ówny ziszczenie celów 
absolutnych cz!owieka, przyobiecanych przez 
Mesjasza” [Wi$niewska-Rutkowska 2004: 13].
W historii wielokrotnie objawia!y si" ruchy 
spo!eczne, rewolucyjne, polityczne, których 
dominant# by!a mesja%ska wizja przysz!o$ci. 
Zaliczam do nich mi"dzy innymi polski ro-

1 Jako zespó! wierze% jest charakterystyczny dla wielu religii. Mesjasza, jako konkretne i nazwane wyobra(enie idei 
mesjanicznej mo(na znale)& w zaratustrianizmie (Saoszjant), hinduizmie (Wisznu), buddyzmie (Maitrei), szyickim 
od!amie islamu (Mahdi), mitologii skandynawskiej (Baldur) i azteckiej (Quetzalcoatl). Charakterystyczny jest tak(e dla 
sekt destrukcyjnych, gdzie charyzmatyczny guru og!asza si" i zostaje uznany za mesjasza (np. Ko$ció! Zjednoczeniowy 
Moona, Sekta Najwy(sza Prawda, Bractwo Dawidowe Koresha) [Kleszcz 1997: 71-73; Szostak 2001: 142-145, 212-214, 
227-230; Robins, Post 1999: 157-179].
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p", co ostatecznie prowadzi do wykszta!ce-
nia si" „narodu wybranego”, traktowanego 
jako absolut. Szczególnie widoczne jest to 
w twórczo$ci polskich romantyków: Ada-
ma Mickiewicza i Juliusza S!owackiego po 
Powstaniu Listopadowym;
po trzecie, mesjanizm objawia si" w grupach • 
prze$ladowanych, st#d nieod!#cznie zwi#zany 
jest z cierpieniem, które wzmacnia poczucie 
wyj#tkowo$ci narodu wybranego (który dla 
zbawienia $wiata musi przej$& drog# cierpie-
nia do ziemi obiecanej);
po czwarte, gdy g!oszona idea zostaje za-• 
spokojona (w przypadku osi#gni"cia „ziemi 
obiecanej”) lub gdy staje si" niemo(liwa do 
zaspokojenia (gdy naród wybrany ponosi 
kl"sk") nast"puje radykalizacja (#da%, ukucie 
idei na nowo, sk#d ju( blisko do zjawisk re-
wolucyjnych, takich jak eskalacja prze$lado-
wa% przeciwników, oskar(anie przywódców 
o zdrad" idea!ów, itp.

O ile nie dziwi wyst"powanie pierwiastka me-
sja%skiego w polityce, gdzie sfera emotywna jest 
silna (dzia!anie polityczne wprost sprzyja oka-
zywaniu nami"tno$ci), o tyle zaskakuj#ca jest 
jego obecno$& we wspó!czesnej ' lozo' i. Okazje 
si", (e o$wieceniowe idee racjonalizmu wci#( 
bledn# przy pokusie kreacji czasów mesja%skich. 
Uleg! jej mi"dzy innymi Herbert Marcuse two-
rz#c koncepcj" „cz!owieka jednowymiarowe-
go”, (yj#cego w $wiecie rz#dzonym przez nauk" 
i technologi" i kreuj#c alternatyw" „wyzwolenia”. 
Jeszcze dalej poszed! Francis Fukuyama og!a-
szaj#c koniec historii i zwyci"stwo nowoczesnej 
demokracji liberalnej, jak si" wkrótce okaza!o 
zbyt pochopnie.

!RÓD#A M ESJA N IZMU !

Mesjanizm nie jest typowy jedynie dla tradycji 
judeochrze$cija%skiej. Jednak tylko w kr"gu tej 
kultury sta! si" czym$ wi"cej ni( cz"$ci# systemu 
wierze%; wielokrotnie by! podstaw# zaistnienia 
nowych ruchów spo!ecznych. Za taki ruch op-
arty na mesjanizmie, mo(na uzna& chrze$cija%-
stwo, które wyodr"bni!o si" z judaizmu poprzez 
uznanie Jezusa za mesjasza. A. Neher nazywa 
nawet chrze$cija%stwo „zradykalizowanym me-
sjanizmem judaistycznym” [Mello 2003: 94]. To, 
co charakterystyczne jest dla sekt, czyli faktycz-
ne pojawienie si" mesjasza za (ycia wyznawców, 
wyst#pi!o w chrze$cija%stwie, jako w jedynej 
z wielkich religii. Nie oznacza to zaniku idei me-
sjanicznych w tym nurcie. Pojawiaj# si" one ju( 
w pismach ewangelistów, a wi"c w kilkadziesi#t 
lat po $mierci Nazarejczyka, np. w Apokalipsie 
&w. Jana, która zwiastuje powrót Jezusa w dniu 
S#du Ostatecznego [Kleszcz 1997: 74]. 
Religi#, w której mesjanizm jest szczególnie 
istotny i by! cz"sto osi# sporów mi"dzy wy-
znawcami, kilkakrotnie doprowadzaj#c do roz-
!amów i schizm, jest judaizm. Prorocy (ydowscy 

Pierwiastek mesja%ski 
w judaizmie jest 
tak silny, (e wielu 
charyzmatycznych 
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mesjaszy, powoduj#c 
cz"sto powstanie 
sekt i wyzna%, 
a w najjaskrawszym 
przypadku – powstanie 
religii chrze$cija%skiej



 61www.dyskurs .uni .opole .pl

Konteksty

przedstawiali mesjasza w kilku ró(ni#cych si" 
znacznie uj"ciach, jedna z cech, która !#czy 
poszczególne nurty, to charyzmatyczny cha-
rakter mesja%skiej w!adzy. Mesjaszem mo(e 
by& sam Bóg, który jako wszechmocna isto-
ta b"dzie w stanie zniszczy& z!o. Inni widz# 
mesjasza jako króla, który poprzez sprawied-
liwe panowanie oraz zwyci"(enie wrogów 
zdob"dzie w!adz" absolutn#. Kolejny model 
to mesjasz – cz!owiek. Jego nadprzyrodzona 
moc pochodzi& b"dzie z boskiego nadania – 
to Bóg wybierze go i obdarzy wszechw!adz#. 
W tradycji chrze$cija%skiej mesjasz-Jezus, istota 
boska, ale urodzona i wychowana przez ludzi, 
cierpi i umiera, aby oczy$ci& $wiat z grzechów. 
Mesjasz-cz!owiek musi by& potomkiem (ydow-
skiego króla Dawida. St#d w chrze$cija%skiej 
ewangelii znajduje si" rodowód Jezusa, udo-
wadniaj#cy jego dawidowe korzenie. Pojawia 
si" wreszcie motyw dwóch mesjaszy: jeden od-
powiedzialny za napraw" moraln# ludzi, drugi 
to w!adca reformuj#cy pa%stwo i stosunki spo-
!eczne. Prawzorami dwóch mesjaszy s# Aaron 
i Dawid. Ten pierwszy to przewodnik duchowy 
wywodz#cy si" z rodu arcykap!anów; Dawid 
to król, sprawuj#cy w!adz" administracyjn# 
i militarn# [Baigent, Leigh, Lincoln 2006: 86]. 
Do XIX wieku wiara w dwóch mesjaszy by!a 
poza g!ównym nurtem my$li rabinicznej i ka(de 
jej nasilenie powodowa!o wykluczenie ze spo-
!eczno$ci Izraela i powstanie sekty. Przekonanie 
o dwóch mesjaszach nasila si" w dwudziestym 
wieku: idea powrotu *ydów do Palestyny – sy-
jonizm – jest uto(samiana z dzia!aniem mesja-
sza „materialnego”, który przygotowuje naród 
wybrany na przyj$cie mesjasza „duchowego” 
[Galas 2000: 126]. Pojawia si" równie( kon-
cepcja ery mesja%skiej bez mesjasza – w teorii 
tej mesjanizm ogranicza si" do zaprzestania 
ciemi"(enia pa%stwa Izrael. Mo(na to rozumie& 

jako odkupienie Izraela przez samego Boga, bez 
udzia!u mesjasza. Rozwa(ania na temat mesja-
sza nabieraj# nawet charakteru ontologicznego 
w pi$mie Levinasa:

