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POD W£ADZ¥ KRÓLEWSK¥ (Ps 2)
Stanis³aw Bazyliñski OFMcon.
Nowotestamentowe teksty mówi¹ce o Chrystusie jako
Zbawicielu posiadaj¹ swe pod³o¿e w Starym Testamencie.
W niniejszym rozwa¿aniu pragniemy zatrzymaæ siê przy
Ps 2, który opisuje relacjê miêdzy Bogiem a królem Izraela. Wraz z Ps 1, bêd¹cym m¹drociow¹ zachêt¹ do godziwego ¿ycia, otwiera on psa³terz niby portal wsparty na
dwóch kolumnach. Bóg w Ps 1 nie interweniuje przeciwko
wystêpnym. Tê perspektywê uzupe³nia Ps 2, w którym staje On ca³kowicie po stronie swego pomazañca (w.5.8-9.12).
Podejmuje on zatem w¹tek, który przewija siê w Ksiêdze
Psalmów (Ps 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144;
zob. 61,7-8; 63,12) i zarazem tworzy jej rdzeñ. Mimo ¿e chodzi o tekst trudny, tradycja egzegetyczna uwa¿a go jednog³onie za psalm królewski i zazwyczaj ³¹czy jego powstanie
z dworsk¹ ceremoni¹ intronizacji króla w Jerozolimie (zob.
w.6). W Ps 2 szczególne zainteresowanie wzbudza wypowied Jhwh (w.6) i pomazañca (w.7-9). S³owa tego ostatniego uwa¿a siê za cytat z protoko³u królewskiego, który
wrêczano monarsze z okazji wst¹pienia na tron1.
To w³anie rozwa¿anie o pochodzeniu i znaczeniu w³adzy królewskiej oraz opis wyniesienia króla, który z ³aski
wielkiego króla Jhwh staje siê suwerenem buntuj¹cych siê
wasalów, przyci¹gaj¹ nasz¹ uwagê. Poetycki szkic tego, co
1
Zob. G. von Rad, Das judäische Königsritual, ThLZ 72 (1947),
kol.211-216; T. Brzegowy, Miasto Bo¿e w psalmach, Kraków 1989,
s.89, 116; J.S. Synowiec, Wprowadzenie do Ksiêgi Psalmów, Kraków
1996, s.235.
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stanowi sedno królewskiego autorytetu (a nie proba czy
dziêkczynienie), sprawia, ¿e Ps 2 odbiega od przyjêtych
kanonów modlitwy. Wizerunek króla Syjonu przedstawia
go w pozycji zwyciêzcy, tak jakby wrogie zagro¿enie nie
mog³o go dotkn¹æ. Dlaczego? Zanim odpowiemy na to pytanie, rozwa¿my najpierw porz¹dek myli w Ps 2.
1. BUDOWA LITERACKA PSALMU
W Ps 2 mo¿na wyodrêbniæ trzy czêci (w.1-3; w.4-9;
w.10-12). Czêæ pierwsza zajmuje siê buntem przeciw Jhwh
i pomazañcowi, informuje o jego sprawcach (w.1-2) oraz
przytacza ich s³owa (w.3). Trzecia czêæ (w.10-12) podejmuje na nowo temat wrogów, którym udziela siê pouczenia. Podmiot liryczny wzywa królów do rozumnego
postêpowania i do poddania siê Panu. Psalm koñczy siê
makaryzmem2 odnosz¹cym siê do tych, co zaufali Bogu.
W drugiej czêci (w.4-9) dwa urywki (w.4-6; w.7-9)
k³ad¹ akcent na relacjê miêdzy Jhwh a Jego królewskim
pomazañcem, wyjaniaj¹ prze³om w buncie przeciw nim
(w.1-3) oraz daj¹ podwaliny pod ultimatum, którym grozi
siê przywódcom rewolty (w.10-12). W pierwszym urywku
(w.4-6) nie narody i ich królowie (w.1-3), ale Bóg przystêpuje do dzie³a. Adonaj3 omiesza i przestrasza rebeliantów
(w.4-5), oraz kreuje króla na Syjonie (w.6). ¯yczenie królewskie Chcê og³osiæ rozpoczyna drugi urywek (w.7-9).
Jhwh mówi o synostwie Bo¿ym w³adcy (Ty jeste moim
synem, w.7) oraz, w nastêpstwie tej deklaracji, o obietnicy sprawowania kontroli nad narodami (w.8-9). Chocia¿
ka¿dy z tych urywków posiada szczególne dla siebie cechy, niemniej jednak mo¿na wyró¿niæ w nich wzajemnie
uzupe³niaj¹ce siê elementy. Bóg mieje siê i wzbudza strach
wród buntowników w w.4-5, podczas gdy w w.9 król ich
Od gr. makarismós og³oszenie szczêliwym, b³ogos³awienie.
Adonaj (dos³. Pan mój) to tytu³ i imiê Boga w w.4; zob. Ps
44,24; 51,17; 68,20; 71,16; 86,12.15; 90,17 itd.
2
3
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niszczy. Najpierw mamy zapowied przekazania w³adzy
Bo¿ej monarsze, gdy¿ Bóg ustanawia swego suwerena na
Syjonie (w.6), a nastêpnie Jhwh og³asza go swym synem
(w.7) i dlatego dziedzicem (w.8), który dzier¿y w³adzê nad
narodami (w.9).
