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Jan Doktór

SABBATAIZM JAKO IDEOLOGIA KRYZYSU

Sabbataizm to ruch mesjanistyczny, który w siedemnastym i osiemna
stym wieku przeszedł przez całe żydostwo1. Niektórzy badacze, jak np. 
Joachim Schoeps, uważają, że spowodował on największy wstrząs w liczą
cych kilka tysięcy lat dziejach judaizmu i że jego konsekwencje były 
dla judaizmu bardziej brzemienne w skutkach niż powstanie, a następ
nie usamodzielnienie się młodego chrześcijaństwa 2.

Początek tego ruchu przypada na rok 1648, kiedy Sabbataj Cwi ogłosił 
się mesjaszem. To, że nie podzielił on losu wielu innych, szybko zapom
nianych samozwańców, jakich w  owym czasie nie brakowało, należy przy
pisać dwom czynnikom. Pierwszym z nich był szok, jakim było dla Ży
dów wygnanie z Półwyspu Iberyjskiego (1492), oraz nieszczęścia, jakie 
przyniosło Żydom powstanie Chmielnickiego. Klęski te, dla których trud
no było znaleźć racjonalne wytłumaczenie, nieodparcie kojarzyły się z 
„bólami porodowymi mesjasza” , jakie według tradycji miały bezpośrednio 
poprzedzić zbawienie. Drugim czynnikiem były powszechnie już wtedy 
znane obliczenia Zoharu, „biblii kabalistów” , wyznaczające datę zbawie
nia na rok 1648. Rok ten przyniósł rzezie, urządzane przez wojska Chmiel- 
nickigo, i pierwsze publiczne wystąpienie Sabbataja.

Bezpośrednio grunt sabbataizmowi przygotowała kabała luriańska, w 
tym czasie ogromnie popularna i pełniąca rolę oficjalnej ideologii juda
izmu 3, przyznająca człowiekowi główną rolę w zbawieniu. Wiara w blis
kie zbawienie opętała umysły i serca większości Żydów. Nie zachwiało

1 Terminu „sabbataizm” można używać w  dwóch znaczemiach: węższym, rozu
miejąc przez nie naukę samego Sabbataja Cwi, i szerszym, jak to ma miejsce w  
tym artykule, gdzie terminem tym określam wszystkie próby mesjanistyczne wy
wodzące swój rodowód z nauki Sabbataja;.

2 H. J. Schoeps, „R a bb i” Johan K em per in Uppsala, w: Philosem itism us in B a - 
rock, Tubiongem 1952, s. 96.

s G. Scholem, Die Krise der T radition in juddschen Messianismus, w : Judaica 

I I I , Frankfurt nad Menem 1970, s. 171.
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nią aresztowanie Sabbataja ani jego konwersja na islam. Szybko zinter
pretowano to w duchu kabały luriańskiej jako zbawczą misję, niezrozu
miałą dla zwykłych śmiertelników. Nie podważyła jej też śmierć mesja
sza. Powszechnie oczekiwano jego paruzji, a kolejni zbawiciele, Jakub 
Querido, Berachia i  inni, uważali się nie tylko za kontynuatorów jego 
misji, ale wręcz za jego inkarnację.

Wystąpienie Sabbataja Cwi jako mesjasza szczególne wrażenie zrobi
ło na polskich Żydach, najbardziej dotkniętych przez ostatnie wydarze
nia. Do Istambułu, gdzie przez dłuższy czas więziony był Sabbataj, ciąg
nęły niekończące się pielgrzymki z całej Polski. Do Polski też przeniosło 
się z czasem centrum ruchu. Tu w drugiej połowie osiemnastego wieku 
rozwinął działalność ostatni wielki mesjasz sabbataizmu, Jakub Frank, 
który ogłosił Polskę prawdziwą Ziemią Obiecaną i  przeznaczył jej szcze
gólną rolę w zbawieniu świata. Przyjęcie chrztu nie tylko otwierało dro
gę do nobilitacji, którą uzyskały setki frankistów, lecz było uważane za 

N „przejście przez Jordan” 4, poprzedzające zbawienie zarówno w  aspekcie 
politycznym, jak i duchowym.

Dokrtryną sabbatajczyków na dobrą sprawę nikt się do tej pory w 
Polsce nie zajmował, mimo iż większość źródeł dotyczących frankizmu 
znajduje się w Polsce i jest spisana w języku polskim. Klasycznym opra- 
cofaniem pozostaje do dziś praca Kraushara z 1895 r. Frank i frankiści 
polscy, która zajmuje się właściwie tylko historią polskich neofitów. A  
zjawisko było znaczące w dziejach Polski, i to nie tylko dzięki liczbie 
konwertytów oraz ich późniejszej pozycji społecznej, ale również dlate
go, że sekta ta istniała w Polsce jeszcze dziesiątki lat po śmierci mesja
sza5. Z frankistowskich rodzin pochodzi wiele znakomitych postaci pol
skiego życia politycznego i kulturalnego. To frankiści w czasie słynnej 
Dysputy Lwowskiej w 1760 r. publicznie oskarżyli rabinów o praktyko
wanie mordu rytualnego, co miało brzemienne konsekwencje. Sami też, 
kultywując w ukryciu swe wierzenia i ceremonie, dali asumpt do oskar
żeń o pozorną konwersję, kierowanych jeszcze długo potem do wszyst
kich asymilujących się Żydów.

W artykule tym nie będę jednak podejmował wspomnianych proble
mów. Spróbuję jedynie przedstawić w  zarysie doktrynę sabbataizmu i 
jego genezę jako pewnego rodzaju „ideologię kryzysu” .

4 Port. A. Kraushiar, Frank i frankiści polscy, t. II, Kraków 11895, s. 192.
5 Por. A. G. Duker, Polish Frankism ’s Duration, „Jewish Social Atudies”, vo- 

lume XXV, october 1963, nr 4.
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KRYZYS TRADYCJI I HEREZJA

Każda tradycja w  ciągu dłuższego czasu traci swój pierwotny żywot
ny charakter i świadomie odczuwany sens. Jeśli nie jest stale odnawia
na, rutynizuje się, kostnieje i staje się powierzchowna. Przestaje spełniać 
swoje zadania: przestaje być adekwatna do zmieniającego się świata oraz 
stanu świadomości jej członków i zamiast godzić ludzi z realnością, prze
ciwstawia ich jej. W takim wypadku muszą rozwinąć się procesy reak
tywujące związek między światem idei a noWą rzeczywistością lub no
wym sposobem jej doświadczania. Pojawiają się buntownicy i reforma
torzy, którzy podważają wiarygodność panującej tradycji i przeciwstawia
ją jej prawdziwą wiarę i prawdziwe objawienie. Edward Shils pisze, że 
tego rodzaju krytycyzm jest z reguły dziełem „takich intelektualistów, 
którzy nie wchłonęli w pełni trudnego dziedzictwa, przekazywanego przez 
uniwersytety i akademie, szkoły prawnicze i trybunały, lub takich, któ
rzy posiadając nawet odpowiednią kulturę nie znaleźli dla siebie pozy
tywnej roli w podtrzymujących tę kulturę instytucjach” 6. Nie są to więc 
najczęściej religijne autorytety —  te mogą dołączyć się co najwyżej póź
niej —  lecz albo ludzie z tzw. awansu społecznego, albo spauperyzowani 
i wyrzuceni poza obręb oficjalnych struktur intelektualiści, którzy za po
mocą tradycyjnej terminologii i schematów potrafią wyrazić potrzeby 
i pragnienia mas. Jest rzeczą charakterystyczną, że spośród wielu sabba- 
taistycznych mesjaszów i teologów nie sposób znaleźć nikogo, kto by 
wywodził się z kręgów religijnych autorytetów lub nawet oficjalnych 
nauczycieli.

Buntownicy nie dezawuują tradycji jako takiej, lecz jedynie kry
tykują jej obecną, „wypaczoną” postać. Cofają się poza ostatnią formę 
tradycji, by odnaleźć w przeszłości nić, którą starają się prowadzić dalej 
odpowiednio do nowej sytuacji i aktualnego stanu umysłów. Nić ta wy
wodzona jest z reguły z bocznych wątków tradycji, często sprzecznych 
z panującym obrazem świata, lecz tolerowanych przez religijne autory
tety. W każdym razie element, ku któremu zwraca się nowa lojalność, nie 
był dotychczas dominujący, a niekiedy nawet był świadomie spychany 
na margines. Centralne elementy tradycji, w przypadku siedemnasto
wiecznego judaizmu Zakon, zostają podporządkowane temu, co było do
tychczas marginalne, i zostają zreinterpretowane w jego świetle.

Chcąc zrozumieć ideologię buntowników, trzeba najpierw sprecyzo
wać, przeciwko jakim elementom tradycji kieruje się bunt, a do jakich 
nawiązuje. W przypadku sabbataizmu jest to dosyć proste. Mówi o tym 
zarówno samookreślenie ruchu, jak i epitety, jakimi obrzucano jego człon

• E. Shils, Tradycja, w: Tradycja i nowoczesność, Warszawa 1984, s. 84.
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ków. Nazywano ich „sabsaćwinnikami” , a później „frankistami” —  od 
wiary w mesjasza Sabbataja Cwi, a później Jakuba Franka. Jego teolo
gowie musieli zatem nawiązywać do idei i wyobrażeń mesjanistycznych. 
Sami sabbatajczycy nazywali siebie często, zwłaszcza w późniejszym 
okresie, „zoharystami” i „antytalmudystami” 7. Drugim źródłem inspira
cji była więc kabała, a zwłaszcza księga Zohar. Ponieważ w tym okre
sie powszechnie uważano Zohar za pismo znacznie starsze od Talmudu, 
nazywali oni siebie również „prawowiernymi” , tzn. wyznawcami praw
dziwej, pierwotnej i niezafałszowanej jeszcze wiary i tradycji. Krytyka 
kierowała się przede wszystkim przeciwko późniejszym zafałszowaniom, 
których symbolem stał się Zakon i Talmud, oraz rahinicznemu autoryte
towi, który na ich podstawie wywiódł ówczesny porządek życia w zam
kniętej społeczności, rządzonej przez tradycję, regulującą życie do naj
drobniejszych szczegółów, i strzegł go.

Ideologia sabbataizmu powstała ze stopienia się tych dwóch bocznych 
nurtów myśli judaistycznej, mesjanizmu i kabały, w opozycji do trady
cji getta z jego hierarchią i prawami.

