
Deuteronomium 
jako „ksi´ga”

w kontekÊcie kultury
piÊmienniczej

staro˝ytnego Bliskiego Wschodu

DEUTERONOMIUM_strony_1+2+3:HUMANITAS_10  11/21/11  12:16 PM  Page 1    (Black plate)



S T U D I A  K U L T U R O Z N A W C Z E

HUMANITAS

Badania • Wprowadzenia • Monografie • èród∏a 

Seria pod redakcjà Andrzeja Gielarowskiego

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Tomasz Gàsowski, prof. dr hab. Henryk Pietras,
prof. dr hab. Stanis∏aw Stabry∏a, dr hab. Krzysztof Koehler,

dr hab. Kazimierz Kuczman, dr hab. Stanis∏aw Sroka, 
dr hab. Andrzej WaÊko

j

Publikacje serii Humanitas. Studia Kulturoznawcze, przygotowywanej przez
pracowników naukowych Instytutu Kulturoznawstwa Akademii „Ignatianum”

w Krakowie, kierowane sà do czytelnika zainteresowanego refleksjà
nad kulturà w zakresie jej êróde∏, natury oraz przemian dokonujàcych si´

przez wieki i wspó∏czeÊnie.

Celem serii jest zarówno wprowadzanie w poszczególne dziedziny
kulturoznawstwa, jak i prezentowanie najnowszych badaƒ w tym zakresie.

Dlatego publikujemy prace zbiorowe i podr´czniki, jak te˝ monografie
oraz teksty êród∏owe ujmujàce tematyk´ kulturoznawczà

z ró˝nych perspektyw naukowych.

Naukowy charakter serii, gwarantowany przez uczestnictwo
w jej powstawaniu kompetentnych badaczy poszczególnych dziedzin kultury,

idzie w parze z jej przyst´pnoÊcià równie˝ dla czytelników stawiajàcych
pierwsze kroki w analizowaniu fenomenu kultury.

j

DEUTERONOMIUM_strony_1+2+3:HUMANITAS_10  11/21/11  12:16 PM  Page 2    (Black plate)



Badania

Akademia „Ignatianum”

Wydawnictwo WAM

Kraków 2011

Renata Jasnos

Deuteronomium 
jako „ksi´ga”

w kontekÊcie kultury

piÊmienniczej
staro˝ytnego Bliskiego Wschodu

DEUTERONOMIUM_strony_1+2+3:HUMANITAS_10  11/21/11  12:16 PM  Page 3    (Black plate)



© Akademia Ignatianum, 2011
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2010. 

Redakcja
Ewa Zmuda

Projekt okładki i stron tytułowych
Lesław Sławiński – PHOTO DESIGN

978-83-7614-047-6 (Ignatianum)

978-83-7767-010-1 (WAM)

WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 200 • faks 12 42 95 003
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl
www.wydawnictwowam.pl

DZIAł HANDLOWY
tel. 12 62 93 254-255 • faks 12 43 03 210
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl

KSIęGARNIA INTERNETOWA
tel. 12 62 93 260, 12 62 93 446-447 
faks 12 62 93 261
e.wydawnictwowam.pl

Drukarnia Kand K • Kraków



Dedykuję moim bliskim, 
Mamie, Bratu, Andrzejowi
oraz mojemu Mistrzowi, który uczył mnie zgłębiać tajemnice Biblii
Ks. Prof. dr. hab. Tadeuszowi Brzegowemu w 70. rocznicę urodzin



Fragment fresku z Til Barsib (VIII w. przed Chr.) – 
obrazujący łączność dwóch kultur pisarskich

obrys i rekonstrukcja R. Jasnos



Spis treści

Wstęp   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Część I: Wybrane zagadnIenIa kultury pIśmIennej na starożytnym 
blIskIm WsChodzIe ze szCzególnym uWzględnIenIem Izraela I judy

1. Wprowadzenie – początki pisma i kultury piśmiennej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

2. Izrael i Juda – początki i rozwój kultury piśmiennej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
2.1. Dzieje pisma na obszarze Izraela i Judy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

2.1.1. Pismo klinowe w Kanaanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
2.1.2. Palestyna po okresie wieków ciemnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
2.1.3. Próby prowadzące do alfabetu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Alfabet klinowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Pismo proto-kananejskie i jego pochodne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

2.1.4. Pismo hebrajskie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Świadectwa archeologiczne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Problem dywersyfikacji zapisu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

2.1.5. Zakres piśmienności na terenach biblijnego Izraela i Judy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
XII-IX w.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
VIII–VI w.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

2.1.6. Uwarunkowania rozwoju piśmienności w Izraelu i Judzie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Kulturowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Ekonomiczno-administracyjne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Społeczno-polityczne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

2.1.7. Piśmienność w świadectwach biblijnych – kwestia historyczna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
2.1.8. Sytuacja językowa i piśmienna w okresie perskim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

2.2. Kultura piśmienna Izraela i Judy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
2.2.1. Miejsca – archiwa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
2.2.2. Osoby – pisarze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Dane archeologiczne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Dane biblijne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Tytuły i imiona pisarzy w Biblii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Funkcje pisarskie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Umiejętności literackie – poziom wykształcenia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Rody pisarskie okresu przedwygnaniowego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Relacje pisarzy dworskich z świątynią  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

2.2.3. Pytanie o edukację   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

3. Kontekst kulturowy funkcjonowania zapisów na SBW – wybrane aspekty  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
3.1. Funkcje tekstów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93



8 SpiS treści

3.2. Starożytna idea pisania i zapisów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
3.2.1. Niezwykła moc pisma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
3.2.2. Bogowie, mity, idee – Mezopotamia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

Początek pisma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Nisaba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
Nabu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Tabliczka Przeznaczeń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Ninurta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Księgi niebiańskie, rejestry bogów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Podsumowanie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Biblijne echa kultu Nabu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

3.2.3. Bogowie, mity, idee – Egipt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
Thot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
Szeszat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Zapisy i magia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Konkluzja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113

3.3. Pismo w służbie przekazu treści niezwykłych – wiedzy sekretnej i listów bogów   .  .  .  . 115
3.4. Koncepcja autorstwa i/czy „autorytetu” tekstu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
3.5. Między powielaniem a inwencją   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
3.6. Między inwencją a kanonizacją  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132

4. Pytanie o oddziaływania międzykulturowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
4.1. Zjawisko wpływów kulturowych i jego ocena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
4.2. Ugarit pośrednikiem i świadkiem wpływów kulturowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
4.3. Wpływy nie tylko literackie. Przerwanie, kontynuacja, adaptacja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
4.4. Pytanie o postępowanie badawcze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

Część II: deuteronomIum jako sēfer 

1. Terminologia związana z kulturą piśmienną w Deuteronomium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
1.1. Podstawowe terminy dotyczące pisania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

1 .1 .1 . Sēfer – pismo, list, piśmienny dokument   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
1 .1 .2 . Kātab – pisać    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152

1.2. Inne terminy związane z pisaniem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
1 .2 .1 . Šôtēr – pisarz, zwierzchnik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
1 .2 .2 . Sēfer kerîtut – list rozwodowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

1.3. Terminy pośrednio związane z pisaniem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
1.3.1. Różne terminy rzadziej występujące  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
1.3.2. Słowo – dābār, dāberet, ēmer, imrāh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
1.3.3. Tôrāh – nauka-prawo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

2. Wybrane zagadnienia kultury piśmiennej w Deuteronomium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
2.1. Aspekt materialny pisma – materiały i narzędzia pisarskie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
2.2. Aspekt personalny – kto pisze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
2.3. Rodzaje zapisów oraz ich funkcje i czynności z nimi związane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
2.4. Deuteronomium jako pismo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187

2.4.1. Co zawiera sēfer ha-tôrāh?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
2.4.2. Treści przymierza berît  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
2.4.3. Czym są ha-debārîm?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192



9SpiS treści

2.4.4. Relacja między Księgą Powtórzonego Prawa a „Księgą” tory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
2.4.5. Funkcje i cele „Księgi” tory w Deuteronomium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
2.4.6. Relacje między „Księgą” tory i kamiennymi tablicami w przekazie 
Deuteronomium   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201

Synopsa narracji o powstawaniu tablic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
Rozwój tradycji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
Połączenie przekazów („redakcja”) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Odmienna funkcja tablic i „Księgi” tory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209

2.4.7. „Księga” tory i kamienne tablice w Księdze Wyjścia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 211

3. „Księga” tory w pozostałych tradycjach Biblii hebrajskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
3.1. Księga Jozuego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
3.2. Księgi Królewskie i Księgi Kronik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
3.3. Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
3.4. Księgi prorockie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
3.5. Konkluzja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237

4. Struktura Księgi Powtórzonego Prawa a proces kształtowania tekstu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
4.1. Kodeks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
4.2. Traktat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
4.3. Mowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
4.4. Struktura złożona   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243
4.5. Analiza terminologii w odniesieniu do struktury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246
4.6. Konkluzja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253

Część III: deuteronomIum jako uCzestnIk W kulturze 

1. Oralność i piśmienność w Deuteronomium   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
1.1. Retoryka tekstu literackiego a oralność pierwotna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
1.2. Cechy przekazu oralnego w literaturze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260

1.2.1. Powtórzenia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260
1.2.2. Styl formulatywny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
1.2.3. Performance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
1.2.4. Prawo – oralnie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268

1.3. Próba oceny oralności Deuteronomium   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 269
1.4. Dynamika oralno-piśmienna Deuteronomium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
1.5. Przekaz piśmienny i implikacje piśmienności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 275

2. Objawiona mądrość i wiedza nie-ukryta w deuteronOmicznym zapisie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281
2.1. Objawienie i zapis – Bóg Pisarz na Horebie i piszący Mojżesz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282
2.2. Wiedza sekretna i mądrość   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285
2.3. Mojżesz prorok, pisarz i mędrzec apkallū  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292
2.4. Konkluzja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 296

3. Prawo zapisane, jego cel i funkcje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299
3.1. Prawo króla i sefer ha-tora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299

3.1.1. Deuteronomiczne prawo króla i bliskowschodnia koncepcja władzy   .  .  .  .  .  .  .  .  . 299
3.1.2. Rola króla wobec prawa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304

3.2. Prawo i zbiory prawne w zapisie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309
3.2.1. Koncepcja prawa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309



10 SpiS treści

3.2.2. Czym był „kodeks”?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311
3.2.3. Biblijne zbiory prawne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 319

3.3. Dwie kamienne tablice i Dziesięć Słów Jhwh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322
3.3.1. Dlaczego w skrzyni?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322
3.3.2. Dlaczego dwie?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 324

3.4. Kamienie limityczne, inskrypcje traktatów i prawo kraju  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 329
3.5. Konkluzja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 335

4. Przyczynki do analizy procesu kształtowania Deuteronomium 
jako kompozycji piśmiennej – nowa Kompositionsgeschichte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 337

4.1. Elementy warsztatu literackiego a proces kształtowania tekstu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 338
4.2. Zbiór prawny jako zaczyn kształtowania piśmiennej kompozycji Deuteronomium  .  .  .  . 347
4.3. „Model Gilgamesza” rozwoju tekstu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 354

4.3.1. Charakterystyka eposu Gilgamesz, świadectwa tekstu, etapy rozwoju  .  .  .  .  .  .  .  .  . 355
4.3.2. Deuteronomium a Gilgamesz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361

4.4. Wprowadzenie do nowej Kompositionsgeschichte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 363
4.5. Próba wstępnej konfrontacji z wybranymi teoriami  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368

4.5.1. Złożoność przekazu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368
4.5.2. Przykład negatywnej weryfikacji hipotezy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370
4.5.3. „Redakcje” i „edycje”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 372

5. Teologia Pisma i pisania w Deuteronomium – synteza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 377
5.1. Słowa mówione i pisane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 377
5.2. Bóg jako Pisarz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380
5.3. Pośrednicy Objawienia w tradycji Deuteronomium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 383
5.4. Autorytet tekstu i znaczenie zapisu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388

5.4.1. Autorytet osoby i jej słów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388
5.4.2. Powaga i znaczenie zapisu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390

Dokument przymierza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390
Zapis prawa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 392
Zapisana wiedza – nauka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 394

5.5. Podsumowanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 398

Zakończenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 399

Summary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 411

Spis tabel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 420

Spis skrótów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 421

Bibliografia wybrana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 427

Indeks rzeczowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 463

Indeks odniesień biblijnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 467

Indeks wybranych świadectw piśmiennictwa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 483

Indeks odniesień do pozabiblijnych tekstów starożytnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 484



table of contents

Preface  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

part I. 
seleCted Issues of the Culture of WrItIng WIthIn the anCIent near east –
WIth partICular emphasIs on Israel and judah

1. Introduction – the origins of script and culture of literacy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

2. Israel and Judah – the origins and development of culture of literacy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
2.1. The history of script in the area of Israel and Judah .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

2.1.1. Cuneiform script  in Canaan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
2.1.2. Palestine after the dark ages  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
2.1.3. Attempts leading towards the creation of an alphabet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Cuneiform alphabet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Proto-Canaanite script  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

2.1.4. Hebrew Script  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Archaeological evidence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Problems in the diversification of scripts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

2.1.5. The extent of literacy within the areas of biblical Israel and Judah  .  .  .  .  . 49
12th – 9th  century BC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
8th – 6th century BC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

2.1.6. Conditions for the development of literacy in Israel and Judah  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Cultural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Economic and Administrative   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Socio-political  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

2.1.7. Literacy in biblical evidence – a historical issue .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
2.1.8. Language and literacy during the Persian era  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

2.2. Writing culture of Israel and Judah .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
2 .2 .1 . Places – the archives  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
2.2.2. People – writers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Archaeological Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Biblical Data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Titles and names of writers in the Bible  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Functions of writers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Literary skills – the level of education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Writers’ Families in the era before exile  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Relationships between court writers and the temple   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

2.2.3. Question about education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

3. Cultural context of the functioning of records on the ancient Near East
– selected aspects  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

3.1. Functions of the texts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93



12 table of contentS

3.2. Ancient idea of writing and records  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
3.2.1. The extraordinary power of writing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
3.2.2. Gods, myths, ideas – Mesopotamia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

The beginning of writing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Nisaba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
Nabu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
The Tablet of Destinies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Ninurta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
Heavenly Books, records of gods  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Summary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Biblical echoes of the worship of Nabu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

3.2.3. Gods, myths, ideas – Egypt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
Thot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
Szeszat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Writing and magic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

Conclusion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
3.3. Writing in the service of the unusual – secretive knowledge and letters 
of gods   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
3.4. The concept of authorship and/or the “authority” of text  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
3.5. Between copying and invention  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
3.6. Between invention and canonisation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132

4. Question of intercultural influences   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
4.1. The phenomenon of cultural influences and its evaluation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
4.2. Ugarit –  intermediary  and witness of cultural influences  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
4.3. Influences not only of a literary nature. Interruption, continuation, adaptation 140
4.4. Question relating to research procedure  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

part II. 
deuteronomy as sēfer 

1. Terminology related to the culture of writing in The Book of Deuteronomy  .  .  .  .  .  . 149
1.1. Basic terms related to writing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

1 .1 .1 . Sēfer – script, letter, written document  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
1 .1 .2 . Kātab – to write   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152

1.2. Other terms related to writing .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
1 .2 .1 . Šôtēr  – writer, supervisor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
1 .2 .2 . Sēfer kerîtut  – divorce letter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

1.3. Terms indirectly related to writing  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
1.3.1. Various less common  terms  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
1.3.2. The Word – dābār, dāberet, ēmer, imrāh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
1.3.3. Tôrāh –  instruction-law  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167

2. Selected literary and cultural issues within Deuteronomy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
2.1. Material aspect of writing –  tools  and  materials  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
2.2. Personal aspect – who writes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
2.3. Types and functions of recording, activities related to them  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
2.4.  Deuteronomy as a text  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187

2.4.1. What does sēfer ha-tôrāh contain?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188



13table of contentS

2.4.2. The contents of the covenant berît  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191
2.4.3. What are the ha-debārîm?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
2.4.4. The relationship between Deuteronomy and The ‘Book’ of Torah   .  .  .  . 193
2.4.5. Functions and objectives of The ‘Book’ of Torah  in Deuteronomy .  .  .  . 196
2.4.6. Relations between The ‘Book’ of Torah  and stone tablets 
in Deuteronomy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201

Synopsis of the narratives concerning the formation of tablets .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
Development of the tradition   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
Merging of the accounts (‘editing’) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Different functions of the tables and The ‘Book’ of Torah  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209

2.4.7. The ‘Book’ of Torah and stone tablets in The Book of Exodus  .  .  .  .  .  .  . 211

3. The ‘Book’ of Torah  in other  traditions of the Hebrew Bible  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
3.1. The Book of Joshua  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
3.2. The Books of Kings and The Books of Chronicles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
3.3. The Book of Ezra and The Book of Nehemiah  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
3.4. The Books of the Prophets  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
3.5.  Conclusion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237

4. Structure of the Book of Deuteronomy and the process of shaping the text  .  .  .  .  .  .  . 239
4.1. Code  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
4.2. Treaty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
4.3. Speech   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
4.4. Complex structure   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243
4.5. Analysis of the terminology in relation to structure  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246
4.6. Conclusion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253

part III. 
deuteronomy as a partICIpant WIthIn the Culture

1. Orality and literacy in Deuteronomy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
1.1. Rhetoric of a literary text versus the primary orality  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
1.2. The features of oral communication in literature  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260

1.2.1. Repetitions   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260
1.2.2. Formulaic Style   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
1.2.3. Performance .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
1.2.4. The Law – orally  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268

1.3. An attempt to assess the orality of Deuteronomy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 269
1.4. Oral and writing dynamics of Deuteronomy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
1.5. Written transmission and implications of literacy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 275

2. Wisdom revealed, and unhidden knowledge written down in Deuteronomy  .  .  .  .  .  . 281
2.1. The Revelation and its recording – God-Writer on Mount Horeb 
and Moses who writes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282
2.2. Secretive knowledge and wisdom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285
2.3. Moses – prophet, writer and sage apkallū  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292
2.4. Conclusion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 296

3. Recorded law, its purpose and functions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299
3.1. The law of the king and  sefer ha-tora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299



14 table of contentS

3.1.1. Deuteronomic law of the king and the Near Eastern concept of power  . 299
3.1.2. Role of the king before the law  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304

3.2. Law and written legal collections   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309
3.2.1. The concept of law  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309
3.2.2. What was the ‘code’?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311
3.2.3. Biblical legal collections  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 319

3.3. Two tablets and Ten Words Yhwh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322
3.3.1. Why in a chest?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322
3.3.2. Why two?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 324

3.4. Boundary stones, inscription of  treaties and the law of the country  .  .  .  .  .  .  .  . 329
3.5. Conclusion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 335

4. Contributions to the analysis of the process of the shaping of Deuteronomy 
as a written composition – a new Kompositionsgeschichte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 337

4.1. Elements of literary interventions and the process of shaping text  .  .  .  .  .  .  .  .  . 338
4.2. A collection of laws as a nucleus in the shaping of the literary composition 
of Deuteronomy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 347
4.3. ‘Model of Gilgamesh’ of the development of the text  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 354

4.3.1. Characteristics of the Gilgamesh epic, evidence from the text, 
stages of development  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 355
4.3.2. Deuteronomy versus Gilgamesh   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361

4.4. Introduction to the new Kompositionsgeschichte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 363
4.5. An attempt at a preliminary confrontation with selected theories  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368

4.5.1. Complexity of the tekst   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368
4.5.2. An example of a negative verification of the hypothesis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370
4.5.3. ‘Redactions’ and ‘editions’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 372

5. Theology of the Scripture and writing in Deuteronomy – a synthesis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 377
5 .1 . Spoken and written words  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 377
5 .2 . God as Writer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380
5 .3 . Intermediaries of the Revelation in the tradition of Deuteronomy .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 383
5.4. The authority of the text and the importance of recording   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388

5.4.1. The authority of the person and their words  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388
5.4.2. Solemnity  and importance of recording  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390

Document of the Covenant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390
Written Law  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 392
Written Knowledge – Instruction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 394

5.5.  Summary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 398

Conclusion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 399
Summary in English .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 411
List of Tables  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 420
List of abbreviations  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 421
Selected bibliography .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 427
Subject index  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 463
Index of biblical references  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 467
Index of selected evidence of literacy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 483
Index of references to extra-biblical ancient texts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 484



Wstęp 

Zgłębiając historię początków pisma na starożytnym Bliskim Wscho-
dzie i specyfikę kultury piśmiennej, trzeba skonfrontować się ze znaczą-
cymi dla nich zjawiskami. Jako pierwsze z nich należy wskazać fenomen 
geograficznego kontekstu powstania alfabetu. Początki zapisu alfabetycz-
nego ukształtowały się nie w piśmiennym Egipcie (hieroglify) ani Mezo-
potamii (kliny), w dwóch rozwiniętych kulturowo „światach” – kolebkach 
najstarszych cywilizacji, ale na terenach „pomiędzy”. Najstarsze świadec-
twa początków zapisu alfabetycznego, określone jako świadectwa pisma 
protosynajskiego i protokananejskiego wskazują wymownie na tereny bli-
skie ziemiom „biblijnym”. Warto podkreślić zasięg przełomu, który nastą-
pił tu wraz z użyciem zapisu alfabetycznego. Jak zauważa Frank Moore 
Cross, zanim powstał alfabet, w śródziemnomorskim i orientalnym świecie 
istniały już złożone systemy pisma, każdy – jak się wydaje – niezależny 
od innych1, tymczasem alfabet powstał tylko raz, tylko jeden; i ten jeden 
alfabet dał zarazem początek wszystkim alfabetom2 . 

Jako drugi chcę poruszyć fenomen „oralności pisma” – istotny dla ro-
zumienia starożytnych pism. Zapis, tekst, począwszy od początków pisma, 
poprzez dalsze etapy rozwoju, świadczy nie tylko o piśmienności, ale para-
doksalnie – także o oralności, bowiem przejście w kulturze nie miało cha-
rakteru przełomu, ale trwającego dłużej procesu. Wystarczy uświadomić 
sobie, że w starożytnym „piśmiennym” społeczeństwie pisało kilka pro-
cent ludzi. Oralność (tzw. pierwotna) nie tylko długo jeszcze towarzyszyła  

1 Jednak niektórzy uważają, że te systemy nie powstawały bez kontaktów między poszcze-
gólnymi z nich; por. B.P. Powell, Writing. Theory and History of the Technology of Civili-
zation, Malden, MA – Oxford 2009, s. 4.
2 F.M. Cross wylicza następujące systemy zapisu przedalfabetycznego: sumeryjski (kli-F.M. Cross wylicza następujące systemy zapisu przedalfabetycznego: sumeryjski (kli-
ny), egipski (hieroglify), protoelamicki, protoindyjski, kreteński (p. linearne A i B), hetycki 
(tzw. hieroglify hetyckie) oraz chiński; por. F.M. Cross, The Invention and Development of 
the Alphabet, w: W.M. senner, The Origins of writing, Lincoln, NE 1989, s. 77.
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piśmienności, ale piśmienność służyła najpierw oralności! Pisząc o odmien-
nej dynamice kultur oralnej i piśmiennej, Grzegorz Godlewski wskazuje 
na sposoby wpływu słowa, w zależności od tego, czy oddziałuje ono jako 
wypowiadane – w ramach kultury oralnej, czy jako pisane – funkcjonujące 
w kulturze piśmiennej. „Słowo żywe i pismo, […], nie tylko są odrębnymi 
formami komunikacji, powołującymi do życia swoiste zachowania i prak-
tyki komunikacyjne, ale również wytwarzają właściwe sobie role i insty-
tucje kulturowe, więcej, modelują same podstawy kultury: poczynając od 
kulturowo warunkowanych zasad percepcji, poznania i myślenia, poprzez 
wzory relacji i więzi międzyludzkich, po zasady organizacji życia zbio-
rowego”3. Zatem, badając kulturę piśmienną w starożytności, nie można 
pominąć jej elementów oralnych bez niebezpieczeństwa zniekształcenia 
obrazu tej kultury. 

Jest jeszcze jedna interesująca kwestia, nieco innego typu, związana 
z literaturą biblijną, na którą chcę wskazać. Świat nauki posiada całkiem 
zasobne już zbiory dokumentów i literatury pisma klinowego (choć wciąż 
jest to tylko nieduża część tego, co skrywają telle i piaski). Tymczasem 
z pierwszej połowy I tysiąclecia pozostało niewiele tekstów zapisanych 
pismem alfabetycznym. Przetrwały pojedyncze inskrypcje monumentalne 
(na kamiennych powierzchniach) albo krótkie zapisy na skorupach naczyń. 
A zatem czas po przełomie pozostaje w dużej mierze niepoznany. Wiadomo, 
że pisano, o czym świadczą odciski pieczęci ze sznurkami, jakie pozostały 
po pieczętowanych dokumentach. Ale papirus nie zachował się (najstarszy 
zachowany zbiór pochodzi z Qumran, a jego zwoje datuje się na okres od 
III w. przed Chr.). Coś jednak przetrwało, przetrwały te teksty, które pod-
legały nieustannej transmisji, poprzez proces kopiowania „przeniesione” 
przez przestrzeń wielu wieków. Do takich większych kompozycji, które ro-
dziły się stopniowo – począwszy od pierwszych wieków stosowania pisma 
alfabetycznego (w Palestynie od VIII w.) obok literatury greckiej, należy 
zbiór pism biblijnych. Ale nie oznacza to, że teksty te były przekazywane 
przez kopistów „biernie”. Proces przepisywania łączył się bowiem nierzad-
ko z dalszymi pracami nad pisarską kompozycją, która w starożytnej kultu-
rze piśmiennej nie powstawała jako jednorazowy akt zapisu. 

Pierwsze wnioski wynikające z przedstawionych zjawisk prowadzą do 
konieczności zweryfikowania wyobrażeń na temat pisma i pisania w staro-
żytności. Poznanie aspektów piśmiennej kultury oraz jej wczesnych dzie-

3 Por. G. Godlewski, Jack Goody, uczony w piśmie, w: J. Goody, Logika pisma a organiza-
cja społeczeństwa, Warszawa 2006, s. 12.
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jów, tego, jak było postrzegane, rozumiane i w jakim kontekście prakty-
kowane pismo, mogą zmienić spojrzenie na współczesną interpretację po-
wstających wówczas pism. 

Celem opracowania jest przedstawienie biblijnej idei „księgi” w aspek-
cie kulturowym i teologicznym. Problem badawczy można sprowadzić do 
pytania: jaka koncepcja dokumentu pisanego – „księgi” – została wyrażona 
w Deuteronomium. Ten problem sytuuje się w szerszym kontekście rozu-
mienia „księgi” w tekstach biblijnych, a także w kontekście specyfiki staro-
żytnego procesu literackiego opracowywania kompozycji piśmiennej. 

Praca stanowi próbę nowego podejścia do wybranej księgi biblijnej, 
którą jest Deuteronomium, w szerszej perspektywie kultury piśmienni-
czej starożytnego Bliskiego Wschodu. Początki pisma, praktyki i zwyczaje 
związane z pisaniem, nauką pisania oraz tworzeniem dokumentów i dzieł 
o zróżnicowanym charakterze – a także rozumienie i rola „ksiąg” w życiu 
społecznym – będą stanowiły materiał porównawczy dla zrozumienia ana-
logicznych (albo oryginalnych) koncepcji i idei zawartych w Biblii. 

Podjęty temat wpisuje się w zagadnienie piśmiennictwa w starożytno-
ści, a zwłaszcza w zagadnienie rozwoju pisma i kultury piśmienniczej oraz 
jej wpływu na zjawiska społeczne i religijne. Ta problematyka zostanie 
podjęta w badaniach stanowiących próbę poszukiwania nowego podejścia 
do zagadnień biblijnych poprzez powiązanie ich z problematyka kulturo-
znawczą. Temat dotyczy kwestii kluczowej dla studiów biblijnych – ro-
zumienia „księgi” w kręgu kulturowym, w którym żyli autorzy biblijni – 
a jednocześnie stanowi jeden z istotnych problemów antropologii kultury. 
W tę tematykę wpisuje się także kwestia początków pism/ksiąg biblijnych, 
która w ramach pracy jest podjęta w odniesieniu do Księgi Powtórzonego 
Prawa, ze względu na jej formę, treści i czas powstawania. Ta księga zosta-
ła wybrana z kilku powodów: ze względu na bogatą terminologię związaną 
z pisaniem i pismem („księgą”, dokumentem), a także ze względu na jej ge-
nezę, na długi proces rozwoju, oraz ze względu na możliwość uchwycenia 
za jej pośrednictwem procesu przechodzenia od oralności do piśmienności 
(w kontekście biblijnym). Początki tej księgi sytuuje się w okresie asyryj-
skim, a tworzenie jej zasadniczego zrębu przypada na czasy babilońskie 
oraz perskie. Nie można przy tym zapoznać wpływów kultury greckiej, 
jednak zasadnicza uwaga będzie skierowana na świat Bliskiego Wschodu. 
To właśnie w tym kręgu tworzyły się i dojrzewały te koncepcje, przesłanki 
i struktury rozumienia, które wpłynęły na kulturę, także tę piśmienniczą, 
starożytnego Izraela i Judy. Będą one poszukiwane w pismach starożytne-
go Bliskiego Wschodu (zwłaszcza Mezopotamii, Syrii i Egiptu) i zarazem 
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w samych tekstach biblijnych – przy czym jedne i drugie konfrontowane 
będą z wypracowaną dotąd wiedzą na temat starożytnej sztuki pisarskiej 
i kultury piśmienniczej. Poznanie tego kontekstu kulturowego posłuży rów-
nież do zgłębienia biblijnego rozumienia świętości tekstu jako „pośredni-
ka” w spotkaniu między człowiekiem a Bogiem.

W ramach procesu badawczego zastosowane zostaną dwa podejścia 
metodologiczne. Zasadniczym będzie metoda historyczno-krytyczna stoso-
wana w biblistyce. Składać się na nią będą analiza słownictwa związanego 
z pisaniem i pismem oraz z kulturą piśmienniczą, elementy analizy zasto-
sowanych form literackich oraz elementy egzegezy wybranych perykop 
biblijnych. Ponadto sporządzone zostaną również zestawienia synoptycz-
ne, wykonana będzie analiza porównawcza tematów i tradycji dotyczących 
zapisów w Deuteronomium i Księdze Wyjścia. Równolegle zastosowane 
zostaną również elementy metod służących w badaniach kultury: poszuki-
wanie i analiza tematów i wątków, wzorów kulturowych, instytucji związa-
nych z pisarstwem oraz wzajemnych relacji między nimi w ramach kultu-
ry. Zostanie ponadto zastosowana metoda porównawcza, zarówno sytuacji 
kulturowej, jak i tekstów starożytnych, stanowiąca rodzaj przejścia pomię-
dzy światem przekonań, koncepcji i wyobrażeń w krajach starożytnego Bli-
skiego Wschodu oraz w biblijnym Izraelu i Judzie. 

Metoda porównywania tekstów biblijnych z tekstami z innych centrów 
kultury jest od dawna używana w biblistyce. Przyjęte podejście ma jednak 
nieco odmienny charakter. Nie jest porównaniem tylko na poziomie zawar-
tości, treści dzieł literackich, ale odnosi się do kultury piśmienniczej, która 
stanowiła kontekst i środowisko dla powstania zarówno tekstów biblijnych, 
jak i innych tekstów starożytnych. Dotychczasowe analizy, czy to o cha-
rakterze synchronicznym, czy diachronicznym, skupiały na samym tekście 
biblijnym. Tymczasem w niniejszym opracowaniu istotnym elementem bę-
dzie odkrycie literackiego kontekstu powstawania, rozumienia i oddziały-
wania tekstu pisanego, czyli tego, co możemy nazwać „księgą”. Powiązanie 
interpretacji biblijnej z analizą kultury starożytnego Bliskiego Wschodu bę-
dzie miało zatem miejsce nie tyle na poziomie samych tylko treści, tematów 
i motywów literackich, ile na poziomie świata koncepcji wyobrażeń i prze-
konań, na poziomie znaczenia tekstu dla samej kultury – z jednej strony jest 
to kultura piśmiennicza, a z drugiej religijna, teologiczna.

Istotą analiz badawczych będzie odnalezienie struktur kulturowych 
i przesłanek teologicznych, na których opiera się koncepcja „księgi” za-
warta w Deuteronomium, a także poznanie elementów warsztatu i procesu 
opracowywania kompozycji piśmiennej. 
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Poznanie, jak księga Deuteronomium była rozumiana przez pisarzy 
i odbiorców z czasu jej powstawania, pozwoli uchwycić, jak to rozumienie 
księgi wpłynęło na sposób przedstawienia zawartych w niej treści. Otwiera 
to nowy aspekt analiz biblijnych pism i wpływa na poszerzanie kontekstu 
interpretacyjnego Biblii.

Poznanie kultury piśmiennej i warsztatu literackiego ówczesnych pisa-
rzy, a co za tym idzie – ich świadomości literackiej, stanowi nieodzow-
ny wymóg badawczy i klucz do zrozumienia koncepcji „księgi” zawartej 
w Deuteronomium. Dotychczas ten sposób podejścia nie został szczegóło-
wo opracowany. Monografię blisko związaną z podjętym przeze mnie pro-
blemem, opartą na rozprawie doktorskiej, opublikował Jean-Pierre Sonnet, 
The Book within the Book. Writing in Deuteronomy (Biblical Interpretation 
Series 14), Leiden – New York – Koeln: Brill 1997 (por. E. Otto, Mose 
der Schreiber. Zu „poetics„ und „genetics„ in der Deuteronomiumsanalyse 
anhand eines Buches von Jean-Pierre Sonnet, ZAR 6(2000), s. 320-329). 
Autor reprezentuje podejście narracyjne, a jego metoda polega głównie na 
opracowaniu poszczególnych części strukturalnych Deuteronomium pod 
kątem treści dotyczących księgi i pisania. W krótkim końcowym ekskursie 
(s. 262-269) porusza kwestię widocznych wpływów pisarskiej tradycji na 
Księgę Powtórzonego Prawa. Kwestia roli pisarzy w powstawaniu Deute-
ronomium jest też wzmiankowana w innych opracowaniach dotyczących 
tej księgi, na przykład przez Moshe Weinfelda, Deuteronomy and the Deu-
teronomic School, Oxford: Claredon 1972, s. 158-171 [The Scribal Role 
in the Crystallization of Deuteronomy], nigdzie jednak nie opracowano jej 
w szerszym kontekście. Wśród opracowań związanych pośrednio z warsz-
tatem pisarskim, w odniesieniu do Deuteronomium, w ciągu ostatnich 30 
lat ukazały się różne publikacje poświęcone retoryce Deuteronomium, 
jej cechom mądrościowym oraz jej kompozycji literackiej w powiązaniu 
z różnymi zagadnieniami gramatycznymi (mowa zależna, liczba pojedyn-
cza i mnoga adresata itd.; por. bibliografia). 

W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie Biblią 
w kontekście zagadnień z zakresu kultury pisarskiej i piśmiennych aspek-
tów opracowania: K. van der Toorn, Scribal Culture and the Making of 
the Hebrew Bible, Cambridge – Massachusetts – London: Harvard Univ. 
Press 2007; W.M. Schniedewind, How The Bible Became A Book. The Tex-
tualization of Ancient Israel, New York – Cambridge Univ. Press 2004; 
D.M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart. Origins of Scripture and 
Literature, Oxford Univ. Press 2005; J.N. Whisenant, Writing, Literacy, and 
Textual Transmission. The Production of Literary Documents in Iron Age 
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Judah and the Composition of the Hebrew Bible, University of Michigan 
2008, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/58435/1/jfletcha_1.
pdf (dostęp 15.03.2010), (por. także J. Van Seters, The Edited Bible. The 
Curious History of the „Editor” in Biblical Criticism, Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns 2006).

Dekadę wcześniej zainteresowanie biblistów skupiało się na kwestiach 
edukacji i szkół pisarskich, które wiążą się z zagadnieniami kultury piśmien-
nej. W tym czasie powstała również praca z zakresu oralności i piśmienności 
w odniesieniu do Biblii: S. Niditch, Oral World and Written Word. Ancient 
Israelite Literature, Louisville, KY: J. Knox Press 1996; P.R. Davies, Scribes 
and Schools. The Canonization of the Hebrew Scripture (Library of Ancient 
Israel), Louisville, KY: J. Knox Press 1998; J.L. Crenshaw, Education in 
Ancient Israel. Across the Deadening Silence, New York: Doubleday 1998; 
D.W. Jamieson-Drake, Scribes and Schools in Monarchic Judah. A Socio-
Archaeological Approach (JSOTSuppl. 109), Sheffield: JSOT Press 1991; 
E.W. Heaton, The School Tradition of the Old Testament, Oxford Univ. Press 
1994 (por. klasyczna praca: A. Lemaire, Les écoles et la formation de la Bible 
dans l’ancien Israël [OBO 39], Fribourg, Suisse: Editions Universitaires – 
Goettingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1981). 

Obok monografii trzeba wskazać kilka ważniejszych artykułów: E. Bos- 
shard-Nepustil, Der schreibende Gott am Sinai, BZ 54(2010), s. 1-19;  
G. Fischer, Il libro di Geremia, specchio della cultura scritta e letta in Is-
raele, RivB 56(2008), s. 417; E. Otto, Die Tora als Buch. Ein Schluessel zum 
Schriftverstaendnis der Hebraeischen Bibel, ZAR 13(2007), s. 284-303;  
M. Leuchter (ed.), Scribes Before and After 587 BCA. A Conversation, JHS 
7(2007), art. 10, www.jhsonline.org (dostęp: 25.02.2009); J. Schaper, Tora 
als Text im Deuteronomium, w: L. Morenz, S. Schorch (ed.), Was ist ein 
Text? Alttestamentliche, aegyptologische und altorientalistische Perspek-
tiven, Berlin 2007, s. 49-63; E.W. Conrad, Heard but not Seen. The Repre-
sentation of ‘Books’ in the Old Testament, JSOT 54(1992), s. 45-59. 

Nie będę przywoływać szerszych ujęć dotyczących kultury piśmienni-
czej starożytnego Bliskiego Wschodu, czy to monografii, czy licznych ar-
tykułów. Warto natomiast wskazać na Neo-Assyrian Text Corpus Project, 
poświęcony dziedzictwu kulturowemu starożytnej Asyrii i Babilonii i jego 
wpływom na inne kultury (np. antyczną, biblijną). W ramach projektu od 
1986 roku podjęte zostały kompleksowe inicjatywy gromadzenia niepubli-
kowanych i publikowanych tekstów z okresu neoasyryjskiego, dla celów 
naukowych opracowań. Między innymi opracowywane są elektroniczne 
bazy tekstów neo-asyryjskich w kilku seriach, ukazują się także publikacje 
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w seriach naukowych: State Archives of Assyria (SAA); State Archives of 
Assyria Studies (SAAS); State Archives of Assyria Bulletin (SAAB) i in-
ne. Najistotniejszą dla mojego opracowania publikacją z tego obszaru jest 
książka Alana Lenzi, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient 
Mesopotamia and Biblical Israel (SAAS XIX), Helsinki 2008. 

W zakresie tekstów źródłowych w przekładzie (zob. bibliografia) warto 
zwrócić szczególną uwagę na trzytomowe opracowanie pod red. Williama 
W. Hallo i K. Lawsona Youngera, The Context of Scripture. Vol. 1. Canoni-
cal Compositions from the Biblical World, Leiden: Brill 1997; Vol. 2. Mon-
umental Inscriptions from the Biblical World, Leiden: Brill 2000; Vol. 3. 
Archival Documents from the Biblical World, Leiden: Brill 2002. Trzy tomy 
zawierają wiele tekstów, których nie zawierał ANET (także treść krótkich 
zapisów będących najstarszymi świadectwami piśmiennymi z Syro-Pale-
styny), a teksty wybrane zostały ze względu na ich znaczenie dla studiów 
biblijnych, inaczej niż w obszernym kilkunastotomowym TUAT. 

Poznawane realia starożytnej kultury piśmiennej zmieniają spojrzenie 
na wiele zagadnień. Pierwsza kwestia, z którą trzeba było się zmierzyć 
już na etapie formułowania tematu rozprawy dotyczyła terminu „księga”. 
Używane tytułów biblijnych „ksiąg” wpisały się tak bardzo w świadomość 
wszystkich, gdyż Biblia przetrwała w formie średniowiecznych kodeksów – 
ksiąg. Jednak ta nazwa, nie ma większego związku ze starożytnymi pis- 
mami biblijnymi (będącymi przedmiotem mojej uwagi), które kodeksami 
nie były aż do pierwszych wieków po Chr.4 „Pierwsza literacka wzmianka 
o kodeksie pochodzi z I w. n.e. […] W IV wieku n.e. zwycięstwo kodeksu 
jest już faktem dokonanym”5 . 

W języku polskim nie ma właściwego terminu na oddanie biblijnego 
sēfer, który odpowiadałby mu zakresem znaczeniowym. Określenie „zwój” 
byłoby adekwatne tylko dla części zastosowań w Biblii hebrajskiej, gdy 
tymczasem termin sēfer odnosi się do różnego rodzaju zapisanych doku-
mentów, listów albo też większych kompozycji, zapisanych na papirusie 
albo skórze. Dlatego, z racji braku adekwatnego terminu, zdecydowałam 
się używać wyraz „księga” w cudzysłowie. 

Tekst hebrajski Księgi Powtórzonego Prawa jest stosunkowo dobrze za-
chowany w porównaniu z innymi księgami Starego Testamentu. Chociaż 

4 Edgar W. Conrad określa stosowanie terminu „księgi” (ang. books) jako anachronizm; 
E.W. Conrad, Heard but not Seen, JSOT 54(1992), s. 59; por. W.M. sChniedewind, How 
The Bible Became A Book. The Textualization of Ancient Israel, New York – Cambridge 
2004, s. 94.
5 A . Łukaszewicz, Świat papirusów, Warszawa 2001, s. 88.
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najstarszy manuskrypt zawierający całość pochodzi dopiero z XI wieku po 
Chr., to tekst w nim zawarty jest zasadniczo czytelny i posiada tylko kil-
ka miejsc niejasnych z punktu widzenia językowego. Trudności stwarzają 
fragmenty poetyckie zawarte w rozdziałach 32. i 33. Ale te problemy wyni-
kają z ogólnych trudności w zrozumieniu zasad poetyki hebrajskiej6 . 

Znaczącym świadectwem tradycji hebrajskiej jest także tekst zawarty 
w Pięcioksięgu samarytańskim. Ale stanowi on swoiste przepracowanie 
tekstu w oparciu o kryteria językowe, historyczne i teologiczne w stosunku 
do znanego tekstu mazoreckiego. Najstarszym tłumaczeniem jest wersja 
grecka z około III wieku przed Chr., zachowana w manuskryptach z IV-V 
wieku po Chr.7

Niewątpliwie bezcenne świadectwa hebrajskiego tekstu pochodzą ze 
zwojów znad Morza Martwego. Znaleziono tam bowiem wiele fragmen-
tów omawianej księgi, co wskazuje na jej popularność w środowisku, które 
zgromadziło odnalezione zwoje. Prócz fragmentów pochodzących z nieza-
chowanych w pełni zwojów samej księgi, znaleziono tam też inne teksty 
religijne zawierające wybrane jej passusy. Testiomonia z czwartej groty 
(4QTestimonia) zawierają kilka proroctw, w tym trzy cytaty z Księgi Po-
wtórzonego Prawa. Inne jej fragmenty są też zachowane na znalezionych 
w Qumran filakteriach i mezuzach8 .  

Badania nad zwojami z Qumran wykazały zarówno wyższość, jak 
i uprzedniość chronologiczną (archaiczność) tekstu mazoreckiego nad in-
nymi tradycjami oraz wersjami. Zatem to on stanowi tekst kanoniczny, cho-
ciaż to nie wyklucza analizy świadectw i wariantów tekstualnych oferowa-
nych przez zwoje z Qumran, wersje greckie, a nawet wersje starołacińskie. 
Tłumaczenia starożytne chociaż oferują pewne warianty różniące się od 
tekstu hebrajskiego, to nie są one jednak na tyle znaczące, aby trzeba było 
na ich podstawie zmieniać tekst hebrajski.

Peter Craigie postrzega hebrajski tekst Księgi Powtórzonego Prawa jako 
rodzaj „palimpsestu”, który odzwierciedla różne poziomy praktyk ortogra-
ficznych w trakcie przekazu tekstu. Jednym z najbardziej czytelnych zja-
wisk w tym względzie jest wokalizacja tekstu. To ona wskazuje na „judz-
kie” opracowanie księgi9 . 

6 P . CraiGie, The Book of Deuteronomy (NICOT), Grand Rapids, MI 1976, s. 66; S. Łach, 
Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (Pismo 
Święte Starego Testamentu, t. II, cz. 3), Poznań – Warszawa 1971, s. 70. 
7 D .L . Christensen, Deuteronomy 1-11 (WBC 6A), Dallas, Texas 1998 [Text and Versions 
of Deuteronomy].
8 S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 70-75.
9 P . CraiGie, The Book of Deuteronomy, s. 66-67.
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Niezwykle interesującym epizodem związanym z krytyką tekstu Księ-
gi Powtórzonego Prawa jest deklaracja Mosesa Wilhelma Szapiry z końca 
XIX wieku o odkryciu manuskryptu tej księgi zapisanego, jego zdaniem, 
pismem starohebrajskim. Jednak po jego tragicznej śmierci manuskrypt za-
ginał, a zachowały się jedynie transkrypcje pewnych jego części10 .

Tekst, na którym bazuje opracowanie krytyczne opiera się na trady-
cyjnie przyjętym tekście mazoreckim (MT) opublikowanym w Biblia He-
braica Stuttgartensia, który jest oparty na manuskrypcie z St. Petersburga  
(L; B 19a) pochodzącym z XI wieku11 . 

Przechodząc do kwestii tak zwanych „redakcyjnych”, związanych 
z procesem opracowywania ksiąg biblijnych, trzeba zauważyć, że Deu-
teronomium nie jest samotnym niezależnym dziełem. Księga ta łączy się 
z jednej strony z Pięcioksięgiem12, zamykając go, z drugiej z historią deu-
teronomistyczną (czyli zbiorem Proroków Pierwszych), dla której stanowi 
rodzaj teologicznego klucza. Jej intertekstualne związki z innymi księgami 
biblijnymi są przedmiotem osobnych opracowań. W moim studium jednak 
nie podejmuję szerzej tych zagadnień, ponieważ wychodzą one znacznie 
poza zakres podjętych przeze mnie badań. 

Na zakończenie trzeba poczynić kilka uwag bardziej technicznych. 
Wszystkie daty są datami przed Chrystusem, o ile nie zaznaczono inaczej. 
Czasem, kiedy rzecz dotyczy pogranicza er, zostało to zaznaczone wyraź-
nie (przed – po Chr.). Tłumaczenia cytowanych tekstów biblijnych są prze-
kładami własnymi, czasem wzorowanymi na Biblii Tysiąclecia, wyd. 5. 
W niektórych wypadkach cytat pochodzi z Biblii Tysiąclecia albo z Biblii 
Paulistów i wówczas wyraźnie to zaznaczono. Cytaty i terminy, zaczerp-
nięte z tekstu krytycznego: Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1997), 
najczęściej mają formę zapisu spółgłoskowego, bez mazory. 

Niniejsza publikacja skierowana jest do szerszego grona czytelników 
niż tylko środowisko biblijne i dlatego obok koniecznych form hebrajskich 
używana jest transliteracja połączona z uproszczoną transkrypcją. Spółgło-
ski hebrajskie zostały zapisane za pomocą znaków łacińskich (ב – zawsze 
b, פ – p albo f, צ – c) z wyjątkiem liter, w przypadku których nie było to 
możliwe: ח – h , ט – t , ׁש – š, , ׂש – ś. Litery א i ע zostały oddane znakami 
odpowiednio  i . Samogłoski hebrajskie zostały wyrażone wraz z wskaza-
niem ich długości: ā, a, a, ē, ê, e, e, ī, î, i, ō, ô, o, û, u. W przypadku wystę-

10 D .L . Christensen, Deuteronomy 1-11 [Text and Versions of Deuteronomy]. 
11 Tamże.
12 Szeroki przegląd teorii nt. zob. T . Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie, eg-
zegeza, teologia, wyd. V zmienione i poszerzone, Tarnów 2010, s. 21-46. 
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powania mater lectionis samogłoski otrzymują w zapisie znak  . Litera ה na 
końcu wyrazu, będąca mater lectionis, jest zaznaczona za pomocą litery h. 
Taki zapis pozwala polskiemu czytelnikowi odczytać przybliżone brzmie-
nie hebrajskiego słowa. Ponadto w przypadku kilku terminów i zwrotów 
często używanych, zastosowano dodatkowo transkrypcję uproszczoną, 
„spolszczoną” – sefer, tora, sefer ha-tora, sefer ha-berit – która stosowana 
jest poza kontekstem etymologicznym. 

Z racji merytorycznych, które zostały wyświetlone w opracowaniu (por. 
Cz. I. 3.4.; Cz. III. 4.1.; 4.4.) staram się unikać terminu „autor”, a także „re-
daktor”, najczęściej stosując pojęcie „pisarz”. Czasem jednak używam ter-
minu autor w znaczeniu potocznym, na określenie „piszącego dane słowa”. 

Kolejny problem przedstawia określenie tora, którego treść wyraża się 
w terminach: instrukcja, prawo – nauka. Powszechnie nadużywany termin 
„prawo” – wyrosły na bazie późniejszej preskryptywnej i legalistycznej in-
terpretacji tory (od ok. III w. przed Chr.) – zawęża znaczenie pojęcia tory, 
a także treści pism biblijnych tym terminem określanych (Pięcioksiąg, sefer 
ha-tora). Z tego powodu częściej będę stosować hebrajskie określenie tora 
(sefer ha-tora – „Księga” tory). 

Praca zaplanowana została w trzech częściach, z których pierwsza sta-
nowi ogólne wprowadzenie w kulturę piśmienną starożytnego Bliskiego 
Wschodu z szczególnym uwzględnieniem biblijnego Izraela i Judy. Naj-
pierw jednak przedstawiona zostanie krótka charakterystyka początków pis- 
ma i kultury piśmiennej starożytnego Bliskiego Wschodu ze szczególnym 
uwzględnieniem Mezopotamii, a następnie bardziej szczegółowe przedsta-
wienie dziejów pisma na terenach biblijnego Izraela i Judy, począwszy od 
zapisów klinowych w Kanaanie.

Część druga poświęcona jest Księdze Powtórzonego Prawa, jej termi-
nologii związanej z pisaniem i pismem, wybranym zagadnieniom kultu-
ry piśmiennej ujętej na bazie samego Deuteronomium, a także kwestiom 
pisarskiej kompozycji tekstu księgi. Tradycje deuteronomiczne dotyczące 
„Księgi” tory i kamiennych tablic zostały dodatkowo skonfrontowane z tra-
dycjami pozostałych ksiąg biblijnych. 

Trzecia część zawiera wybrane, ze względu na specyfikę Deuterono-
mium jako „księgi”, zagadnienia kulturowe usytuowane w szerokim kon-
tekście starożytnego Bliskiego Wschodu. Pracę zamyka synteza o charak-
terze teologicznym.



część i 

Wybrane zagadnienia kultury 
piśmiennej na Starożytnym bliSkim 
WSchodzie ze Szczególnym 
uWzględnieniem izraela i judy

Początki i rozwój kultury piśmiennej na obszarze Izraela i Judy zostały przed-
stawione zarówno od strony archeologicznej (w perspektywie historycznej – od 
świadectw pisma klinowego po rozwój piśmienności pisma alfabetycznego  
w VIII-VI w.), jak i na podstawie przekazu biblijnego (kwestie archiwów, pisarzy, 
edukacji – interpretacja danych biblijnych i danych archeologicznych). 

W ramach wybranych zagadnień z zakresu kulturowego kontekstu funkcjo-
nowania zapisów na starożytnym Bliskim Wschodzie podjęty został temat funk-
cji tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu tak zwanych listów bogów 
oraz wiedzy sekretnej. Ponadto podjęte zostały kwestie koncepcji autorstwa oraz 
warsztatu pracy pisarskiej (powielanie, kompilacja, kompozycja, inwencja itd.). 
Osobne miejsce zajmuje przegląd wierzeń i wyobrażeń starożytnej Mezopotamii  
i Egiptu (bogowie, mity, idee), dokonany pod kątem poszukiwań starożytnych idei 
i koncepcji pisania oraz zapisów. 

Pierwszą część niniejszego opracowania zamyka kwestia kluczowa dla dalsze-
go postępowania badawczego. Dotyczy ona oddziaływań kultury pałacowej, wy-
rażonej przez bogate zbiory zapisów klinowych, na późniejszą kulturę Kanaanu, 
w którą wpisuje się Izrael i Juda, ze swoimi pismami biblijnymi. 





1. Wprowadzenie – 
początki pisma i kultury piśmiennej

Znajomość kultur piśmiennych starożytnego Bliskiego Wschodu jest dla 
poznania początków kultury współczesnej o tyle istotna, że – jak pisze Jack 
Goody – „pojawiły się w nich pierwsze zastosowania pisma, początki tra-
dycji pisanej, z której zasadniczo wyrosła Grecja i Europa”1. W przypadku 
biblijnej kultury piśmiennej znaczenie tej znajomości kultur będzie jeszcze 
większe. Księga Powtórzonego Prawa wyrosła z kultury starożytnego Blis- 
kiego Wschodu, w którą wpisuje się kultura biblijnego Izraela. 

Początki piśmiennictwa rozwijały i kształtowały się w Mezopotamii 
i Egipcie, a także na łączącym je terenie, do którego przynależy także Pale-
styna. Wprawdzie „rodzący się” Izrael „wkraczał” w świat już naznaczony 
pismem sylabicznym, ale kultura przeobrażana użyciem znaków alfabe-
tycznych dopiero się kształtowała. 

Powstanie pisma2, a szczególnie jego prapoczątki są przedmiotem licz-
nych badań, a ich efekty można wyrazić za pomocą dwóch hipotez3. Jedna 
to hipoteza pieczęci, a druga to hipoteza tokenów4. Pierwowzór pisma, je-
go wcześniejszą fazę, dostrzega się albo w pieczęciach, albo w tokenach. 

1 J. Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006, s. 32.
2 J.-J.Glassner, The invention of cuneiform. Writing in Sumer, Baltimore 2003, w szczegól-
ności s. 105-130; J.S. CooPer, Babylonian beginnings. The origin of the cuneiform writing 
system in comparative perspective, w: S.D. houston (ed.), The First Writing. Script Inven-
tion as History and Process, Cambridge 2004, s. 71-99.
3 W. soden von, The Ancient Orient. An Introduction to the Study of the Ancient Near East, 
Grand Rapids, MI 1994, s. 31-37.
4 Por . D . sChmandt-Besserat, Two Precursors of Writing. Plain and Complex Tokens, w: 
W. senner (ed.), The Origins of Writing, Lincoln, NE 1989, s. 27-42; Zob. D. sChmandt-
Besseret, An Archaic Recording System and The Origin of Writing (SyrMesS I/2), Malibu 
1977; D. sChmandt-Besserat, How Writing Came About, Austin 1996. 
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W Uruk odnaleziono tabliczki traktowane jako rodzaj dokumentów admini-
stracyjnych, zapisanych za pomocą pisma bardzo archaicznego i ewidentnie 
piktograficznego, z którego następnie rozwinęło się pismo „klinowe”. Ele-
menty graficzne, które mogą wskazywać na etapy poprzedzające powstanie 
pisma dostrzega się także w artefaktach pochodzących z Elamu5 .

Powstanie pisma było między innymi efektem tak zwanej rewolucji 
miejskiej, czyli przemian osadniczych zaistniałych w IV tysiącleciu przed 
Chr., a zarazem realizacją złożonych potrzeb administracji związanych 
z rejestrowaniem danych ekonomicznych6. Pismo w tym pierwszym okre-
sie służyło przede wszystkim w zarządzaniu scentralizowanymi magazy-
nami, a posiadacze zdolności pisarskich, umiejący posługiwać się pismem 
byli zarazem administratorami. Pierwszy udokumentowany system zapisu, 
w pełnym sensie tego słowa znaczeniu, pojawił się w Uruk. Znalezione tam 
tabliczki z zapisami mają charakter administracyjny, bezpośrednio związa-
ny z ekonomicznym zarządzaniem scentralizowanymi agendami (pałac lub 
świątynia). Te archaiczne „teksty” znalezione w Uruk – w trakcie kampanii 
wykopaliskowej w roku 1931 – stanowią efekt rozwoju administracji świą-
tynnej i aż do lat 90-tych XX wieku jedynie w tym kontekście były ana-
lizowane. Dopiero porównanie ich z późniejszymi tekstami o charakterze 
leksykalnym otwarło perspektywy odczytania ich. W konsekwencji można 
stwierdzić, że tak jak badania na temat ekonomii Uruk z okresu 3200-3000 
wykazały kontynuację z tym, co ją poprzedzało, tak badania nad tekstami 
archaicznymi z Uruk wykazały kontynuację z okresami późniejszymi roz-
woju pisma.

Mając do dyspozycji narzędzie operatywne w postaci pisma, wewnątrz 
administracji wyodrębniła się funkcja określana mianem „pisarza” (sumer. 
dubsar, akad . tupšarru, dosłownie „pisarz tabliczek”)7. Był to funkcjona-
riusz administracyjny, który opanował technikę pisania, liczenia i pomiaru 
gruntów, a do tego znał procedury administracyjne. Miejscem aktywno-
ści pisarzy w okresie archaicznym, czyli wczesnym okresie posługiwania 
się pismem, był w zasadzie magazyn, a dokładniej „archiwum” magazynu 
znajdujące się przy pałacu lub świątyni. W tym okresie istniały bowiem te 
dwa centra mające charakter zarówno administracyjny, jak i kumulacyjny 
odnośnie do dóbr ekonomicznych. Pisanie od początku zatem było zinsty-

5 W. von soden, The Ancient Orient, s. 33-34.
6 C.C. smith, The Birth of Bureaucracy, BA 40(1977), s. 24-28.
7 M. liverani, Antico Oriente. Storia società economia, Bari 41999, s. 134; L.E. PearCe, 
The Scribes and Scholars of Ancient Mesopotamia, CANE, vol. IV, s. 2272; CAD, vol. 19, 
s. 151-162. 
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tucjonalizowane i włączone w system struktur władzy i ścisłej biurokracji 
nadzorującej system podatkowy oraz zarządzanie dobrami w świątyniach 
i pałacach8. Pośród tabliczek wyrzuconych na śmietnik w Uruk (warstwa IV- 
-III), dziewięćdziesiąt procent stanowią tabliczki administracyjne, zaś dzie-
sięć procent to teksty leksykalne, które są raczej podręcznym narzędziem 
pracy pisarza niż faktycznym zbiorem o charakterze proto-naukowym9 . 

Przedstawione powyżej zajęcia oraz szeroko pojęta działalność pisar-
ska szybko stawały się coraz bardziej skomplikowane, aż w końcu wy-
magały kompleksowego i specjalistycznego przygotowania. I podobnie 
jak w warsztatach rzemieślniczych można było poznać tajniki zawodu, 
tak pisarzem można było zostać dzięki przygotowaniu, które następowało 
w „szkole” zwanej dosłownie „domem tabliczek” (sumer. edubba; akad. bit 
tuppi)”10. Przekaz umiejętności pisarskich dokonywał się za sprawą „na-
uczycieli” (ummia, ummânu – „uczony, ekspert, mistrz, profesor”11), którzy 
nauczali uczniów trudnej sztuki graficznego i pamięciowego operowania 
zasobem znaków i terminów, następnie znajomości formuł administracyj-
nych i prawnych oraz stylu administracyjnego piśmiennych dokumentów. 
Najpierw „nauczyciele” uczyli w nich swoich „uczniów” setek znaków. 
Świadczą o tym niektóre z odnalezionych tabliczek zawierające zapisy 
o charakterze leksykalnym i mające za cel wsparcie kształcenia pisarskie-
go. Zachowane tabliczki leksykalne, te najbardziej archaiczne i najwcze-
śniejsze, świadczą o istnieniu systemu przekazu wiedzy pisarskiej. Skoro 
wiedza zostaje przekazywana w ramach pewnych ćwiczeń, zatem można 
sugerować istnienie określonego i do pewnego stopnia usystematyzowane-
go procesu jej przekazu. 

Takie długotrwałe przygotowanie i kształcenie sprawiało, że dzięki nie-
mu powstała, uformowała się i wyodrębniła elita administracyjna, kultural-
na i polityczna państwa. Stanowiły ją osoby, które za pośrednictwem słów 

8 M.I. Panosa, The Beginnings of the Written Culture in Antiquity, RDH 6(2004) s. 5-6, 
www.uoc.edu/humfil/articles/eng/panosa0304.html (dostęp 11.02.2011).
9 M. liverani, Uruk la prima città, Bari 1998, s. 80.
10 Por. A.W. sjöBerG, The Old Babylonian Eduba, w: S.J. lieBerman (ed.), Sumerological 
Studies in Honor of Thorkild Jacobsen on this 70th Birthday (AS 20), Chicago 1975, s. 159-
-179; Artykuł przedstawia główne zagadnienia związane z edukacją w staro-babilońskiej 
edubbie (akad. bit tuppi) wraz z terminologią. Zob. też: E. roBson, The Tablet House. 
A Scribal School in Old Babylonian Nippur, RA 95(2001), s. 39-66; H.L.J. Vanstiphout, 
How Did They Learn Sumerian?, JSC 31(1979), s. 118-126.
11 L .E . PearCe, The Scribes and Scholars of Ancient Mesopotamia, s. 2272; D.M. Carr, 
Writing on the Tablet of the Heart. Origins of Scripture and Literature, Oxford 2005, s. 59; 
por. C. Bezold, Babylonisch-Assyrisches Glossar, Heidelberg 1926, s. 40-41.
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pisanych były w stanie nadzorować, kontrolować i kreować rzeczywistość 
społeczno-ekonomiczną.

Od samego niemal początku istnienia pisma, obok tekstów o charakte-
rze administracyjnym pojawiają się teksty „szkolne” albo w pewnym sen-
sie proto-naukowe. Służyły one do przybliżenia adeptom sztuki pisarskiej 
i przekazu systemu zapisu, ale równocześnie stanowiły uporządkowanie 
wiedzy o różnym charakterze. Przybierały one formę list, spisów zarówno 
terminów, jak i przedmiotów. Pomiędzy pierwszymi zapisami, którymi by-
ły zwykłe adnotacje ekonomiczne, a rozbudowanymi tekstami o charakte-
rze literackim pojawiają się zatem spisy uporządkowane według kategorii, 
jak np. zawody, ptaki, rośliny itp.

W czasach Szulgiego (2095-2048 p.n.e.), czyli w okresie panowania III 
dynastii z Ur) zjednoczenie różnych terytoriów i stworzenie państwa o zna-
czących rozmiarach stworzyło warunki dla unifikacji produktów pisarskich 
oraz określenie pewnego standardu jakościowego. Mario Liverani12 twier-
dzi, że to właśnie za panowania Szulgiego powstała rozbudowana grupa 
pisarzy, którzy planowali oraz rejestrowali przedsięwzięcia ekonomiczne 
i redystrybucyjne istniejącego w owym czasie imperium sumeryjskiego. 
Konsekwencją tego było wzmocnienie oraz ujednolicenie tego, co moż-
na już określić kulturą pisarską. Podstawową i zasadniczo instytucjonal-
ną działalnością pisarzy tego okresu było wspieranie organizacji państwa. 
Ale równocześnie właśnie w tym okresie, czyli za panowania III dynastii 
z Ur, wysoki poziom osiągają dwa pozaadministracyjne rodzaje pisarskiej 
działalności, a mianowicie przekaz samej sztuki pisarskiej oraz tworzenie 
literatury. 

W ramach szkoły powstawały „narzędzia działalności pisarskiej”, by-
ły to spisy znaków i słów, a także zawodów, drzew, omenów, zaklęć itd. 
Tworzono z nich prawdziwe słowniki i quasi-encyklopedie, które zawierały 
w formie kanonicznej wiedzę danej epoki.

Szkoła w okresie neosumeryjskim była instytucją związaną ze świąty-
nią, stanowiącą element podstaw administracyjnych państwa. Chodzili do 
niej młodzi z rodzin elitarnych (ensi i inni funkcjonariusze, itd.) i w ten spo-
sób następował przekaz wiedzy w ramach pewnej grupy, a wiedza ta była 
elementem koniecznym, aby podjąć urząd i awansować w karierze urzęd-
niczej. Edukacja była trudna i wymagająca, ale życie w edubbie zaowo-
cowało dziełami literackimi. Podkreślają one konieczność zaangażowania 
w studiowaniu, wskazują na relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, 

12 M. liverani, Antico Oriente, s. 283.
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oraz ukazują perspektywy awansu społecznego. Rozwijała się i kształtowa-
ła w ten sposób kastowość pisarzy, oparta na posiadaniu wiedzy pisarskiej 
nieosiągalnej dla obcych. Ona też zapewniała pisarzom nadzór nad struktu-
rą władzy i ekonomią kraju. 

Szkoła była również w okresie starobabilońskim centrum, z którego 
kultura mezopotamska otrzymywała siłę. Miała charakter konserwatywny, 
przekazując zarówno narzędzia pracy, jak i koncepcje, idee wypracowane 
jeszcze w III tysiącleciu p.n.e. To zaskakujące, że znacząca część sumeryj-
skiej literatury pochodzi ze szkoły w Nippur, z czasu, gdy sumeryjski był 
już językiem martwym13. Ale to właśnie szkoła wydaje się być miejscem, 
gdzie uzyskiwano świadomość nowych problemów. A pierwszym z nich 
jest ostateczne przejście od języka sumeryjskiego do akadyjskiego. Typ 
tekstu zwany sylabariuszem został dostosowany właśnie do tych zmian, 
a przede wszystkim do specyfiki języka akadyjskiego. Chociaż dwujęzycz-
ność nie była nowym zjawiskiem, to jednak w okresie starobabilońskim 
objęła ona całe mezopotamskie dziedzictwo pisarskie, zmuszając struktury 
szkoły do przeformowania i przybrania charakteru dwujęzycznego oraz do 
stworzenia wersji akadyjskiej formuł sumeryjskich. Powstały w ten sposób 
spisy dwujęzyczne, a w pewnym sensie nawet trójjęzyczne. Fakt, że język 
sumeryjski stał się językiem martwym, skłonił pisarzy do odzyskiwania 
i tłumaczenia sumeryjskiego dziedzictwa kulturowego. Powstały tłumacze-
nia interlinearne, zbierano i zapisywano wielkie dzieła literatury sumeryj-
skiej, organizowano nauczanie sumeryjskiego, a bez jego znajomości nie 
można było zostać pisarzem. 

W okresie późnego brązu zostały podjęte próby uproszczenia systemu 
zapisu, które ostatecznie doprowadziły do powstania alfabetu. W oparciu 
o znane dzisiaj źródła można stwierdzić, że dokonały się one na terenie 
Kanaanu, czyli późniejszego terytorium Izraela – Judy. Powstały wtedy 
podstawy i ukształtowane zostały kluczowe elementy teoretyczne alfabe-
tu14 oraz dokonano pierwszych praktycznych aplikacji15. A zatem rozprze-
strzenienie się alfabetu w okresie żelaza było zjawiskiem analogicznym 
do innych przemian, jakie wówczas zaszły. Podobnie jak w przypadkach 

13 Tamże, s. 343.
14 J.F. healey, The Early Alphabet, w:  J.T. hooker (ed.), Reading the Past. Ancient Writing 
from Cuneiform to the Alphabet, London 1990, s. 196-257.
15 J. naveh, Early History of the Alphabet. An Introduction to West Semitic Epigraphy and 
Palaeography, Jerusalem 1987, s. 53-123.
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pozostałych innowacji16, również i ta, dokonała się w późnym brązie, ale 
zasadniczo wpłynęła na kulturę piśmienniczą dopiero w okresie żelaza17 .

Świadkiem i uczestnikiem tworzenia alfabetu był Ugarit. Znalezione 
w tym wielokulturowym centrum tabliczki świadczą o znajomości aż sied-
miu języków i trzech systemów zapisu. Ale najciekawsze odkrycie stanowi-
ły tabliczki pisane klinami używanymi w funkcji znaków alfabetycznych18 . 

Powstanie alfabetu nastąpiło „między” Mezopotamią a Egiptem, przy-
puszczalnie dlatego, że obie wielkie kultury otoczyły swe niezwykłe zna-
ki (kliny i hieroglify) tak wielką czcią i estymą, że nie zdołały przełamać 
tak cennej skądinąd, wielowiekowej tradycji. W Egipcie stosowano święte 
znaki do zapisywania obcych nazw, używając ideogramów na sposób al-
fabetyczny. Ale nie rozwinięto idei alfabetu, nie uproszczono znaków, nie 
rozpowszechniono „techniki szybkiego zapisu”. Sztuka pisania wymagała 
wiedzy i czasu, a były to wymogi kulturowe. 

Rozprzestrzenienie się alfabetu blokowało w okresie późnego brązu 
w dużej mierze istnienie szkół pisarskich oraz administracji pałacowej, 
związanej z przekazywaniem i użyciem systemu klinowego. Alfabet dzię-
ki swej prostocie nadawał się do szerokiego rozpowszechnienia – o wiele 
szerszego, niż złożone pisma ideograficzno-sylabiczne, poznanie których 
wymagało wysiłku i czasu. Właśnie trudność edukacyjna stanowiąca barie-
rę oraz ograniczenia w dostępie do sztuki pisania, zastrzeżonej dla człon-
ków elity, decydowały o zamknięciu środowiska pisarskiego, które chciało 
utrzymać swoje przywileje, tak gdy chodzi o władzę, jak i ekonomię. 

Fenomen zamknięcia i kastowości dobrze ilustruje sytuacja z okresu 
neoasyryjskiego i neobabilońskiego. Wtedy to język aramejski stał się uży-
wanym powszechnie w mowie na przeważających obszarach Syro-Pale-
styny i Mezopotamii, został przyjęty jako oficjalny obok akadyjskiego19 . 

16 S. warner, The Alphabet. An Innovation and its Diffusion, VT 30(1980), s. 81-90.
17 Zob. F.M. Cross, The Invention and Development of the Alphabet, s. 77-90. 
18 Zapisy w siedmiu językach – sumeryjskim, akadyjskim, egipskim, hetyckim, huryckim, 
cypryjsko-minojskim i ugaryckim – wykonywane były najczęściej sylabicznym pismem 
klinowym, ale w przypadku egipskiego pismem hieroglificznym. Kilka zapisów sporzą-
dzono alfabetem klinowym; por. A. Mrozek, Ugarit (Ras Szamra) – w 80-lecie odkryć, 
w: ł. toBoŁa, Cykl Baala z Ugarit. Wprowadzeniem opatrzyli Andrzej Mrozek i Zdzisław 
J. Kapera, Kraków 2008, s. 17; por. A . demsky, M. Bar-ilan, Writing in Ancient Israel 
and Early Judaism, w: Mikra. Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew 
Bible in Ancient Judaism and Early Christianity, ed. M.J. Mulder, Philadelphia – Maas-
tricht 1988, s. 7-8.
19 W.M. sChniedewind, Aramaic, the Death of Written Hebrew, and Language Shift in the 
Persian Period, w: S.L. sanders (ed.), Margins of Writing, Origins of Cultures (OIS 2), 
Chicago 2006, s. 137-148.
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Tymczasem kasta pisarzy w okresie neobabilońskim, broniąc swojej pozy-
cji, zaczęła się posługiwać specyficznymi znaczeniami znaków, wielką ich 
ilością oraz logogramami, a wreszcie wprowadziła prawdziwą kryptografię, 
przede wszystkim w tekstach astrologicznych, medycznych oraz związa-
nych z hepatoskopią20. Celem tych zabiegów było zagwarantowanie sobie 
wyjątkowej pozycji i zablokowanie innym dostępu do wiedzy pisarskiej. 

Nowy sposób pisania (alfabet) nie jest tylko wyrazem rozwoju techni-
ki zapisu, ale wprowadza zmiany o charakterze kulturowym. „Pismo jest 
nie tyle pojedynczym, izolowanym wynalazkiem, który wprowadza nowe 
możliwości, wzbogacając dotychczasowy ich repertuar, ile raczej czynni-
kiem całościowo przekształcającym kulturę […]”21. Dlatego rozprzestrze-
nianie się alfabetu mogło przybrać na sile w momencie, w którym fizyczny 
upadek pałaców przyniósł z sobą zniszczenie archiwów, bibliotek, rozpad 
elity pisarskiej oraz zniknięcie zamawiającego (niemal jedynego) pracę  
pisarską i administracyjną, którym był pałac22 .

Edukacja pisarska w Mezopotamii podlegała zmianom tak, jak cała cy-
wilizacja Dwurzecza. Niemniej jednak w samym procesie nauczania korzy-
stano z wypracowanych wcześniej metod i przyjętych jego etapów. Toteż 
edukację próbuje się przedstawić23 w ramach pięcioczęściowego schematu. 
Pierwszym etapem edukacji było uczenie się sylabicznych znaków używa-
nych do zapisywania zarówno języka sumeryjskiego, jak i akadyjskiego. 
Na drugim etapie uczono się listy słów, najpierw tych prostszych, potem 
bardziej skomplikowanych. Następnym etapem było poznawanie sposo-
bów komponowania wzorcowych dokumentów o różnym charakterze. 
Najpierw były to wzory kontraktów, wykazy rachunkowości czy wzory 
rozliczeń w magazynach. Następnie opracowywano dokumenty bardziej 
skomplikowane, a mniej schematyczne. Czwartym etapem było poznawa-
nie wiedzy przekazywanej za pośrednictwem tematycznych kompendiów. 
Taką stanowił na przykład zbiór omenów czy wróżb. Na ostatnim etapie 
edukacji pisarskiej miało miejsce poznawanie dzieł literackich, w tym lite-
ratury pięknej, czyli najważniejszych utworów składających się na mezo-
potamską tradycję pisarską.

20 M. liverani, Antico Oriente, s. 902.
21 Por. G. Godlewski, Jack Goody, uczony w piśmie, s. 16.
22 M. liverani, Antico Oriente, s. 645.
23 Å . sjöBerG, The Old Babylonian Eduba, s. 159-179; R. hawley, On the Alphabetic Scrib-
al Curriculum at Ugarit, w: R .D . BiGGs, J. myers, M.T. roth (ed.), Proceedings of the 51st 
Rencontre Assyriologique Internationale Held at the Oriental Institute of the University of 
Chicago July 18-22, 2005 (SAOC 62), Chicago 2008, s. 57-67.
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Ten model oddający w sposób schematyczny system edukacji „obowią-
zujący” w Mezopotamii od czasów przynajmniej starobabilońskich, można 
zastosować, choć z zastrzeżeniami, do lokalnych centrów urbanistycznych, 
w których działali pisarze. Co więcej, ten model można porównać na- 
wet do modelu nauczania tych „szkół”, w których miejsce pisma sylabicz-
nego zajął alfabet w formie abjedu (zapisu spółgłoskowego). Miejscem, w 
którym występują obydwa systemy zapisu, był chociażby Ugarit w okresie 
późnego brązu. 

Bogaty ugarycki korpus tekstów daje możliwość weryfikacji czy rady-
kalnie odmienne zasady zapisu sylabicznego i zasady zapisu alfabetyczne-
go oraz odmienna tradycja, pozwalają na kontynuację przynajmniej zasad-
niczej „struktury edukacyjnej”. Jest to pytanie o moment łączący eduka-
cję i kulturę klinową (sylabiczną) oraz alfabetyczną. Jak zauważył Robert 
Hawley24, poszczególne etapy edukacji pisarzy posługujących się pismem 
alfabetycznym odpowiadają etapom składającym się na edukacje pisarzy 
posługujących się pismem sylabicznym (klinowym). Porównanie jednak 
zawartości poszczególnych etapów podkreśla dwuczęściowość procesu 
edukacyjnego. Pierwsze trzy etapy skupiają się na poznaniu podstaw pisma, 
które w przypadku zapisu alfabetycznego jest znacznie prostsze niż pismo 
sylabiczne. Zarówno ograniczona liczba znaków, jak też posługiwanie się 
własnym językiem niosą z sobą redukcję czasową szczególnie pierwszej 
części edukacji. Świadectwa ugaryckie pozwalają utrzymywać, że następne 
etapy należące do części drugiej nie uległy już tak zasadniczym zmianom. 
Adepci pisarscy zapoznawali się ze spisami bóstw, królów, miast, wsi, za-
wodów, imion oraz uczyli się wzorów listów, dokumentów administracyj-
nych i handlowych. A w dalszej części edukacji, w ramach ostatniego etapu 
poznawali, podobnie jak pisarze w Mezopotamii, zbiory omenów, wróżb, 
przepisów medycznych, aby w końcu sięgnąć do literatury pięknej. 

Powyższy podział wskazuje na możliwe poziomy edukacji zarówno pi-
sarzy pisma sylabicznego, jak i alfabetycznego. Pierwsza część edukacji 
określa pierwszy poziom obejmujący naukę podstaw pisma, tymczasem 
druga część prowadzi do osiągnięcia dwóch następnych poziomów: zawo-
dowego oraz wyższego. Część ta stanowi najpierw naukę wiążącą się bez-
pośrednio z zawodem, a następnie – na ostatnim etapie – zaawansowane 
kształcenie przeznaczone dla węższej grupy osób.

Podejmując temat Deuteronomium jako piśmiennego dokumentu Izra-
ela, funkcjonującego w ramach starożytnej kultury, trzeba zacząć od przy-

24 R . hawley, On the Alphabetic Scribal Curriculum, s. 57-67.
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bliżenia zarówno podstaw, jak i tych aspektów piśmiennej kultury starożyt-
nego Bliskiego Wschodu, które będą istotne dla mojego tematu. 

Charakter dostępnych świadectw25 często pozwala jedynie na wnioski 
hipotetyczne. Badanie kultury jako rzeczywistości złożonej, o wielu zależ-
nościach pomiędzy jej dynamicznymi elementami, jest trudne w przypadku 
badań terenowych, prowadzonych „na żywej kulturze”. Co dopiero można 
powiedzieć w przypadku kultury, po której pozostały jedynie fragmenta-
ryczne dane archeologiczne pochodzące jedynie z przebadanych dotąd sta-
nowisk, przypisanych różnym epokom. 

Szczególne znaczenie w badaniach kultury starożytnego Bliskiego 
Wschodu zajmuje analiza tekstów, jakie odnaleziono w różnych miejscach. 
Oczywiście ich zgłębianie wymaga odrębnych metod, uwzględniających 
nie tylko etap odczytania (odszyfrowania) i krytyki samego tekstu, nie tyl-
ko uwzględnienia kontekstu kulturowego, archeologicznego, ale również 
studiów językowych, literackich (biorących pod uwagę także zależności 
między formą a treścią), historycznych, porównawczych itd. W moich ba-
daniach istotne będą te teksty, które nawiązują do pisania jako czynności 
oraz do zapisu jako dokumentu, gdyż odzwierciedlają one związaną z nim 
wiedzę, przekonania i wyobrażenia starożytnych, które są wyrazem okre-
ślonej świadomości i kultury pisma.

Na podstawie dostępnych opracowań i ich źródeł, postaram się przybli-
żyć wybrane aspekty piśmiennej kultury na Bliskim Wschodzie, a na tym tle 
także w Izraelu i Judzie. Trudno byłoby przedstawić pełną charakterystykę 
instytucji pisarza, można jednak spróbować opisać role osób piszących, ich 
status. Można spróbować wskazać i scharakteryzować miejsca służące do 
pisania, do przechowywania pism, do nauki pisania i innej wiedzy związa-
nej z zastosowaniem spisanych tekstów.

W badaniu kultury piśmiennej istotna jest klasyfikacja dokumentów  
(i różnych zapisów) – ze względu na aspekt materialny, ale jeszcze bardziej 
pod kątem ich treści, literackiej formy oraz funkcji społeczno-kulturowych. 
Ważna dla zrozumienia roli zapisu w kulturze będzie znajomość kontek-
stu kulturowego funkcjonowania różnego rodzaju zapisów, ewentualne 
zwyczaje czy rytuały, czynności z zastosowaniem tekstu oraz przekonania 
i wierzenia. 

Odrębną kwestią, niezwykle pomocną w próbach poznania procesu 
opracowania Deuteronomium, jest warsztat pisarski starożytnego pisarza – 

25 Dokumenty piśmienne, które nierzadko stanowią tylko fragment tekstu, wymagają wie-
lowymiarowych badań i pozwalają często tylko na postawienie hipotez.
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począwszy od techniki zapisu, aż po elementy kompozycji tekstu i formy 
literackiej tekstów, która związana jest z rodzajem zapisywanych treści. 
W tym kontekście ważną będzie próba zgłębienia zakresu i wzajemnej za-
leżności twórczej i odtwórczej pracy starożytnego pisarza. 

W pierwszej części opracowania podejmę także kwestie starożytnych 
wyobrażeń i mitów dotyczących początków pisma, przybliżę ówczesne kon-
cepcje autorstwa i „autorytetu” zapisanego tekstu. Osobne miejsce poświęcę 
przekazowi pisemnemu treści niezwykłych, takich jak wiedza zastrzeżona. 
Ostatnia kwestia będzie kluczowa dla wyprowadzanych wniosków w za-
kresie zależności i wpływów kulturowych występujących w Deuterono-
mium. Będzie to pytanie o podstawy i możliwości takich wpływów między 
Izraelem i Judą a państwami w bezpośrednim lub dalszym sąsiedztwie. 



2. izrael i juda – początki 
i rozwój kultury piśmiennej

2.1. dzieje pisma na obszarze izraela i judy26

Podejmując kwestię początków piśmiennictwa w Izraelu i Judzie, trzeba 
zwrócić uwagę na niezwykłą złożoność tematów i problemów nakładają-
cych się na nią. Pierwszy dotyczy procesu zmiany i przekształceń same-
go systemu pisma, który to proces rozpoznany w zasadniczych etapach, 
nie jest jeszcze do końca wyświetlony. Kolejną wartą przybliżenia kwestią 
związaną z początkami piśmiennictwa jest kontekst historyczny, polityczny 
i społeczny, który rzuca wiele światła na warunki i realia kształtowania się, 
funkcjonowania i rozwoju umiejętności pisania. Do najważniejszych zwrot-
nych etapów historii – w odniesieniu do rozwoju piśmiennictwa – należy 
kryzys i zmiany polityczne, etniczne i kulturowe, przynoszące załamanie 
elitarnej kultury pałacowej i dające początek kształtowania się nowego po-
rządku o charakterze politycznym i społecznym. Następny kluczowy czyn-
nik historyczno-polityczno-społeczny, istotny dla poznawania biblijnej ak-
tywności pisarskiej, dotyczy początków kształtowania się „państwowości” 
izraelskiej, wraz z którą rodził się język oraz pismo hebrajskie. 

Do tematów dyskutowanych należy początek pisma hebrajskiego, je-
go wyłonienie się z grupy protokananejskiej, za pośrednictwem pisma  
fenickiego. Kolejnym tematem, będącym przedmiotem sporów, jest za-
kres piśmienności w społeczeństwie IX i VIII w. W końcu temat dyskusji  

26 Określenie „obszar Izraela i Judy” odnosi się również do okresu poprzedzającego po-
wstanie tych organizmów państwowych. Używając samego określenia Izrael, będę przez to 
rozumiała obydwa królestwa, natomiast używając określenia Izrael i Juda będę podkreślała 
ich odrębność kulturowo-polityczną. Niekiedy z perspektywy porównawczej moje badania 
będą wykraczały poza ten obszar i nawiązywały do najbliższych sąsiadów Izraela i Judy. 
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stanowią początki i w ogóle fakt istnienia w Izraelu – Judzie zorganizowa-
nej edukacji . 

Spory wynikają ze złożonych aspektów interpretacji ewidencji archeolo-
gicznej. Zwykła analiza ilościowa odkrytych świadectw nie daje podstaw 
do solidnych wniosków, bowiem zmiany kulturowe wpływają w dużym 
stopniu na miejsca lokalizacji świadectw i na trwałość używanych mate-
riałów piśmiennych. Wystarczy zauważyć, że w okresie kultury pałacowej 
zorganizowane „kancelarie” miast-państw posiadały archiwa, w których 
gromadzone były, na stosunkowo trwałych tabliczkach glinianych, różne 
zapisy. Tymczasem wraz z załamaniem się kultury pałacowej i zarazem po-
wstaniem pisma alfabetycznego zaczęła powstawać znaczna ilość piśmien-
nych zapisów na nietrwałych papirusach i skórach, rozproszona na więk-
szym obszarze kraju. Można sobie łatwo wyobrazić, że odkrycie jednego 
archiwum pałacowego27 przynosi ogromny „dopływ” informacji na temat 
kultury pisanej klinami, gdy tymczasem szukanie świadectw zapisów alfa-
betycznych jest bardziej żmudne i rozproszone, a ponadto nietrwałe mate-
riały piśmienne każą mieć świadomość, że większość zapisanych wówczas 
tekstów już nie istnieje. 

Z racji ograniczeń tego opracowania nie będę przedstawiać ani pełnej 
ewidencji świadectw piśmiennych, ani pełnej ich dyskusji. Przedstawię na-
tomiast zarys początków piśmiennictwa w Syro-Palestynie, kształtowania 
się alfabetu linearnego oraz przegląd opinii dotyczących kwestii początków 
i zakresu piśmiennictwa w Izraelu – Judzie, a także sporu o naukę pisania. 

Z początkami piśmiennictwa, nauczania, a także kształtowania się izra-
elsko-judzkiej wspólnoty społecznej, politycznej i religijnej wiąże się Księ-
ga Powtórzonego Prawa.

2.1.1. pismo klinowe w kanaanie

Na początku trzeba nawiązać do świadectw pisma klinowego w Kana-
anie. Obecność klinowych zapisów uświadamia, że teren ten przed wyło-
nieniem czy ukształtowaniem się organizmów Izraela i Judy był uczestni-
kiem elitarnej i kosmopolitycznej kultury tak zwanej pałacowej. Maria Lu-
isa Uberti wskazuje na „aktywny udział również małych państw [syryjskich 
i palestyńskich] w fascynującym zjawisku kulturowym, jakim był pałacowy 

27 Załamanie kultury pałacowej, a czasem dosłowne zniszczenie miasta – jak w przypadku 
Ugarit – grzebiąc, paradoksalnie zachowało starożytne archiwa.
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internacjonalizm”28. Marc Van De Mieroop wskazuje na istnienie na oma-
wianym terenie wielu takich małych organizmów mających charakter mia-
sta-państwa. „W drugiej połowie II tysiąclecia w Syro-Palestynie istniało 
mrowie maleńkich państewek29, a potężni sąsiedzi z północy, wschodu i po-
łudnia – Hatti, Mittani i Egipt – walczyli między sobą o kontrolę nad nimi. 
[…] Tamtejsze pałace zatrudniały skrybów, którzy prowadzili ich rachunki 
i korespondencję międzynarodową. […] Międzynarodowa korespondencja 
odnaleziona w Amarnie pokazuje, jak rozpowszechniona była w Syro-Pa-
lestynie znajomość sztuki pisarskiej”30. Najbardziej poznanym dzisiaj przy-
kładem tej kultury, w tak bliskim sąsiedztwie trenów późniejszego Izraela 
i Judy, stało się – za sprawą odkryć zapoczątkowanych w 1929 roku – Uga-
rit (dzisiaj Ras Szamra). „Szczególnie znaczące z punktu widzenia kultu-
rowego, łączącego wszystkie kraje kananejskie, są tabliczki, na których (za 
pośrednictwem mitów i legend przekazywanych przez długi czas ustnie, 
a zapisanych w tym okresie) zostało oddane poczucie niepokoju osób roz-
ważających kondycję ludzką oraz zostały przedstawione instytucje króle-
stwa, a także kult królewskich przodków”31 . 

M. Van De Mieroop, analizując świadectwa piśmienne Syro-Palestyny 
(drugiej połowy II tysiąclecia), zauważa, że nie posiadamy wielu zasobów 
tekstów, poza wyjątkami odkrytych archiwów pałacowych, świątynnych 
i prywatnych z trzech północnych miast: Ugarit, Alalakh i Emar. Zarazem 
jednak korespondencja międzynarodowa z Tel Amarny w Egipcie świadczy 
o powszechnej znajomości i używaniu pisma w miastach, takich jak: Hazor, 
Megiddo, Gezer, Beth Szean, Pella, Szechem, Gaza, Jerozolima32. Toteż 
historyk każe mieć pewność, że dalsze prace wykopaliskowe przyniosą dal-
sze odkrycia33 . 

28 M.L. uBerti, Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 
2010, s. 143.
29 Źródła amarneńskie ukazują Palestynę jako podzieloną na miasta-państwa walczące mię-
dzy sobą, ale będące pod zależnością egipską. Tzw. Stela Izraela – na której po raz pierwszy 
wymienia się plemię Izraela – odnosi się do militarnej akcji Merenptaha jako odpowiedzi 
na bunt Aszkelonu i Gazy; tamże, s. 150.
30 M. van de mierooP, Historia Starożytnego Bliskiego Wschodu ok. 3000-323 p.n.e., Kra-
ków 2008, s. 167-168. Większość z tekstów, jakie zostały znalezione, zostało spisanych pis- 
mem klinowym, w języku babilońskim, ale z wyraźnymi wpływami języków semickich. 
31 M.L. uBerti, Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 148.
32 Por . R . hess, Literacy in Iron Age Israel, w: V.P. lonG, D.W. Baker, G.J. wenham (ed.), 
Windows into Old Testament History, Grand Rapids, MI – Cambridge, U.K. 2002, s. 84.
33 M. van de mierooP, Historia Starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 167-168.
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Świadectwa pisma klinowego znalezione tylko w samym Kanaanie, 
w różnych miastach, liczą 91 obiektów pozyskanych z 28 stanowisk34. Są 
wśród nich pieczęcie cylindryczne, kamienne stele królewskie, gliniane 
modele wątroby, różne naczynia lub ich części oraz zapisy na glinianych 
tabliczkach. Tabliczki zawierają teksty literackie (np. Gilgamesz z Megid-
do), listy, teksty administracyjne, królewskie inskrypcje, prywatne zapi-
sy dedykacyjne, zapisy leksykalne (fragmenty), szkolne ćwiczenia, zapisy 
matematyczne, teksty magiczne i medyczne. Zapisy te wykonano w języku 
akadyjskim, w jego różnych odmianach, od standardowego akadyjskiego 
Mezopotamii po lokalne dialekty z cechami zachodnio-semickimi35. Trzy 
teksty zapisano alfabetycznym pismem klinowym (w „południowej” wersji 
znanej z Ugarit), kilka tekstów „akademickich” zapisano w języku sume-
ryjskim. Wszystkie te teksty klinowe z terenu Kanaanu pochodzą z okresu 
od środkowego brązu aż do okresu żelaza36 . 

Tabliczki z okresu późnego brązu stanowią połowę zbioru. Wiele z nich, 
pod względem systemu zapisu, ukazuje niezależność od Mezopotamii, 
a podobieństwa do zapisów z archiwów w Tel Amarna37, co nasuwa wnio-
sek o bliskich kontaktach z pisarskimi tradycjami imperium egipskiego 
raczej niż kassycką Babilonią czy państwem średnioasyryjskim. Z drugiej 
strony autorzy podkreślają, że zapisy o charakterze naukowym (np. listy 
leksykalne) świadczą o żywym kontakcie z rozwijającą się mezopotam-
ską tradycją pisarską. Co więcej, wśród tekstów znaleziono także całkiem 
„niekanoniczne” (odbiegające od uznanych i przyjętych standardów) listy 
leksykalne zawierające zachodnio-semickie ekwiwalenty wybranych su-
meryjskich i akadyjskich słów, co z kolei może świadczyć o aktywności 
twórczej kananejskich pisarzy38 . 

34 Dane na podstawie opracowania: W. horowitz, T . oshima, S. sanders, Cuneiform in 
Canaan. Cuneiform Sources from the Land of Israel in Ancient Times, Jerusalem 2006; por.  
W. horowitz, T . oshima, S. sanders, A Bibliographical List of Cuneiform Inscriptions 
from Canaan, Palestine/Philistia, and the Land of Israel, JAOS 122(2002), s. 753-766. 
35 „…local «creolized» Akkadian with West Semictic features”; W. horowitz, T . oshima,  
S. sanders, A Bibliographical List of Cuneiform Inscriptions, s. 754. 
36 W. horowitz, T . oshima, S. sanders, Cuneiform in Canaan, s. 4-7.
37 „In terms of the writing system, the Late Bronze Age cuneiform tablets exhibit true inde-
pendence from Mesopotamia. The hand of almost all the tablets shows affinities with the 
hand of the Amarna Archives […]”; tamże, s. 17.
38 Por. tamże, s. 17-18. E. von Dassow analizuje zapisy, które są wielojęzyczne, jak np. 
fragmenty leksykalne z Afek czy Aszkelonu. Interpretuje je albo jako świadectwa prób 
systematycznego nauczania języków zapisywanych klinami, albo jako próbę systematyzo-
wania zapisu języka kananejskiego pismem klinowym; por. E. von dassow, Canaanite in 
Cuneiform, JAOS 124(2004), s. 672.
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Z okresu neoasyryjskiego pochodzą głównie fragmenty steli i zapisów 
upamiętniających podboje, oraz dokumentów administracyjnych z czasu 
asyryjskiej okupacji39. W tym samym okresie język akadyjski z jego zapi-
sem klinowym, jako podstawowy środek komunikacji, stopniowo zaczyna 
być zastępowany językiem aramejskim i językami lokalnymi zapisywanymi 
już pismem alfabetycznym. Z okresu po upadku Asyrii pochodzi już tylko 
pięć tekstów (o pewnej datacji), datowanych na okres perski, które kończą 
czas pisma klinowego w Kanaanie. Nie ma natomiast pewnych (co do data-
cji) piśmiennych świadectw z czasu babilońskiego panowania nad Judeą i jej 
sąsiadami, co kontrastuje z okresem podboju asyryjskiego40. Jest to zgodne 
z zachodzącymi zmianami, bowiem wówczas pisano już pismem alfabetycz-
nym (w Babilonii posługiwano się w tym celu alfabetem aramejskim). 

Wśród zebranych świadectw pisma klinowego w Kanaanie, znajdują się 
trzy zapisane alfabetycznym pismem klinowym, oddającym język zachod-
nio-semicki, pochodzące z XIII-XII w.41

2.1.2. palestyna po okresie wieków ciemnych

Konfiguracja społeczno-polityczna regionu Syrii i Palestyny uległa za-
łamaniu i rozpadowi w XII w. (Ugarit ostatecznie upadł w XIII w.) pod 
naporem inwazji Ludów Morza, czego świadectwa znajdują się w egip-
skich źródłach (w korespondencji z obleganymi i niszczonymi miastami-
państwami), ale być może także z powodu załamania się systemu ekono-
miczno-społecznego kultury pałacowej, w ramach której ogromne rzesze 
ludzi mieszkających w miastach-państwach utrzymywały się z wymusza-
nej pracy stosunkowo niewielkiej liczby ludzi żyjących w okolicznych 
wsiach. Historycy mówią o powszechnym kryzysie i o nastaniu „wieków 
ciemnych”. Niewiele wiadomo o wiekach XII-X, bowiem był to czas ubo-
gi także w świadectwa pisane, gdyż podupadłe pałace już nie utrzymywa-
ły pisarzy do zarządzania scentralizowaną administracją i utrzymywania 
stosunków kosmopolitycznych. Chociaż w niektórych regionach pała-

39 W. horowitz, T . oshima, S. sanders, Cuneiform in Canaan, s. 19.
40 Tamże, s. 23-24.
41 Trzy zapisy z Kanaanu, wykonane alfabetem klinowym: 1) tabliczka w kształcie główki 
siekiery z Bet Szemesz z XIII w. z zapisem zinterpretowanym jako alfabet; 2) tabliczka 
z XII w., z Taanach (na pd. wsch. od Megiddo), zawierająca zapis o uregulowaniu opłaty 
lub długu; 3) napis na ostrzu noża informujący, do kogo ten należy, z XIII-XII w., znalezio-
ny obok wyschniętego koryta Nahal Tabor; por. S. sanders, Alphabetic Cuneiform Texts, 
w: W. horowitz, T . oshima, S. sanders, Cuneiform in Canaan, s. 157-166.



42 Wybrane zagadnienia kultury piśmiennej...

ce zachowały część dawnych wpływów i tam biurokracja jeszcze trwała  
(w Asyrii, Babilonii), to jednak „nawet w Babilonii, regionie o najstarszej 
i najsilniejszej literackiej tradycji, pisarska aktywność wykraczająca poza 
sporządzanie pojedynczych dokumentów pojawiła się z powrotem dopiero 
w połowie VIII wieku”42 . 

Pomimo tego załamania i zerwania w wielu regionach z tradycją pa-
łaców, nadal istniała nić kontynuacji, także w Kanaanie. Przetrwały z ja-
kiegoś powodu portowe miasta na północy, co pozwoliło podtrzymywać, 
w pewnym stopniu, ciągłość kulturową43 . 

Wynalazkiem, który w tym czasie powstawał i także wpływał na po-
czątek zmian kulturowych w zakresie uzbrojenia, rolnictwa, rzemiosła  
i z kolei ich dalszych następstw, był nowy sposób wytapiania żelaza (XII-
-XI w.) dający produkt twardszy od dominującego dotąd brązu – pierwszą 
stal i zarazem otwierający nową epokę – żelaza44 . 

2.1.3. próby prowadzące do alfabetu

Jednocześnie kształtowany był nadal wynalazek, jaki rozwinął się, prze-
trwał i zmienił kulturę piśmienną przyszłego świata – linearne pismo alfa-
betyczne. Początki historii alfabetu nie są do końca wyświetlone. 

Z drugiego tysiąclecia pochodzą świadectwa kilku różnych zapisów 
o charakterze alfabetycznym, które świadczą, że był to czas bogaty pod 
względem eksperymentów dotyczących pisma45. Początki rozwoju pisma 
alfabetycznego sięgają początku drugiego tysiąclecia. Jako najstarsze świa-
dectwo przyjmuje się zapis z Wadi El-Hol (pustynia w wschodnim Egip-
cie)46. Do najstarszych świadectw pisma alfabetycznego należy też niewiel-
ki zbiór (45) zapisów z Serabit el-Khadem (al-Khadim) na półwyspie Sy-
najskim z ok. 1500 r. (niektórzy chcą wcześniejszej datacji – ok. 1800 r.)47 . 

42 M. van de mierooP, Historia Starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 203, 206-207.
43 J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission. The Production of Liter-The Production of Liter-
ary Documents in Iron Age Judah and the Composition of the Hebrew Bible, University 
of Michigan 2008, http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/58435/1/jfletcha_1.pdf 
(dostęp 15.03.2010), s. 166.
44 Por. M. van de mierooP, Historia Starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 207.
45 Por. B.P. Powell, Writing, s. 185. 
46 Nieodszyfrowany zapis o charakterze alfabetycznym potwierdza związki z pismem egip-
skim; por. W.M. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 38.
47 Zinterpretowany jako dialekt kananejski (proto-synaicki), pismo alfabetyczne o cha-
rakterze piktograficznym, które rozwinięte zostało pod wyraźnymi wpływami egipskimi. 
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Protokananejskie zapisy, datowane na XIII-XII w. (głównie fragmenty 
naczyń), pochodzą z Izbet Sartah (m.in. abecedariusz), Qubur El-Walay-
dah (al-Walaida), Lachisz, Bet Szemesz, Khirbet Raddana (napis na uchu 
amfory), Sarepty. Ostatnie świadectwa zapisów przedfenickich pochodzą 
z XII-XI w., z El-Khader (al-Khadr) koło Jerozolimy (groty strzał) i z By-
blos (naczynia)48. Ponadto kilkanaście innych fragmentów zapisów pocho-
dzi z XV-XIII w.49 

Równocześnie na terenie Palestyny w Gezer, Szechem i Lachisz (sztylet 
z napisem) odnaleziono krótkie napisy, datowane na ok. XIII-XII w. Są one 
zapisane klinowym pismem alfabetycznym, które jest dobrze znane z wy-
kopalisk z Ugarit50 . 

Alfabet klinowy

Chociaż pierwsze znane alfabetyczne pismo miało charakter linearno-
-piktograficzny, z pewnymi analogiami do egipskiego systemu, to jednak 
w wiekach XIV-XIII w Syro-Palestynie pisano także alfabetem klinowym. 
Największe znane zasoby pism zanotowanych klinowym alfabetem pocho-
dzą z Ugarit (m.in. abecedariusz51 z XIV w.) i świadczą o szerokim zastoso-
waniu tego pisma. Zapisano w ten sposób poezję i mity, dokumenty admi-
nistracyjne i listy. Co więcej, w Ugarit posługiwano się różnymi wersjami 
alfabetu klinowego52. Znaleziono też tabliczki biskrypturalne – sylabiczne 

Datacja jest dyskutowana. Pochodzenie 45 znalezionych tu zapisów wyżłobionych na ka-
miennej powierzchni, wiązane jest z istniejącą wówczas w pobliżu kopalnią turkusów. Być 
może zapisy pochodzą one od Hyksosów, kontrolujących w XVII-XVI w. wschodni Egipt 
i Palestynę; por. A . demsky, M. Bar-ilan, Writing in Ancient Israel, s. 7; A. lemaire, Writ-
ing and Writing Materials, w: ABD, vol. 6, s. 1000; W.V. davies, Egyptian Hieroglyphs, 
w: Reading the Past. Ancient Writing From Cuneiform to the Alphabet, Introduced by J.T. 
hooker, California 1990, s. 129-132; W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, CANE, 
vol. IV, s. 2381-2382.
48 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 35-40; W. whitt, The Story of the Semitic 
Alphabet, s. 2382-2383; M. liverani, Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela, War-
szawa 2010, s. 60.
49 Por. J.D. seGer, The Gezer Jar Signs. New Evidence of the Earliest Alphabet, w: C.L. 
meyers (ed.), The Word of the Lord Shall Go Forth. Essays in Honor of David Noel Freed-
man in Celebration of His Sixtieth Birthday, Winona Lake, s. 477; J. naveh, Early History 
of the Alphabet, s. 26-27.
50 J.D. seGer, The Gezer Jar Signs, s. s. 477.
51 Abecedariusz – spis liter zapisanych w ich przyjętym i utrwalonym porządku.
52 Alfabety te posiadały 21, 28 albo 30 znaków (XV-XIII w.); M. dietriCh, O . loretz, The 
Cuneiform Alphabets of Ugarit, UF 21(1989), s. 101-111.
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i alfabetyczne53. Toteż Alan Demsky uważa za prawdopodobne iż alfabe-
tyczne pismo klinowe było rozpowszechnione wśród pisarzy kananejskich, 
zwłaszcza że w Ugarit znaleziono także listy z innych miast Kanaanu,  
a w kilku miejscach Kannanu zapisy sporządzone alfabetem klinowym54 .

Jednak alfabet klinowy i pismo wygasły wraz ze zniszczeniem Ugarit 
ok. 1200 roku i okresem wstrząsów, nieco później również na południu 
Kanaanu55. Tymczasem uproszczony alfabet linearny (stosujący 22 znaki) 
używany był nadal w Fenicji i Palestynie w okresie żelaza. 

Pismo proto-kananejskie i jego pochodne

Joseph Naveh charakteryzuje pismo protokananejskie jako: ukształto-
wane ok. 1700 r. przez Kananejczyków z pewną znajomością pisma egip-
skiego; posiadające system liter reprezentujących spółgłoski (początkowo 
27, a do XIII w. zredukowane do 22); o literach będących znakami pik-
tograficznymi (stopniowo upraszczanymi i przechodzącymi w znaki line-
arne) o wartościach akrofonicznych (większość); o nieustalonym kierun-
ku zapisu (od prawej strony, od lewej, wertykalnie, bustrofedon56). Pismo 
z połowy XI w., o ustalonym porządku 22 liter i przyjętym kierunku zapisu 
od prawej strony, określane jest już jako fenickie57. Alfabetyczne pismo li-
nearne rozpowszechniło się w Syro-Palestynie i stało się jedynym stosowa-
nym pismem w wiekach X-VIII (być może już w XI w.). 

Z pierwotnego tzw. protokananejskiego alfabetu powstały następnie al-
fabety pochodne: protoarabski, wczesno-grecki58, fenicki, a za jego pośred-
nictwem aramejski i hebrajski59. W Syro-Palestynie pierwszego tysiąclecia 

53 Zob. I. M. rowe, