
Synowie Hebera
�A Heberowi urodzili siê dwaj synowie: imiê jednemu Peleg, i¿ za dni jego rozdzielona jest ziemia�

 � 1 Moj¿. 10:25 �

Pocz¹tkowe rozdzia³y 1 Ksiêgi Moj¿eszowej zawieraj¹ kilka
zagadkowych zapisów. Jednym z nich jest przytoczone powy¿ej
zdanie mówi¹ce o tym, ¿e za dni Pelega zosta³a rozdzielona zie-
mia. Brak szerszego kontekstu i rozwiniêcia tematu utrudniaj¹
w³a�ciwe odczytanie znaczenia tego zapisu. Na szczê�cie ¯ydzi
przez tysi¹ce lat przechowali zwi¹zan¹ z tymi s³owami tradycjê
ich interpretacji. Nie stawiamy tradycji na równi z Pismem. Warto
jednak pamiêtaæ, ¿e bez tradycji (hebr. �Massoreth�) nie wiedzie-
liby�my dzisiaj nawet, jak przeczytaæ i przet³umaczyæ hebrajski
tekst. To w³a�nie na podstawie tradycji hebrajscy naukowcy, st¹d
w³a�nie zwani �masoretami�, dodali samog³oski do pierwotnego
tekstu spó³g³oskowego. Ka¿dy, kto choæby tylko pobie¿nie zapo-
zna³ siê z tajnikami jêzyka hebrajskiego, dobrze wie, jak wiele
zawdziêczamy tym skrupulatnym uczonym i ich tradycji czytania
Pisma.

Raszi, czyli Rabbi Szalomon syn Izaaka, ¿yj¹cy w latach 1040-
1105 r. n.e., w komentarzu do zacytowanego wersetu napisa³:

�By³a rozdzielona � zosta³y pomieszane jêzyki, rozproszone z
równiny i rozdzielone po ca³ym �wiecie (Ber. Rab.); dowiaduje-
my siê z tego, ¿e Heber by³ prorokiem, gdy¿ nada³ swojemu syno-
wi imiê wed³ug tego, co mia³o siê dopiero staæ, a w Seder Olam
(1) [rozdz. Miszny] czytamy, ¿e na koñcu dni jego [Pelega] ludz-
ko�æ zosta³a rozdzielona; rzek³by�, ¿e na pocz¹tku jego dni, oto
brat jego Joktan by³ m³odszy ni¿eli on, a sp³odzi³ jeszcze przed-
tem wiele rodów; jak bowiem czytamy, Joktan te¿ sp³odzi³, i do-
piero potem, ¿e ziemia by³a jednego jêzyka; rzek³by� za�, ¿e w
po�rodku jego dni (dokona³o siê rozdzielenie), oto Pismo nie chce
przecie¿ pozostawiæ tej rzeczy w stanie nieokre�lonym, lecz wprost
przeciwnie, dok³adny czas podaæ; st¹d przekonujemy siê, ¿e w
roku �mierci Pelega dokona³o siê rozdzielenie.� (Raschis Penta-
teuchkommentar, Rabbiner Dr. Selig Bamberger, Victor Goldsch-
midt Verlag, Basel, str. 30)

Tradycja ¿ydowska wi¹¿e rozdzielenie ziemi z pomieszaniem
jêzyków pod wie¿¹ Babel. Wniosek taki wydaje siê naturalny, po-
niewa¿ opisowi rozdzielenia ziemi miêdzy synów Jafeta, Chama i
Sema towarzyszy zawsze stwierdzenie �w jêzykach swych� (1
Moj¿. 10:5,20,31). Tak wiêc rozdzielenie ziemi miêdzy potom-
ków Noego musia³o dokonaæ siê ju¿ po pomieszaniu jêzyków, gdy¿
wcze�niej �by³a wszystka ziemia jednego jêzyka i jednej mowy�
(1 Moj¿. 11:1).