Ujmuj¹c schematycznie dotychczasowe rozwa¿ania,
otrzymujemy nastêpuj¹c¹ organizacjê literack¹ Ps 2:
A. Powstanie przeciw Jhwh i Jego pomazañcowi (w.1-3)
zamieszki ludów i ich przywódców (w.1-2)
ich cel (w.3)
B. Wyjanienie bezcelowoci buntu (w.4-9)
reakcja Adonaj (w.4-6)
drwina Boga i przera¿enie wrogów (w.4-5)
wybór króla na Syjonie (w.6)
synostwo Bo¿e króla (w.7-9)
owiadczenie Jhwh (w.7)
obietnica (w.8-9)
A Przestroga dla buntowników (w.10-12)
zachêta do rozwagi i s³u¿by (w.10-11)
zastraszenie (w.12ab)
makaryzm (w.12c)
2. KRÓL POMAZANIEC  SYNEM I PE£NOMOCNIKIEM BOGA
Ps 2 interesuje siê zasad¹ autorytetu królewskiego4,
bêd¹c¹ fundamentem, na którym opieraj¹ siê jego tryumfy
wojskowe. Kieruje uwagê na zwierzchnictwo Jhwh i na
pewnoæ siebie, któr¹ posiada król dziêki obietnicy wyra¿onej w w.7-9. Psalm nie jest jednak traktatem nauk politycznych zawieraj¹cym systematyczny wyk³ad teorii w³adzy
4
Zob. L. Alonso Schökel  C. Carniti, Salmos I. Traducción, introducciones y comentario (Salmos 172), Estella 1992, s.152; M. Cimosa, Davide nei Salmi: modello biblico e prospettive messianiche, w:
G.L. Prato (pod red.), Davide: modelli biblici e prospettive messianiche. Atti dellVIII Convegno di studi veterotestamentari (Seiano, 13-15
settembre 1993), RStB 7/1, Bolonia 1995, s.96.
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monarchicznej. Jest on tekstem poetyckim, modlitw¹, która
pos³uguje siê pewnymi obrazami w opisie autorytetu regenta.
2.1 Bunt przeciw Bogu i mesjaszowi
Nawet po pobie¿nym przeczytaniu psalmu trudno nie
zauwa¿yæ jego dramatycznego charakteru. We wstêpie rozbrzmiewa on nut¹ sarkastyczn¹. Wspomina bowiem wysi³ki buntowniczych ludów, które u samego zarania okazuj¹
siê pró¿ne (w.1): nieprzyjaciel knuje po cichu w³asn¹
przegran¹, zamyla swój upadek. Przys³ówek daremnie
streszcza treæ kompozycji i sprawia, ¿e pe³ne reprymendy
dlaczego? nabiera retorycznego wydwiêku.
Sylwetka wroga okrelonego mianem królów i w³adców (w.2) jest zarysowana szkicowo. Psalmicie zale¿a³o
zapewne na uwypukleniu typowoci tej postaci oraz jej
machinacji przeciw Panu i pomazañcowi. Polskie s³owo
pomazaniec oddaje hebrajski termin masziach, gdy¿ zgodnie z tradycj¹ biblijn¹ chodzi tu o króla ¿ydowskiego (1Sm
24,7.11; 26,11.16.23; 2Sm 1,14.16; 19,22; Iz 45,1; Ps 132,17
itd.), którego namaszczano oliw¹5. Doæ póno, bo dopiero
w I w. przed Chr. rzeczownikiem tym okrelano mesjasza
czasów ostatecznych, w³adcê pochodz¹cego z rodu Dawida, który jako narzêdzie Boga mia³ urzeczywistniæ zbawienie Izraela i za³o¿yæ swe królestwo6.
Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e zajêcie pozycji w walce (powstaj¹, w.2; 1Sm 17,16; Jr 46,4; zob. Hi 1,6; Za 6,5) przeciw
Bogu i przeciw królowi stawia siê na jednym poziomie. Kombinacja ta s³u¿y do wyra¿enia przekonania panuj¹cego wród
ludów Bliskiego Wschodu, ¿e walka wojsk lub ich przedstawicieli przebiega jednoczenie na dwóch p³aszczyznach: ludzkiej i boskiej. Biblijnym wyrazem tej idei jest dobrze znany
pojedynek Dawida z Goliatem (1Sm 17,40-54). Wojownik filistyñski przeklina Dawida w imieniu swoich bogów: «Czy¿
5
Tytu³ pomazañca odnosi³ siê równie¿ do najwy¿szego kap³ana (Kp³
4,3.5.16; 6,15; Dn 9,25-26) i do zwyk³ych kap³anów (Wj 28,41; 29,29).
6
Zob. Synowiec, Wprowadzenie, s.150-151.
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jestem psem, ¿e przychodzisz do mnie z kijem?». Z³orzeczy³ Filistyn Dawidowi, przyzywaj¹c na pomoc swoich
bogów (w.43), podczas gdy pasterz izraelski wyrusza przeciw niemu w imiê Jhwh: Ty idziesz na mnie z mieczem,
dzid¹ i zakrzywionym no¿em, ja za idê na ciebie w imiê
Pana Zastêpów, Boga wojsk izraelskich, którym ur¹ga³e
(w.45). Przekleñstwo Goliata, mimo ¿e jest skierowane do
syna Jessego, stanowi obrazê wymierzon¹ w Boga Izraela.
St¹d te¿ Dawid wierzy, ¿e Jhwh wyda mu przeciwnika: Dzi
w³anie odda ciê Pan w moj¹ rêkê, pokonam ciê i utnê ci
g³owê. Dzi oddam trupy wojsk filistyñskich na ¿er ptactwu
powietrznemu i dzikim zwierzêtom: niech siê przekona ca³y
wiat, ¿e Bóg jest w Izraelu. Niech wiedz¹ wszyscy zebrani,
¿e nie mieczem ani dzid¹ Pan ocala. Poniewa¿ jest to wojna
Pana, On wiêc odda was w nasze rêce (w.46-47).
W oparciu o 1Sm 17 oraz o pewne teksty staro¿ytne pochodz¹ce z Bliskiego Wschodu i z Biblii (np. 1Krl 20,10-11;
2Krl 18,19-25.28-35; 19,22.25-28; 2Krn 13,4-8.10.12) usi³owano dostrzec kulisy Ps 2 w bezporednim konflikcie
wojskowym, dok³adnie w chwili, gdy gromadzi³y siê wojska i, zgodnie ze zwyczajem, królowie i dowódcy wojsk
rzucali obelgi na przeciwnika, straszyli go sromotn¹ klêsk¹ oraz przechwalali siê pewnym zwyciêstwem7.
Mimo ¿e w oparciu o w.6-9 widzimy t³o psalmu w wydarzeniu intronizacji króla, to jednak powy¿sza metafora
wojny pomaga lepiej zrozumieæ w.2. Zauwa¿my, ¿e walka
z cz³owiekiem i walka z Bogiem nak³adaj¹ siê na siebie.
Ich wzajemne przenikanie siê wyra¿a obrazowo prawdê,
¿e szkodzenie cz³owiekowi jest niesprawiedliwoci¹ wobec Boga.
Bunt zak³óca porz¹dek i jest prób¹ zmiany ról. Nieprzyjaciel zamierza zerwaæ pêta i zrzuciæ z siebie krêpuj¹ce
wiêzy (w.3). S³owo pêta okrela przypuszczalnie rzemienie s³u¿¹ce do przytwierdzenia jarzma noszonego przez byd³o robocze. Podmiot liryczny psalmu przedstawia wizerunek
nieprzyjaciela uginaj¹cego siê pod brzemieniem niewoli,
Zob. J.T. Willis, A Cry of Defiance  Psalm 2, JSOT 47 (1990),
s.38-44.
7
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z której pragnie siê wyzwoliæ, zrywaj¹c powrozy (zob. Sdz
15,13-14; 16,11-12; Ez 3,25; 4,8; Hi 39,10). W tym obrazie poeta nie zamierza jednak uwypukliæ sylwetki Bogatyrana, lecz k³adzie akcent na istnienie z³a i na zasadê
panowania nad nim. Nale¿y zauwa¿yæ ponadto, ¿e w.3 nakrela metaforê z³a uciemiê¿onego, które jest poddane
si³om dobra, reprezentowanym przez Pana i pomazañca.
2.2 S³aboæ rebelii
Kieruj¹c ostrze rewolty przeciw królowi, podejmuje siê
jednoczenie dzia³anie przeciw Jhwh (w.2), który w pe³ni
popiera swego pomazañca.
Oto opuszczamy zgie³k ludzkiego szaleñstwa i przenosimy siê do niebieskiego, niedosiê¿nego dla potêg ziemskich tronu Bo¿ego majestatu. Wszelkie wrogie zamys³y
wobec Niego s¹ niczym i prowokuj¹ miech Adonaj, który
niewzruszenie zasiada na firmamencie i ze spokojem spogl¹da na groteskow¹ pychê miertelników (w.4).
Ironia Boga w Biblii pojawia siê czêsto tam, gdzie
w ludzkim planowaniu nie ma dla Niego miejsca. Tak te¿
przytrafi³o siê budowniczym wie¿y Babel, którym wydawa³o siê, ¿e sami mog¹ wznieæ niebosiê¿n¹ budowlê. Bóg,
by zobaczyæ ich konstrukcjê, musi wychyliæ siê z nieba (Rdz
11,5). Podobnie dzia³o siê z intrygami faraona, który próbowa³ nak³oniæ Achaza i Ezechiasza do przyst¹pienia do
ligi przeciw Asyrii. Na te plany Pan odpowiada: Z miejsca, gdzie jestem, patrzê niezm¹cony, niby ciep³o pogodne
przy wietle s³oñca, niby ob³ok rosisty w upalne ¿niwo (Iz
18,4). Gdy bezbo¿ny knuje z³o przeciw sprawiedliwemu,
Pan z niego siê mieje, bo widzi, ¿e dzieñ jego nadchodzi (Ps 37,13). W obliczu spisku nieprzyjaciela i jego negacji Bo¿ej interwencji przeladowany nie traci nadziei:
Lecz Ty, o Panie, z nich szydzisz, ze wszystkich pogan siê
miejesz (Ps 59,9).
W wietle powy¿szych tekstów mo¿na stwierdziæ, ¿e
Ps 2 przedstawia ironiê losu i historii, pozostaj¹cej zawsze w rêkach Boga, Pana nieba i ziemi. Pytanie sarkastyczne (w.1) omieszy³o same podstawy buntu, a drwina
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z wrogich knowañ (w.4) ukazuje, ¿e ów bunt jest nie tylko bezsensowny, ale równie¿ ¿e zakoñczy siê klêsk¹.
Oburzony Pan (w.5) wyjania powód daremnoci wrogich usi³owañ. Analiza kompozycji Ps 2 uwypukli³a znaczenie rodkowej czêci (w.4-9), by ukazaæ zasadê
autorytetu regenta, jak¹ zarysowuj¹ niektóre zasadnicze
elementy. Król jest przede wszystkim prawowitym monarch¹, poniewa¿ dzier¿y w³adzê przekazan¹ mu przez Boga.
Pan mówi o tym uroczycie podkrelaj¹c, ¿e to On osobicie ustanowi³ swego króla i pozwoli³ mu obj¹æ rz¹dy na
Syjonie (w.6). Dziêki namaszczeniu staje siê on wasalem
Jhwh8 i jego pe³nomocnikiem w stosunku do buntowników.
Sam akt ustanowienia króla mo¿na zrozumieæ jako wstêpne zajêcie stanowiska przez Boga, które nastêpnie wyjania wyrocznia (w.7-9).
Pozycja i funkcja króla z Jerozolimy opiera siê na jego
bezporednim zwi¹zku z Bogiem, który podkreli³ jego
przynale¿noæ do siebie, mówi¹c: Mój król (w.6). Jhwh,
suweren, zaznacza uroczycie, ¿e król jest jego synem (w.7)
i uprawomocnia w ten sposób jego pozycjê. Stosunek ojciecsyn nie wskazuje tu bynajmniej na wiêzy krwi w tym znaczeniu, ¿e król posiada³by charakter boski na mocy fizycznego
pokrewieñstwa. Chodzi natomiast o relacjê przynale¿noci.
W Wj 2,10 s³owo syn wskazuje na niemowlê zaadoptowane przez córkê faraona. Stary Testament, poza omawianym
przez nas tekstem, nigdy nie mówi o tym, ¿e Bóg zrodzi³ króla. Pwt 32,18, w którym Bóg jest podmiotem czasownika rodziæ, z pewnoci¹ wyra¿a siê obrazowo o zrodzeniu Izraela.
Podobn¹ myl podejmuje Pan w Jr 31,9: Sta³em siê ojcem
Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.
Przyjêcie ubóstwienia króla z rodu Dawidowego nie daje
siê pogodziæ z prawowiernym judaizmem, który wyznawa³
wiarê w jednego Boga (S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym
Bogiem  Panem jedynym, Pwt 6,4). Ewangelia przypomina, jak wiele trudnoci wywo³a³o stwierdzenie Jezusa,
¿e jest On Synem Bo¿ym. Najwy¿szy kap³an, podczas Jego
8
Zob. R. de Vaux, Le roi dIsraël, vassal de Yahvé, w: Mélanges
Eugne Tisserant, StT 231, Watykan 1964, s.129.