„Mesjasz jest ksi"ciem, który rz#dzi w taki spo-
sób, (e najwy(szej w!adzy Izraela nie przenosi 
ju( na nikogo innego. Jest to absolutna we-
wn"trzno$& rz#dzenia. Czy istnieje bardziej ra-
dykalna wewn"trzo$& ni( ta, w której Ja rz#dzi 
samym sob#? (...) Mesjasz jest Królem, który 
nie rz#dzi ju( z zewn#trz (...) Mesjaszem je-
stem Ja. Bycie sob# jest byciem Mesjaszem (...) 
Wszystkie osoby s# Mesjaszem (...) Konkretnie 
oznacza to, (e ka(dy powinien post"powa& jak 
gdyby by! Mesjaszem” [Mello 2003: 96].

W widzeniu mesjasza s# tak(e koncepcje kaba-
listyczne. Wed!ug talmudycznej tradycji $wiat 
istnieje dzi"ki 36 sprawiedliwym. Nikt ich nie 
zna, ani oni nawzajem si" nie znaj#. Nie s# $wia-
domi w!asnej niezb"dno$ci. Po prostu trwaj#, 
swoj# obecno$ci# gwarantuj#c istnienie wszech-
$wiata. Jeden z nich jest mesjaszem, który po-
zostaje w ukryciu. Nie ujawnia si", poniewa( 
$wiat nie jest godzien jego przyj$cia. Mesjasz 
jest wi"c w ka(dej chwili obecny i gotów na wy-
pe!nienie swego obowi#zku, ale zrobi to dopiero 
wówczas, gdy $wiat spe!ni bli(ej nieokre$lone 
warunki [Kos, Krych 1983: 296]. Nieco inaczej 
interpretuje kabalistyczne wierzenia Gershom 
Scholem, kabalista i badacz (ydowskiego misty-
cyzmu. Mówi on, (e „aby ustanowi& Królestwo 
Pokoju, nie trzeba niszczy& wszystkich rzeczy 
i rozpoczyna& ca!kiem nowego $wiata (...) trze-
ba (je – przyp. aut.) jedynie troch" poprzesta-
wia&. (...) ludzie nie potra' # tego uczyni& i po 
to przychodzi Mesjasz” [Bloch 2007: 200-201]. 
Interpretuj#c my$l Scholema mo(na stwierdzi&, 
(e do obiecanego Królestwa Pokoju jest bardzo 
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blisko, ludzko$& swoimi dzia!aniami ca!y czas 
ociera si" o nie, jednak mimo to jego ustanowie-
nie jest bardzo trudne. Potrzebny jest w!a$nie 
Mesjasz, jego szcz"$liwe spojrzenie i szcz"$liwa 
r"ka, jak nazywa rzecz Ernst Bloch [Bloch 2007: 
200; Lipszyc 2007: 206-207].