Stosunek rabinicznego autorytetu do obu tych nurtów był, jeśli tak 
można powiedzieć, ambiwalentny. Przez długi czas kabała tolerowana by
ła jedynie za cenę ezoteryczności, jako pewien wentyl bezpieczeństwa 
dla umysłów niespokojnych, nie znajdujących satysfakcji w statycznym i 
ceremonialnym sposobie życia, oraz dla nauk mających co prawda swoje 
źródło w Biblii, lecz nie mieszczących się w tradycyjnych schematach. 
Druk Zoharu i innych kabalistycznych traktatów 8 zniszczył tę delikatną 
równowagę i ujawnił sprzeczności między światem kabalistycznych idei 
a tradycją. Mimo ogromnych wysiłków i zakazów, między innymi zaka
zu czytania Zoharu dla osób, które nie ukończyły 40 lat, rabini nie byli 
w stanie położyć tamy zalewowi niebezpiecznych idei. Powstanie sabba
taizmu było kulminacją, a zarazem końcem kabały. Zapłaciła ona dużą 
cenę za inspirowanie sabbataistycznego „szaleństwa” . Później traktowana 
już była podejrzliwie jako źródło potencjalnych herezji lub wręcz, zwłasz
cza przez żydowskich reformatorów, jako zabobon.

Podobnie miała się rzecz z mesjanizmem. Trzeba było wiele czasu, 
zanim z oderwanych wypowiedzi biblijnych o idealnym stanie świata,

7 Por. G. Pikulskli, Złość Żydowska, Lwów 1760.

8 Po raz pierwszy Zohar zo>stał wydany drukiem prawie jednocześnie w  Mantui 
(1558—(1560) i Cremonie (1559—1560). W Polsce po 'raz pierwszy wydrukowano go w 
Krakowie w  roku 1623. Z blisko 150 jego wydań, jakie ukazały się do tej pary, 
większość wydrukowano w Polsce.
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katastrofalnym załamaniu się dziejów w przeddzień zbawienia, odbudo
wie Królestwa Dawidowego, Sądzie Ostatecznym itp. wykrystalizowała się 
idea mesjańska. W każdym razie nie była ona wynikiem rozmyślań nad 
ideą Prawa, które obowiązuje w życiu, lub tradycją dotyczącą jego za
stosowania. Wypływa ona z doświadczeń historycznych, a ściślej z wizji 
kompensujących je, i początkowo stała w sprzeczności z ideą objawie
nia 9.

Teologia judaizmu nigdy jednak nie stawiała jasno problemu konflik
tu między mesjanistycznymi oczekiwaniami a tradycją. Rabini starali się 
raczej ukryć ten konflikt, odsuwając moment spełnienia oczekiwań w 
mglistą przyszłość i rezerwując aktywną rolę w zbawieniu wyłącznie dla 
Boga. Charakterystyczne jest tu stanowisko wielkiego kodyfikatora ju
daizmu, Majmonidesa. Włączył on wiarę w mesjasza do swoich 13 Arty 
kułów Wiary, podkreślając zarazem, że traktuje ją po prostu jako waż
ny element tradycji, i ostrzegając przed zbyt dosłownym rozumieniem 
bardziej konkretnych wyobrażeń. „O tych i podobnych rzeczach mało 
wiemy, ponieważ wypowiedzi proroków są niejasne [...] W każdym razie 
przedstawianie tych rzeczy nie należy do istoty religii. Dlatego nie nale
ży za dużo zajmować się wypowiedziami haggady i midraszu na ten te
mat [...] bowiem nie prowadzi to do bojaźni Bożej” 10.

Jak długo wiara w przyjście mesjasza i zbawienie pozostawała ab
strakcyjna i nie znajdowała konkretnej postaci w aktualnym doświadcze
niu, mogła stać się częścią tradycji. Inaczej rzecz się miała z mesjańską 
aktywnością. W momencie, gdy mesjanizm przeszedł od abstrakcyjnej 
nauki i kombinatoryjnej imaginacji do życia, musiało dojść do otwartego 
konfliktu między tradycją przeszłości a świadomością obecności zbawie
nia.

Historycy podkreślają silną i zwartą opozycję rabinów wobec ruchów 
mesjanistycznych na przestrzeni 15 stuleci dzielących zburzenie Świątyni 
od powstania sabbataizmu 11. Od klęski powstania Bar Kochby wszystkie 
te ruchy miały lokalny charakter i nie pociągały za sobą bardziej brze
miennych następstw. Tylko w bardzo nielicznych wypadkach uzyskiwa
ły one poparcie miejscowego religijnego autorytetu. Strażnicy Prawa wi
dzieli w gorącym mejsanizmie zagrożenie dla tradycji, a tym samym rów
nież spoistości żydostwa. I mieli rację.

9 G. Scholem, Die Krise..., s. 163.
10 Cyt. za G. Scholem, Zum  Versta.nd.niss der messianischen Idee in Judentum, 

w: Judaica I, Frankfurt nad Menem 1968, s. 60.
11 G. Scholem, Die Krise..., s. 163,
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K ABAŁA A MESJANIZM

Trudno jest jednoznacznie określić stosunek kabały do problemu zba
wienia. Zbawienie miało zawsze w judaizmie charakter grupowy i ziem
ski, kabała zaś koncentowała się na indywidualnej wędrówce ku Bogu. 
Nawet jeśli można nazwać cel kabały zbawieniem, choć w  perspektywie 
ortodoksyjnego judaizmu brzmi to już jak herezja, to było to zbawienie 
indywidualne, niezależne od zbawienia obejmującego cały świat. Jeśli 
chodzi o to ostatnie —  kabaliści dzielili nadzieje i oczekiwania tradycyj
nej religii. Kompromis z tradycją był tym łatwiejszy, że ich ideał kon- 
templatywnego życia w komunii z Bogiem nie wymagał do swej reali
zacji świata mesjańskiego; bez trudu można go było pogodzić z życiem na 
wygnaniu.

Ziemskie wydarzenia kabaliści interpretowali symbolicznie jako bos
kie misterium. Grzech pierworodny był jedynie odzwierciedleniem tra
gedii, zwanej rozpadem naczyń, jaka wydarzyła się podczas stwarzania 
świata. Inni doszukiwali się przyczyn obecnego stanu świata w wygna
niu szechiny —■ Boskiej Oblubienicy, która od momentu zburzenia Świą
tyni towarzyszy Izraelowi —  od jej Boskiego Oblubieńca. Ich ponowne 
połączenie miało przynieść zbawienie. Mesjanistyczne wydarzenia mia
ły więc w kabale charakter ponadnaturalny.

Kabalistyczna kontemplacja była jednak w jakiś sposób indywidual
ną antycypacją mesjanistycznej eschatologii, choć na pierwszy rzut oka 
historyczny i publiczny charakter mesjanizmu zdawał się wykluczać 
wszelką identyfikację z kabalistycznym ideałem indywidualnej, kontem- 
platywnej wędrówki ku Bogu. Otóż, według tradycji, jednym z podsta
wowych elementów zbawienia miało być zdobycie prawdziwej wiedzy o 
Bogu. Powoływano się tu z reguły na Izajasza 11,9: „bo ziemia pełna bę
dzie poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morza” (Pism o Święte. 
N ow y Przekład). Zbawienie wiązano ze wzrostem wiedzy o kabalistycz
nych misteriach. W okresie wygnania umysły są zaciemnione, lecz w mia
rę, jak przybliżać się będzie zbawienie, wiedza o nich będzie wzrastać. 
Począwszy od szesnastego wieku zaczęło panować przekonanie, że stu
diowanie kabały przybliża zbawienie 12. Był to moment przełomowy. Uz
nanie, że niezbędna jest zbawcza aktywność samych ludzi, spowodowa
ło stopienie się obu nurtów —  kabalistyczna wizja świata stała się możli
wa do pogodzenia z myśleniem w  kategoriach mesjanistycznych. Więcej: 
kabalistyczna wizja dwuwymiarowości stworzenia i zbawienia oraz sym-

12 G. Scholem, Sabbatai Zew i, the mistical messiah 1626— 1676, Princeton 1973, 
s. 22.
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boliczna interpretacja procesu dziejowego ułatwiały oderwanie się od nie 
rokującej większych szans na zbawienie realności.

NAUKA O DWÓCH T O R A C H  JAKO POMOST 
ŁĄCZĄCY KABAŁĘ I MESJANIZM

To, że objawienie boskie nie manifestuje się w pełni w Torze, lub też, 
że ludzie nie są obecnie w stanie go właściwie odczytać, było w judaiz
mie pewnikiem. Już Izajasz (2,3) pisał, że wraz z nadejściem zbawienia 
„z Syjonu wyjdzie Tora a słowo Pana z Jeruzalem” . Różnice zasadzały 
się jedynie na tym, jak będzie się miało pełne objawienie do obowiązu
jącego obecnie Prawa —  halachy. Spekulacja talmudyczna, zakładająca 
wieczne obowiązywanie Prawa, dochodziła do wniosku, że po zbawieniu 
do obecnego Zakonu dojdą jedynie przepisy, które w warunkach wygna
nia są niewykonalne. Prądy heterodoksyjne natomiast spodziewały się no
wego Zakonu, odpowiedniego do nowej sytuacji świata i człowieka.

Fakt, że Bóg jest przed człowiekiem ukryty, najlepiej wyrażało samo 
boskie imię, które przedstawione zostało człowiekowi w postaci zagad
kowego tetragramu JHWH. Tetragram ten oznacza dosłownie „będę jaki 
będę” 13 i miał prawdopodobnie oznaczać wolność Boga, który będzie 
obecny wśród Izraela bez względu na to, jakie formy ta obecność przyj
mie. Znaczenie tego tetragramu było w judaizmie czymś wyjątkowym. 
Wyraża się to chociażby w rozdzieleniu w Księdze Powtórzonego Prawa 
12,5 transcendentnego Boga i jego imienia, zamieszkałego w Świątyni. 
Samo imię staje się równoznaczne z boską obecnością.

Od momentu zburzenia Świątyni imię, jakim Bóg nazwał siebie i za 
pomocą którego można go wzywać, staje się całkowicie niewymawialne. 
Można się było posługiwać tylko określeniami pomocniczymi. Stało się 
to symbolem zaciemnienia umysłów, a zarazem centralnym punktem me- 
sjanistycznego zwiastowania. Świadczą o tym słowa Zachariasza 14,9, 
trzykrotnie powtarzane w codziennej modlitwie: „W  owym dniu będzie 
Jahwe jedynym i jedynym będzie Jego imię” . Sama jego wymawialność 
miała być niezawodną oznaką rozpoczęcia się ery mesjanistycznej.

