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Jan Doktór
Warszawa

Dysputa żydowsko-chrześcijańska
na dworze hanowerskim 1711
W krajach protestanckich tylko sporadycznie dochodziło do dysput żydowsko-chrześcijańskich, a ich dzieje są mato zbadane. Historcy i teolodzy protes
tanccy skłonni są nawet uważać je za domenę katolicyzmu1.
Dlatego sensacją okazał się opublikowany w 1914 roku przez Abrahama
Berlinera hebrajski rękopis z 1721 roku2. Byl to opis dysputy żydowsko-chrześeijańskiej, jaka miała odbyć się w 1704 roku w Hannowerze. Sporzą
dził go w 1721 roku Jehuda Horowic z Brześcia Litewskiego w oparciu o relację
jej uczestnika, Józefa ben Szymona ze Stadthagen. O dyspucie tej, zarządzonej
przez elektora hanowerskiego Georga Ludwika, późniejszego króla Wielkiej
Brytanii i Irlandii, nie wspominało żadne inne źródło3.
Dyspucie przysłuchiwali się, obok elektora, jego matka Zofia, brat Ernst
August, książę Brunszwiku i Luneburga Georg Wilhelm, wpływowy duchowny
1 Por. M. Friedrich, Zwischen Abwehr m d Bekehrung. Die Stellung der deutschen Evange!ischett Theologiezum Judentum im 17. Jahrhundert, Tubingen 1989, s. 173. Friedrich wie o jednej tylko
niezbyt zresztą udanej dyspucie w całym XVII wieku, w której uczestniczyli duchowni kościoła
ewangelickiego. Odbyła się ona w 1601 roku na rozkaz hrabiego Filipa LudwikaII w Hanau i miała
na celu nawrócenie żydów. Gdy jednak żydzi nawracać się nie chcieli, poniechano dalszych prób
(tamże, s. 173).
2 A. Berliner, Religionsgesprach gehalten am kurfurstlichen Hofe zu Hannover 1704, Berlin
1914. Książeczka ta zawiera hebrajski opis dysputy wraz z niemieckim streszczeniem, dokonanym
przez Berlinera.
3 Por. G. Schnath, Geschichte Hamovers im Zeitaher der neunten Kur und der englischen
Sukzesion 1674-1714, t. DI, Hildeshdm 1979, s. 541-542.
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luterański Melanus Gerhard Wolter oraz liczna publiczność, złożona z najbar
dziej godnych obywateli miasta. Dysputa stanowiła kulminacyjny punkt serii
rozmów i dyskusji religijnych, jakie na polecenie księcia prowadzi! jej drugi,
niewymieniony z nazwiska uczestnik, o którym ze źródła Berlinera wiemy to
tylko, że byl żydowskim konwertytą.
Zwycięscą dysputy miał być Józef ze Stadthagen. Z opublikowanego opisu
wynika wyraźnie, że to on właśnie, a nie - jak się tego można było spodziewać
- konwertytą, byl faworyzowany przez prowadzących dysputę, a zwłaszcza
duchownego Molanusa. Ten ostatni kilkakrotnie interweniował na jego rzecz,
nakłaniając między innymi elektora, by zabroni! konwertycie używać łacińskich
zwrotów, powoływać się na Ewangelię, a nawet podpierać się Zoharem! Także
inne okoliczności świadczą o stronniczości organizatorów. Józef ben Szymon,
którego ściągnął bogaty kammeragent Berens, zastąpił w ostatniej chwili
uzgodnionego wcześniej Arona Abterode. Ta zaskakująca zmiana musiała
pomieszać szyki przeciwnikowi, tym bardziej, że Józef okazał się znajomym
zarowno Melanusa (brał nawet wraz z nim udział w jakiejś dyskusji religijnej na
uniwersytecie w Ritteln), jak konwertyty, którego poznał „przed osiemnastu
laty, gdy ten był jeszcze żydem”4.
