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Małe studium biblijne

Potomkowie Noego, 
czyli 

Tablica Narodów
1 Mż 10. 

Cel i znaczenie Tablicy Narodów.
Lista potomków Noego nazwana przez 

naukowców „Tablicą Narodów” znajdu-
je się w 1 Mojżeszowej 10,1-32 i została 
powtórzona w 1 Księdze Kronik 1,4-23. Jej 
powstanie przypisuje się tradycji kapłań-
skiej, która skorzystała ze starszej tradycji 
jahwistycznej. Rozpoczyna się ona słowa-
mi: „Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, 
Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili 
się im synowie.” (10,1) i dzieli się na trzy 
części ukazujące potomstwo najmłodszego 
syna Noego - Jafeta ( 1 Mż 10,2-5, 1 Krn 1,5-
7), średniego - Chama (1 Mż 10,6-20; 1 Krn 
1,8-16) i najstarszego - Sema (1 Mż 10,21-31; 
1Krn 1,17-26). Ukazuje nam realizację Boże-
go Błogosławieństwa otrzymanego przez 
Noego oraz jego synów (1 Mż 9,1.7) i to na 
jego oczach choćby poprzez „napełnianie 
ziemi przez niezmierzoną pełnię ludów. 
Ten ogrom ludów łączy braterska genealo-
gia i dziedziczenie Bożego Błogosławień-
stwa, gdyż On, Bóg jest Stwórcą i Bo-
giem wszystkich narodów. Są przez Niego 
stworzone i dla Niego istnieją dlatego też  
powinny stanowić jedną rodzinę żyjącą  
w zgodzie.

Celem listy potomków, Tablicy Naro-
dów, jest ukazanie uniwersalizmu Bożego 
Błogosławieństwa oraz wpisanie w ten 
uniwersalizm szczególnej roli Izraela, cho-
ciaż na niej w ogóle nie figuruje. Chodzi 
tutaj o potomka Pelaga – Abrahama i dla-
tego niektórzy egzegeci uważają Tablicę 
Narodów  za szeroko ujęty wstęp etno-
graficzny do dziejów Abrahama.  Poszcze-
gólne imiona ( z wyjątkiem Nimroda) nie 

oznaczają konkretnych osób, ale bądź to 
narody, bądź też terytoria.  Naukowcy, na 
przestrzeni wieków, w swoich badaniach 
chcieli dojść do ustalenia nazw plemion, 
ludów i terenów przez nich zamieszka-
łych, co niestety nie we wszystkich przy-
padkach się im udało. Nie do przecenie-
nia są odkrycia archeologiczne dokonane  
w XIX i XX w. Jako ciekawostkę podam, że 
teolodzy w średniowieczu każdemu z sy-
nów Noego przypisali zaludnienie innego 
kontynentu i tak Jafetowi Europy, Semo-
wi Azji, a Chamowi Afryki. Takie „przypi-
sanie” w czasach nowożytnych, w oparciu  
o przekleństwo z 1 Mż 9,25-27, stało się pre-
tekstem do wytłumaczenia i usprawiedli-
wienia niewolnictwa.

1 Mż 10, 2-5 potomkowie Jafeta
Wymienionych jest siedmiu synów: 

Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Me-
szech i Tiras oraz siedmiu wnuków Jafeta 
- trzech synów Gomera i czterech synów 
Jawana. „Od nich wywodziły się naro-
dy wyspiarzy podzielone według swoich 
języków i plemion w narodach swoich” 
(10,5). O potomkach Jawana naukowcy 
mówią jako o ludach wybrzeża lub o lu-
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dach morza.  Imiona potomków Jafeta są 
nazwami ludów a także i terytoriów za-
mieszkujących wyspy Morza Śródziem-
nego oraz północną część Azji Mniejszej. 
„Jawan” to Grecy, Jończycy, wyspy Morza 
Egejskiego;. Madai to Medowie, lud in-
doeuropejski, osiadły na południu Morza 
Kaspijskiego i dzisiejszego Iranu. Gomer to 
Kimmerowie, silna indoeuropejska grupa 
etniczna wywodząca się z terenów dzisiej-
szej Rosji lub Ukrainy, którzy znad Morza 
Czarnego w VIII i VII wieku przeszli do 
Armenii i Kapadocji. Magog to Scytowie 
mieszkający między morzami Czarnym  
a Kaspijskim – tereny dzisiejszej Turcji. 
Elisz to Cypr lub jego część. 

