
Czy Jaszua był Karaitą?

Kiedy siedziałem i rozmawiałem z moim chrześcijańskim przyjacielem, który przestrzegał
Tory, zacząłem zdawać sobie sprawę, że przesłanie Jaszua ma w sobie karaimską nutę. Wypowiadał
się przeciwko stworzonym przez człowieka prawom rabinów, aby przyprowadzić ludzi z powrotem
do Tory, co jest głównym przesłaniem karaimskiego judaizmu. Kiedy mój przyjaciel czytał mi dalej
z  Ewangelii  Mateusza  15,  moje  podejrzenia  co  do  Jaszua  potwierdziły  się.  Po  skrytykowaniu
faryzeuszy za to, że unieważnili Torę swoimi ludzkimi tradycjami, Jaszua zacytował Izajasza 29:13,

Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz: Lud ten przybliża się do mnie swymi 
ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie 
czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. (Mateusz 15:7-9 [UBG])

Wyrażenie „ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi” jest  parafrazą Izajasza 29:13.
Izajasz w rzeczywistości mówi o micwat anaszim melumada „wyuczonych nakazach ludzi1”, czyli o
prawie stworzonym przez człowieka, które stało się nawykiem ze względu na stałe powtarzanie go.
Kiedy przeczytałem, że Jaszua skrytykował ludzkie przykazania rabinów, opierając swoje słowa na
Księdze Izajasza 29:13, byłem zarówno pod wrażeniem, jak i zaskoczony. W średniowieczu Izajasz
29:13  stał  się  okrzykiem  bojowym karaimów  przeciwko  innowacjom  rabinicznym  i  zdanie  to
pojawia się niezliczoną ilość razy w średniowiecznych pismach karaimskich2. A oto Jaszua mówił
to samo setki lat wcześniej. Wydawał się dla mnie być pierwszowiecznym karaitą.

Kim są Karaici?

Zapytałem przyjaciela, co o tym myśli. Na początku był dość urażony. Wiedział, że jestem
karaitą, ale sądził, że karaizm to „sekta”, jaka została wymyślona dopiero w średniowieczu. Więc
jak Jaszua mógł być karaimem?! Mój przyjaciel przeczytał nawet odwieczną rabiniczną opowieść o
Ananie Ben Davidzie, o którym rabini twierdzą, że założył karaizm, ponieważ był urażony tym, że
został odrzucony przez rabinów. Kiedy to usłyszałem, zaśmiałem się cicho. Rabini opowiadają tę
historię o wszystkich swoich wrogach. Według Talmudu Jaszua założył chrześcijaństwo, ponieważ
został odrzucony przez swojego nauczyciela, rabina Joshuę ben Perahjah3; według innej rabinicznej
legendy Mahomet założył islam, ponieważ został odrzucony przez Żydów w Mekce. Wyjaśniłem to
mojemu przyjacielowi, a on przyznał, że nie wydaje się zbyt prawdopodobne, aby ktoś uczył ludzi
przestrzegania Tory tylko po to, by zemścić się na rabinach. Mój przyjaciel chciał dowiedzieć się
więcej.  Kim  w  ogóle  był  ten  Anan?  Wyjaśniłem,  że  Anan  nie  był  nawet  karaimem.  W
rzeczywistości karaici jego epoki gardzili Ananem, ponieważ chociaż odrzucał autorytet rabinów,

1 Inne tłumaczenia Izajasza 29:13 to: „wyuczonym przepisem ludzkim” (BW), „ludzkim rozkazaniem i naukami” 
(BJW), „wyuczonym przez ludzi zwyczajem” (BT), „z ludzkiego nakazu i według ludzkich pouczeń” (BWP).

2 Na przykład karaimski mędrzec z IX wieku, Daniel al-Kumisi, pisze w swoim Liście do Rozproszonych (wyd. 
Nemoy, strona 88): „Porzuć wyuczone przykazania ludzi, które nie pochodzą z Tory; od nikogo nie przyjmuj 
niczego poza tym, co jest napisane tylko w Torze Pana”. Biblijne wyrażenie „wyuczone przykazanie ludzi” micwat 
anaszim melumada pojawia się co najmniej dwanaście razy w 12-stronicowym Liście do Rozproszonych 
Kumisiego!