Zachowanie organizatorów dysputy wskazuje, że nie uważali jej wcale za
dysputę chrześcijańsko-żydowską. W takim wypadku stronę chrześcijańską
z pewnością reprezentowałby teolog, nie zaś żydowski konwertytą. Była ona
wyraźnie traktowana jako dysputa wewnątrzżydowska. Zakaz odwoływania się
do Ewangelii podkreślał to dobitnie. Konwertytą reprezentował w oczach
organizatorów i słuchaczy nie chrześcijaństwo, a tylko jeden z prądów judaiz
mu, przeciwstawny rabinicznej ortodoksji, którą reprezentował Józef ben
Szymon. Dla tego uznali oni za wskazane, by uczestnicy odwoływali się
wyłącznie do literatury żydowskiej.
Z kontekstu tej dziwnej dysputy wynika, że zorganizowano ją z inicjatywy
konwertyty, który podjął się dowieść, że prawdziwy judaizm, jak jego zdaniem
reprezentuje przede wszystkim Zohar, jest zasadniczo zbieżny z chrześcijańst
wem, natomiast stoi w sprzeczności z obecnie dominującym, opartym na
Mojżeszowym prawie judaizmem rabinicznym. Konwertytą próbował - darem
nie, jak się okazało - przeciągnąć na swoją stronę zwierzchność chrześcijańską,
kokietując ją możliwościami misyjnymi.
Józef ze Stadthagen przekazał nam tylko cztery tezy Margality. W pierwszym
punkcie dowodził on, że Bóg zbawi Izrael za pośrednictwem Anioła Przymierza,
w drugim, że w czasach Mesjaszowych ustaje ważność Prawa, w trzecim, że opis
cierpiącego Sługi Bożego z Iz 53 odnosi się do Mesjasza, zaś w czwartym, że
w Mesjaszu przyjął ludzkie ciało Anioł Przymierza5.
4 A. Berliner, op. cit., s. 6.
3 Por. A. Berliner, op. cit., s. 7-9.
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Nowe światło na dysputę hanowerską rzuca znaleziona przeze mnie rzadka
książka Malach ha-Berit (Anioł Przymierzaf Aarona Margality. lak wynika
z dedykacji skierowanej do króla Anglii i Irlandii Jerzego I, to właśnie autor tej
książki byt na dyspucie przeciwnikiem Józefa ze Stadthagen. Dziękuje on
królowi za przygarniecie „biednego przybysza”, łaskę jadania z nim przy
wspólnym stole oraz prowadzenia z nim dyskusji na tematy religijne. Przypomi
na też, że to na jego rozkaz „dyskutował z żydami o prawdzie chrześcijańskiej”7.
W spisie 17 książek przygotowanych przez niego do publikacji i czekających
na sponsora wymieni! on Dysputację na temat chrześcijańskiej i żydowskiej rełigii
na podstawie Pisma Świętego i dawnych pism żydowskich przygotowaną i prze
prowadzoną Anno 1711 przeze mnie z pewnym uczonym żydem w obecności
dostojnego Elektora Hanoweru i innych dostojnych potentatów8. Podana data
1711 roku jest bardziej wiarygodna niż 1704, występująca w źródle Berlinera.
Omyłka w książce wydanej niedługo po dyspucie przez jej uczestnika i dedyko
wanej jej organizatorowi jest mało prawdopodobna. Niestety relacja Margality
0 dyspucie nie została wydrukowana. Elektor wolał sfinansować inną jego
książkę, w której w sposób systematyczny wyłożył swoje poglądy.
Kim był Aron Margalita? Urodził się w 1663 roku w Żółkwi. Na początku lat
dziewięćdziesiątych porwało go poruszenie mesjańskie wyznawców Sabbataja
Cwi, którzy oczekiwali jego ponownego wystąpienia i zbawienia9. Zostawił
w Żółkwi żonę z dzieckiem i przez kilka lat wędrował po Polsce, Czechach
1 Niemczech głosząc bliskie zbawienie. Musiał odgrywać w ruchu mesjańskim
.niepoślednią rolę, gdyż otrzymał zaszczytny tytuł maggida10.