Szczególną rolę imię Boga odgrywało w kabale, która uważała je za 
medium nie tylko objawienia, lecz także stworzenia i zbawienia. W naj-

11 Ponieważ tetragram nie posiada tzwl znaczków masoreckdch, można go in
terpretować w  różny sposób. Tradycja chrześcijańska tłumaczy go jako „jestem jaki 
jestem” . Równoprawna jest jednak interpretacja judaistyczna, która tłumaczy go 
jako Jehi w y jeh i — będę jaki będę. W  artykule powołuję się na tę ostatnią, bowiejn 
w  tym wypadku interesuje nas nie tyle pierwotne znaczenie tetragramu, ile sposób 
jego odczytywania i rozumienia przez kabalktów i sabbatajczyików.
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starszym traktacie kabalistycznym, Sejer Jecira, Bóg z liter tetragramu 
stwarza cały alfabet hebrajski, a za jego pośrednictwem świat. Tora, po
dobnie jak świat, była niczym innym jak rozwiniętym imieniem Boga, 
boską manifestacją i objawieniem. Nachmanides w przedmowie do swo
jego komentarza do Tory pisał: „Jesteśmy w posiadaniu autentycznej 
tradycji, według której cała Tora składa się z boskiego imienia, i to w 
taki sposób, że słowa, które z niej wyczytujemy, mogą zostać podzielone 
zupełnie inaczej, a mianowicie na imiona. W słowach haggady, że Tora 
została pierwotnie napisana czarnym ogniem na ogniu białym, znajduje
my potwierdzenie naszego przekonania, że jej spisywanie przebiegało bez 
przerw i bez podziału na słowa, dzięki czemu można ją odczytać jako 
ciąg imion albo, w tradycyjny sposób, jako dzieje i przykazania” 14. Po
dobne poglądy miała większość kabalistów, w tym autor Zoharu.

Nauka ta prowokowała do dociekań, czy nie istnieje inny, ukryty 
obecnie, sens Tory. Fakt, że tzw. znaczki masoreckie, sygnalizujące samo
głoski, a zatem  i znaczenie w yrazów , zostały naniesione dopiero w  pierw
szych wiekach naszej ery, dał asumpt do twierdzenia, że narzucony przez 
masoretów sposób odczytywania Tory jest jednym z wielu możliwych. 
Dostosowany jest on do użytku synagogalnego i warunków wygnania. Dla 
kabalistów zdania Tory nie miały jednoznacznego sensu i inaczej są od
czytywane w każdym z istniejących światów. Zdaniem Zoharu, inny as
pekt Tory manifestuje się w świecie emanacji, a inny w świecie stworze
nia ,5. W pierwszym jest ona mistycznym kontekstem o naturze ducho
wej, w drugim zaś, odpowiednio do natury stworzenia, przybiera zma
terializowaną postać. Pod pow łoką jej historycznej, komunikatywnej for
my ukryte jest jej mistyczne jądro.

Podobne pytania zadawali sobie mesjaniści. Intrygował ich zwłaszcza 
problem obowiązywania obecnych praw w zbawionym świecie. Sprawa 
była prosta, gdy zbawienie pojmowano przede wszystkim w aspekcie po
litycznym, jako powrót z wygnania do Ziemi Obiecanej i odtworzenie, 
choć w postaci bardzo wyidealizowanej, Królestwa Dawidowego. Świat 
mesjanistyczny należał wtedy do świata, w którym żyjemy, i jest rzeczą 
naturalną, że w takim wypadku Tora zachowuje swą ważność. Gdy jed
nak w wizji zbawienia przeważał aspekt duchowy, tzn. gdy pojmowano je 
jako zniesienie skutków grzechu pierworodnego i powrót do rajskiej wol
ności, z całą ostrością stawał problem zastosowania jej przykazań w okre
sie mesjańskim. Po zbawieniu świat będzie przecież oczyszczony od 
wszelkiego zła i stracą swój sens nakazy separujące zło od dobra, czyste

14 Cyt. za G. Scholem, Der Nam e Gottes wnd die Sprachtheorie der Kabbala, w: 
Judaica II I , s. 11.

15 G. Scholem, Der Nam e Gottes..., s. 31.
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od nieczystego. Nawet w Talmudzie nie brak wypowiedzi w tym duchu: 
„po przyjściu mesjasza zniesione będą wszelkie ofiary poza ofiarą dzięk
czynną” , „zniesione będą wszystkie modlitwy poza modlitwą dziękczyn
ną” , „zostaną zniesione wszystkie święta, a zachowany zostanie jedynie 
Purim” 16 itp.

Z czasem pojawiła się koncepcja, że Tora przekazuje Izraelowi to, co 
jest mu potrzebne na danym etapie dziejowym. Inne prawa obowiązywa
ły za Noego, Abrahama, Mojżesza, a jeszcze inne obowiązują od momen
tu zburzenia Świątyni. Dopiero u kresu drogi zbawienia spełni się obiet
nica Izajasza i Bóg objawi się człowiekowi w całej pełni. Rzecz jasna, 
gdy umysły opanowało przeświadczenie o rozpoczęciu się ery mesjanis- 
tycznej, takie relatywizujące Prawo ujęcie łatwo mogło prowadzić do an- 
tynomizmu.

Tak też się stało w przypadku sabbataizmu, który nawiązując do tych 
koncepcji, rozwinął swą naukę o dwóch Torach: pisemnej i ustnej. Nauka 
ta legła u podstawy całej doktryny i była główną bronią w walce z tra
dycją i rabinicznym autorytetem.

Pisemna Tora jest samym objawieniem, które ma naturę bardziej mis
tyczną niż spekulatywną. Nie nadaje się ona w związku z tym do wyko
rzystania w formie praktycznych zakazów i nakazów. Te ostatnie stano
wią domenę Tory Ustnej, czyli tradycji. Tradycja jest tylko ludzką inter
pretacją Tory Pisemnej, próbą odnalezienia w niej konkretnych zaleceń 
co do postępowania w niezbawionym świecie. W ten sposób kryzys tra
dycji ograniczony został do Tory Ustnej, traktowanej jako pierwsza, nie
doskonała artykulacja objawienia. Jest rzeczą oczywistą, że z chwilą 
otrzymania pełnego objawienia ustna tradycja staje się niepotrzebna, 
a nawet i szkodliwa. Antynomijne tendencje zostają w ten sposób wbu
dowane w samą Torą. Walka z panującą tradycją nie tylko nie była wal
ką z objawieniem, lecz odwrotnie — prowadzona była w imię objawienia.

Nastawienie to dobrze oddaje jeden z największych teologów sabbata
izmu, Abraham Cardoso, który Torę Ustną porównuje do przepisanej 
przez lekarza kuracji. Składa się ona z zakazów i nakazów, mających na 
celu wyzdrowienie, czyli przezwyciężenie skutków grzechu pierworodne
go. Z chwilą ozdrowienia przepisy te tracą swój sens. Tora Ustna będzie 
musiała zostać zastąpiona przez nowe prawo wolności. „Obie Tory odpo
wiadają stanowi człowieka, który spadł z wysokiego dachu do głębokiej 
studni [...] Musi on teraz powstrzymywać się od spożywania niektórych 
potraw i napojów, które mu szkodzą. Dieta musi trwać tak długo, jak to 
wyznaczy doświadczony lekarz. Gdy powraca zdrowie, co polega na tym, 
że święte iskry wracają na swe pierwotne miejsce, pacjent nie potrzebu

18 C yt za G. Scholem, Die Krise..., o. 160.
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je przepisów lekarza ani diety [...] Będzie to jednak możliwe dopiero w 
dniach zbawiciela. Tylko on bowiem ma moc podniesienia ostatnich iskier, 
ponieważ jest pierwszym Adamem” 17.

Jak skuteczna była ta broń w walce z dotychczasową tradycją, świad
czy fakt, że używali jej jeszcze blisko sto lat później frankiści. Nauka
o dwóch Torach była ważnym argumentem w lwowskiej dyspucie mię
dzy nimi a ortodoksyjnymi rabinami w  1760 r. „Nauka talmudowa, która 
się nazywa balpej, jest to ustna nauka, podobnie jak Adam z Ewą po 
uczynionym grzechu liściem zakryli się, tak i te nakrycia znaczą obrzędy, 
ceremonie, ofiary, cyces, tifilim; i to znaczy, co napisano w Pierwszej 
Księdze Mojżesza w rozdz. 3 w. 21: Uczynił zaś Bóg Adamowi koszule 
skórzane etc., to jest po grzechu uczynionym dał ceremonie” 18.

Jakub Frank posunął się zresztą dużo dalej w atakowaniu tradycji niż 
poprzednicy. Jego zdaniem Prawo, czyli obecny sposób odczytywania 
Tory, narzuciły ludziom siły demoniczne, pragnące ich zniewolić i podpo
rządkować sobie. Nie ma ono nic wspólnego z boskim objawieniem. „Iz
raelitom dano takowe Prawa Mojżeszowe, które są ciężarem i zabójstwem 
ludu, ale Toros Adonoj temino —  nauki boskie są doskonałe. Żaden czło
wiek ani żadne stworzenie nie mieli szczęścia słyszeć ich —  my ufa
m y, że je  u s łyszym y”  ,9. „M o jżesz  pow iedzia ł do Boga: mam ciężką w y 

mowę, bo wiedział że chcą dać prawa przez niego, a wiedział, że one są 
z przeciwnej strony” 20. Tradycja przestaje tu być niedoskonałą artykula
cją objawienia, dostosowaną do niezbawionego świata, a staje się antytezą 
prawdziwego objawienia, pętami narzuconymi człowiekowi przez siły 
przeciwne zbawieniu.

Ujęcie takie zakłada, rzecz jasna, dualistyczną wizję świata, która 
z czasem coraz bardziej dominowała w doktrynie sabbatajczyków. Obec
na rzeczywistość, charakteryzująca się zerwaniem więzów łączących 
Stwórcę ze stworzeniem, nie jest skutkiem niewłaściwego postępowania 
prarodziców, lecz wyzwaniem rzuconym ciemnym siłom, pierwszym kro
kiem na drodze zbawienia i przywracania Bogu władzy nad stworzeniem. 
Pierwszym przejawem panowania „drugiej strony” było pierwsze „pra
wo” —  zakaz jedzenia owoców z drzewa wiadomości. Siły demoniczne 
chciały odciąć człowieka od wiedzy o jego prawdziwym Bogu i dały mu 
zafałszowane objawienie — zamiast prawa wolności prawo ograniczeń. 
Adam staje się wzorem człowieka szukającego Boga, pierwszym prototy
pem zbawiciela. Dzieło pierwszego Adama kończy drugi Adam —  mes-

17 Cyt. za G. Scholem, Die Krise..., s. 181.
18 G. Pikulski, D ysputy  Contra Talm udystów , w: Złość Żydowska, s. 219.
19 Księga S łów  Pańskich w  Briinnie Spisanych, reTc«jpis Biblioteki Jagiellońskiej, 

fragment 2190.
M Księga Słów..., fragment 798.
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jasz, który odbiera moc tradycji i głosi prawo wolności. Stąd słowa Fran
ka: „My podziękujemy Adamowi” 81.