Imiê Peleg wywodzi siê od czasownika �PaLaG�, który ozna-
cza �rozdzieliæ, rozszczepiæ� i poza omawianym miejscem jeszcze
dwa razy wystêpuje w Biblii (1 Kron. 1:19 powtarza tylko zapis 1
Moj¿. 10:25), w Ijoba 38:25 i w Psalmie 55:10. To drugie miejsce
Nowy Przek³ad Brytyjski t³umaczy w nastêpuj¹cy sposób:
�Zniszcz, Panie, pomieszaj ich jêzyki, Gdy¿ widzê gwa³ty i wa�nie
w mie�cie!�. Idea zastosowania czasownika PaLaG w tym kon-
tek�cie wydaje siê mieæ wiele wspólnego z histori¹ wie¿y Babel.
Analogiczne s³owo greckie u¿yte jest w opisie zes³ania ducha �wiê-
tego na aposto³ów (Dzieje Ap. 2:3), gdzie czytamy o �rozdzielo-
nych jêzykach�, a dalszy opis mówi, ¿e gdy aposto³owie przema-
wiali, przedstawiciele ró¿nych narodów s³yszeli ich s³owa we w³a-
snych jêzykach (Dzieje Ap. 2:8).

¯ydzi uwa¿aj¹ te¿, ¿e rozdzielenie ziemi, o którym mówimy,
jest równoznaczne z pomieszaniem jêzyków i dokona³o siê w roku
�mierci Pelega, czyli w roku 1996 od stworzenia Adama, 340 lat
po potopie. Tradycja ¿ydowska umieszcza urodzenie Abrahama w
70 roku ¿ycia Tarego (1 Moj¿. 11:26), czyli w roku 1948 od stwo-
rzenia Adama, a wiêc jeszcze przed �mierci¹ Pelega. Jednak Szcze-
pan w swym przemówieniu przed Sanhedrynem stwierdza, ¿e
Abraham wyszed³ z Haranu po �mierci Tarego (Dzieje Ap. 7:4).

Tare umar³ maj¹c 205 lat (1 Moj¿. 11:32), a Abraham mia³ 75 lat,
gdy opu�ci³ Haran (1 Moj¿. 12:4). Jako chrze�cijanie zobowi¹za-
ni jeste�my uznaæ natchnienie Pism Nowego Testamentu na równi
ze Starym. Przyjmuj¹c zatem informacjê Szczepana jako natchnio-
n¹ (Dzieje Ap. 6:10), dochodzimy do wniosku, ¿e Abraham uro-
dzi³ siê nie w 70, ale w 130 roku ¿ycia Tarego, prawdopodobnie
jako najm³odszy z jego trzech synów. By³ to rok 2008 od stworze-
nia Adama i 12 po �mierci Pelega.

W dziesi¹tym rozdziale 1 Ksiêgi Moj¿eszowej, który opisuje
rozdzielenie ziemi �w familijach swych, w jêzykach swych, w zie-
miach swych i w narodziech swych�, wymienionych jest tylko sie-
demdziesiêciu potomków Noego. Dlaczego tylko tylu? Przecie¿
wszyscy ludzie, którzy rodzili siê po potopie byli potomkami No-
ego. Dzisiaj wiemy, ¿e narodów i jêzyków jest kilkadziesi¹t razy
wiêcej ni¿ siedemdziesi¹t. Mo¿na siê domy�laæ, ¿e ziemia zosta³a
rozdzielona w jednym, okre�lonym i niezbyt d³ugim czasie, za ¿ycia
owych 70 mê¿ów, bêd¹cych przywódcami rodowych plemion. Jaki
to czas?

Tutaj z pomoc¹ przychodzi Rabbi Szlomo Itzaki. Mo¿na ewen-
tualnie nie podzielaæ jego przekonania, ¿e Biblia nie mog³a nie
okre�liæ czasu rozdzielenia ziemi miêdzy 70 potomków Noego.
Trudno jednak odmówiæ logiki argumentowi, ¿e nie mog³o siê to
staæ w czasie narodzenia Pelega, jako ¿e w�ród tych, którym przy-
dzielono ziemiê wymienionych jest równie¿ trzynastu synów Jok-
tana, m³odszego brata Pelega. Wydarzenie to musia³o mieæ zatem
miejsce po narodzeniu Pelega, po narodzeniu jego m³odszego brata
i po narodzeniu jego synów, a nawet po za³o¿eniu przez nich swo-
ich w³asnych rodów, gdy¿ otrzymali oni ziemiê jako niezale¿ne
plemiona.