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procesu przed Sanhedrynem, kwalifikuje je jako blunierstwo, za które kar¹ jest mieræ (zob. Mk 14,61-64). Nie
w tym kierunku zatem nale¿y szukaæ wyjanienia deklaracji Ps 2,7.
Pomoc¹ w jej zrozumieniu mo¿e okazaæ siê formu³a
przyjêta w staro¿ytnoci na Bliskim Wschodzie, która wskazywa³a na przybrane synostwo.
Bóg s³oñca Amon-Re mówi do ksiê¿niczki Hatszepsut
podczas wst¹pienia na tron: Ty jeste moj¹ ukochan¹ córk¹, ja jestem twoim ukochanym ojcem. Ustanawiam twe
zwierzchnictwo nad dwoma krajami i piszê ci protokó³.
Ten sam bóg zwraca siê w podobny sposób do Tutmosisa III,
nastêpcy wspomnianej królowej: Ja jestem twoim ojcem,
który zrodzi³ ciê jako boga, aby na moim tronie by³ królem Górnego i Dolnego Egiptu9.
Na gruncie biblijnym owiadczenie: Ty jeste synem
moim, Ja ciebie dzi zrodzi³em, opiera siê na przymierzu Jhwh
z domem Dawida, którego reminiscencj¹ s¹ s³owa Ps 2,7-9.
Wielka obietnica dana temu królowi w 2 Sm 7,12 wyra¿a ideê
synostwa jego potomków w odniesieniu do Boga: Ja bêdê
mu ojcem, a on bêdzie Mi synem, a Ps 89,27-28 przypomina: On bêdzie wo³a³ do Mnie: «Ty jeste moim Ojcem,
Bogiem moim i ska³¹ mojego ocalenia». A Ja go ustanowiê
pierworodnym, najwy¿szym wród królów ziemi.
Nie chodzi zatem o fakt biologiczny, lecz o akt prawny,
na podstawie którego synostwo króla mo¿na okreliæ jako
adopcjê ze strony Boga. Pakt nadaje stabilnoæ dynastii
Dawida (zob. 2 Sm 7,10; 23,5; Ps 89,4-5), zabezpiecza pozycjê w³adcy oraz wyra¿a Bo¿e wybranie, z którym s¹ zwi¹zane okrelone przywileje.
Celem uroczystego stwierdzenia w.7 oraz wypowiedzi
zawartej w w.8-9 jest podkrelenie pe³nomocnictwa, które
uzyska³ król w odniesieniu do buntowników. Otrzymana
w³adza upowa¿nia króla do zwrócenia siê z prob¹ do Jhwh
(Pro Mnie, w.8; zob. 1 Krl 3,5; Iz 7,11) o dar potrzebny
9
Zob. von Rad, Königsritual, kol.213-214; Synowiec, Wprowadzenie, s.231.
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do dobrego sprawowania urzêdu. Odpowied Pana: A dam
(w.8), któr¹ mo¿na oddaæ dos³ownie: Albowiem chcê daæ,
podkrela Jego wewnêtrzn¹ reakcjê na ¿yczenie królewskie i sugeruje, ¿e wys³uchuje On je dobrowolnie. Bóg oferuje mu zwierzchnoæ nad ludami oraz prawo podjêcia
udanych dzia³añ (skruszysz, pot³uczesz, w.9) przeciw
rozruchom (w.1-3). Ponownie mo¿emy dostrzec, ¿e wszczêty bunt nie zakoñczy siê dla wrogów pomylnie.
Zwi¹zek syna z narodami Ps 2,8 wyra¿a jako stosunek
posiadania: w³aciciela do poddanego. Rozszerzenie zakresu zwierzchnoci króla na odleg³e regiony (zob. Ps 72,8;
89,26) jest prawnym i logicznym skutkiem Bo¿ej adopcji.
Pomazaniec bêdzie w³ada³ ludmi, którzy siê wczeniej
przeciw niemu zbuntowali, i d³ugo dzier¿y³ swe panowanie, nie ponosz¹c ryzyka ponownych rebelii.
Rzeczywicie, w.9 przypomina: Skruszysz10 ich rózg¹
¿elazn¹ i jak naczynie garncarza ich pot³uczesz. Obraz
króla mia¿d¿¹cego swoich wrogów uderza brutalnoci¹. Czy
ten wiersz nale¿y odczytaæ sine glossa? Pozytywna odpowied zak³ada krzewienie wrogoci, gwa³tu i zniszczenia.
Takie rozwi¹zanie nie cieszy siê powodzeniem. Mamy tu
raczej poetyck¹ metaforê, której poprawne zrozumienie
umo¿liwiaj¹ staro¿ytne wyobra¿enia artystyczne z Bliskiego
Wschodu. Wród nich znajduj¹ siê obrazy w³adcy rozbijaj¹cego naczynia z terakoty, na których zosta³y wypisane
imiona wrogich, buntuj¹cych siê wasalów. Pot³uczone naczynie garncarza w naszym psalmie przypomina wschodni
obrzêd potêpienia obcych ludów i wrogów. Dane ikonograficzne wskazuj¹ symbolicznie na zamiar zniszczenia
przedmiotu bojani i nienawici, i dlatego s¹ na us³ugach
propagandy w³adzy. Podobne do Ps 2,9a sceny odpowiadaj¹
BT t³umaczy za Septuagint¹: bêdziesz rz¹dziæ. Bior¹c pod
uwagê, ¿e t³umaczenie skruszysz  bêdziesz paæ (tj. rz¹dziæ) opiera
siê jedynie na odmiennej wokalizacji spó³g³osek hebrajskich, byæ mo¿e
t³umacz Septuaginty ucieka siê do gry s³ów. W oparciu o ni¹ ludy musz¹
dokonaæ wyboru miêdzy lask¹ mesjañskiego pasterza a rózg¹ ¿elazn¹,
która niszczy; zob. R. Tournay, Le Psaume (Ps 2). Le Roi-Messie,
ASeign 88 (1966), s.57.