Zbawienie równoznaczne jest ze zdobyciem tej wiedzy, jakiej chcą 
człowiekowi odmówić ciemne siły, z przyjęciem objawienia prawdziwego 
Boga. „Eksplikacja tego słowa Das [po hebrajsku — wiedza —  J.D.] ozna
cza wiadomość [...] A  gdybyście już w tym Das byli, już byście żadne
mu błędowi, ani chorobie, ani śmierci nie podpadali [...] A  do tego Das 
trzeba wejść w czystości i jasności, wyzuć się ze wszech nauk, praw, re
ligii” 22. Jeżeli warunkiem zbawienia jest zdóbycie zbawczej wiedzy, to 
przesłanką tego ostatniego jest destrukcja wiedzy fałszywej, tradycji, któ
ra jest narzędziem sił demonicznych. „Biada! biada uczonym w Piśmie, 
filozofom, teologom i publicznych tych głupich światowych umiejętności 
głosicielom, biada tym nadętym rabinom” 2S.

MESJANISTYCZNE KORZENIE SABBATAIZMU

Początkowo Izrael nie odczuwał w ogóle potrzeby zbawiciela ludzkiego 
i nadzieje na zbawienie kierował wyłącznie do Boga. „Król niech panuje 
nad nami, a przecież Pan, Bóg wasz, jest waszym Królem” (1 Sam  12, 12). 
Również nie wszystkie księgi prorockie wspominają o indywidualnym, 
ludzkim zbawicielu. W księgach Nahuma, Sofoniasza, Habakuka, Mala- 
chiasza, Joela i Daniela zbawicielem jest wyłącznie Bóg. W księgach Amo- 
sa, Ezechiela, Abidiasza i  Psalmów  mamy do czynienia z mesjaszem zbio
rowym: świat zbawiają wybawcy i święci dzięki swej pobożności i spra
wiedliwości. U Zachariasza mesjasz jest po prostu Zorobabelem, osobą, 
która wyróżnia się jedynie pochodzeniem z Domu Dawida. W niektórych 
fragmentach Księgi Izajasza i Księgi Daniela mesjaszem jest cały naród 
żydowski.

Właściwym zbawicielem mógł być tylko Bóg, choć zakładano, że mo
że się on posłużyć człowiekiem jako swym narzędziem.

Kim jest zatem mesjasz w świetle najstarszej tradycji? Mamy tu do 
czynienia ze zbitką niekonsystentnych wyobrażeń, na podstawie których 
trudno jest wytworzyć sobie obraz ludzkiego zbawiciela. Na pewno jest 
on człowiekiem z krwi i kości, bez względu na to, czy przybędzie jako bie
dak jadąc na ośle (Zach 9, 9), czy w chwale, siedząc na obłokach niebies
kich (Don 7, 13). Będzie pełen „ducha mądrości i rozumu, ducha rady

21 Księga Słów..., fragment 361.
a  Księga Słów..., fragment 149.
** Frankistowskie Proroctw a Izajasza, cyt. za A. Kraushar, Frank i frankiści

polscy, t. II, s. 196.
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i mocy, i będzie miał upodobanie w bojaźni bożej” (Iz  11, 2). Będzie „zba
wicielem potężnym, zarówno ciałem jak i duchem, który w finalnych 
dniach przyniesie całkowite zbawienie, materialne i duchowe, Żydom, 
a przez to wieczny pokój, materialną prosperity i doskonałość moralną 
całemu plemieniu ludzkiemu” 24. Inni wyobrażali go sobie jako idealnego 
króla, czyniącego sprawiedliwość i przygotowującego powrót Boga w? 
chwale. Goldberg pisze, że chrześcijaństwo sumuje w postaci Chrystusa 
cechy żydowskiego mesjasza i wyobrażenie szechiny (wg Pw t zamieszka
nie boskiego imienia w Świątyni, później boska obecność wśród Izraela) 
i że gdyby chcieć określić Chrystusa za pomocą pojęć klasycznego juda
izmu, należałoby go uznać za wcieloną szechinę 25 —  jest to idea nie do 
przyjęcia dla ortodoksyjnego judaizmu, choć, jak się okazało, do przyjęcia 
dla sabbatajczyków, a zwłaszcza frankistów.

Przy wielu symptomach i znamionach mesjasza, mimo wielu legend
0 sposobie jego przyjścia, postać mesjasza pozostawała słabo zarysowana
1 mglista. Koncentrowały się w nim elementy tak różnych historycznych 
tradycji i postaw psychologicznych, że nie były one razem w stanie dać 
jakiegokolwiek konkretnego kształtu. Zdaniem Gerszoma Scholema jest 
on „przedeterminowany” i stąd nieokreślony. Odróżnia to judaizm od 
chrześcijaństwa czy islamu, nawiązujących do historycznych, niepowta
rzalnych postaci. Powodowało to też, że konkretny charakter i cel żydo
wskich ruchów mesjanistycznych określała nie tyle tradycja, ile osobo
wość pretendenta do roli mesjasza, a jednym z głównych zadań ideolo
gów ruchu było zawsze wykazanie zgodności biblijnych i talmudycznych 
zapowiedzi z konkretną postacią pretendenta i wytyczoną przez niego dro
gą zbawienia.

Zbawcza misja ma zawsze dwojaki charakter, polityczny i duchowy. 
Mesjasz ma być zarazem królem i wyzwolicielem, ma pokonać wrogów 
Izraela, odbudować potęgę Królestwa Dawidowego i Świątynię, a zarazem 
wykorzenić bałwochwalstwo ze świata, położyć kres grzechom, wybawić 
człowieka z niebezpieczeństw natury. W zależności od dziejowych wyda
rzeń i indywidualnych predyspozycji proklamatora przewagę zdobywał 
bądź aspekt polityczny, bądź duchowy. Gdy Izrael posiadał polityczną nie
zawisłość, bardziej podkreślano moralną doskonałość i ziemską rozkosz, 
w okresach zniewolenia zaś dominowała tęsknota za wolnością politycz
ną. Podobnie miała się rzecz z elementami uniwersalistycznymi i nacjona
listycznymi: w okresach niezawisłości dominowały te pierwsze, w ob-

24 J. Klausner, The messianic Idea in Israel, Londyn 1956, s. 521.
25 A. Goldberg, Judaism, w: D ie fiinf grossen W eltreligionen, Freiburg — Ba-

sel — Wien 1974, s. 104.
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liczu zaś upokorzeń i prześladowań wygnania na pierwszy plan wycho
dziły wątki nacjonalistyczne. Zawsze jednak aspekt polityczny szedł ra
mię w ramię z duchowym, aspekt nacjonalistyczny zaś z uniwersalistycz- 
nym.

Należy bowiem pamiętać, że zbawiony świat judaizmu jest całkowicie 
na tym świecie. Nie ma mowy o „królestwie nie z tego świata” (Jam. 
18, 36). Ale jest to świat z gruntu zmieniony, jest to nowa ziemia i nowe 
niebo. To nie człowiek idzie do nieba, lecz Bóg przychodzi do człowieka. 
Wynika to z konsekwentnego monizmu —  gdyby ten świat miał zginąć, 
a uratowany miałby być tylko człowiek w niebie, oznaczałoby to negację 
boskiego stworzenia i musiałoby prowadzić do światopoglądu dualistycz
nego. Miało to z reguły miejsce w przypadku mesjanizmów „gorących” , u 
podstawy których leżało zawsze odrzucenie i negacja rzeczywistości. Kró
lestwo Boże, według takiego ujęcia, ma zapanować nie tylko W duszy 
człowieka, lecz także na ziemi, między ludźmi. Dlatego zadania mesjasza 
były zarazem duchowe i polityczne.

W toku dziejów ten podwójny charakter zbawiciela i zbawienia do
prowadził do powstania idei dwóch mesjaszy oraz do rozdzielenia świata 
ery mesjańskiej od świata zbawionego.

Jak bowiem możńa było pogodzić ideę mesjasza walczącego z pogana
mi z mesjaszem pokoju z proroctwa Izajasza: „Jak miłe są na górach no
gi tego, który zwiastuje radosną nowinę, który ogłasza pokój, który zwias
tuje dobro” , którego nazywa się wręcz „księciem pokoju” (Iz 9, 5)? Poja
wiła się zatem postać politycznego mesjasza z domu Józefa, walczącego 
z poganami o odzyskanie Ziemi Obiecanej, mesjasza mściciela, który ma 
„zniszczyć nasienie Ezawa” (symbol Rzymu, a później chrześcijaństwa) 
i sam zginąć w walce. Stary midrasz nazywa go wręcz meszuah milchama 
-— namaszczonym do wojny 26. Najpierw ma nastąpić wybawienie z poli
tycznej opresji, a dopiero później zbawienie świata. Po mesjaszu z domu 
Józefa przyjdzie więc duchowy wybawiciel, mesjasz z domu Dawida, aby 
przygotować ziemię do nastania Królestwa Bożego. Będzie on doskonałym 
królem na podobieństwo króla Dawida, wybawi świat od wszystkich cier
pień i pogaństwa, wypleni grzech. Pod jego rządami zapanuje materialny 
dobrobyt, a wszystkie ludy uznają Boga Izraela jako jedynego i jego ob
jawienie. Odsunie od człowieka niebezpieczeństwa przyrody: „I wilk bę
dzie gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiąt
ko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi” (Iz  11, 6).

Era mesjanistyczna należy jednak jeszcze do tego świata. Królestwo 
Boże nie jest tożsame z królestwem mesjasza. Zarówno pełna doskonałość 
moralna, jak i doskonałość ludzkiej natury, tj. zniesienie wszystkich skut

28 J. Klausner, The messianic..., s. 495.
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ków grzechu pierworodnego, pełne uświęcenie i uduchowienie („wygrze
wanie się w promieniach szechiny”) 27 jest możliwe dopiero w świecie 
zbawionym, tzn. w świecie po Sądzie Ostatecznym.

Później, gdy aspekt „militarny” zbawiciela przestał odpowiadać re
aliom przedłużającego się wygnania, postać mesjasza z domu Józefa za
częła się kojarzyć z cierpieniami sprawiedliwego, znoszonymi jako poku
ta za grzechy Izraela. Podbudowano to innym fragmentem z Księgi Iza
jasza: „I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego 
mogiłę, choć bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach” .

Idea dwóch mesjaszy żywa była wśród sabbatajczyków i odegrała 
istotną rolę w dziejach ruchu. Każdy, kto rości sobie prawo do bycia osta
tecznym wybawicielem, musiał wskazać na swego poprzednika. W innym 
wypadku albo uznawany był za uzurpatora, albo sam schodził do roli cier
piącego i ginącego mesjasza, co z natury rzeczy przekreślało szanse por
wania za sobą tłumów.