Peleg ¿y³ jak na tamte czasy stosunkowo nied³ugo, bo tylko
239 lat. Wszyscy jego przodkowie, urodzeni po potopie, czyli
Arfachsad, Selech i Heber ¿yli d³u¿ej ni¿ 400 lat. Z kolei wszyscy
potomkowie Pelega ¿yli ju¿ krócej ni¿ on sam. Oznacza to, ¿e
jego pokolenie by³o prze³omowe. Czas ¿ycia skróci³ siê dwukrot-
nie. Podobnie zmieni³ siê czas ¿ycia po potopie. D³ugo�æ ¿ycia
przed potopem przekracza³a przewa¿nie 900 lat, podczas gdy wspo-
mni trzej patriarchowie urodzeni po potopie ¿yli ponad 400 lat.

Je�li Peleg ¿y³ krótko, a rozdzielenie ziemi mia³o miejsce do-
piero po za³o¿eniu rodów przez jego bratanków, to byæ mo¿e trze-
ba zgodziæ siê z tradycyjnym pogl¹dem ¿ydowskim, ¿e rok �mier-
ci Pelega, 1996 od stworzenia Adama, jest najw³a�ciwsz¹ dat¹
pomieszania jêzyków pod wie¿¹ Babel i zwi¹zanym z tym roz-
dzieleniem ziemi miêdzy 70 potomków Noego.

¯ydzi przytaczaj¹ jeszcze jeden argument na potwierdzenie tego,
¿e pokolenie Pelega by³o prze³omowe, a data jego �mierci wyzna-
cza³a koniec pewnego okresu w dziejach objawienia Bo¿ego.
Moj¿esz nale¿a³ do 26 pokolenia od stworzenia Adama. Owych
26 pokoleñ naturalnie dzieli siê na pewne grupy: 10 pokoleñ do
potopu, 11 pokoleñ do Jakóba, ostatniego patriarchy i 5 pokoleñ
do Moj¿esza. To w³a�nie Moj¿eszowi Bóg objawi³ siê pod swoim
imieniem w³asnym: JHWH (2 Moj¿. 6:3). 22 litery jêzyka hebraj-
skiego s¹ jednocze�nie liczbami. System dziesiêtny, który tworz¹,
stanowi wyraz zadziwiaj¹cej harmonii liczb. 4 litery imienia Bo-
¿ego to liczby 10, 5, 6 i 5. Ich suma wynosi 26. Bóg, który prze-
mawia³ do cz³owieka w ogrodzie Eden, zamilk³ na d³ugie 2513
lat, aby odezwaæ siê ponownie do Moj¿esza z dymi¹cego szczytu
góry Synaj (2 Moj¿. 19:19). Dzia³o siê to w 26 pokoleniu od Ede-
nu. Do potopu up³ynê³o 10 pokoleñ, tyle ile wynosi warto�æ pierw-
szej litery imienia Bo¿ego. Od Jakóba do Moj¿esza up³ynê³o 5
pokoleñ, tyle ile wynosi warto�æ ostatniej litery imienia Bo¿ego.
Wydaje siê rzecz¹ naturaln¹, ¿e 11 pokoleñ od Sema do Izaaka



powinno siê dzieliæ na 5 + 6 tyle ile wynosz¹ warto�ci liczbowe
liter He i Waw. Pi¹tym pokoleniem, licz¹c od Sema by³ w³a�nie
Peleg. Jego �mieræ i zwi¹zane z ni¹ pomieszanie jêzyków oraz
rozdzielenie ziemi miêdzy potomków Noego stanowi³o granicê
pewnej epoki w dziejach rozwoju objawienia Bo¿ego. Od tego
czasu bowiem S³owo Bo¿e w jego oryginalnym brzmieniu prze-
chowywane by³y tylko przez jeden ród, synów Hebera, Pelega i
ich potomków.

Tutaj nasuwa siê pytanie, dlaczego potomkowie Pelega, którzy
a¿ do Nachora i Harana, starszych braci Abrahama urodzili siê
przed �mierci¹ Pelega i przed pomieszaniem jêzyków, nie zostali
wymienieni w�ród owych siedemdziesiêciu potomków Noego,
którym zosta³a przydzielona ziemia? 1 Moj¿. 10:21 zawiera pew-
ne stwierdzenie, które mo¿e pomóc w rozwi¹zaniu tej zagadki.
Sem nazwany jest tam ojcem wszystkich synów Heberowych, czy
te¿ Hebrajczyków, jak t³umaczy Biblia Tysi¹clecia. Tak wiêc ród
Hebera z linii Pelega (Joktan i jego synowie wymienieni s¹ jako
oddzielne plemiona) nazwany jest jednym narodem, narodem He-
brajczyków. Hebrajczykiem zosta³ nazwany Abraham (1 Moj¿
14:13), Józef w Egipcie (1 Moj¿ 39:14), Filistyni mówili tak o
Izraelitach (1 Sam 4:6), a Jonasz przedstawi³ siê jako Hebrajczyk
wspó³towarzyszom podró¿y morskiej (Jon. 1:9). Od imienia He-
bera wywodzi siê tak¿e nazwa jêzyka, w którym zosta³a spisana
Biblia Starego Testamentu i którym do dzi� mówi¹ Izraelici. Po-
tomkowie Hebera z linii Pelega zostali zatem uznani za jeden na-
ród, gdy¿ mówili jednym jêzykiem i zosta³a im przydzielona zie-
mia przypadaj¹ca ich ojcu Pelegowi. Ich jêzyk nie zosta³ �roz-
dzielony�.