Ta wielo$& mesjanizmów w judaizmie zmienia!a 
si" w czasie. W czasach królewskich d!ugie pa-
nowanie dynastii króla Dawida ma by& równo-
znaczne z nadej$ciem ery mesja%skiej. Jednak 
ju( po $mierci króla Salomona, w pismach pro-
roków mesjanizm staje si" oczekiwaniem na 
przyj$cie króla – odnowiciela dynastii Dawida, 
charyzmatycznego przywódc", obdarzonego 
ponadprzeci"tnymi cechami [Czajkowski 
2003: 93-94]. W $redniowiecznej teologii 
judaistycznej wyodr"bni! si" nowy jego typ, 
tzw. mesjanizm racjonalny, którego g!ównym 
reprezentantem by! (ydowski badacz Talmudu, 
Majmonides (Mosze ben Majmon). Krytykuje 
on apokaliptyczno$& wizji biblijnych proroków 
i ich interpretatorów, twierdzi, (e nadej$cie me-
sjasza nie zmieni $wiata, a jedynie przyniesie 
wyzwolenie polityczne i ekonomiczne [Kleszcz 
1997: 95-96]. Niezmiennym elementem w (y-

dowskim mesjanizmie jest oczekiwanie. To 
w!a$nie oczekiwanie na mesjasza jest sensem 
istnienia.
Przywództwo mesjasza w pismach jest niedo-
okre$lone. Po pierwsze jest to niespe!niona 
wizja absolutnej w!adzy nad $wiatem. Po drugie 
dotyczy odleg!ej i mglistej przysz!o$ci, epoki 
mesjanicznej, której nastanie oznacza& b"dzie 

„kres czasu”, „S#d Ostateczny” albo budow" 
nowego, idealnego !adu. Po trzecie, nie znamy 
(adnych dok!adnych cech, którymi mo(na by 
scharakteryzowa& mesjasza – jego w!adza b"-
dzie wynika& z w!a$ciwo$ci nadprzyrodzonych, 
z bosko$ci, a „lud bo(y” pozna je po „owo-
cach”. A( do dwudziestego wieku, w wyniku 
sporów w tej kwestii, powstaje wiele od!amów 
judaizmu, m.in. nurty kabalistyczne w ca!ej 
Europie czy frankizm w Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, co os!abia $wiat (ydowski w porów-
naniu ze $redniowieczem [Galas 2000: 120-121]. 
W dwudziestym wieku nast"puje krystaliza-
cja od!amów religii na nurt uniwersalistyczny 
i ortodoksyjny.
Nurt uniwersalistyczny judaizmu podnosi kwe-
sti" przyj$cia ery mesjasza, jako czasu nadej$cia 
sprawiedliwo$ci i pokoju dla wszystkich ludzi 
na $wiecie. Sam mesjasz nie jest ju( identy' -
kowany jako boska, czy pó!boska istota, ale 
pozostaje ide# mówi#c# o nadej$ciu „wy(szego 
typu cz!owieka” [Galas 2000: 124]. Nast"puje 
odpersonalizowanie mesjanizmu.
Spomi"dzy nurtów ortodoksyjnych najwi"k-
sze znaczenie w dwudziestym wieku zyskuje 
chasydyzm. Chasydzi oraz cz!onkowie innych 
ruchów ortodoksyjnych wierz#, (e nadej$cie 
mesjasza jest bliskie. Najbardziej wp!ywowy 
przywódca chasydów dwudziestego wieku, ra-
bin Menachem Mendel Schneerson, og!osi! si" 
w latach dziewi"&dziesi#tych mesjaszem [Galas 
2000: 129-130]. 

Zdecydowanie 
lepiej b"dzie 
uzna& mesjanizm 
polityczny, jak chc# 
ambasadorowie 
teologii politycznej, 
za „zsekularyzowane 
poj"cie teologiczne”
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Konkluduj#c, mo(na pokusi& si" o pewn# klasy-
' kacj" pogl#dów my$li judaistycznej na mesja-
nizm. Otrzymujemy cztery g!ówne nurty:

Oczekiwanie na mesjasza, potomka dyna-1. 
stii Dawida, który b"dzie pot"(nym w!adc#, 
namaszczonym przez Boga i wyzwoli naród 
Izraela z ucisku i prze$ladowa%. W mody-
' kacjach tej teorii mesjasz mo(e nie mie& 
królewskiego rodowodu, b"dzie pocho-
dzi! spo$ród zwyk!ych ludzi, ale zostanie 
przez Boga obdarzony ponadprzeci"tnymi 
zdolno$ciami.
Mesjasz przyb"dzie, ale nie po to, aby doko-2. 
na& politycznego wyzwolenia Izraela, lecz 
aby doko%czy& odnow" moraln# *ydów i za-
prowadzi& na $wiecie pokój.
Mesjasz nie objawi si" jako osoba, ale nast#pi 3. 
nastanie nowej ery na $wiecie – ery pokoju 
mi"dzy wszystkimi lud)mi oraz wykszta!-
cenie si" „nowego cz!owieka”, w którym to 
umieszczony jest pierwiastek mesja%ski.
Mesjaszem jest ka(dy cz!owiek, który to 4. 
sobie u$wiadomi i dzi"ki czemu kontynu-
uje nieprzerwan# walk" o odnow" moraln# 
i pokój.

Najwa(niejszym spostrze(eniem p!yn#cym 
z powy(szych rozwa(a% jest dostrze(enie roz-
d)wi"ku pomi"dzy ide# mesjanizmu politycz-
nego, a )ród!ami w teologii judaistycznej. Otó( 
najsilniejszym pr#dem w mesjanizmie (ydow-
skim jest przekonanie, (e mesjasz przyb"dzie, 
aby wyzwoli& naród Izraela, to co si" stanie 
z wyznawcami innych religii ma znaczenie dru-
gorz"dne (poza nurtem uniwersalistycznym, 
który dopuszcza ingerencj" mesjasza rozumian# 
globalnie). Ma to $cis!y zwi#zek z partykular-
nym rozumieniem Boga w judaizmie, który 
jest Bogiem Izraela, przez co naród (ydowski 
jest narodem wybranym [Unterman 2002: 27]. 

Mesjanizm polityczny odwraca t" relacj", mó-
wi#c: „poniewa( my dost#pili$my objawienia 
i doznajemy prze$ladowania, jeste$my wybrani, 
aby wyzwoli& siebie i inne spo!eczno$ci z ucisku”. 
Dominuje wi"c w mesjanizmie politycznym 
charakter uniwersalistyczny. De facto nie mia!o 
to nigdy miejsca w praktyce, ale zakorzenia!o 
si" silnie w umys!ach, dzi"ki no$no$ci takiego 
pogl#du: „bo je(eli jestem prze$ladowany, to 
mesjanizm daje mi si!", pokazuje sens mego 
cierpienia, uszlachetnia mnie”.

IZR A EL SK A SPECY FIK A !

St#d mesjanizm polityczny w wydaniu izrael-
skim ma swoj# specy' k". Wyj#tkowo$& ow# 
zawdzi"cza roli religii judaistycznej. Judaizm 
jako religia mononarodowa musi silnie oddzia-
!ywa& na (ycie polityczne i spo!eczne. Postulaty 
syjonistów XIX i XX wiecznych: utworzenie 
pa%stwa Izrael i zjednoczenie Diaspory, by!y 
mocno krytykowane w !onie samego ugrupo-
wania. Ortodoksyjni *ydzi nie chcieli pozwoli& 
na powrót do Palestyny. Zapowiadany w pis-
mach powrót do Ziemi Obiecanej mia! by& 
dzie!em mesjasza, dlatego (adna z organizacji 
politycznych nie mog!a uzurpowa& sobie prawa 
do takich hase! [Tessler 1994: 49]. Podobnie, 
pomimo wielu prób, nie uda!o si" Izraelowi do 
tej pory uchwali& Konstytucji jako jednolitego 
aktu prawnego, poniewa( k!óci si" on z zasad# 
zwierzchno$ci prawa boskiego. Podstaw# prawa 
(ydowskiego jest Tora, a w drugiej kolejno$ci 
komentarz do niej: Talmud. Skoro $wi"te ksi"gi 
biblii s# nadrz"dne w stosunku do prawa cywil-
nego, mesjanizm jest i b"dzie obecny w (yciu 
spo!ecznym Izraela.
G!"boko zakorzeniony mesja%ski charakter wie-
rze% *ydów warunkuje nie tylko ich przekona-
nie o wyj#tkowo$ci, ale tak(e syndrom zupe!nie 
odwrotny. Jest to pewien szczególny rodzaj na-