10
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nie tyle chêci zemsty i wojny, ile raczej odzwierciedlaj¹
myl o obronie przed wrogiem, prowadz¹cej do zapewnienia bezpieczeñstwa poddanym. Niektóre inskrypcje królewskie z Mezopotamii przypominaj¹ w swoim opisie Ps 2,9b,
poniewa¿ przedstawiaj¹ one zwyciêstwo odniesione nad
wrogimi s¹siadami jako zupe³ne skruszenie ich mocy11.
Ponadto nale¿y wzi¹æ pod uwagê zwi¹zek Ps 2 z Ps 8,
wyra¿aj¹cy siê w kosmicznym wymiarze królewskiego panowania Boga i Jego pomazañca12. Prawdopodobnie do buntu
z Ps 2,1-2 odnosz¹ siê metafory militarne z Ps 8,3 (moc,
twoi przeciwnicy, wróg i mciciel)13. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e broni¹, u¿yt¹ przez Pana przeciw zbuntowanym ludom,
s¹ usta dzieci i niemowl¹t. Dziêki temu nieco szokuj¹ca
wypowied Ps 2,9 traci na swej negatywnej sile.
Oba obrazy z Ps 2,9, rozumiane w duchu epoki, w którym zosta³ napisany psalm, nie zamierzaj¹ ¿adn¹ miar¹
usprawiedliwiaæ u¿ycia przemocy i zniszczenia, lecz uwypuklaj¹ plastycznie autorytet króla z Syjonu.
2.3 Ultimatum dla buntowników
Wyjanienie na czym osadza siê powaga w³adzy królewskiej, pozwala zrozumieæ, ¿e posiadany autorytet daje królowi
prawo do dyktowania przeciwnikom poprawnego zachowania
siê wobec Boga i niego samego (w.10-12a). S¹ oni zobowi¹zani
do zrewidowania swej postawy (b¹dcie rozs¹dni, dajcie siê
ostrzec, w.10), do przyjêcia s³u¿by u Jhwh (s³u¿cie, w.11)
i do z³o¿enia ho³du monarsze (uca³ujcie syna, w.12a), uznaj¹c ich hegemoniê. Król zwraca siê zatem do królów i rz¹dz¹cych14 z apelem, aby podjêli s³u¿bê Panu.
11
Zob. B. Becking, «Wie Töpfe sollst du sie zerschmeissen». Mesopotamische Parallelen zu Psalm 2,9b, ZAW 102 (1990), s.59-79.
12
Zob. G. Barbiero, Das erste Psalmenbuch als Einheit. Eine synchrone Analyse von Psalm 141, ÖBS 16, Frankfurt  Berlin  Nowy
Jork  Pary¿  Wiedeñ 1999, s.110-111.
13
T³umaczenie na podstawie tekstu hebrajskiego.
14
Dos³. sêdziowie. Chodzi tutaj o w³adców (zob. Iz 40,23; Oz
7,7; Am 2,3; Mi 4,14; Ps 148,11).
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Pojawiaj¹ce siê w tekstach m¹drociowych15 wezwanie do rozs¹dku i opamiêtania, oznacza zdolnoæ dostrzegania panuj¹cego we wszechwiecie ³adu ustanowionego
przez Boga, który okrela kierunek poprawnego ¿ycia.
Zachowuj¹c ten porz¹dek, cz³owiek ma szansê na powodzenie. Podmiot liryczny psalmu wskazuje na sposób sprawowania rz¹dów królewskich, który prowadzi do dobrobytu.
Jest on wynikiem pos³uszeñstwa nakazowi Prawa Pañskiego. Nie bez powodu umieraj¹cy Dawid poucza swego syna
Salomona: Bêdziesz strzeg³ zarz¹dzeñ Pana, Boga twego,
aby iæ za Jego wskazaniami, przestrzegaæ Jego praw, poleceñ i nakazów, jak napisano w Prawie Moj¿esza, aby ci
siê powiod³o wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym
siê zajmiesz (1 Krl 2,3; zob. 2 Krl 18,7).
Bojañ, z któr¹ wrogowie maj¹ s³u¿yæ Panu, jest przymiotem typowo religijnym. Moj¿esz przypomina ludowi:
Bêdziesz siê ba³ Pana, Boga swego, bêdziesz Mu s³u¿y³
i na Jego imiê przysiêga³ (Pwt 6,13). Chodzi zatem o postawê pokory wobec transcendencji Boga i o wdziêcznoæ
wobec Jego obecnoci, wyznaj¹c i akceptuj¹c tym samym
Jego zwierzchnoæ, która znajduje swój wyraz w Jego pomazañcu. Król izraelski jest zobowi¹zany do codziennej
lektury Prawa, by s³u¿yæ Panu z czci¹ i sprawowaæ rz¹dy
sprawiedliwie: Gdy zasi¹dzie na królewskim swym tronie, sporz¹dzi sobie na zwoju odpis tego Prawa z tekstu
kap³anów Lewitów. Bêdzie go mia³ przy sobie i bêdzie go
czytaæ po wszystkie dni swego ¿ycia, aby siê nauczy³ czciæ
Boga swego, Jhwh, strzeg¹c wszystkich s³ów tego Prawa
i stosuj¹c jego nakazy, aby unikn¹æ wynoszenia serca swego nad swych braci i zbaczania od przykazañ na prawo czy
te¿ na lewo, aby d³ugo królowa³ on i jego synowie w Izraelu (Pwt 17,18-20). S³u¿¹c Panu z szacunkiem, uznaj¹c
sw¹ zale¿noæ od Niego oraz akceptuj¹c Jego w³adzê, cz³owiek bêdzie móg³ siê cieszyæ i korzystaæ z dobrodziejstw
Pañskich.
15
Zob. Hi 22,2; 34,27.35; Prz 1,3; 10,5.19; 14,35; 15,24; 16,20.23;
17,2.8; 19,14; 21,11.12.16 itd.
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Przek³ady zwykle zmieniaj¹ pierwsze dwa s³owa w.12,
które w tekcie hebrajskim brzmi¹: Uca³ujcie syna16,
i zachêcaj¹ do skorygowania relacji do pomazañca. Po uznaniu Boga, podmiot liryczny nak³ania do poddania siê w³adzy Jego syna, króla Syjonu. Ca³owaæ oznacza tutaj
sk³adaæ ho³d17. Samuel ca³uje Saula (1Sm 10,1) wyjaniaj¹c, ¿e w ten sposób oddaje mu czeæ jako zwyciêskiemu
królowi Izraela (zob. Iz 49,23; Ps 72,9).