3 Opowieść talmudyczna o Jaszua pojawia się w następującym fragmencie talmudycznym:

Co z rabinem Joszuą b. Perahjah? ... Pewnego dnia recytował on (rabin Jozue) Szemę, kiedy stanął przed nim Jezus.
Zamierzał go przyjąć i dał mu znak. (Jezus) sądząc, że go odrzucił, poszedł, postawił cegłę i oddał jej pokłon. 
„Ukórz się” – powiedział do niego (rabin Joshua). Odpowiedział: „nauczyłem się tego od ciebie: Kto grzeszy oraz 
innych skłania do grzechu, nie daje mu się możliwości ukorzenia”. A Mistrz powiedział: „Jezus Nazarejczyk 
praktykował magię i sprowadził Izrael na manowce”. (Talmud Babiloński, Sanhedrin 107b (wersja 
nieocenzurowana) [Tłumaczenie Soncino])



nadal trzymał się irracjonalnych metod interpretacji stosowanych przez rabinów. Z tego powodu
jego wyznawcy zostali odrzuceni przez karaimów i nazwani „Ananitami”4.

Mój przyjaciel był już całkiem zdezorientowany. Jeśli Karaimowie nie zostali wymyśleni
przez  Anana,  to  skąd  się  wzięli?  Przypomniałem  mu  to,  co  wyjaśniłem  wcześniej  o  spisaniu
Talmudu w 500 roku n.e. w Babilonii. Kiedy Talmud został spisany, przestał być tajemną wiedzą
garstki rabinów. W wyniku tego talmudyzm zaczął szerzyć się w świecie żydowskim. W miarę jak
coraz więcej Żydów zaczęło identyfikować się jako talmudyczni, inni Żydzi protestowali, że  ich
przodkowie nic nie wiedzieli o tym Ustnym Prawie, a byli jedynie posłuszni Pismom Hebrajskim (=
„Stary Testament”)5. W tamtych czasach Pisma Hebrajskie nazywano „Kara”6, a ci Żydzi, którzy
nalegali na wyłączną lojalność wobec Pism Hebrajskich, stali się znani jako „Karaimi/Karaici”7.
Wyjaśniłem  mojemu  przyjacielowi,  że  we  wcześniejszych  czasach  było  rzeczą  oczywistą,  że
wszyscy Izraelici postępowali zgodnie z Pismem, więc nie było powodu, aby nazywać jedną część
populacji karaimską lub „biblijną”. Każdy był biblistą, a przynajmniej ci wszyscy, którzy potrafili
kontrolować się wystarczająco długo, by nie pokłonić się Baalowi ani nie złożyć ofiary Asztarcie
(od której wzięła się Wielkanoc). W tym sensie Mojżesz był karaimem, to znaczy biblijnym, od
momentu  nadania  Tory.  Byli  też  Izajasz,  Jeremiasz  i  wszyscy  prorocy  Izraela.  Wszyscy  byli
Karaimami, ponieważ wszyscy wierzyli w prawdę Pism Hebrajskich, odrzucając prawa stworzone
przez człowieka i fałszywe objawienia (Księga Powtórzonego Prawa 4:2; Izajasz 29:13; Jeremiasz
16:19). Kiedy to wyjaśniłem, mój przyjaciel zaczął rozumieć, co mam na myśli, mówiąc, że Jaszua
brzmiał jak karaim z I wieku. Podobnie jak Izajasz i Jeremiasz, Jaszua uczył ludzi powrotu do Tory,
jednocześnie  nakazując  im  porzucać  prawa  ustanowione  przez  człowieka.  Ten  aspekt  jego
przesłania był karaimski, nawet jeśli w tamtych czasach nikt jeszcze nie używał tego słowa.

