
Bohaterowie Starego Testamentu (14)

Dawid – król z krwi i kości (1Sm 18 – 2Sm 12)

• Krytyczne spojrzenia historyków na historię Dawida opisaną w 1-2Sm:

a) historia apologetyczna (napisana być może po podziale monarchii po śmierci Salomona), 
mająca na celu legitymizację Dawida i wybielenie jego udziału w obaleniu/śmierci Saula, 
śmierci Abnera, Iszboszeta (por. 1Sm 24,5-8; 26,10-12; brak udziału w bitwie w 1Sm 29)

→ w rzeczywistości (?): Dawid jako przywódca armii partyzanckiej, walczącej także za żołd 
filistyński, bezpośrednio uwikłany w śmierć Saula, przekupujący starszyznę judzką, by 
wybrali go królem (2Sm 2), prowadzący intrygi mające na celu wyeliminowanie 
potencjalnych następców Saula (Abner, Iszbaal – 2Sm 3-4) → przewrót wojskowy

- Dawid jako bezwzględny tyran, dążący po trupach do celu (por. służba zaciężna u Akisza, 
króla filistyńskiego 1Sm 27; historia Nabala 1Sm 25)

b) podejście minimalistyczne: całe imperium Dawidowe, włącznie z samym Dawidem, jako 
fikcja literacka (MacKenzie, Halpern); ewentualnie: drobny watażka górskiego klanu 
Judejczyków

(brak wzmianki o Dawidzie w źródłach egipskich,
mezopotamskich; brak odkryć archeologicznych w
Jerozolimie potwierdzających istnienie takiego imperium,
np. pałac)

- ALE: słabość argumentu ex silentio; inskrypcja z Tel Dan
(odkryta w 1993 r.): wzmianka o „domu Dawida” (IX w.)

c) obrona historyczności Dawida (przeciwko podejrzeniom innych historyków)

• Biografia króla Dawida:

• 1Sm 28,3-24: w obliczu starcia z Filistynami (może Dawid dołączy do nich jako ich 
sojusznik?) Saul próbuje zasięgnąć rady martwego już Samuela (nekromancja)

→ 1Sm 31,2-6: zapowiedziana klęska Saula z ręki Filistynów, śmierć jego synów, 
samobójstwo

• 2Sm 1: Reakcja Dawida po śmierci Saula: żałoba zamiast triumfu; elegia w 2Sm 1,19-27

• namaszczenie Dawida na króla przez pokolenie Judy (2Sm 2,1-4) → walka o sukcesję z 
domem Saula (śmierć Abnera, generała Saula w 2Sm 3 i Iszboszeta, syna Saula w 2Sm 4)
→ namaszczenie Dawida na króla w Hebronie przez wszystkie pokolenia izraelskie (2Sm 5)



Bohaterowie Starego Testamentu (14)

• wyprawy wojenne Dawida przeciw Jebusytom , Filistynom (2Sm 5), Moabitom, 
Aramejczykom; podbicie Edomu, Moabu, Ammonitów, Filistynów, Amalekitów... (2Sm 8)

- zdobycie Jerozolimy – nowe centrum władzy (nie należące pierwotnie ani do plemion 
południowych, ani północnych)
- przeniesienie arki do Jerozolimy (2Sm 6) → Jerozolima „miastem świątynnym” (wcześniej: 
w Gilgar, Betel, Szilo – miasta Efraima)

• proroctwo mesjańskie dla domu Dawidowego (2Sm 7):

Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię 
pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy 
wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie 
potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On 
zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu 
ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów 
ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego 
poprzednika, którego opuściłem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać 
na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki». (2Sm 7,11-16)

• grzech i pokuta Dawida (2Sm 11), przypowieść proroka Natana (2Sm 12)

• konflikty i przemoc w domu królewskim (Tamar i Amnon, Absalom – 2Sm 13-19)

• starość i śmierć Dawida; Salomon następcą (1Krl 1-2)

➔ historia Dawida spójna jak rzadko, która w Biblii (prawie wszystko pasuje do innych 
opowiedzianych szczegółów)

➔ Dawid jako bohater szczególnie ludzki ze wszystkich bohaterów ST (bez zbytniej idealizacji, 
przeżywający całą gamę ludzkich uczuć, doświadczeń, pasji, popełniający błędy, ale 
powierzający się z ufnością Bożemu miłosierdziu)

• Do przemyślenia: (1) Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: 
«Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę 
w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia». (2Sm 12,5-6)

- W jakich sytuacjach oburzam się na drugiego człowieka? Co mnie w nich drażni?
Co mówi mi to o mnie, o moich błędach i wadach?

„Jedną z prawd życia duchowego jest ta, że ilekroć ulegamy wzburzeniu, to niezależnie od 
powodów tego wzburzenia, coś złego dzieje się z nami.” (Dwanaście Kroków i dwanaście 
Tradycji, s. 90)

(2) Przeczytaj i rozważ Psalm 51.