Potomkowie Pelega � Hebrajczycy, mówili jêzykiem swego ojca
Pelega i dziada Hebera, jêzykiem który pochodzi³ jeszcze sprzed
pomieszania jêzyków pod wie¿¹ Babel. Nawet synowie Joktana,
syna Hebera a m³odszego brata Pelega, byli rozproszeni wed³ug
swych jêzyków (1 Moj¿. 10:31). Tylko Hebrajczycy zostali wy-
brani przez Boga na to, aby przechowali dla nas �wiadectwo o
Bogu Stworzycielu nieba i ziemi, o obietnicy danej matce Ewie, o
potopie i o tym, jak Bóg uratowa³ Noego oraz jego synów z wiel-
kiego kataklizmu (potop po grecku to �kataklysmos�). �wiadec-
two to zosta³o przechowane w jêzyku, którym przed rozdziele-
niem ziemi mówi³ Heber, w jêzyku, którego nauczy³ siê on od
Noego, w jêzyku, którym mówi³ prawdopodobnie sam Adam.

12 lat po pomieszaniu jêzyków urodzi³ siê Abraham. Bóg wy-
bra³ go, aby jego nasienie sta³o siê b³ogos³awieñstwem dla sie-
demdziesiêciu, dopiero co rozproszonych spod wie¿y Babel, ro-
dzajów ziemi. Abraham mia³ nie tylko przechowaæ �wiadectwo o
Bogu Adama i Noego, Stworzycielu nieba i ziemi, ale mia³ upo-
wszechniaæ w�ród narodów wiarê w Jednego i Jedynego Boga.
Abraham umar³ 115 lat przed wej�ciem Jakóba wraz z siedem-
dziesiêcioosobow¹ rodzin¹ do Egiptu. Sam Heber umar³ jeszcze
pó�niej, choæ zapewne w odleg³ej ziemi Miêdzyrzecza, czyli Me-
zopotamii. 215 lat po wej�ciu 70 Izraelitów do Egiptu Moj¿esz
wyprowadza wielosettysiêczny naród z niewoli i spisuje dla nich i
dla nas swe pierwsze ksiêgi (2 Moj¿. 17:14).

Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e na przestrzeni tysiêcy lat zmie-
nia³o siê brzmienie jêzyka, zmienia³y siê kszta³ty liter, jednak g³ów-
na struktura jêzyka, w którym zosta³y spisane pierwsze opowiada-
nia o Bogu i Jego mi³o�ci do cz³owieka, zosta³a przechowana w
cudownej hebrajskiej Biblii. Obcuj¹c z jej jêzykiem i atmosfer¹

mamy poczucie duchowej wiêzi z Moj¿eszem, Abrahamem, He-
berem, Noem, Adamem i samym Bogiem, który stworzy³ pierw-
szego cz³owieka i nazwa³ go Adam, a s³owo to przetrwa³o a¿ do
naszych czasów.

