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Jozue  bohater Ksiêgi Jozuego  jawi siê w Biblii jako drugi Moj¿esz,
któremu ukazuje siê Jahwe i zapewnia go, ¿e bêdzie z nim tak, jak niegdy by³
z Moj¿eszem: Jak by³em z Moj¿eszem, tak bêdê z tob¹, nie opuszczê ciê ani
porzucê (Joz 1,5). Synowie Izraela bêd¹ s³uchaæ Jozuego tak, jak niegdy
s³uchali Moj¿esza: Jak pos³uszni bylimy we wszystkim Moj¿eszowi, tak bêdziemy pos³uszni i tobie (Joz 1,17). Przekroczenie Jordanu pod wodz¹ Jozuego
stanowi w zamyle narratora paralelê do przejcia przez Morze Czerwone pod
wodz¹ Moj¿esza: Izrael przeszed³ przez ten Jordan jak po suchej ziemi [...]
podobnie jak to uczyni³ Jahwe, wasz Bóg, z Morzem Czerwonym, które osuszy³
(Joz 4,22-23). Intencja autora biblijnego przywo³uj¹cego Moj¿esza, jest jasna:
postaæ i dzie³o Jozuego s¹ w ksiêdze przedstawione na wzór Moj¿esza: Jozue
ma doprowadziæ do koñca dzie³o Moj¿esza, a wiêc zdobyæ dla Izraela ziemiê
obiecan¹.
Ksiêga Jozuego dzieli siê na dwie czêci: 1-12 i 13-24. Czêæ pierwsza
opisuje zdobywanie Ziemi Obiecanej (Joz 1,1-12,24). W³anie ta czêæ Ksiêgi
Jozuego bêdzie przedmiotem naszych analiz. Opisy zdobywania poszczególnych miast i obszarów Kanaanu nosz¹ znamiona tekstów historycznych; wyszczególnione s¹ nazwy, liczby, przebieg operacji wojskowych oraz ich efekty.
Tymczasem badania archeologiczne nie potwierdzaj¹ relacji ksi¹g biblijnych
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o b³yskawicznym podboju Kanaanu przez Izraelitów w XIII w., wiêkszoæ
badaczy i egzegetów odrzuca dos³owne interpretacje biblijnych tekstów o podboju Kanaanu, poniewa¿  jak uwa¿aj¹  opowieci te powsta³y du¿o póniej,
ni¿ same wydarzenia przez te opowieci opisywane. Jak interpretowaæ tê niezgodnoæ opisów biblijnych z opiniami badaczy opartych na wynikach badañ
archeologicznych i analizach egzegetycznych? Aby odpowiedzieæ na te pytania dokonamy najpierw analizy g³ównych kampanii wojennych Jozuego (I),
a nastêpnie podejmiemy próbê ich interpretacji w wietle danych archeologicznych (II).

1. Kampanie wojenne Jozuego
Podbój Kanaanu przez Jozuego rozpoczyna siê od zdobywania Jerycha.
Rejon, w którym by³o po³o¿one to miasto mia³ istotne znaczenie strategiczne;
dziêki obfitoci wody i rozwiniêtemu rolnictwu stanowi³ niejako bazê zaopatrzenia w ¿ywnoæ i wodê, a st¹d i naturalny przystanek przed dalsz¹ drog¹
w g³¹b Palestyny. Przed przyst¹pieniem do zdobywania miasta  za tekstem
biblijnym  Jozue wysy³a dwóch szpiegów w celu rozpoznania terenu Idcie
i obejrzyjcie okolicê Jerycha (Joz 2,1). Wys³añcy zatrzymali siê w domu nierz¹dnicy Rachab (Joz 2,1-21; 6,17.22). Król Jerycha dowiedzia³ siê o szpiegach Jozuego, dlatego wys³a³ pos³añców wprost do domu Rachab (Joz 2,1-5).
Ta jednak zdo³a³a szpiegów ukryæ, a nastêpnie odprawiæ ich do Jozuego1.