Za przykład mogą tu posłużyć kłopoty Sabbataja C w i Rabinów nie 
przekonała jego wymówka o nieznanym mesjaszu, który miał zginąć w 
czasie powstania Chmielnickiego. Aby wyjaśnić bliżej tę kwestię, rabini 
polscy wysłali do Sabbataja znanego i cieszącego się powszechnym sza
cunkiem kabalistę, Nehemiasza Kohena. Nieszczęście polegało na tym, że 
sam Nehemiasz uważał się za mesjasza ben Józef, a w myśl tradycji mes
jasz ben Dawid nie mógł wystąpić przed śmiercią poprzednika. Na tym 
problemie skoncentrowała się jego trzydniowa debata z Sabbatajem. Ten 
ostatni nie zgodził się na degradację do roli mesjasza ben Józef, ale też 
nie przytoczył przekonywających dowodów prawdziwości rzekomego po
przednika. Nehemiasz pozostał nie przekonany i publicznie ogłosił Sabba
taja oszustem.

Zdyskwalifikowanie Sabbataja jako ostatniego duchownego wybawi
ciela miało poważne konsekwencje dla przyszłości ruchu. Z jednej strony 
odsunęło od niego wielu potencjalnych zwolenników i dało stróżom tra
dycji do ręki groźny argument, z drugiej strony umożliwiło tym, którzy 
pozostali mu wierni, przeżycie szoku późniejszej apostazji i śmierci Sab
bataja.

Po jego przejściu na islam główny ówczesny teolog sabbataizmu, Na
tan z Gazy, pisał do współwyznawców: „Wypowiedź, że na ostatnim 
wygnaniu imię [mesjasz albo samego Boga —  w tym wypadku nie stano
wi to większej różnicy, gdyż Sabbataj uważał się za wcielenie Boga Iz
raela —  J. D.] stanie się przedmiotem drwin i wyzwisk, odnosi się bez 
wątpienia do faktu, że ma założyć turban [...] Teraz wiemy już, że założe
nie przez niego turbanu nie sprofanowało sabatu. Musiał to uczynić. Z

27 Ibidem , s. 419.
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powodu grzechów Izrela przeznaczony był mu los Estery, która m usiała  

jeść zakazane jadło (w pałacu króla Ahaswerusa)” 28.
W podobnym duchu agitował Samuel Primo, osobisty sekretarz Sab

bataja: „Wszystko musiało być tak, jak się stało. Przez swoje przejście na 
islam Sabbataj potwierdził się jako mesjasz. Jest to kabalistyczne miste
rium, które już wcześniej przepowiadały niektóre pisma. Tak jak pierw
szy zbawiciel, Mojżesz, musiał przez jakiś czas przebywać na dworze fa
raona nie jako Izraelita, lecz udając Egipcjanina, tak ostateczny zbawiciel 
musi przez jakiś czas żyć w pogańskim przebraniu na pogańskim dworze, 
na zewnątrz grzesznie, lecz wewnętrznie czysto” 29. Argumentacja ta opie
ra się wyraźnie na wyobrażeniu mesjasza ben Józef, choć dopóki żył 
Sabbataj, wołano nie mówić o tym głośno w nadziei, że zbawienie na
stąpi jeszcze za jego życia.

Po śmierci zaklasyfikowano go ostatecznie do tej roli, co umożliwiało 
jego następcom kontynuowanie jego misji jako mesjasza z domu Dawi
da. „Tego Sabsa-Cewy naśladowcy sabsaćwinnikowie uznają za mesjasza 
pierwszego, ubogiego i wzgardzonego, i spodziewają się drugi raz przyj
ścia jego, za którym się pokaże wspaniałym jako król i pan. Fundament 
mają z Pisma św., że ma być dwóch mesjaszy, jeden wzgardzony i ubogi, 
a o którym wspomina Amos Prorok w rozdz. 9. Drugi wspaniały i mocny,
o którym przepowiedział Micheasz Prorok w rozdz. 5” 30.

Z postacią mesjasza ben Józef wiązała się stara legenda talmudyczna, 
według której ma on przebywać u bram Rzymu wśród żebraków, odpoku- 
towując grzechy Izraela. Legenda ta powstała, zanim jeszcze Rzym stał 
się centrum chrześcijaństwa i pierwotnie prawdopodobnie miała oznaczać 
pozytywny zbawczy sens cierpień ludu wybranego pod rzymskim jarz
mem 31. Dla sabbatajczyków natomiast legenda ta alegorycznie wska
zywała na konieczność apostazji jako zbawczego aktu. Z czasem coraz 
większą uwagę zaczęto zwracać na chrześcijaństwo jako ewentualny teren 
zbawczej misji. Jeśli bowiem celem apostazji Sabbataja miało być uwol
nienie świętych iskier uwięzionych w islamie, to powinno to również do
tyczyć chrześcijaństwa.

Pogląd taki sformułował w pierwszej połowie XV III w. Mardochai 
Moszia z Eisenstadt. Zdyskwalifikował on Sabbataja nawet jako mesja
sza ben Józef, bowiem jego zdaniem był on za bogaty i cierpiał na dwo
rze sułtana, a nie u bram Rzymu. Czując się sam powołany do tej misji,

*8 Cyt. za G. Scholem, Sabbatai..., s. 742.
29 Cyt. za Graetz, Geschichte der Juden von  der altesten Zeiten auf die G eg en -

wart, t. X, Lipsk 1868, s. 246.
*° G. Pikulski, Złość Żydowska, s. 37.
*ł Por. Scholem, Zum Yerstandniss...
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udał się do Rzymu, gdzie głosił otwarcie, że gotów jest przejść na chrześ
cijaństwo i że. prawdziwy mesjasz będzie przebywał nie wśród muzuł
manów, lecz „przywdzieje szaty Ezawa” 32.

Jakub Frank rozwinął tę ideę twierdząc, że droga zbawienia wiedzie 
przez wszystkie trzy religie, wyrastające ze wspólnego pnia boskiego ob
jawienia: judaizm, islam i chrześcijaństwo, i że w każdym z nich tkwi 
pod skorupą instytucjonalnych naleciałości ziarno boskiej prawdy, które 
należy wydobyć. „Także ci dwaj, co przyszli pokazać drogę, Mahomet 
i Chrystus...” 33. Przyjęcie chrztu wydawało się więc logiczną kontynu
acją dzieła Sabbataja i rozpoczęciem właściwego zbawienia —  przekona
nie to wyraża chociażby nazwanie przez frankistów chrztu „przejściem 
przez Jordan” , otwierającym drogę do Ziemi Obiecanej. Wspomniana le
genda umożliwiła też Frankowi przedstawienie swego 13-letniego więzie
nia na Jasnej Górze jako ważnego etapu zbawczej misji: „Mówili przod
kowie wasi: Ki moschiach ben Josef beture de Rome —  mesjasz siedzi we 
wrotach rzymskich, zawiązuje i rozwiązuje [...] Ja to jestem ten, co wiąże 
i rozwiązuje, jak własnymi widzicie oczyma” 34. [...] bo z dawna wiecie, 
że Częstochowa nazywa się Bramą Rzymską a ja tam zostawałem w wiel
kiej ciasności” 35.

Z drugiej strony Frank wyraźnie nawiązywał do drugiego wyobraże
nia mesjasza ben Józef —  zbawiciela politycznego i wojownika. Jego le
gitymacją miało być nie tylko nie zasłużone cierpienie, lecz i sukces. 
Miernikiem zbawczych dokonań mesjasza w aspekcie politycznym mia
ła być doczesna kariera. Frank mógł się tu pochwalić niemałymi osiągnię
ciami. Przyjęcie chrztu pociągnęło za sobą nobilitację większości człon
ków sekty oraz szczodre podarunki od rodziców chrzestnych —  śmietanki 
polskiego możnowładztwa. A  miał to być tylko początek —  mesjasz nie 
ukrywał bowiem swoich aspiracji do korony polskiej: „Gdybyście w ca
łości byli, tobym ja był królem polskim a wybyście byli ci 12-stu pano
wie, na których bogastwa wszyscy królowie wielce by się zadziwili” 36. 
„Jest to kraj, który przyrzeczono patriarchom. Gdyby mi dawano wszyst
kie kraje, kosztownymi kamieniami napełnione, nie wyszedłbym z Polski, 
bo to jest sukcesja Boga i sukcesja ojców naszych” 37. Jako człowiek czy
nu mniej się interesował problemami duchowymi. Rolę ostatecznego, du
chowego zbawiciela scedował na szechinę, uwięzioną w obrazie Matki

K J. Meisl, Geschichte der Juden im  Polen  und Russland, t. II, Berlin 1922, 
S. 167.

,s Księga Słów..., fragment 32.
34 Ib idem , fragment 1506.
s6 Ibidem , fragment 343.
15 Ibidem , fragment 1301.
57 A. Kraushar: Frank i..., t. I, s» 308.
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Boskiej Częstochowskiej. „Panna jest w Częstochowie i to schowana w 
portrecie” 38. Zadaniem Franka i jego wyznawców jest tylko jej uwolnie
nie. „Bo ja człowiekiem jestem a w jej ręku jest moc i siła wspomożenia, 
ona by w as prow adziła  do B oga”  39. N a  ludzkiego mesjasza spada zadanie 
politycznego i materialnego wyzwolenia narodu wybranego, a problem 
ostatecznego, duchowego zbawienia świata pozostawiony zostaje w istocie 
samemu Bogu.

KABALISTYCZNE KORZENIE SABBATAIZMU

Sabbataizm wyrósł bezpośrednio z kabały luriańskiej. Wszyscy jego 
pierwsi wielcy teologowie byli początkowo gorliwymi wyznawcami idei 
Izaaka Lurii. Kabała luriańska dała sabbataizmowi swoją wyrafinowaną 
terminologię oraz ogólną perspektywę zbawienia, w której człowiekowi 
przyznana została aktywna rola.

Dla zrozumienia sabbataizmu szczególnie ważne wydają się trzy 
wątki kabały luriańskiej: mitologia „rozpadu naczyń” , koncepcja tikkun, 
czyli procesu duchowej naprawy powstałych w jego efekcie zaburzeń, 
oraz przewartościowanie pojęć wygnania i zbawienia. Przyjrzyjmy się 
tym wątkom nieco bliżej.

Zgodnie z nauką Lurii, Bóg jako nieskończony (E n -S o f ) wypełniał po
czątkowo wszystko. By więc mogło nastąpić stworzenie, musiał wyodręb
nić w sobie przestrzeń, wolną od boskiego światła. Oznaczało to pewne 
samoograniczenie Boga. W tej wolnej przestrzeni, w  wyniku emanacji 
boskiego światła, powstał metafizyczny praczłowiek, Adam Kadmon. Jest 
on duchowym odpowiednikiem biblijnego Adama ha-Riszon —  proces 
stwarzania przebiegał bowiem od początku w dwóch wymiarach: mate
rialnym i duchowym. Adam Kadmon jest pierwszą i najwyższą manifes
tacją Boga. Z jego ust i nosa tryskają światła sefir —  różnych aspektów 
boskiego światła, na razie przemieszane ze sobą. W celu stworzenia świat
ła konieczna jednak była ich selekcja. Stworzone zatem zostały „naczy
nia” , które zebrać miały światła poszczególnych sefir. Nie wytrzymały 
one jednak naporu sefirotycznego światła i rozpadły się. Co było przy
czyną tej katastrofy?