Czytaj¹c opowiadanie o rozdzieleniu ziemi za czasów Pelega
dowiadujemy siê jeszcze jednej wa¿nej rzeczy. Owszem, Izraeli-
tom, potomkom Abrahama, Izaaka i Jakóba zosta³a obiecana zie-
mia od Morza do Pustyni, od Rzeki do Potoku. Nieczêsto jednak
u�wiadamiamy sobie fakt, ¿e równie¿ inne narody maj¹ swoje �zie-
mie obiecane� im przez Boga. O nauce tej nie zapomnia³ �w. Pa-
we³, gdy tak przemawia³ do Ateñczyków: �I uczyni³ z jednej krwi
wszystek naród ludzki, aby mieszka³ po wszystkiem obliczu ziemi,
zamierzywszy przedtem rozrz¹dzone czasy i zamierzone granice
mieszkania ich� � Dzieje Ap. 17:26. Aposto³ Jezusa nie wymy�li³
tej nauki sam. Zaczerpn¹³ j¹ z ostatniej ksiêgi Tory, gdzie czytamy
�Wspomnij na dni dawne, uwa¿ajcie lata ka¿dego wieku; spytaj
ojca twego, a oznajmi tobie; starszych twoich, a powiedz¹æ. Gdy
rozdzieli³ dziedzictwa Najwy¿szy narodom, a rozsadzi³ syny Ada-
mowe, po³o¿y³ granice narodom wed³ug liczby synów Izraelskich;
Albowiem dzia³em Pañskim jest lud jego, Jakób sznurem dziedzic-
twa jego� � 5 Moj¿. 32:7-9.

Tak jak Izraelici w liczbie 70 wchodzili do Egiptu, aby staæ siê
wielkim narodem, tak 70 potomków Noego, �wed³ug liczby sy-
nów Izraelskich�, otrzyma³o ziemiê, aby rozmno¿yæ siê w wiele
setek narodów i jêzyków. Bóg ¿yczy³ sobie, aby ludzie rozproszyli
siê po ca³ej ziemi, aby mieszkali w górach i na równinach, na pu-
styniach i nad morzami. Bóg pragn¹³, aby na �wiecie zapanowa³a
ró¿norodno�æ ras, kultur i jêzyków. Bóg podzieli³ po to, aby�my
uczyli siê d¹¿enia do jedno�ci. Niestety egoizm ludzki sprawia, ¿e
jedna kultura uwa¿a siê za wa¿niejsz¹ od drugiej, a jeden jêzyk
pyszni siê przed drugim. Zamiast d¹¿yæ do ziemi obiecanej jedno-
�ci, dalej dzielimy, nierzadko nawet i to, co Bóg z³¹czy³.

Z historii Pelega i rozdzielenia ziemi za jego dni uczymy siê
kilku wa¿nych lekcji. (1) Jêzyk hebrajskiej Biblii jest najprawdo-
podobniej jêzykiem naszych wspólnych praojców: Noego i Ada-
ma. Bóg wybra³ ród Hebera � Hebrajczyków, by w jêzyku ojców,
jêzyku hebrajskim przechowali �wiadectwo o pierwszym �wiecie
i aby wszystkie pó�niejsze Pisma �wiête spisywane by³y w tym
w³a�nie jêzyku. Równie¿ autorzy Pism Nowego Testamentu byli
Hebrajczykami (Filip. 3:5 NB, BT). (2) Wszystkie narody maj¹
zamierzone granice swego mieszkania. S¹ dzie³em Bo¿ym, znaj-
duj¹ siê pod Jego opiek¹, s¹ Jego dziedzictwem. Bóg wybra³ ow-
szem Nasienie Abrahama, aby b³ogos³awi³o wszystkim rodzajom
ziemi, aby us³ugiwa³o im S³owem Jego objawienia, ale kocha
wszystkich ludzi, których podzieli³ po to, aby uczyli siê mi³o�ci i
d¹¿enia do jedno�ci w pokoju, wobec wspólnego dziedzictwa w
Adamie i w Noem. Je�li dzielimy synów Adama, wystêpujemy
przeciwko dzie³u Bo¿emu. Warto tutaj przypomnieæ, ¿e rozdziele-
nie ziemi skutkowa³o dwukrotnym skróceniem czasu ¿ycia! Po-
dzia³y z pewno�ci¹ nie przynosz¹ b³ogos³awieñstwa. Bóg wyzna-
czy³ granice mieszkania synów Adama, ale granice te nie powinny
by³y dzieliæ, ale ³¹czyæ. Ró¿norodno�æ mo¿e i powinna byæ bo-
gactwem. Nale¿y j¹ jednak oddzieliæ od chêci odró¿niania siê, która
jest przekleñstwem rasy ludzkiej. (3) Nieskoñczona i wielce chwa-
lebna jest m¹dro�æ Bo¿a, która w tak zadziwiaj¹co cudowny spo-
sób troszczy siê o najdrobniejszy szczegó³ rozwoju dzie³a stwo-
rzenia i objawienia.
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