Misja rozpoznawcza (zakoñczona ocen¹: Jahwe odda³ ca³y ten kraj w nasze
rêce: Joz 2,24) pozwoli³a Jozuemu zdobyæ miasto. Samo zdobywanie miasta
ma w relacji biblijnej cechy raczej sakralnej procesji ni¿ akcji militarnej. Zaczyna siê ona od cudownego przejcia przez Jordan: Skoro tylko stopy kap³anów nios¹cych Arkê Jahwe2, Pana ca³ej ziemi, stan¹ w wodzie Jordanu, oddziel¹ siê wody Jordanu p³yn¹ce z góry i stan¹ siê jak jeden wa³ (Joz 3,13).
Cud z wod¹ jest tym bardziej spektakularny, ¿e nastêpuje w chwili, gdy Jordan
toczy³ swoje wezbrane wody. Tekst mówi bowiem o wionie, a o tej porze roku
rzeka przybiera ze wzglêdu na topnienie niegów na Hermonie i nie mo¿na siê
przez ni¹ przeprawiæ3. Zgodnie z obietnic¹ szpiegów, po zdobyciu miasta Jozue
1 Wed³ug Józefa Flawiusza (Antiq. 5.1,2), szpiedzy odeszli nieujawnieni i zdo³ali obejrzeæ ca³e
miasto sprawdzaj¹c, gdzie wa³y s¹ mocne, a gdzie s³abe. Sprawdzili te¿ wa³y, którymi mog³oby wejæ
wojsko.
2 M. Filipiak, Arka Przymierza i Namiot Spotkania  najstarsza wi¹tynia Starego Testamentu,
Poznañskie Studia Teologiczne 1972, s. 211220.
3 M.N. Puerto, Ksiêga Jozuego, Sêdziów i Rut, t³um. P. Rak, Kraków 1999, s. 53.
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darowa³  ¿ycie nierz¹dnicy Rachab i jej rodzinie (Joz 6,25). Rachab jest
w tym opowiadaniu przedstawiona jako jedna z najwiêkszych bohaterek Biblii.
Jej rola w zdobyciu Jerycha ma walor teologiczny uzna³a ona, ¿e to Bóg
Izraela da³ im tê krainê i dlatego odwa¿y³a siê ukryæ wys³anników Jozuego
i ok³amaæ ludzi swego króla4.
Wed³ug relacji Ksiêgi Jozuego mury Jerycha runê³y w cudowny sposób.
W konflikcie z t¹ wersj¹ pozostaje archeologia: w czasie podbojów Jozuego na
miejscu Jerycha nie by³o warownego miasta, nie ma te¿ ¿adnych ladów zniszczeñ pochodz¹cych z XIII w.5 Jerycho w tamtych czasach ani nie by³o zamieszkane ani, co za tym idzie, nie mia³o murów  pisze Mercedes Navarro
Puerto6. Opis wyprawy wojennej Jozuego zdobywaj¹cego Jerycho wydaje sie
wiêc byæ póniejsz¹ relacj¹ przypominaj¹c¹ dzia³ania wojenne króla Jozjasza.
Po zburzeniu Jerycha nastêpnym celem ekspansji Jozuego by³o zdobycie
miasta Aj (Ha-ai = Ruina). Podobnie jak poprzednio, opowieæ zaczyna siê
od wys³ania szpiegów: Jozue wys³a³ mê¿ów z Jerycha do Aj [...] i rzek³ im:
Idcie w góry i wybadajcie tê okolice (Joz 7,2). Wys³añcy wrócili z dobrymi
wiadomociami: Niech nie wyrusza ca³y lud [...] Nie trud ca³ego ludu, bo ich tam
jest niewielu (Joz 7,3). Misje wywiadowcze nie zawsze koñcz¹ siê sukcesem
 tak by³o i tym razem. W rezultacie wojsko Jozuego ponios³o klêskê (Joz 7,5).
Jednak Biblia t³umaczy tê pora¿kê nie wzglêdami militarnymi, lecz teologicznymi: klêska by³a kar¹ Bo¿¹ za to, ¿e Akan przyw³aszczy³ sobie ³up wojenny,
który by³ ob³o¿ony kl¹tw¹ (Joz 7,11). Dopiero po ukamienowaniu Akana
i spaleniu jego dobytku, zdobycie Aj sta³o siê mo¿liwe. Autor biblijny opisuje
szczegó³owo z³o¿ony plan wojenny Jozuego polegaj¹cy na wprowadzeniu
obroñców Aj w b³¹d za pomoc¹ pozorowanej ucieczki wojsk Jozuego (Joz 8,5-22).