W boskiej esencji przed stworzeniem zawarte były już wszystkie bos
kie atrybuty, w tym także atrybut surowego sądu —  choć początkowo po
zostawał on utajony. W akcie boskiego samoograniczenia atrybut ten zo
stał ujawniony i zastosowany do samego Boga. To właśnie jego dominacja

88 Księga Słów..., fragment 614.
** Ibidem , fragment 771.
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w pierwszym akcie stwarzania doprowadziła do „rozpadu naczyń” , choć 
w szczegółach kabaliści różnią się między sobą.

Źródłem zła jest ów naddatek atrybutu surowego sądu, który uzyskał 
samodzielność. Ponieważ w judaizmie zło definiowane było zawsze jako 
to, co jest przeciwne boskiej woli, korzenie zła tkwią w samym Bogu: 
przyczyną niedoskonałości świata jest naddatek atrybutu surowego sądu, 
który przeszkodził w realizacji boskiego planu stworzenia. Nie zaplanowa
nym wynikiem tych spekulacji było zdjęcie z człowieka odpowiedzialnoś
ci za obecny stan świata. Jak można bowiem obarczać winą za wydarze
nia w raju prarodziców, skoro wydarzenia te były tylko materialnym od
zwierciedleniem powikłań w sferze boskiego światła?

„Rozpad naczyń” (lub, jak kto woli, upadek Adama) spowodował, że 
święte elementy przemieszały się z nieczystymi —  usamodzielnionym 
atrybutem surowego sądu, przeciwnym zbawieniu i nazywanym później 
„drugą” lub „lewą stroną” . Harmonia boskiego stworzenia została zabu
rzona, a kanały, którymi miało płynąć ku stworzeniu boskie światło, za
pchane. Stan taki będzie istniał, dopóki nie zostaną podniesione wszystkie 
iskry boskiego światła, rozproszone po katastrofie w świecie, a na płasz
czyźnie antropologicznej, dopóki w duszy każdego człowieka nie zostanie 
odtworzona dusza Adama sprzed upadku.

W systemie Lurii człowiek został obarczony ważnym zbawczym za
daniem. Cały proces dziejowy i jego tajemnicza istota: realizacja wspól
noty Izraela i jego przymierza z Bogiem, mają na celu uwalnianie boskich 
iskier upadłych w materię.

Nowy sens uzyskuje w ten sposób pojęcie zbawienia. Prawdziwa 
istota zbawienia jest natury mistycznej, a jego aspekt narodowohistorycz- 
ny —  wyzwolenie z wygnania i niewoli —  traktowany jest jako uboczne 
zjawisko głębszego procesu i  widoczny symbol jego zakończenia. Zbawie
nie okazuje się być niczym innym jak likwidacją skutków „pęknięcia na
czyń” , i oznacza nie koniec wygnania, jakie rozpoczęło się wraz ze zbu
rzeniem Świątyni, lecz wygnania z raju. Zbawienie Izraela zakłada zba
wienie wszystkich ludzi i wszystkich rzeczy, zmianę w strukturze świata 
(a właściwie światów). Zakończeniem tego procesu będzie przyjście me
sjasza: „Gdy dobro i zło zostaną rozdzielone, nadejdzie mesjasz” 40.

40 Cyt. za G  Scholem, Die Jiidische M ystik  in ihren Hauptstrómungen. Frank
furt nad Menem — Berliiin 1957, s. 284. Mamy tu do czynienia z typową koncepcją 
postmillenarysityczną, używając kategorii G. Sheppersona (The  Com parative Study  
o f M illenarian M ovem ents, w: M illennial Dream s in Action. Esesey in  Com parative  

Study. The Hague 1962) i Andrzeja Walickiego (F ilozofia  a mesjanizm , Warszawa 
1972). Koncepcja ta zakłada, że przyjście mesjasza będzie zakończeniem i ostatecz
nym aktem m illenium , ujmowanego jako stopniowo dokonujący się proces. W tego 
typu doktrynach napiędie świadomości chiliastycmej jest dużo mniejsze niż w me- 
sjanizmie premillenarystycznym, bardziej pesymistycznie oceniającym status quo,
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Przewartościowane również zostało pojęcie wygnania. Uznano je teraz 
za misję. Izrael został rozproszony na wygnaniu (podobny sens miało też 
wypędzenie z raju), aby podnosił iskry boskiego światła i w ten sposób 
przygotował świat do ustanowienia Królestwa Bożego. Co prawda wszyst
kie zjawiska przebiegają równolegle na płaszczyźnie duchowej i ziemskiej, 
ale zadaniem człowieka jest oddziaływanie wyłącznie na duchową stronę 
zbawczego procesu —  drogą wewnętrznego oczyszczenia. Był to bardzo 
czuły punkt doktryny. Nauka ta mogła się ostać tylko w*tedy, gdy do
świadczenie wewnętrzne odpowiadało zewnętrznej rzeczywistości. Na 
dłuższą metę okazało się to niemożliwe.

Ogromna popularność kabały luriańskiej, a w konsekwencji coraz pow
szechniejsza świadomość dokonania wewnętrznego oczyszczenia i nie- 
adekwatność tego faktu z realiami wygnania spowodowały przeniesienie 
akcentów na widzialną stronę procesu naprawy świata: oczekiwano na
dejścia mesjasza i widzialnych skiitków zbawienia. Cała skomplikowana 
budowla rozpadła się w ogniu mesjanistycznych nadziei.

Raz zachwianej równowagi nie udało się już przywrócić: byłoby to 
możliwe tylko za cenę zrezygnowania z przeświadczenia o bliskości zba
wienia. Apostazja mesjasza wykazała sprzeczność między dwiema rze- 
czywistościami. W zderzeniu zewnętrznej realności i duchowego doświad
czenia z reguły zdecydowanie wygrywało to ostatnie. Duchowe antycy
powanie zbawienia pozostawiło tak głębokie ślady w świadomości, że 
mogło przetrwać konflikt z rzeczywistością. Kto werdykt dziejów i świa
ta widzialnego uważał za rozstrzygający —  ponieważ zewnętrzna realność 
miała odzwierciedlać duchowy proces zbawienia —  ten powracał w utar
te koleiny ortodoksyjnego judaizmu. Wiarę w bliskie zbawienie, a póź
niej w mesjasza zachowali natomiast ci —  a tych było bardzo wielu — 
których wewnętrzne doświadczenie zbawienia było na tyle silne, iż mogło 
znieść tę sprzeczność. Konflikt między symbolem a rzeczywistością, którą 
miał symbolizować, wydał z siebie sabbataizm —  naukę, która tłumaczy
ła i uzależniała przepaść między nimi.

TEOLOGIA SABBATAIZMU

Sabbatajczycy wierzyli, tak jak kabaliści, w istnienie pierwszej przy
czyny (En -Sof). To nie ona jest jednak, ich zdaniem, Bogiem Izraela. Nie

oczekującym nagłej i gwałtownej zmiany. Przyjście mesjasza miało tu poprzedzić 
i zainaugurować Królestwo Boże na ziemi. Narastanie świadomości chiliastycznef 
i niecierpliwości powodowało często ewolucje doktryn postmillenarystycznych w  kie
runku premillenarystycznym. Klasycznym przykładem tego może być właśnie w y
łonienie się z postmillenarystycznego mesjanizmu kabały luriańskiej „gorącego” 
i premillenarystycznego sabbataizmu.
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ma ona wpływu na świat, nie wymaga chwały ni modlitw. Nie posiada 
też zbawczej siły. Wydała ona jedynie z siebie Boga Izraela jako primum  
causatum. To on właśnie objawia się w Torze i w dziejach.

Podwalmy pod tę naukę położył sam Sabbataj Cwi. Zauważył on, że 
Zohar używa określenia „Święty Jeden Niech Będzie Błogosławiony” i te- 
tragramu JHWH nie na oznaczenie En-Sof, lecz jednej tylko sefiry — 
tifereth. Z dziesięciu sefir, tworzących świat boskiej emanacji, trzy naj
wyższe: keter, bina i chochma nie manifestują się, w ujęciu Zoharu, bez
pośrednio w ziemskim świecie. Oddziaływa tam natomiast siedem niż
szych sefir, zwanych sefirami konstrukcji i tworzących kompletną struk
turę kosmiczną. Jest to sześć tzw. sefir kierunkowych, reprezentujących 
różne aspekty boskiej kreacji, oraz centralna sefira tifereth, która je 
spaja 41.

Na tej podstawie Sabbataj przedstawił własną wersję prawdziwego 
misterium bóstwa. Opierała się ona na rozróżnieniu między prima causa 
a jej boską osobowością, wytworzoną w akcie kreacji i oznaczaną za po
mocą teragramu. Osobowość ta miała znajdować się ponad sefirami (na
wiasem mówiąc, w doktrynie sabbataistycznej drzewo sefirotyczne nie od
grywało tak wielkiej roli jak w kabale), ale manifestowała się przez sefirę 
tifereth 42. Nie jest to jednak pełna osobowość, którą można by uznać za 
kreacyjny aspekt Boga, lecz jedynie jej męski element. Całość stanowi 
ona dopiero wraz z szechiną, żeńskim aspektem manifestującego się Boga 
(najniższa z sefir, nazywana też malkuth —  królestwo i reprezentująca 
boskie światło rozproszone w materialnym świecie). JHWH i szechina sta
nowią razem coś w rodzaju androgenicznego bóstwa. Po rozpadzie na
czyń i jego materialnym odpowiedniku —  wygnaniu z raju, jedność ta zo
stała rozbita. Szechina poszła wraz z Izraelem na wygnanie (boskie iskry 
upadłe w materię) i dzieli jego los. Rozdzielenie boskich oblubieńców od
zwierciedla zerwanie więzów łączących Boga i jego lud. Zadaniem ludzi, 
a zwłaszcza mesjasza, jest przywrócenie Bogu jego oblubienicy, to jest 
wyzwolenie iskier jego światła upadłych w materię i podniesienie ich na 
ich pierwotne miejsce. Podobnie jak to miało miejsce w kabale luriań- 
skiej, człowiek ma naprawić skutki powikłań, jakie nastąpiły w proce
sie stwarzania. Połączenie się boskich oblubieńców oznacza przywrócenie 
harmonii stworzeniu, przeczyszczenie kanałów, którymi płynie do niego 
boskie światło, a tym samym zbawienie.