Wróg, nie poddaj¹c siê pomazañcowi, przyjmuje na siebie (wiadomie lub niewiadomie) ryzyko dowiadczenia
przygniataj¹cego gniewu. Nie jest do koñca jasne, czy w w.12
narody maj¹ siê obawiaæ wybuchu gniewu Jhwh lub Jego
syna. Nie da siê wykluczyæ, ¿e chodzi tutaj o zamierzon¹
niejasnoæ. Obaj protagonici bior¹ udzia³ w ostatecznym
s¹dzie nad narodami (zob. Ps 149,6-7)18. Kto próbowa³by
uciec od Pana, mo¿e zatraciæ siê na zawsze. Za naruszenie
królewskich postanowieñ podaje siê jako sankcjê grobê lub
karê mierci (w.12b)19. Taki jest sens wyra¿enia: zgubiæ
drogê, jak wskazuje opis wziêty z ¿ycia podró¿uj¹cych
w Hi 6,18. Bior¹c pod uwagê obraz karawan, które zbaczaj¹
ze swych dróg i gubi¹ siê na pustyni, zgubienie drogi przez
wrogów pomazañca i Boga, przyjmuje w Ps 2,12 znaczenie
metaforyczne: zgin¹æ, zostaæ zniszczonym, umrzeæ.
W tej sytuacji wrogowie staj¹ przed nieuniknionym
wyborem miêdzy s³u¿b¹ a zgub¹ (zob. temat dwóch dróg
w Ps 1). Podkrelenie wa¿noci tej opcji wyra¿a siê za pomoc¹ gry s³ów hebrajskich: abad s³u¿yæ (w.11) i abad
zgin¹æ (w.12). Podobnie prorok Izajasz wypowiedzia³ tê
sam¹ zasadê, ¿e kto nie s³u¿y Jhwh, ginie (60,12).
Szczêcie i b³ogos³awieñstwo zapowiada natomiast koñcowy makaryzm wszystkim tym, którzy wst¹pi¹ na drogê
Por. BT: i Jego nogi (...) ca³ujcie.
Oprócz przek³adów Akwili (130 po Chr.) i Symmacha (175 po
Chr.) tak¿e w. Hieronim (Comm. in Ps. 2, CChr.SL 72, s.182) potwierdzi³ staro¿ytnoæ tekstu hebrajskiego oraz zinterpretowa³ go w sensie
sk³adania homagium królowi.
18
Zob. Barbiero, Das erste Psalmenbuch, s.57.
19
Alonso  Carniti, Psalmos I, s.161.
16
17
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Pana, to znaczy osobom, które siê do Niego uciekaj¹, podejmuj¹c wysi³ek szukania schronienia osobistego (zob. Ps
64,11; Iz 57,13) lub wspólnotowego (Ps 2,12; 5,12; 17,7;
18,31).
Makaryzm: Szczêliwy ka¿dy, kto u Niego szuka
schronienia (w.12), niczym antyfona, ³¹czy siê z b³ogos³awieñstwem rozpoczynaj¹cym Ps 1: Szczêliwy m¹¿,
który nie idzie za rad¹ wystêpnych. W ten oto sposób portal psa³terza streszcza w sobie naukê moraln¹ (Ps 1) oraz
myli mesjañskie (Ps 2). Redaktorzy, którzy umiecili Ps
12 na pocz¹tku Ksiêgi Psalmów, uwa¿ali, ¿e Prawo i Mesjasz s¹ dwoma centralnymi elementami fenomenu porednictwa. Wokó³ nich skupia siê nauka psalmów. Dziêki darom
Prawa (wymiar etyczny) i Mesjasza (aspekt prorocki) jedyny Bóg, ¿ywy i o¿ywiaj¹cy, realizuje w wiecie swój plan
zbawienia.
3. PSALM 2 W ¯YCIU KOCIO£A
Ps 2 dotyczy historycznego w³adcy z Jerozolimy. Niemniej jednak dostrze¿ono w nim zapowied i opis cech
charakterystycznych idealnego króla przysz³oci. Wyczerpuj¹ce przedstawienie wszystkich aspektów mesjanizmu
królewskiego zdecydowanie wykracza poza ramy niniejszych rozwa¿añ. Pozostaj¹c przy temacie autorytetu królamesjasza, spróbujmy przyjrzeæ siê pobie¿nie, jak Nowy
Testament i niektórzy Ojcowie Kocio³a odnosili Ps 2 do
postaci Jezusa Chrystusa.
3.1 Autorytet Jezusa Chrystusa
Perspektywa uniwersalistyczna psalmu nie wype³ni³a siê
w trakcie dziejów Izraela. Ani królestwo Dawida ani jego
potomka nie obejmowa³o nigdy ca³ego wiata. Przes³anie Ps
2,8 mo¿e zostaæ jednak odniesione do przysz³ego mesjasza,
króla narodów (zob. Mi 5,3; Za 9,10). Z tego wzglêdu nie
dziwi fakt, ¿e charakter mesjañski Ps 2 wielokrotnie zosta³
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podkrelony przez Nowy Testament (Dz 2,26-27; 4,24-30;
5,5; 13,33; Hbr 1,5; 5,5; zob. Mt 3,17; 17,5; Mk 1,11; 9,7;
£k 3,22; 9,35; J 1,49; Hbr 1,2; Ap 2,26-27; 11,18; 12,5;
19,15.19), który uwa¿a³ ten psalm za proroctwo o Chrystusie. Jego interpretacja mesjañska nie jest jednak wy³¹czn¹
w³asnoci¹ chrzecijan. Psalm 17,21-24 Salomona (63-61
przed Chr)20 opiewaj¹cy króla-mesjasza, cytuje Ps 2,9 (zob.
w.23). Przysz³y król z rodu Dawida, którego wzbudzi Bóg,
oczyci Jerozolimê z pogan i zniszczy wrogów Syjonu.
Jak zatem na bazie Ps 2 przedstawia siê autorytet Mesjasza?