64 Dyskurs ,  nr  5  (2007)

rodowego kompleksu ni(szo$ci. Isaiah Berlin 
nazywa go garbem, a jego pocz#tków upatruje 
w o$wieceniu. Przywo!uj#c Lewisa Namiera, 
który porównuje wp!yw o$wiecenia na diaspor" 
(ydowsk# do oddzia!ywania S!o%ca na bry!" lo-
dowcow#, Berlin próbuje przekona&, (e masowa 
asymilacja *ydów by!a procesem nieodwracal-
nym, doktryna syjonizmu mog!a go jedynie 
zahamowa& [Berlin 1983: 481]. Pocz#wszy od 
o$wiecenia *ydzi rozpocz"li prób" wtopienia si" 
w spo!ecze%stwa pa%stw narodowych: „S!u(yli 
spo!ecze%stwom, w których (yli, w najrozma-
itszym charakterze i cz"sto z wi"kszym odda-
niem ni( rdzenni mieszka%cy danych krajów. 
Wielu z nich dok!ada!o wszelkich mo(liwych 
stara%, by zaadaptowa& i dostosowa&, $wiado-
mie lub nie, do ró(nych spo!eczno$ci i insty-
tucji. Niektórzy w bólu i trwodze wychodzili 
wprost ze skóry, by tylko unikn#& wszystkiego, 
co mog!oby przeszkadza& otoczeniu, cz"sto 
zni(aj#c g!os a( do szeptu” [Berlin 1983: 484]. 
G!"boko zakorzeniony w spo!ecze%stwach od 
czasów staro(ytnych antysemityzm nie da! si" 
!atwo wykorzeni&, *ydzi nie byli postrzegani 
tak jak chcieli by&, ale tak jak widzieli ich inni. 
+wiadomo$&, (e mimo otwarcia si" *ydów na 
spo!eczno$ci lokalne nie powodowa!a takiego 
samego otwarcia tych spo!eczno$ci, spowo-
dowa!a wykszta!cenie si" nowych wzorów za-
chowa%. U )róde! tych zachowa% le(a!a obawa 
przed odrzuceniem i dyskryminacj# [Berlin 
1983: 494-496]. Zgodnie jednak z nauk# pisma, 
*ydzi cierpieli pokornie prze$ladowania, czeka-
j#c na przyj$cie oczekiwanego mesjasza.
Oko!o sto lat pó)niej zacz#! rodzi& si" syjo-
nizm, który by! wyrazem nowych d#(e% ludu 
Izraela. Pierwszym warunkiem, pozwalaj#cym 
na zrodzenie si" syjonizmu by!a post"puj#ca 
sekularyzacja. Aktywne w!#czenie si" *ydów 
do o$wieceniowej dyskusji przyspieszy!o ten 