Stan świadomości sabbatajeżyków w początkowej fazie ruchu najlepiej 
ilustruje list Natana z Gazy do jednego z współwyznawców. „Spieszę Ci 
donieść, że otrzymałem twój list i uradowałem się wielce, że również i ty

41 Por,. G. Scholem, Sabbatai..., s. 910—919.
42 G. Scholem, Sabbatai..., s. 121.
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wyznajesz wiarę, która jest jasna jak słońce. Jest to wiara, dzięki której 
Izrael chce zasłużyć na »dziedzictwo Króla czyli Misterium Roku Jubileu- 
szowego« i odziedziczyć je [...] Kontempluj kombinacje liter boskiego 
imienia JHWH tak, aby blask Przyczyny Wszystkich Przyczyn (E n -S o f ) 
mógł się w nich zamanifestować od WH do JH i od JH do WH [...] W 
naszych dniach z boską pomocą wszystkie rzeczy zostaną oczyszczone, 
tryśnie światło i malkuth stanie się koroną swego małżonka [...] i wypełni 
się Pismo (Zach 4,9): »W  tym dniu JHWH będzie jedynym i jedynym je
go imię«. Oznacza to całkowitą jedność WH z JH... Dlatego nie musimy 
już dokonywać tikkun, lecz tylko przystrajać oblubienicę [...] Dzisiaj nie 
ma już iskier w sferze demonicznej [...] Medytacja, którą objawił nasz 
wielki mistrz, Izaak Luria, nie jest już stosowna dzisiaj, gdy wszystkie 
światy powróciły na swoje miejsce. Dokonywanie jej byłoby tym samym, 
co czynienie prac dnia powszedniego w sabat. Strzeż się, byś nie wypeł
niał żadnej z luriańskich medytacji, abyś nie czytał modlitw, homilii i 
pism...” 43 Zdaniem Natana, ludzka część procesu duchowej naprawy świa
ta została zakończona. Wszystkie boskie iskry zostały wyzwolone spod 
władzy sił zła. Reszty ma dokonać mesjasz. Tracą zatem sens przepisy 
prawa i praktyki kabały, bowiem spełnione zostało to, czemu miały słu
żyć.

Postawa ta dominowała do końca w ruchu sabbataistycznym. Anty- 
nomizm okazał się jego trwałą cechą, a nie tylko narzędziem1 destrukcji 
dotychczasowej tradycji. Sabbataizm nie podjął do końca próby zbudo
wania własnej tradycji, odbudowania własnej wizji objawienia instytu
cjami, które umożliwiłyby mu przetrwanie. Walka z tradycją była celem 
samym w sobie, odrzucane było wszystko, co w jakikolwiek sposób wią
zało się z rzeczywistością niezbawionego świata. 150 lat po Natanie Ja
kub Frank pouczał: „wszystko to tylko było dotąd, aby się cały ród ży
dowski utrzymał, by nie zapomniane było imię Izrael, lecz teraz nie po
trzeba praw ni modlitw, tylko słuchać i czynić, póki nie przyjdziemy do 
tego ukrytego dobra” 44. Celem sabbatajczyków nie było służenie Bogu 
w niezbawionym świecie, lecz jego zbawienie, co wymaga destrukcji 
wszystkich ograniczeń, jakie narzuciły człowiekowi siły demoniczne. Dla
tego droga sabbatajczyków różni się od drogi chrześcijaństwa. „Chrystus 
wam wiadomy mówił, że przyszedł uwolnić świat z rąk szatańskich, lecz 
ja przyszedłem uwolnić go od wszech praw i ustaw, które były dotąd. 
Muszę to wszystko zniszczyć, a wówczas odkryje się Bóg dobry” 45. „Ja

45 Cyt. za G. Scholem, Sabbatai..., s. 271.
44 Księga Słów..., fragment 513.
45 A. Kraushar, Frank i..., t. II, s. 132.
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nie przyszedłem do was odkryć wam jaką religię, tylko żebyście szli za 
mną, abym wam pokazał drogę, w którą macie pójść, prawdziwą drogę” 46.

U podstaw sabbataistycznej teologii leżała idea Boga w trzech „oso
bach” : En-Sof, wy emanowany z niego Król Izraela i jego oblubienica 
szechina. „Od chachama Issochara usłyszałem naukę, że Bóg jest jeden 
w trzech osobach i że Bóg może przyjąć na siebie naturę ludzką” 47; „Gdy 
mi odkrył rabbi Mardocheusz tajemną wiarę i mówił, że w Tyfeyres Bóg 
się znajduje pomiędzy sefiroth...” 4S; „...boście mówili, że Cyrkół wszech 
Cyrkółów wcale nie wgląda w te światy tylko średni fepheires, on stwo
rzył światy i on ma wgląd” 49. Mesjasz miał być wcielonym Bogiem Izra
ela, który manifestuje się przez sefirę tifereth. „Jakub jest wybrany spo
między patriarchów [prawdziwym Jakubem miał być oczywiście sam Ja
kub Frank] i to jest ten średni tygiel, który przechodzi od końca do koń
ca” 5#. On jest boskim oblubieńcem, który zstąpił na ziemię, by połączyć 
się ze swą oblubienicą i tym samym przynieść zbawienie ludziom. Zbaw
cza misja miała mieć więc w istocie charakter duchowy. Tłumaczy nam 
to zadziwiającą ceremonię zaślubin mesjasza z Torą, o jakiej donoszą 
biografowie Sabbataja Cwi. Po zburzeniu Świątyni Tora była przecież je
dynym miejscem, gdzie szechina mogła towarzyszyć Izraelowi. Połączenie 
mesjasza z oblubienicą to nic innego, jak odkrycie pełnego objawienia 
boskiego, zawartego w Piśmie, lecz zniekształconego przez tradycję. „Oni
o całym Piśmie Świętym tak mówią, że jest jak Panna zakrytą twarz 
mająca, którą widzieć możemy, ale jej piękności i urody zakrytej nie poj
mujemy. Chyba żeby komu osobliwszym sposobem Bóg tej panny (czyli 
Pisma) zakrytą przed rozumem ludzkim tajemnicę objawił” 51. I sam 
Frank: „Powiadam wam: luboście wiele praw waszych czytali, lecz przez 
wasze fałszywe wykłady oszpeciliście je. Zaprawdę nauki Jehowy są 
pełne prawdy, lecz wy żadnego wiersza tłumaczenia ich nie znacie” 52.

Nie zmieniało postaci rzeczy zastąpienie później przez Franka Pisma 
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej: „Panna jest w Częstochowie i 
to schowana w Portrecie” 53. W obu przypadkach chodzi o uwolnienie bos
kich iskier uwięzionych w materii lub, inaczej mówiąc, o wyzwolenie 
prawdziwego objawienia z okowów tradycji i instytucji.

46 Księga Słów..., fragment 1087.
47 A. Kraushar, Frank i..., t. I, s. 62.
48 Księga Słów..., fragment 52.
49 Ibidem , fragment 1210.
50 Ibidem , fragment 400.
51 G. Pdkulski, Złość Żydowska, s. 31
“  A Krauishar, Frank i..., t. I, s. 291.
“  Księga Słów..., fragment 614.
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Zdaniem frankistów, Bóg Izraela wciela się kolejno w biblijnych he
rosów, pragnąc połączyć się ze swą oblubienicą. „Racz ty, prawdziwy Ja
kubie, postać swą przybrać na się [...], osadź go w tym kraju, któryś Abra
hamowi przyobiecał, czyli sobie samemu, kiedyś postać Abrahama na 
siebie przyjąć raczył [...]” 54; „Wszystkie usiłowania przodków na to dą
żyły, aby się uganiać za Panną, na której cały żywot zawisł... Tak jak 
patriarchowie kopali studnię a Jakub znalazł studnię i wziął kamień od 
studni, także i Mojżesz poszedł do zdroju i tam pannę zdybał [...]” Bs. 
Wszystko zatem zależy od tego, na czym ma polegać zbawcza misja, gdzie 
leżą iskry, które należy podnieść. Każdy pretendent do roli mesjasza mógł 
poszerzyć jej zakres i tym samym usprawiedliwić niepowodzenia pop
rzedników. Sabbataj wyszedł poza ramy judaizmu (gdzie wszystkie iskry 
miały już być podniesione) i uznał za konieczne wyzwalanie fragmentu 
boskiego objawienia zawartego w islamie. Ostatni mesjasz — Jakub Frank 
—  rozszerzył zbawczą misję na chrześcijaństwo. Droga do Panny wiedzie 
przez trzy wielkie religie: judaizm, islam i chrześcijaństwo (przed przy
jęciem chrztu Frank włożył w 1757 r. turban). Według relacji Leopolda 
Porgesa, który przebywał w obozie frankistów w Offenbachu już po śmier
ci Franka, uważali oni nadal, że szechina znajduje się w niewoli sił zła. 
Jeden z mędrców miał mu powiedzieć, że „szechina jest w niedoli, trzy
mają ją w więzach Edoma [inna nazwa Ezawa —  J.D.] i Izraela [symbol 
islamu —  J. D.], dzieci jej muszą ją wyzwolić i dźwigać z nią wspólnie 
utrapienie’” 56. W wypowiedzi tej wychodzi na jaw chęć podtrzymania 
więzów i wspólnoty z sabbatajczykami, którzy pozostali przy islamie. Sam 
Frank, którego losy rzuciły na 13 lat do Częstochowy, uważał chrześci
jaństwo za ostatni etap zbawczej misji. Jej punktem docelowym, tj. miej
scem więzienia szechiny, jest Jasna Góra. „O Częstochowie mówił Pan: 
miejsce to ugruntowane jest od początku świata, aby stamtąd zdjąć ten 
kamień od studni [wody żywej —  J. D.] [...] i przez to moglibyście do
stąpić do żywota wiecznego” 57.

Franka szczególnie interesował jednak polityczny aspekt zbawienia. 
Nawet tak duchowa misja jasnogórska miała mieć polityczne konsekwen
cje. „Podczas wyjścia mego z aresztu siedziałbym z Nią w karecie... Gdy
byśmy tak jechali po Warszawie, to wszystkie złoto i srebro by upada
ło, a cała Warszawa by to zbierała sobie. Ty byś krzyczał wielkim gło
sem: Niech król żyje! a wszyscy panowie i ludzie też by krzyczeli: oto 
król nasz!” 58.