S³owa Ps 2,7 tak zaintrygowa³y autora Listu do Hebrajczyków, ¿e odniós³ on je wprost do Jezusa, Syna Bo¿ego. Hbr 1,5 stwierdza wyranie absolutn¹ wy¿szoæ Syna
nad anio³ami: Do którego bowiem z anio³ów powiedzia³
kiedykolwiek: «Synem moim Ty jeste, Ja Ciebie dzi zrodzi³em?». I znowu: «Ja bêdê Mu ojcem, a On bêdzie mi
synem?». Powy¿szy tekst zestawia równie¿ Ps 2,7 z 2Sm
7,14 ³¹cz¹c Mesjasza z potomkiem Dawida, by w ten sposób zespoliæ interpretacjê typologiczn¹ i mesjañsk¹ 21. Nastêpnie autor listu zwraca uwagê na fakt potwierdzenia
godnoci kap³añskiej Syna: Chrystus nie sam siê okry³ s³aw¹ przez to, i¿ sta³ siê arcykap³anem, ale Ten, który doñ
powiedzia³: «Synem moim jeste Ty...» (Hbr 5,5). Rzeczywicie, wcielenie otwar³o przed Chrystusem godnoæ
najwy¿szego i jedynego Kap³ana ludzkoci oraz mo¿liwoæ
sprawowania tego¿ kap³añstwa w przekonaniu, ¿e Ojciec
wys³uchuje Go, poniewa¿ jest Jego Synem.
Ksiêga Objawienia wyjania znaczenie eschatologiczne
Ps 2,9, uwa¿aj¹c go za spe³nienie siê Bo¿ej przepowiedni o
uniwersalnym panowaniu Mesjasza. w. Jan widzi oczami
wiary bia³ego konia, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwoci¹ s¹dzi i walczy.
(...) a imiê Jego nazwano: S³owo Boga (...). A z Jego ust
20
Chodzi o pismo apokryficzne zawieraj¹ce 18 psalmów, które nie
wesz³y do kanonu biblijnego.
21
Bóg Ojciec w Ewangelii og³asza uroczycie synostwo Bo¿e Jezusa (zob. Mt 3,17 par.).
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wychodzi ostry miecz, by nim uderzyæ narody: On paæ je
bêdzie lask¹ ¿elazn¹ i On wyciska t³oczniê wina zapalczywego gniewu wszechmog¹cego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma imiê wypisane: Król królów i Pan panów
(Ap 19,11.13.15-16).
S³u¿yæ Chrystusowi to królowaæ. On osobicie zostawi³ obietnicê: A zwyciêzcy i temu, co czynów mych strze¿e
do koñca, dam w³adzê nad poganami, a lask¹ ¿elazn¹ bêdzie ich pas³: jak naczynie gliniane bêd¹ rozbici  jak i Ja
to wzi¹³em od Ojca mojego (Ap 2,26-28).
Kto odrzuca Jego godnoæ królewsk¹, zmierza do swego upadku i zniszczenia. «Kamieñ, który odrzucili buduj¹cy, ten sta³ siê g³owic¹ naro¿nika». Ka¿dy, kto upad³ na
ów kamieñ, zostanie roztrzaskany; na kogo za on upadnie,
na proch go skruszy (£k 20,17-18). Rozwój i dobrobyt
królestw ziemskich nie mo¿e posiadaæ innego fundamentu
poza Kamieniem wêgielnym ustanowionym przez Boga.
Chrystus jest nie tylko sêdzi¹ jednostek, ale równie¿ narodów i ich w³adców (zob. Ap 6,15-17; 18,9).
3.2 Chrystus królem chwa³y
Ojcowie Kocio³a interpretuj¹ Ps 2 id¹c ladem przekazów nowotestamentowych. Proponujemy tutaj urywkow¹ lekturê czterech Ojców: Atanazego z Aleksandrii,
Augustyna z Hippony, Hilarego z Poitiers i Euzebiusza
z Cezarei22.
Ojcowie ci przyjmuj¹ dla w.6a tekst grecki Septuaginty: Zosta³em ustanowiony królem, po to, aby uwypukliæ
rolê Ojca, dziêki któremu Jego Syn zosta³ w³adc¹ na Syjonie. Wed³ug Euzebiusza wst¹pi³ On na tron królewski po
swej mêce i mierci, a dok³adnie w chwili zmartwychwstania i wniebowst¹pienia.
w. Hilary na podstawie Dz 13,33 woli po³o¿yæ akcent na
zmartwychwstanie, podczas którego boska natura Chrystusa
22
Atanazy, Exp. in Ps. 2, PG 27, kol.64-68; Augustyn, En. in Ps. 2,
CCSL 38, s.3-7; Hilary, Tr. in Ps. 2, CSEL 22, s.37-75; Euzebiusz, In
Ps. 2, PG 23, kol.80-92.
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otoczy³a chwa³¹ Jego naturê ludzk¹. W ten sposób spe³nia
siê obietnica Ps 110,1: Rzek³ Pan do Pana mego: «Si¹d
po mojej prawicy». W zmartwychwstaniu Chrystusa Hilary dostrzega Jego powrót do Ojca. Ten, który by³ w postaci Bo¿ej (in forma Dei) i pragn¹³ przyj¹æ nasz¹ postaæ
(forma servi), powraca, aby podnieæ tê ostatni¹ do chwa³y
Bo¿ej. Hilary widzi w tym g³êboki sens wcielenia i zmartwychwstania Chrystusa.
W oparciu o Ps 2 wspomniani Ojcowie zajêli siê równie¿ ostateczn¹ i uniwersaln¹ zwierzchnoci¹ Chrystusa.
Zmartwychwsta³y otrzymuje dziedzictwo: Pro mnie,
a dam ci narody w dziedzictwo i krañce ziemi w posiadanie twoje (Ps 2,8). Ludy s¹ dziedzictwem, a ca³a ziemia
jest w³asnoci¹ pomazañca. Euzebiusz, bazuj¹c na tym
wyjanieniu, ucila, ¿e te s³owa nie zrealizowa³y siê ani
w ¿yciu ¿adnego z proroków Starego Testamentu, ani
w historii Moj¿esza, ani Dawida, ani Salomona, lecz jedynie w Chrystusie. Jego proba  wed³ug w. Augustyna 
odnosi siê do ekonomii zbawienia rodzaju ludzkiego.
Podobn¹ myl znajdujemy równie¿ u w. Hilarego.