proces. Os!abiona wiara zdejmowa!a blokad" 
dzia!ania, jak# by!o oczekiwanie i cierpliwe zno-
szenie cierpie%. Poniewa( mesjasz nie chcia! 
przyj$&, nale(a!o mu pomóc. Wtedy te( teorie 
o mesjaszu jako idei, a nie istocie, zacz"!y zdo-
bywa& coraz szersz# popularno$&. Powstanie 
pa%stwa Izrael poprzedzi!a tragedia holocaustu. 
Z narodu walcz#cego o w!asny kraj, *ydzi sta-
li si" podmiotem masowego morderstwa. Ci, 
którym uda!o si" uciec, zostawali uchod)cami, 
tra' ali najcz"$ciej do USA. Nikt nie wiedzia! jak 
rozwi#za& problem ludzi, których „wrogowie 
umieszczaj# w obozach $mierci, a przyjaciele 
internuj#” [Arendt 1983: 502].
Mesjanizm by! obecny tak(e w (yciu obywa-
teli niepodleg!ego pa%stwa Izrael. Zachodni 
*ydzi uchodz#c w czasie wojny z Europy do 
USA utworzyli tam siln# diaspor", natomiast do 
Izraela w pierwszym etapie tra' li g!ównie *ydzi 
z Europy Wschodniej. Dopiero podczas pi#-
tej aliji do Izraela zacz"li przybywa& uchod)cy 
z Niemiec. *ydzi z Europy Wschodniej, Polski, 
Rosji, Rumunii, byli nie tyle gorzej wykszta!ceni, 
co pozbawieni przebywania w mainstreamie 
my$li spo!ecznej i politycznej, który na prze-
!omie XIX i XX wieku kszta!towa! si" przede 
wszystkim w Rzeszy Niemieckiej. By& mo(e 
dlatego w Izraelu niemo(liwe by!o utworzenie 
pa%stwa $wieckiego.
Nowa sytuacja polityczna w Izraelu mo(e z!ama& 
dominacj" $rodowisk religijnych. Utworzona 
w listopadzie 2005 roku przez Ariela Szarona 
Kadima (z hebrajskiego Naprzód) pokaza!a, (e 
idea utworzenia systemu politycznego na wzór 
zachodni jest mo(liwa. Realizacj" trudnego 
w warunkach Izraela programu mog# zapewni& 
nazwiska, które uczestnicz# w b#d) wspiera-
j# dzia!ania partii, jak Ariel Sharon, Shimon 
Peres, Yossi Beilin czy Ehud Olmert. To nie 
tylko szanowani obywatele Izraela, ale tak(e 
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ludzie otwarci w sprawach spo!ecznych i oby-
czajowych. Sharon prawdopodobnie nie w!#czy 
si" ju( aktywnie w dzia!alno$& transformacji 
(z powodu $pi#czki poudarowej), pozostanie 
jednak pewnym symbolem programu Kadimy, 
która powsta!a g!ównie po to, aby umo(liwi& 

realizacj" pokojowego planu Sharona. Punktem 
zwrotnym w nowo(ytnej historii Izraela mo(e 
si" okaza& – o ile do tego dojdzie – uchwalenie 
konstytucji jako jednolitego aktu prawnego, co 
jest jednym z g!ównych punktów programu 
Kadimy.

Messianism has been a crucial element of all great religions. With the crisis of a religious coun-
try, Messianism has started to grow into the political culture of the Western countries. An at-
tempt to de( ne Messianism is di,  cult since it is considered to be a set of beliefs, an idea and a 
myth as well. Messianism arises with the occurring of a Messiah – a charismatic leader. Messi-
anism has been transferred into politics from theology. Very strong emotional sphere in politics 
favours the occurrence of Messianic movements. Judaism is one of the great religions in which 
the Messianic element has been particularly dominating. In Judaism - eology there have been 
a dozen or so di. erent concepts of Messianism. - us political messianism from Israeli point of 
view has got its own character – Judaism as a religion of one nation a. ects intensively social 
life. Living in dispersal Jews started to assimilate with the societies they lived in. However, the 
expectation for the Messiah, deeply rooted in Israeli nation, caused the rise of inferiority com-
plex and consequently the rising of the Zionist movement. Zionism tenet did not correspond 
with the traditionally understood Messianism but it was the result of the secularization process. 
Israel, a country born a/ er World War II, was not a secular country since during ( rst alija the 
Jews coming to Israel from Eastern Europe were not “absorbed” by the enlightenment trend. 
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