54 Cyt. za A. Kraushar, Frank i..., t. II, s. 203.
55 Księga Słów..., fragment 124.
5® A. Kraushar, Frank i..., t. II, s. 167.
57 Księga Słów..., fragment 1206.
58 Ib idem , fragment 1118.
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Gdy „misja jasnogórska” nie przyniosła pożądanych efektów, Frank 
zaczął powoli wycofywać się z roszczeń do boskości, rezerwując dla sie
bie rolę doczesnego, ludzkiego wybawiciela. Boskim oblubieńcem staje 
się „ten, który stoi przed Bogiem” , „Wielki Brat Ezaw” , którego biblij
ny Jakub obiecał odwiedzić, lecz tego nie uczynił. Pojednanie obu braci, 
z których Ezaw reprezentuje sferę boską i duchową, a Jakub ludzką i 
materialną, miało przynieść zbawienie. Zjednoczenie to jest jednak nie
możliwe bez „panny” . Misja ziemskiego zbawiciela ogranicza się do jej 
uwolnienia. „To ona dalej prowadzić będzie’” —  w drodze do swego bos
kiego oblubieńca zabierze lud wybrany i połączy obu braci. Ona przej
muje funkcję ostatecznego, duchowego zbawiciela. Jest to powrót do tra
dycyjnego ujęcia, które wykluczało boską naturę mesjasza i główną ro
lę w zbawieniu przypisywało Bogu. Według tradycji talmudycznej, sze
china dobrowolnie poszła na wygnanie, by towarzyszyć ludziom i dopo
magać im w zbawieniu. Idea ta pozostawała żywa również w kabale lu- 
riańskiej, a za jej pośrednictwem i w sabbataizmie. Vital pisał, że „w 
wyniku grzechu Adama wszystkie dusze upadły w otchłań kelipoth (sił 
zła), które są pozostałościami Królów Edomu59 [...] Odkąd zburzona zo
stała Świątynia, szechina jest w niewoli kelipoth. Udała się na wygna
nie, ponieważ znajdujące się tam dusze z powodu swoich grzechów nie 
mają dość sił, by wyswobodzić się same... szechina poszła pośród nie [...] 
by podnieść iskry duszy do sfery świętości, odnowić je tam i ponownie 
sprowadzić na świat w ludzkim ciele... Dopóki nie zakończy swej misji, 
mesjasz nie może przyjść, a Izrael nie może być zbawiony” 60.

Misja szechiny była więc natury czysto duchowej. Poza tym szechina 
symbolizowała zawsze element kobiecy bóstwa, co z trudem pasowało do 
wyobrażeń o mesjaszu jako sprawiedliwym królu. Doprowadziło to z cza
sem do rozdzielenia zbawczej misji na etap ziemski i boski: „Ja bym was 
prowadził do niej, a ona by was prowadziła do Boga” 61. Używając trady
cyjnego schematu, Frank ostatecznie przyjął na siebie rolę mesjasza z 
domu Józefa, przygotowującego na ziemi grunt do właściwego zbawie-

59 Według jednej z falmudyczmych legend, zanim powstał obecny świat, stwo
rzony był, a następnie zniszczony inny. Do tej legendy nawiązuje Zohar, a za nim 
kabała luriańska. Według tej koncepcji zasada męska utożsamiana jest z atrybutem 
surowego sądu, wymagającego złagodzenia przez zasadę żeńską. Stworzenie, zdomi
nowane uprzednio przez atrybut surowego sądu, nie mogło się ostać. To pierwsze 
nieudane stworzenie Zohar nazywa „Królami Edomu” , nawiązując do listy królów 
Edomu z Księgi Rodzaju  36, 31. Jednym z ich potomków miał być Amalek, na któ
rym ciążyć ma po wsze czasy bosklie przekleństwo (Rdz. 36, 16). Pozostałości lub 
„nieczystości” Królów Edomu to po prostu usamodzielniony atrybut surowego sądu, 
przeciwny zbawieniu i nazywany też „drugą” lub „lewą stroną”.

60 Cyt. za G. Scholem, Sabbatai..., sl 43.
el Księga Słów..., fragment 118.
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nia. Paradoksalnym wynikiem tej koncepcji było przeznaczenie zbawczych 
funkcji nie męskiemu, lecz żeńskiemu aspektowi bóstwa. „Dawid i ójw| 
Pierwszy [Sabbataj —  J. D.], co byli w tajemnicy niewieściej płci i zwali 
się wybawicielami, ale tam był sekret w słowach, tu zaś będzie na ja
wie” 62. „Jakeście to myśleli, że mesjasz będzie mężczyzną? To być żad
ną miarą nie może, bo gruntem jest Panna: Ona to będzie tym prawdzi
wym mesjaszem” 6S. Duchowe zbawienie, naprawienie skutków boskiej 
niedoskonałości staje się znowu, tak jak w tradycji, sprawą samego Boga. 
Zadaniem człowieka jest tylko wybawienie ziemskie, które przygotowuje 
grunt do tryumfu Boga nad własną niedoskonałością.

PODSUMOWANIE

Sabbataizm wstrząsnął judaistyczną tradycją, która po tym szoku nie 
przyszła do siebie. Nie uniknął jednak dylematu, przed jakim stają mil- 
lenaryzmy: albo spalą się w ogniu mesjanistycznej gorączki, albo w ja
kiś sposób pojednają się z rzeczywistością niezbawionego świata. W tym 
ostatnim wypadku muszą albo zrezygnować z tezy o bliskim i nieuchron
nym zbawieniu, albo przenieść je do sfery czysto duchowej i indywidual
nej i albo zrezygnować z wizji zbawienia zbiorowego i ziemskiego, albo 
przynajmniej odsunąć ją w nieokreśloną przyszłość. W każdym razie mu
szą przejść od krytyki tradycji do budowania nowej, antynomizm musi 
być zastąpiony nowym Prawem, a objawienie znaleźć dla siebie nowe 
medium, nowe formy instytucjonalne. Z pułapki antynomizmu zdawał 
sobie zapewne sprawę Frank, który zapowiadał, że przyszedł niszczyć, 
ale tylko po to, by móc zacząć budować nowe. Skończyło się jednak na 
słowach. Stare okazało się tak silne, że walka z nim pochłonęła całą ener
gię ruchu.

Sabbataizm posunął się za daleko, ideologizując apostazję i czyniąc z 
antynomizmu drogę zbawienia. Spalił wszystkie mosty łączące go z tra
dycją, a kabała i mesjanizm okazały się zbyt kruchym materiałem, by 
można było z nich uczynić stabilny fundament dla nowej. Nie było na 
czym oprzeć nowych norm i instytucji. Zupełnie nie nadawało się do tego 
objawienie ujęte jako prawo nieograniczonej wolności. O lęku przed 
wyjściem w nieznane i tęsknocie za mocnym oparciem w tradycji świad
czą skargi Franka: „Ja was chciałem stawić do innej rzeczy, abyście z 
poddaństwa wyszli na wolność [...] lecz że człowiek urodzony z takiego 
gruntu, by zawsze był poddany i  służył innym rzeczom, gdy chcą go

M Ibidem , fragment 771. 
** Ibidem , fragment 725.
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wyprowadzić na wolność, to mu się zdaje, że on jest w wielkim niebez
pieczeństwie i nie chce iść ciągnąc do swej natury, w której się uro
dził” Sabbataizm skazany był na upadek, a jego wyznawcy na po
wrót na łono judaizmu lub roztopienie się w islamie bądź chrześcijań
stwie.

Błędem byłoby analizowanie sabbataizmu w kategoriach destrukcyjne
go szaleństwa. Możemy się tu powołać na Karla Mannheima, który jako 
jeden z pierwszych dostrzegł pozytywną rolę dziejową mesjanizmów. Za 
decydujący przewrót w nowożytnych dziejach uważa on „moment, w któ
rym chiliazm (millenaryzm) dodał siły skłonnym do czynu upośledzo
nym warstwom społecznym [...] Aspiracje, które do tej pory były albo 
skupione na celach pozaziemskich, albo nie były związane z konkretnym 
celem, nabrały nagle charakteru doczesnego. Zaczęto czuć teraz, że mają 
one szansę urzeczywistnienia” 65.

Sabbataizm zaktywizował wielkie grupy społeczności żydowskiej, po
grążone dotąd w społecznej i politycznej apatii. Dzięki swej rewolucyjnej 
ideologii (ostatni będą pierwszymi...) dał im nowe poczucie godności i wy
zwolił pragnienie emancypacji, które później znalazło swój wyraz w ży
dowskiej reformacji i oświeceniu. Rozbudził politycznie swoich wyznaw
ców: frankiści wzięli aktywny udział w Rewolucji Francuskiej (jak wiel
kie nadzieje wiązano z nią, świadczą ich pseudoproroctwa Izjasza), Pow
staniu Kościuszkowskim i Listopadowym (niektórzy dorobili się nawet 
szlifów generalskich, jak np. gen. Wołowski), byli oświeceniowymi dzia
łaczami na Węgrzech (np. Aron Chorin) i w Czechach (np. Leopold Low). 
Przykładem mogą tu być losy kuzyna Franka, Mojżesza Dobruszki. Jako 
aktywny frankista przyjął on w 1772 r. chrzest i jako Thomas von Schón- 
feld był orędownikiem józefińskiego oświecenia w Austrii, a zarazem 
współzałożycielem loży wolnomularskiej „Bracia Azjatyccy” , w której 
wykorzystywano pisma sabbataistyczne. Po wybuchu Rewolucji Francus
kiej udał się do Strassburga, gdzie stał się jednym z czołowych jakobi
nów, podtrzymując cały czas kontakty ze współwyznawcami. Ci ostatni 
uważali go nawet za następcę Franka. Został stracony wraz z Dantonem 
w kwietniu 1794 r. pod nazwiskiem Junius Frey 66.

Ogromna energia, jaką wyzwolił sabbataizm, poddając w wątpliwość 
istniejące status quo i żądając zmian fundamentalnych, przynajmniej 
częściowo znalazła więc konstruktywne ujście torując drogę żydowskiej 
haskali i reformacji.

84 Ib idem , fragment 1051.
65 K. Mannheim, Ideology and Utopia, New York 1959, s. 4.
“  Gl Scholem, Die Metam orphose des haretischen Messianismus der Sabbatianer 

in religiósen Nihilism us 18. Jahrhundert, w: Judaica III...
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Jan Doktór

SABATAISM AS A  CRISIS IDEOLOGY

S  u m  m  a r  y

The messianic dochrine of the Frankists, an 18th century neophyte sect, is dis- 
cussed as a typical crisis ideology. It seems to reflect some standard maehanisms 
which tend to undermiine or reshape the predoimiinant ideology, when it becomes 
incompatiible with the chainged conditions of life. Thoise who put in doubt the estab- 
łished institutions and customs, the revivaliists and schismatics, regularly tend to 
evoke some marginal trends of he established lore, often incompatible with the of- 
ficial ideology, but toilerated by those who contirol it. It is thoise trends which are 
apt to provide the axes of crystallizatioin for the new faith. It is in their kght that 
the earlier radition is verified and reiinteapreted. In the case otf Frankists, it was the 
old Judaist tradition of Messianism and the mystical ideas of the Cabbala.

These heterodox themes were prought tô ge ther by Frankists to build up a chi- 
liasttic opposition to the rafcbimc Judaism. The new doctrine was in harsh struggle 
against the established institutions of the traditional Jewry. Ee-vintually, institutions 
and laws as such have become the target of assault and the living faith and the 
„true” revelation was opposeed to them. As antinomiainlism has gradually bcome the 
focal feature of their ideology, the Frankists were unable to produce any solid tra- 
ditioii of their owin, but they succeeded to break the barriers of the ghetto and to 
opein the way for the Jewish haskalah.