6
Pełen tytuł brzmi: Malach ha-Berit dass ist gottliche Personlichkeit und Menschenwerdung des
Angels des Bundes, so wohl aus der heiligen gottlichen Schrift ais auch aus der klugem yemunftigern
Judischen Antiguitat dargethan m d erwiesen von Aarone Margalithe, Jesu Christi Confessore, der
Judischen Antiąuitaten doctore und ehemaligen Kaniglichen Professore zu Franckfurt cm Oder,
Lunebuerg 1716.
1 Ibidem, s. 4.
8 Disputation von der Christlichen und Judischen Religion aus der heiligen Schrift und laten
Schriften der Juden verfertiget und Anno 1711 in hohen Gegenwart der Durchl und Grossmachtigsten
Chur-Fursten von Hannover und anderen Hohen Potentaten mit einem gelehrten Juden von mir
gehalten.
9 Na temat poruszenia mesjańskiego lat 1690-17061 organizowanych wypraw do Palestynu
por. M. Benajahu, Ha-chewra kadusza szelRabbi Jehuda Chasid we- 'alijta le'-Erec Israel, „Sefunot”
III-IV, s. 132-162, oraz S. Kraus, Die Pdastinasiedlung der polnischen Hasidim und die Wiener
Kreise im Jahnr 1700, w: Abhandtungen zur Erinnerungen an Hirsch Perez Chajes, Wien 1933, s.
51-94.
10 Por. A. Furst, Christen und Juden. Licht und Schattenbilder aus Kirche und Synagogę,
Strassburg 1892, s. 194. Termin „maggid” miał w tradycji judaistycznej dwojakie znaczenie.
Nazywano tak wędrownego kaznodzieję, który wykładał Pismo zazwyczaj w opraciu o haggadyczne
i ludowe legendy, z drugiej zaś niebiańskiego posłannika, który objawiał mistykom boskie misteria
ukryte w Piśmie. W sabbataizmie nazywano tak proroków zwiastujących zbliżające się zbawienie.
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Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wraz z wieloma innymi mesjańskimi
rozbitkami znalazł schronienie w Holandii. Przebywał tam siedem lat utrzymu
jąc się z udzielania lekcji hebrajskiego. Związał się z Jakubem Trigłandem
Młodszym (1652-1720), wybitnym teologiem z uniwersyteteu z Leyden, z któ
rym wspólnie czyta! i dyskutował pisma rabiniczne11. Szykował się nawet do
objęcia posady na uniwersytecie, ale po konflikcie z Trigłandem opuści!
Holandię i przeniósł się do Niemiec.
Być może wtedy właśnie, około roku 170312, spotkał się ze swoim później
szym przeciwnikiem, Józefem ben Szymonem. Nie jest wykluczone, że zetknęła
ich mesjańska wiara. Przypuszczenia te potwierdzać zdają się zapiski, znaj
dujące się w tym samym zeszycie, co opis dysputy i dotyczące zbliżających się
czasów mesjańskich13,
1 października 1705 roku, dzięki protekcji króla praskiego, Margalita zostaje
immatrykulowany na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą jako antiąuitatum
Judaicarum doctor ze skromną pensją 40 talarów rocznie. Wcześniej musiał
przyjąć chrzest. W 1706 roku wydaje po łacinie dzieło swego życia: Oblatio
Aaronis seu Tractatus de Passionibus Christi14.
Nie utrzymał się długo na uniwersytecie. Stanowisko utracił, jak pisał,
„z powodu mojej konstytucji cielesnej i duchowej, z powodu bezbożnej
nienawiści moich wrogów i oszczerców oraz innych okoliczności”15. Przygarnął
go elektor hanowerski, od jakiegoś czasu żywo interesujący się judaizmem
i nawracaniem żydów16.