Po zdobyciu miasta Aj, zosta³o ono spalone, mieszkañcy zabici, a król Aj
powieszony na drzewie, nastêpnie za pogrzebany pod wielkim stosem kamieni
(Joz 8,29).
Po zdobyciu Aj Jozue zbudowa³ na górze o³tarz, wypisa³ na kamieniach
kopiê Prawa danego Izraelowi przez Moj¿esza, a nastêpnie odczyta³ je ca³emu
ludowi zgromadzonemu na dolinie miedzy gór¹ Ebal a gór¹ Garizim, lud za
zobowi¹za³ siê do jego przestrzegania (Joz 8,30-35)7.
4 W Nowym Testamencie Rachab jest wymieniona trzykrotnie: w Hbr 11,31 jako przyk³ad wiary,
w Jk 2,25 jako usprawiedliwiona swym uczynkiem i w Mt 1,5 wród przodków Jezusa.
5 R.M. Sheldon, Szpiedzy, wywiady i tajne s³u¿by, t³um. I. Sawicka, Warszawa 2007, s. 5254.
6 M.N. Puerto, Ksiêga Jozuego , s. 73.
7 J. S. Synowiec, Izrael opowiada swoje dzieje, Kraków 1998, s. 75; idem, Moj¿esz i jego religia,
Kraków 1996; S. G¹decki, Wstêp do ksi¹g historycznych Starego Testamentu, Gniezno 1992; S. Gacek,
Ksiêga Jozuego, Tarnów 1993; idem, Autor Ksiêgi Jozuego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 37 (1984),
s. 3541.
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Podobnie jak w przypadku Jerycha, archeologia nie potwierdza wersji
biblijnej o zdobyciu Aj. W koñcu XIII w. tego miasta nie by³o  znajdowa³y
siê tu tylko ruiny miasta, które zosta³o zburzone prawie tysi¹c lat przed
przybyciem tu Izraelitów. Ruiny te pozostawa³y przez wiêksz¹ czêæ dziejów
Izraela, st¹d nazwa: Han ai  Ruina. Ca³y opis zdobywania miasta nie ma
waloru historycznego, jest rodzajem opisu etiologicznego, który ma wskazaæ ostateczne ród³o sukcesów Izraela  jest nim sta³a, siêgaj¹ca odleg³ej
przesz³oci opieka Jahwe nad ludem wybranym. Jeli opis mo¿e mieæ pewne walory historyczne, to mog¹ one polegaæ jedynie na tym, ¿e autor biblijny  opisuj¹c zdobycie miasta  wzbogaci³ go o pewne epizody historyczne zaczerpniête z póniejszych wojen toczonych przez króla Jozjasza
w VII w.
Kolejna kampania wojenna Jozuego dotyczy zdobywania Gibeonu.
Mieszkañcy Gibeonu8, oblegani przez Amorytów, zwrócili siê z prob¹ o pomoc do Jozuego: Mieszkañcy Gibeonu pos³ali probê do Jozuego do obozu
w Gilgal: Nie cofaj swej rêki od s³ug twoich. Przyb¹d popiesznie do nas,
uwolnij nas, poniewa¿ wszyscy królowie amoryccy, którzy mieszkaj¹ w górach, sprzymierzyli siê przeciwko nam (Joz 10,6). Jozue postanowi³ przyjæ
Gibeonitom z pomoc¹ i bezzw³ocznie przyst¹pi³ do przygotowañ do bitwy
(Joz 10,7-8)9. Tekst biblijny nie mówi expressis verbis o wys³aniu zwiadowców, ale opis bitwy wyranie wskazuje, ¿e wojska Jozuego pozostawa³y niezauwa¿one przez wrogów, a on sam by³ wietnie zorientowany w topografii
terenu, co wskazuje na wczeniejsze rozpoznanie. Wszystko to pozwoli³o armii
Jozuego ca³kowicie zaskoczyæ przeciwników, w rezultacie wojska piêciu królów Po³udnia (królowie amoryccy) zosta³y rozbite, a oni sami zabici i powieszeni na piêciu drzewach, na których wisieli a¿ do wieczora (Joz 10,26). W ten
sposób zosta³y zdobyte miasta Po³udnia, z których na uwagê zas³uguje szczególnie Hebron.