Mój przyjaciel zapytał mnie, czy mógłbym podać inny przykład z historii ruchu istniejący
na długo przed nadaniem mu nazwy. Naturalnie przyszedł mi na myśl „Mitnagdim”, dominujący
ruch judaizmu rabinicznego na Litwie w XVIII wieku, którego przywódcami byli moi przodkowie.
W tamtym czasie rabini byli podzieleni na dwa obozy: na  chasydów, czyli „pobożnych”, którzy
podążali za nową formą rabinizmu wymyśloną przez  Baala Szem-Towa, oraz na mitnagdim, czyli
„Przeciwników”,  którzy  sprzeciwiali  się  nowym drogom  chasydów.  Chasydzi nadali  absolutną
władzę jednemu rabinowi, którego nazywali „Rebe” i spędzali większość czasu na tak zwanych
poszukiwaniach mistycznych8. W przeciwieństwie do tego  Mitnagdim nadawali różnym rabinom
różne uprawnienia w zależności,  jak wielką wiedzę talmudyczną posiadali  i  spędzali  większość
czasu na studiowaniu Talmudu i innych tekstów prawnych. Każdy rabin mógł osiągnąć wysoką
pozycję w  Mitnagdimie w oparciu o swoje osiągnięcia naukowe, podczas gdy  chasydzki „Rebe”
musiał  albo czynić cuda,  albo odziedziczyć  swoją  pozycję  po ojcu.  Do dziś  Żydzi  litewskiego
pochodzenia z dumą ogłaszają, że są Mitnagdim („Przeciwnikami”), którzy zachowują oryginalny
judaizm rabiniczny. W tym sensie Mitnagdim twierdziłby, że rabin Akiva był Mitnagdem, mimo że
żył 1600 lat  przed tym, zanim ruch  Mitnagdim otrzymał swoją nazwę. Nie ma wątpliwości,  że
Mitnagdim mają  rację!  Rabin  Akiva  –  który  żył  1600  lat  przed  Baal  Szem-Towem –  nie  był

4 Patrz Kirkisani str. 103, 146-147. Karaimski stosunek do Anana jest streszczone w fakcie, że jego zwolennicy 
nazywali go rosz hamaskilim „Przywódcą Oświeconych”, podczas gdy karaici kpiąco nazywali go rosz haksilim 
„Przywódcą Głupców” (Kirkisani, str. 94-95).

5 Anan był swego rodzaju Martinem Lutherem Kingiem. Wkrótce po tym, jak Talmud zaczął rozprzestrzeniać się na 
nowe obszary, na jakich wcześniej był nieznany, pojawiło się w historii Imperium Islamskie, sprowadzając 
większość Żydów pod panowanie islamskie. Gdy talmudyzm napotykał coraz większy opór, rabini zaczęli używać 
islamskiego miecza do narzucania swojej nowej doktryny. W wielu obszarach doprowadziło to do wielkich 
prześladowań i przemocy. Wielkim osiągnięciem Anana było to, że (podobnie jak wielki przywódca praw 
obywatelskich Martin Luther King) użył pokojowego oporu, aby przekonać władze muzułmańskie, aby zezwoliły 
nie-talmudystom na dalsze praktykowanie ich odwiecznego przestrzegania Tory.

6 Nazwa Kara określająca Pisma Hebrajskie przetrwała we współczesnym języku hebrajskim w postaci Mikra. 
Częściej używany „Tanach” to akronim, który pojawił się w użytku dopiero w ciągu ostatnich 500 lat.

7 Patrz Ben Yehudah, vol. 12, strony 6138-6139 nt. 3.
8 Najlepszym chyba znanym przykładem chasydyzmu to Chabad-Lubawicz, który idzie za rabinem Schneersonem.



chasydem;  nie  wierzył  w  ani  jednego  przywódcę  rabinicznego,  który  by  dokonywał  cudów
(przypomnijcie  sobie  o  cudach  rabina  Eliezera!).  Nie  ma  wątpliwości,  że  Mitnagdim
(„Przeciwnicy”)  zachowują  wcześniejszą  formę  rabinizmu,  która  istniała  przez  wieki,  zanim
otrzymali oni nazwę Mitnagdim, podczas gdy chasydzi („Pobożni”) to ci, którzy wymyślili zupełnie
nową doktrynę religijną.

tłumaczył – Bogusław Kluz

Rozważanie to oparte jest o książkę pt. „Hebrajski Jaszua kontra grecki Jezus”, napisaną przez Nehemia Gordona.