Nie znamy jego późniejszych losów ani daty śmierci. Nie opublikował, jak się
zdaje, żadnego z przygotowanych do druku pism. Według jednych, miał przed
śmiercią, w latach trzydziestych, powrócić do judaizmu17, według innych,
zdradziwszy zamiar powrotu do judaizmu, został uwięziony i zmarł w kopen
haskim więzieniu18.
11 A. Furst, op. cit., s. 192. Prawdopodobnie współpracował z nim też przy redagowaniu jego
rozprawy o karaitach: Diatribe de Secta Karaeorum. Quae hic enaratur; et illustris Jos, Scaligeri de
iis opinio vindicatur, Delph 1703.
12 Według relacji opublikowanej przez Berlinera miał się spotkać z nim „przed osiemnastu lat”,
a więc, licząc od daty jej spisania, w roku 1703, zaś licząc od faktycznej daty dysputy - w roku 1693.
13 A. Berliner zapowiedział ich publikację w przyszłości, ale obietnicy tej nie dotrzymał.
14 Frankfurt 1706. W 1717 roku wydał w Hamburgu jego własne tłumaczenie pod tytułem
Se/er minchat Aharon. Das ist Opfer Aaronis, ein Tracktat von dem Leiden Christi. Darinne der fur
unsere Sunde leidenden Jesus von Nasareth ais wahrhaftiger und einiger Messias, aus 53 Cap Esaiae
denen irrigen Juden zum Lichte ihres Yerstandes so wol aus der Góttlichen Schrift ab auch aus der
klugern vernunftigem Judischen Antiquitate.
15 A. Margalita, Malach ha-Berit, op. cit., s. 5.
16 Wiadomo, że latem 1706 roku podczas kuracji w Pyrmont brał wraz z córką Dorotą lekcje
hebrajskiego; por. G. Schnatt. op. cit., t. III, s. 161.
17 J.F.A. De ]e Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden unter dem Gesichtspunkte der
Mission geschichllich betrachtet, t. II, Leipzig 1834, s. 162.
u A. Furst, op. cit., s. 193.
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Margalita był konwertytą szczególnym już chociażby z tego powodu, że po
chrzcie zachował swoje żydowskie imię i nazwisko. W swoich książkach
występował nie jako świeżo nawrócony chrześcijanin, lecz wierzący w Jezusa
żyd, który swą wiarę czerpie przede wszystkim z własnej żydowskiej tradycji.
Nie krył, że dogmatyka i teologia chrześcijańska go nie interesują. Jego prace
koncentrowały się na osobie Mesjasza i kilku prawdach wiary łączących
chrześcijan i wyznawców Sabbataja Cwi: Trójcy, wcieleniu, duchowym charak
terze zbawienia i zniesieniu Mojżeszowego Prawa. Rzecz jasna, nie mógł
otwarcie odwoływać się do teologii sabbataistycznej. Próbował jednak wykazać
zbieżności niektórych wątków myśli żydowskiej, które legły u podstawy
doktryny sabbataistycznej, z chrześcijaństwem. Dowodził, że judaizm prze
chowywał tę samą, tylko nieco inaczej sformułowaną prawdę, co Ewangelie, i że
od chrześcijaństwa dzieli go głównie uznanie mesjańskiego mandatu Chrystusa
i żydowska ortodoksja, która swój autorytet czerpie z wykładni Mojżeszowego
Prawa.
Wszystkie argumenty, jakie przedstawił w obu opublikowanych książkach,
mieszczą się w ramach teologii sabbataistycznej. Nawet akceptacja mesjańs
kiego posłannictwa Jezusa nie była w sabbataizmie niczym nowym - uznawał je
sam Sabbataj Cwi19. Zresztą, tak znakomitej książki, jak Oblatio Aaronis
Margalita, nie byłby w stanie napisać w kilka miesięcy, gdyby już wcześniej
nie wypracował zasadniczych tez, argumentów, nie zebrał odpowiednich cyta
tów. Jego poglądy musiały być solidnie ugruntowane, skoro w napisanym
dziesięć lat później traktacie o Aniele Przymierza powtarza je praktycznie
niezmienione. Możemy więc założyć, że przedstawił je także na hanowerskiej
dyspucie.