Opis zwyciêstwa Jozuego i jego armii ma wymiar przede wszystkim teologiczny. By³o ono mo¿liwe dziêki opiece Jahwe, co sugeruje kontekst. Oto
Jozue wezwany na pomoc znajdowa³ sie jeszcze w Gilgal. Odleg³oæ oko³o
trzydziestu kilometrów pokona³ w ci¹gu szeciu lub siedmiu godzin i o wicie
zaatakowa³ wrogów oblegaj¹cych Gibeon. Po natarciu Jozuego na nieprzyjació³ Jahwe nape³ni³ ich strachem na sam widok Izraela i zada³ im wielk¹ klêskê
pod Gibeonem (Joz 10,10). W koñcowej scenie bitwy autor biblijny jeszcze raz
podkrela pomoc Jahwe: Jahwe zrzuca³ na nich z nieba ogromne kamienie a¿
8
9

Gibeon to dzisiejsza El-D¿ib, osiem kilometrów na pó³nocny zachód od Jerozolimy.
Joz 7,10-14; zob. J. Kudasiewicz, Biblia. Historia. Nauka, Kraków 1978, s. 4952.

Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara

307

Studia Warmińskie 49 (2012)

do Azeki, tak ¿e wyginêli. I wiêcej ich zmar³o wskutek kamieni gradowych, ni¿
ich zginê³o od miecza synów Izraela (Joz 10,11)10.
Relacja biblijna o zwyciêskiej bitwie Izraela z koalicj¹ piêciu królów
amoryckich (Joz 10,5) koñczy sie poetyckim dodatkiem o zatrzymaniu s³oñca
i ksiê¿yca11: a¿ pomci³ siê lud nad swymi wrogami (Joz 10,13). Wzmianka
o zatrzymaniu s³oñca i ksiê¿yca (cytat z Ksiêgi Sprawiedliwego12, staro¿ytnej
pieni patriotycznej) jest poetyckim upiêkszeniem zwyciêstwa opisanego
w Joz 10,7-1113. Wzmianka ta w intencji autora biblijnego ma byæ przyk³adem
boskiej interwencji po stronie Izraela. S³oñce zatrzyma³o siê, aby wyd³u¿yæ
dzieñ i umo¿liwiæ Izraelitom zniszczenie ca³kowite wrogów14.
Archeologia nie potwierdza równie¿ i tej biblijnej relacji o bitwie pod
Gibeonem15. Autor biblijny opisa³ j¹ z perspektywy wspó³czesnych mu realiów. Niektórzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e mia³ on na myli nie tyle wojny króla
Jozjasza, ile bitwê Dawida z Filistynami, prawie w tym samym miejscu. Opowieæ o Gibeonitach i bitwie Jozuego jest, jak uwa¿a Rose Mary Sheldon16
 pozornie realistyczna, jednak opisany tu epizod jest fikcj¹ niemaj¹c¹ nic
wspólnego z pón¹ epok¹ br¹zu.
Ostatnim etapem podbojów Jozuego by³a Galilea. Naprzeciw wojskom
Jozuego stanêli sprzymierzeni królowie pó³nocnej Palestyny na czele z Jabinem, królem Chasoru (Joz 11,1-5). Bitwa rozegra³a siê u wód Merom. Na
niekorzyæ Jozuego przemawia³ fakt, ¿e wojska kananejskie dysponowa³y bardzo nowoczesnym, jak na owe czasy sprzêtem  oddzia³ami rydwanów: Wyruszyli oni z ca³ym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrze¿u morza
i z olbrzymi¹ iloci¹ koni i rydwanów (Joz 11,4). Dla Izraelitów jedyn¹ szans¹
zwyciêstwa by³a szybkoæ i dobry wywiad, dziêki któremu Jozue móg³ wykorzystaæ element zaskoczenia. Gdy Kananejczycy szykowali siê dopiero do ataku, wojsko Jozuego rozpoczê³o uderzenie. Zarówno czas, jak i miejsce ataku
przes¹dzi³y o wyniku bitwy: wybrane przez Jozuego miejsce nie nadawa³o siê
10 Rose Mary Sheldon (Szpiedzy..., s. 58) podaje, ¿e podczas ucieczki Amoryci zostali obrzuceni
kamieniami przez mieszkañców Gibeonu; byæ mo¿e by³a to burza gradowa, zjawisko nierzadkie
w górach Judei.