1 Mż 10, 6-20 potomkowie Chama
Wymienieni są synowie Chama: Kusz, 

Misraim, Put i Kanaan oraz wnukowie 
zrodzeni przez Kusza i dwóch prawnuków 
(wnuków Kusza). Wśród jego potomków 
szczególnie wyróżnionym został Nimrod, 
któremu poświęcono więcej miejsca i opi-
sano jego dzieła. Wiersze  8-12 opowiadają  
o  Nimrodzie nie jako o protoplaście jakie-
goś ludu, ale jako o bohaterze kojarzącym się 
z mocarzami z 1 Mż 6,4. Słowa „był pierw-
szym mocarzem na ziemi” (w.8)  można zro-
zumieć, że był walecznym, odważnym lub 
też, że był tyranem. Niektórzy naukowcy 
uważają, że w wierszach 8-12 chodzi o nowy 
kierunek w rozwoju cywilizacji – budowę 
miast i początki monarchii, z czym wiąza-
ły się imperialne tendencje niosące innym 
narodom przemoc i zniewolenie. Takie rozu-

mienie sugerują wiersze 10-12, gdzie są wy-
mienione m. in. miasta: Babilon, Akkad, Re-
sen,  Aszszur umiejscowiony nad brzegiem 
Tygrysu poniżej  Niniwy, współczesny Mo-
sul,  Niniwa na północ od Mosulu (na te-
renie północno-zachodniego Iraku), Kalach 
czyli Nimród. Autor słów o dziełach Nimro-
da, o budowaniu miast zwrócił uwagę na 
to, że założycielami miast byli ludzie, a nie 
jak podawała to mitologia mezopotamska 
- bóstwa. 

Jeśli chodzi o Chama, to pierwszym na 
liście jest wymieniony Kusz. Być może 
wynika to z faktu, że miejsce jego zamiesz-
kania to najdalej wysunięte terytorium 
na południe od Kanaanu. Kusz uchodzi za 
protoplastę szczepów arabskich, zamiesz-
kujących tereny dawnej Nubii a dzisiejszej 
Etiopii i części Sudanu. Syn Kusza a wnuk 
Chama – Seba oznacza starożytne centrum 
handlowe, które znajdowało się w Etiopii 
lub południowej Arabii, a może w dzisiej-
szym Chartumie. Chawilla to tereny pu-
stynne między Nubią a Morzem Czerwo-
nym, Szeba = Saba ze stolicą w Marib na 
początku 1 tysiąclecia przed Ch. rozciągało 
się od Aden po południowo - zachodnią 
Arabię. Micrajim to Egipy, Put to Libia lub 
wybrzeże Somali, Pelisztowie to Filistyni; 
Kaftoryci zamieszkiwali Kretę. Zaskakują-
cy w tym gronie jest Kanaan,  gdyż Ka-
nanejczycy byli Semitami. Zdaniem nie-
których naukowców o ich umieszczeniu  
w tym miejscu zadecydowały względy 
geograficzne i polityczne. Określenie to 
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obejmuje szereg małych grup rdzennej 
ludności zamieszkujących tereny później-
szej ziemi obiecanej (por. 4 Mż 34,2-12).

Jak widzimy z danych zawartych  
w wierszach 6-20, Chamici zamieszkiwali 
południowe obszary starożytnego Wschodu

1 Mż 10, 21-31 potomkowie Sema
Sem jest pierworodnym synem Noego, 

a więc najważniejszym z punktu widzenia 
trwania rodu. Na pierworodnym spoczywa-
ła większość obowiązków wobec rodziców, 
ale i przypadała mu większa część dziedzic-
twa oraz przywilej otrzymania od ojca bło-
gosławieństwa. Sem jest nazwany praojcem 
wszystkich synów Hebera, którzy, w 1 Mż 
11,10-27,  są złączeni z imieniem Hebrajczy-
ków. Zdaniem uczonych patriarchowie przy-
byli z górnej Mezopotamii, z kraju Mitanni 
= Arpakszad. Egzegeci tłumaczą imię Heber 
jako „dzielić”, co nie można rozumieć jako 
„rozpraszać”. To „dzielenie” rozumieją jako 
podział na osiadły tryb życia, na północy 
reprezentowany przez syna Hebera (w.25) 
Pelega i nomadyczny na południu reprezen-
towany przez drugiego syna, Joktana. 

Imiona potomków Sema oznaczają na-

zwy ludów a także nazwy geograficzne 
obejmujące Mezopotamię i tereny z nią 
sąsiadujące. Babilon = Arpakszad (indo-
irańska warstwa szlachecka). Na wschodzie 
oblicze świata kształtowali Asyryjczycy, 
stąd są wymienieni jako bracia Arpak-
szada, Elama (na wschodzie od Babilonii) 
i Assur – miasto nad Tygry-
sem, pierwsza stolica Asyrii.

ks. Andrzej Mendrok
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