Centralne miejsce w koncepcjach Margality zajmował Anioł Przymierza z
M l 3,120. Stara tradycja żydowska utożsamiała go z Mesjaszem, który przyjdzie
na świat, by spełnić Sąd Boży. Nawiązywali do niej również chrześcijanie,
którzy widzieli w nim Chrystusa, wracającego na ziemię dla dopełnienia
zbawienia. Kabaliści przypisywali mu boskie atrybuty. Niektórzy nazywali go
Metatronem bądź Małym Bogiem, który spełnia specjalne zlecenia Stwórcy
w niebiańskim królestwie. Inni utożsamiali go z Szechiną i utrzymywali, że
wykonuje Boskie rozkazy również w widzialnym świecie21. Sam Margalita
utożsamia anioła równocześnie i z Metatronem, i Szechiną22. Metatron jest dla
niego po prostu Szechiną Górną, ■która reprezentuje Boga w królestwie
niebiańskim, zaś Szechiną Dolna jest boską obecnością w materialnym świecie.
19 Por. G. Scholem, Sabbataj Zwi. Der mystische Messias, Frankfurt am Main 1992, s. 436.
20 „Powiadał Pan Zastępów...: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną,
a potem nagle przybędzie do swej świątymi Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza,
którego pragniecie”.
21 Por. Encyktopaedia Judaica, t. XI, Jerusalem 1971, s. 1443-45.
22 A. Margalita, Matach ha-Berit, op. cit., s. 18.
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Obie wyrażają dwa płciowe apekty jednego, w istocie androgenicznego Anioła
Przymierza. „S i dwie Szechiny, górna i dolna, niebiańska i ziemska w połącze
niu mężczyzny i kobiety” - pisze Margalita, i zaraz dodaje - „ale nie chcę się
przy tej materii dłużej zatrzymywać”23. Jego wstrzemięźliwość jest zrozumiała,
gdyż koncepcje te niewiele mają wspólnego z chrześcijaństwem.
Margalita przedstawia tu sabbataistyczną wersję Boskiej Trójcy. Odgrywała
ona w teologii sabbataistycznej tak ogromną rolę, że nazwano ją wręcz „trzema
węzłami wiary” (talat kiszre de-mehemanuła). Na Trójcę tę składały się przede
wszystkim Pierwsza Przyczyna i jej manifestacja, nosząca bardzo różne nazwy,
(min. Niebiański Człowiek!, Anioł Przymierza i Szechiną), która jest faktycz
nym stwórcą świata i Bogiem Izraela. Na skutek zakłóceń w procesie stwarza
nie, Niebiański Człowiek rozpad! się na część męską, panującą w niebiańskim
królestwie, oraz żeńską, przebywającą w świecie widzialnym. Ich ponowne
zjednoczenie będzie równoznaczne ze zjednoczeniem nieba i ziemi i zbawieniem.
Zdaniem Margali ty, który nie wysilał się zbytnio przystrajając tę teologię
w kostium chrześcijański, zjednoczenie obu części Boga, czyli Szechiny Górnej
i Dolnej, dokonuje się w postaci Mesjasza. Ponieważ Szechiną Dolna przebywa
ła dotąd w świecie pod postacią Tory, Mesjasz jako wcielona Szechiną
I ucieleśnienie objawienia przejmuje dotychczasowe funkcje Prawa. „Bóg
wcielał się w pewnym stopniu w Prawo, lecz po jego wcieleniu się w człowieka
Prawo traci ważność”24.
Idee te bardzo przybliżyły sabbataizm do chrześcijaństwa, ale z truden
mieściły się w ramach Trójcy. W ujęciu wyznawców Sabbataja, Trójca odzwier
ciedlała tymczasowy stan Boga w niezbawionym świecie. Z chwilą połączenia
się w Mesjaszu obu rozdzielonych dotąd Szechin, Trójca przekształcała się na
powrót w dwójcę: Pierwszą Przyczynę i Anioła Przymierza (Szechinę). W teolo
gii sabbataistycznej na Ducha Świętego nie było miejsca. Margalita kilka razy
0 nim wspominał, ale jest on wyraźnie elementem obcym i nie spełnia żadnej
funkcji w procesie zbawienia.
Czego szukał Margalita ze swoimi poglądami w chrześcijaństwie? Co chciał
osiągnąć przez indywidualne i publiczne dysputy z żydami, przez swoje książki?
Trudno wszystko wyjaśniać wyłącznie względami oportunistycznymi. Lektura
jego książek budzi wrażenie, że nadał kierowały nim mesjańskie motywacje.
Wielokrotnie przypomina w swoich pismach, że mesjasz przyszedł na świat nie
tylko po to, by pojednać sie z ludźmi, ale także, by pojednać ludzi ze sobą, to
znaczy przede wszystkim żydów i gojim, żydów i chrześcijan. Twierdzi wręcz, że
pojednanie to jest warunkiem zbawienia. W przyszłym królestwie pokoju „żydzi
1 poganie, Jakub i Ezaw, pogodzą się w jednej wierze i nauce, ponieważ runęła
ściana, która w Świątyni rozdzielała niegdyś dziedzińce żydowski i pogański.
23 Ibidem, s. 27.
24 A. Maralita, Das Opfer, op, cit., s. 87.
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Wiadomo bowiem, że poganie, którzy przybywali z dalekich krajów do
Jerozolimy modlić się, nie mogli wejść do wnętrza Świątyni z powodu ściany,
która rozdzielała pogan i żydów. Z chwilą narodzin Chrystusa podział ten
został zniesiony, ponieważ teraz każdy ma dostęp do Boga przez wiarę w Jezusa
Chrystusa. Niech Bóg w Trzech Osobach sprawi, aby Jakub i Ezaw mogli się
wreszcie pogodzić, by zdjął narzutę niewiedzy i zuchwałości i połączy! serca
prawdziwą miłością, aby jednym głosem chwalili tego samego Pana, Jezusa
Chrystusa”25.
Koniecznym warunkiem pojednanie żydowsko-chrześdjańskiego jest po
rzucenie przez żydów Prawa i opartych na nim instytucji, bo to one oddzielają
ich od reszty narodów. Nie oznacza to jednak, że żydzi mają porzucić własną
tożsamość i tradycje: Jakub ma się z Ezawem pojednać, ale nie upodabnić do
niego. Podstawą pojednanie jest wiara w Mesjasza i jego orędzie, a nie tradycje
pogańskie (chrześcijańskie) czy żydowskie.
Bez wątpienia Margalita szczerze wierzył w mesjańskie posłannictwo Jezusa,
Można się jednak zastanawiać, czy faktycznie uważał go za ostatecznego
zbawiciela i czy porzucił wiarę w Sabbataja. Nie sposób wykluczyć, że oczekiwał
po prostu ostatecznego wystąpienia zbawiciela, i było dlań obojętne, czy g0 się
nazwie paruzją Jezusa, czy Sabbataj Cwi.
Przebieg dysputy hanowerskiej dowiódł, że jego mesjańska synteza chrze
ścijaństwa i judaizmu równie mało interesowała chrześcijan i żydów. Znaiąc
zaś jego poglądy trudno się dziwić, że duchowieństwo wsparło przedstawiciela
żydowskich ortokoksów, gdy dawał on odpór obustronnemu przecież he
retykowi.

25 A. Maralita, Molach ha-Berit, s. 31-32.