11 J. de Fraine, De miracolo solari Josue, Verbum Domini 28 (1950), s. 227236.
12 A. Tronina, Ksiêga Jaar i jej lady w Biblii Hebrajskiej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 40
(1987), s. 186190.
13 Podobnie kantyku Moj¿esza (Wj 15) jest przedstawione w formie poetyckiej to, co w sposób
epicki zosta³o opisane w Wj 14, a w Sdz 5 (=Pieñ Debory) to, co opisuje Sdz 4.
14 Opis wykazuje pewne podobieñstwo do bitwy Saula z Filistynami w 1 Sm 14, gdzie Saul
zabrania swoim ludziom jeæ i piæ przed zakoñczeniem walk. W pierwszym przypadku dzieñ zostaje
wyd³u¿ony przez Boga, w drugim  bitwa zostaje wyd³u¿ona przez ludzi.
15 J.S. Synowiec, Izrael opowiada swoje dzieje, s. 8991.
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do tego, by Kananejczycy mogli u¿yæ rydwanów  co wiêcej, stanowi³y one
raczej obci¹¿enie. Autor biblijny do³¹cza listê zwyciê¿onych królów, w³adców
ziem na wschód i na zachód od Jordanu (Joz 11,15  12,24).
Po zwyciêskiej bitwie Jozue przyst¹pi³ do zdobycia Chasoru (Joz 11,10-12)
i innych miast pó³nocnej Palestyny (Joz 11,13-14). O ile jednak Chasor zosta³o
ca³kowicie zniszczone, to miasta te nie zosta³y spalone; mieszkañcy zostali
zabici, a ich dobytek podzielili Izraelici pomiêdzy siebie (Joz 11,14). W zakoñczeniu opowieci (Joz 11,16-12,23) autor biblijny przedstawia pokonanie pozosta³ych królów kananejskich, dodaj¹c ¿e pokonano: wszystkich królów razem
trzydziestu jeden (Joz 12,24). Równie¿ opis pokonania królów pó³nocnej Palestyna pokazuje, ¿e zarówno prowadzenie wojny, jaki i odniesione zwyciêstwa
wynik³y ze szczegó³owego rozeznania si³ i planów nieprzyjació³ (aspekt historyczny) oraz (aspekt teologiczny)  z nakazu i opieki Jahwe: Taki by³ zamiar
Jahwe [...] jak rozkaza³ Jahwe Moj¿eszowi (Joz 11,20).
Opis podboju Galilei równie¿ nosi znamiona póniejszej redakcji. To, ¿e
autor biblijny wymienia Chasor jako miasto przewodz¹ce antyizraelskiemu
sojuszowi wynika prawdopodobnie z historycznej pamiêci o prymacie tego
miasta-pañstwa wród innych miast kananejskich. Ze róde³ archeologicznych
wynika, ¿e zniszczenie Chasor i innych miast trwa³o d³u¿ej ni¿ stulecie,
a przyczyny mog³y byæ ró¿ne, takie jak najazd czy konflikty wewnêtrzne. Nie
by³o to jednak dzie³o dokonane podczas jednej tylko kampanii wojennej.
Po zakoñczeniu kampanii wojennych Jozuego rozpoczyna siê druga czêæ
Ksiêgi Jozuego, która opowiada o podziale dopiero co zdobytej ziemi. Ziemia
nale¿y do ca³ego Izraela, zanim nale¿eæ bêdzie do poszczególnych pokoleñ:
I chocia¿ zostanie podzielona, to jednak powinna przewa¿aæ nad podzia³em,
nawet jeli jest on konieczny ze wzglêdów organizacyjnych17.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wbrew temu, co mówi¹ rozdzia³y 11 i 12
Ksiêgi Jozuego, w czasach podboju Kanaanu Izraelici nie zdo³ali zaw³adn¹æ
ca³ym terytorium tego kraju. Na podstawie tej samej Ksiêgi mo¿na stwierdziæ,
¿e nie zdobyli Jerozolimy (Joz 15,63), Aszdodu, Gatu i Ekronu (Joz 13,2n).