Celem w³adzy Chrystusa jest zbawienie ka¿dego cz³owieka, obdarowanie go ¿yciem Bo¿ym, które rozszerza chwa³ê Chrystusa na nieskoñczon¹ liczbê osób powo³anych do
tego, by uczestniczyæ w Jego zmartwychwstaniu. Krañce
ziemi wskazuj¹ na uniwersalnoæ panowania Chrystusa,
które rozpociera siê nie tyle na poszczególne ziemie
w sensie geograficznym, co raczej na ich mieszkañców.
W jaki sposób Jezus Chrystus sprawuje swe rz¹dy?
Ojcowie, w oparciu o greck¹ wersjê w.9, t³umacz¹ paæ
(tzn. rz¹dziæ) w celu wskazania sposobu sprawowania w³adzy królewskiej Chrystusa. Jawi siê On w szacie Królapasterza ludzkoci, dzier¿¹c rózgê ¿elazn¹, uto¿samion¹
typologicznie przez w. Atanazego z drewnianym krzy¿em,
którego moc jest ¿elazna.
Aluzja do karcenia rózg¹ ¿elazn¹ daje Ojcom okazjê
do zaktualizowania Ps 2,9b. Euzebiusz zauwa¿a, ¿e podlegaj¹ karze wszyscy, którzy w ró¿nych czasach powstaj¹
przeciw Kocio³owi (owczarni Bo¿ej). w. Augustyn s¹dzi, ¿e pokruszenie odnosi siê przede wszystkim do wad,
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np. arogancji i pychy, lub do po¿¹dliwoci cia³a i do starego cz³owieka. Wed³ug Euzebiusza Chrystus nie zamierza
zatraciæ przez siebie karconych, lecz pragnie ich naprawy.
Rzeczywicie, wyjania w. Hilary, królowanie Chrystusa,
wyró¿niaj¹ce siê sw¹ dobroci¹, jest dalekie od jakiegokolwiek uczucia zemsty. Ono reformuje, przeobra¿a Izrael
w nowy lud i przemienia jego serce. W tej perspektywie
rózga ¿elazna staje siê skutecznym rodkiem, którym pos³uguje siê Bóg, aby zakoñczyæ dzie³o zbawienia cz³owieka. Okrelenie zbawienie w komentarzu Hilarego oznacza
Chrystusa Zbawiciela, w którym dokonuje siê odnowienie
cz³owieka, zak³adaj¹ce mistyczne przekszta³cenie jego cia³a
w cia³o samego Chrystusa. Ojciec ten odnotowuje, ¿e cia³o
ludzkie nigdy nie bêdzie zniszczone i wyra¿a to odwo³uj¹c
siê przemiany (demutatio) cia³a oraz widz¹c w tym procesie analogiê do nowych narodzin. Na poparcie swej tezy
cytuje on 1Kor 15,42-44. Uczestnikami tych¿e narodzin,
które wyra¿aj¹ siê w przylgniêciu do uniwersalnego królestwa Chrystusa, s¹ ludzie, którzy je przyjêli i odnieli zwyciêstwo nad z³em w sobie samych, eliminuj¹c w ten sposób
królestwo grzechu i mierci. Oni s¹ prawdziwymi królami
ziemi, a dziêki swojemu pos³uszeñstwu stali siê dziedzicami Boga i wspó³dziedzicami Chrystusa.
ZAKOÑCZENIE
Ps 2 przedstawia publiczn¹ inwestyturê króla z rodu
Dawida. Uroczystoæ koronacji uwa¿a siê za dzieñ narodzin regenta (Ja ciebie dzi zrodzi³em). Jest on synem
Jhwh, gdy¿ Bóg go wybra³, namaci³ i ustanowi³ z nim
wieczne przymierze. Chodzi o wybór potomka Dawidowego, nosiciela obietnic Bo¿ych. Ten, który dzier¿y w³adzê
bosk¹ i zajmuje miejsce miêdzy Panem a rebeliantami, staje siê tym sposobem gwarantem trwa³oci dynastii Dawidowej, realizuj¹c tym samym obietnicê, któr¹ wypowiedzia³
prorok Natan (2Sm 7).
Chrzecijanie od zawsze dostrzegali w tym psalmie
elementy mesjañskie. Król jest tu przysz³ym mesjaszem,
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porednikiem miêdzy Bogiem a ludem. Perspektywa psalmu otwiera siê w kierunku przysz³oci: godnoæ królewska, która nale¿y do mesjasza, przyjmuje cechy kap³añskie,
prorockie i eschatologiczne, przekraczaj¹ce historyczn¹
rzeczywistoæ Izraela. Nowy Testament i Ojcowie Kocio³a opisuj¹ triumf Jezusa, Syna Bo¿ego, Pana i Króla, po
Jego mêce, jako inwestyturê królewsk¹, zgodnie ze schematem obecnym w Ps 2.
Na pytanie: Kto w³ada wiatem? Narody pogañskie
czy Pan?, Ps 2 daje wyran¹ odpowied: jedynym w³adc¹
historii jest Ten, który króluje za porednictwem swego
pomazañca.
Jakikolwiek naród, organizacja czy grupa, które odwo³uj¹ siê do w³adzy wy³¹cznie ludzkiej z pominiêciem Bo¿ego zwierzchnictwa, z punktu widzenia teologicznego s¹
rebeliantami, którzy zakosztuj¹ Jego s¹du. Wspó³czesny
czytelnik psa³terza, mimo ¿e ¿yje poród licznych niebezpieczeñstw i bolenie odczuwa dzia³anie si³ przeciwnych
Bogu, odkrywa tu motywy nadziei.
SOMMARIO
Larticolo prende in esame il Sal 2, evidenziando anzitutto il principio dellautorità regale presentato dal salmista. Il commento delle singole parti del salmo (vv.1-3; 4-9;
10-12) si incentra sulle relazioni tra Dio e il re di Israele,
facendo emergere il ruolo di questultimo quale plenipotenziario e vassallo di Yhwh. Infine, lanalisi si sofferma
sulla recezione del Sal 2 nel NT e in quattro Padri della
Chiesa (Atanasio, Agostino, Ilario, Eusebio), ponendo in
rilievo la particolare attenzione che linterpretazione neotestamentaria e patristica dà al dominio di Cristo.
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