Z Ksiêgi Sêdziów dowiadujemy siê, ¿e Kananejczycy utrzymali siê w takich
miastach jak Megiddo, Dor, Betszean, Gezer, Jibleam, Akko, Afik, Bet-Anat,
Rechab i inne (Sdz 1,27-36).

16
17

R.M. Sheldon, Szpiedzy , s. 59.
M.N. Puerto, Ksiêga Jozuego..., s. 83.
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2. Interpretacja kampanii wojennych Jozuego
Zasadniczy problem, jaki pojawia siê przy analizie wypraw wojennych
Jozuego  problem uzgodnienia danych archeologicznych z histori¹  sprowadza siê do pytania: Jak w³aciwie interpretowaæ teksty biblijne w dziedzinie
historycznej? Ksiêga przedstawia idealny, a nie realny obraz zdobycia Ziemi
Obiecanej przez Jozuego. Idealizacja ta jednak nie przekrela wartoci historycznych zawartych w tej Ksiêdze, choæ nale¿y je inaczej rozumieæ ni¿ ujmuje
to dzisiejsza historiografia. Teologia i historia w tej Ksiêdze s¹ ze sob¹ cile
zwi¹zane. Nawet wtedy, gdy autor biblijny opisuje prawdziwe wydarzenie historyczne, drugorzêdne s¹ dla niego realia historyczne (daty, miejsca, chronologia), interesuje go przede wszystkim wymowa teologiczna wydarzenia, jego
sens religijny18. W Ksiêdze fakty historyczne przytaczane s¹ w tym celu, aby
pokrzepiæ i wzbudziæ nadziejê i zaufanie do opieki Bo¿ej nad ludem wybranym. Oznacza to, ¿e historia jest dla autora biblijnego tylko rodkiem wyra¿ania prawd religijnych, co nie oznacza, ¿e jest dla niego rodkiem ca³kowicie
zmylonym; trzeba pamiêtaæ, ¿e czêsto biblijne dane etnograficzne, polityczne,
kulturowe i religijne s¹ ca³kowicie zgodne z dokumentami pozabiblijnymi19,
ale nawet wtedy istotny dla autora biblijnego jest sens wychowawczy, buduj¹cy, religijny danego wydarzenia. St¹d w Biblii czêsto prawdziwe fakty historyczne autor upiêksza dodatkami zmylonymi. I dlatego np. wyjcie plemion
izraelskich (lub raczej ich czêci) z Egiptu jest faktem historycznym, ale szczegó³, ¿e wody morza rozst¹pi³y siê i utworzy³y jakoby jeden mur po obu stronach tak, ¿e Izraelici przeszli such¹ stop¹, oceniamy jako dodatek literacki,
upiêkszaj¹cy zdarzenia pochodz¹ce od póniejszego redaktora. Nieraz opowiadanie historyczne jest przedstawione w formie przypowieci, jak np. w tekcie
2 Sm 12,1-5, gdzie karygodny uczynek Dawida z Uriaszem i jego ¿on¹ jest
przedstawiony jako opowieæ o bogaczu i biedaku. Innym razem fakt historyczny jest przedstawiony pod postaci¹ innego obrazu biblijnego; np. upadek
króla Tyru przedstawiony jest za pomoc¹ opisu obrazu raju i wygnania z niego
(Ez 28,13-16).
Taka interpretacja biblijnych relacji historycznych pozwala w³aciwie rozumieæ równie¿ treæ Ksiêgi Jozuego, w tym szczególnie opisów podboju Kanaanu. Historycznym t³em tekstów o podboju Kanaanu s¹ polityczne i wojskowe realia epoki historycznej o wiele póniejszej, dok³adnie wieku VII przed
Chr. Plan podboju Kanaanu przez Jozuego odpowiada mianowicie historycz18 J. Frankowski, Trudnoci historyczne Pisma wiêtego a rodzaje literackie, Znak 21 (1969),
s. 13501372.
19 T. Brzegowy, Ksiêgi historyczne Starego Testamentu, Tarnów 1996, s. 34.
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nym realiom w³anie tego wieku, a cele terytorialnych zdobyczy Jozuego okazuj¹ siê niemal to¿same z celami króla Jozjasza. Wybór poszczególnych opowieci podyktowany by³ nie tylko faktem, ¿e dotyczy³y zdobycia konkretnych
miast czy miejsc, lecz tak¿e  a mo¿e nawet przede wszystkim  tym, ¿e
stanowi³y klasyczny przyk³ad sukcesów odniesionych dziêki dzia³aniom wywiadu oraz nakazom i pomocy Jahwe. Ta tendencja t³umaczy, dlaczego liczebnie s³abszy zwyciê¿a raz za razem potê¿niejszego przeciwnika, historia jest tu
podporz¹dkowana doktrynie teologicznej; realne czynniki wojenne (uzbrojenie, liczba ¿o³nierzy itd.) s¹ nieistotne. W rzeczywistoci, jak wiemy, zajmowanie Kanaanu by³o procesem d³ugotrwa³ym, a by³ to nie tylko podbój, lecz tak¿e
pokojowa infiltracja, stopniowa instalacja pokoleñ izraelskich na nowych terenach. Trzeba te¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e gdy niektóre pokolenia izraelskie przybywa³y do Kanaanu, zasta³y tam plemiona, które ju¿ wczeniej znajdowa³y siê
w tym kraju i by³y z nimi zaprzyjanione20.
Poniewa¿ opisy poszczególnych kampanii wojennych Jozuego relacjonuj¹ podobny przebieg, w egzegezie mówi siê o wystêpowaniu w Biblii odrêbnego gatunku literackiego w postaci raportu szpiegowskiego21, którego celem
by³o zdobycie informacji o miejscu koncentracji wrogich wojsk, o ich sposobie
walki, rozlokowaniu oddzia³ów i zamiarach. W Biblii ³atwo zauwa¿yæ, ¿e niemal ka¿dy konflikt zbrojny by³ poprzedzony rozpoznaniem. Widaæ to nie tylko
w opisach wypraw wojennych Jozuego, ale tak¿e w innych ksiêgach biblijnych. Moj¿esz wys³a³ szpiegów do Kanaanu, a gdy ocena okaza³a siê dla
Izraela niepomylna, Izraelitów ogarn¹³ strach (Lb 13,1; 21,32; Pwt 1,22-25).
Inne teksty biblijne przynosz¹ wiadomoci o tym, ¿e trafne rozpoznanie umo¿liwi³o zaskoczenie wrogów i przynosi³o zwyciêstwo (Sdz 7,10-11; 1 Sm 26,6-7),
za b³êdne rozpoznanie przynosi³o klêskê (Joz 7,3). W Lb 13,1 Moj¿esz posy³a
dwunastu szpiegów z inicjatywy samego Jahwe: Polij ludzi, aby zbadali kraj
Kanaan, który chcê daæ synom Izraela. W tekcie Pwt 1,22 ludzie prosz¹
Moj¿esza o wys³anie szpiegów: Wylijmy mê¿ów przed sob¹ dla zbadania kraju i poznania drogi, któr¹ mamy iæ oraz miast, do których mamy wkroczyæ.
Moj¿esz posy³a³ szpiegów jeszcze trzykrotnie, czêciowo w celach dyplomatycznych do króla Edomu (Lb 20,14), do króla Amorytów Sichona (Lb 21,21)
oraz celem zbadania wsi Jazer (Lb 21,32). Plemiê Dana pos³a³o piêciu szpiegów, aby przeszukiwali i badali ziemiê [...], gdy¿ a¿ do tego dnia nie zosta³a mu
wydzielona ziemia wród pokoleñ izraelskich (Sdz 18,1-2). Najpe³niejszy obraz
tego rodzaju literackiego pojawia siê w analizowanych przez nas tekstach
20 Zob. J. Warzecha, Pocz¹tki Izraela, Studia Theologica Varsaviensia 32 (1994), s. 155159;
R. Krawczyk, Historyczne pocz¹tki staro¿ytnego Izraela, Forum Teologiczne 3 (2002), s. 712.
21 R.M. Sheldon, Szpiedzy..., s. 63.
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o Rachab. Jedn¹ grupê reprezentuje tam król Jerycha, który zostaje zg³adzony
przez najedców, podczas gdy grupa, któr¹ reprezentuje Rachab, wita najedców, a ci daruj¹ jej ¿ycie. Dla pokazania, w jaki sposób Izrael wkroczy³
do Kanaanu, autor biblijny pos³u¿y³ siê pewnym schematem polegaj¹cym na
podzieleniu najazdu wed³ug trzech g³ównych kierunków ataku: na po³udnie
(Jerycho), do centrum Kanaanu (Aj) i na pó³noc (Chasor). Wszystko to wskazuje na pewn¹ idealizacjê, na pewien wzorzec ideologiczny s³u¿¹cy przekonaniu, ¿e Kanaan jest dziedzictwem nale¿nym Izraelowi zdobytym drog¹ podboju. Literackim gatunkiem s³u¿¹cym do przekazania tego przekonania i do jego
realizacji jest raport szpiegowski.

THE CONQUEST OF CANAAN IN THE LIGHT OF THE BOOK OF JOSHUA.
HISTORY AND FAITH
(SUMMARY)

In the Bible, Joshua is presented as the second Moses. The biblical author presents the
person and the work of Joshua using Moses as a model: Joshua is to finish the work of Moses,
i.e. take possession of the Promised Land for Israel. The fulfillment of Gods order is described in
the first part of the Book of Joshua (1:1-12:24): First, Joshua captures Jericho, followed by the
other cities and areas of the Promised Land. This is the part of the Book of Joshua that the paper is
concerned with. Descriptions of the taking of individual cities and areas of Canaan have the
hallmarks of historic texts; they contain names, numbers, the course of military operations and
their results. However, archaeological research do not confirm the instant conquest of Canaan by
the Israelis in the 13th century, as described in biblical texts, and, thus, most researchers and
exegetes reject a literal interpretation of biblical texts about the conquest of Canaan since they are
of the opinion that these texts were written much later than the actual events they describe. How
should this discrepancy between the biblical descriptions and the opinions of researchers based on
the results of archaeological research and exegetic analyses be interpreted? To answer this
question, the author of this paper first analyzes the major military campaigns led by Joshua (I), and
then attempts to interpret them in the light of archaeological data (II).

DIE LANDNAHME KANAANS NACH DEM BUCH JOSUA.
GESCHICHTE UND GLAUBE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Josua wird in der Bibel als zweiter Mose vorgestellt. Die Vorstellung des biblischen
Autors richtet sich darauf, die Gestalt und das Werk Josua mit Mose als Vorbild darzustellen. Die
Umsetzung des göttlichen Gebots zeigt der erste Teil des Buches Josua (1,1-12,24): von Jericho
ausgehend erobert Josua für Israel Ortschaften und Territorien des Landes. Dieser Teil des Buches
Josua ist das Thema des vorliegenden Artikels. Die Beschreibungen über die Eroberungen einzelner
Städte und Regionen von Kanaan besitzen die Eigenschaften historischer Texte: Namen, Zahlen,
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der Verlauf militärischer Operationen und derenFolgen werden detailliert beschrieben. Archäologische Forschungen bestätigen die Erzählungen der Bibel über die rasche Eroberung Kanaans durch
die Israeliten im 13. Jahrhundert v. Chr. nicht. Die Mehrheit der Forscher und Exegeten lehnt eine
wörtliche Auslegung von Bibeltexten zur Landnahme Kanaans ab da die biblischen Erzählungen
deutlich nach den historischen Ereignissen entstanden sind. Wie lässt sich diese Diskrepanz zwischen
den biblischen Beschreibungen und den wissenschaftlichen Ansichten interpretieren? Um diese
Fragen zu beantworten, führt der Autor zunächst eine Analyse der wichtigsten militärischen Kampagnen von Josua durch (1.), und versucht anschließend, sie im Hinblick auf archäologische Daten
zu interpretieren (2.).

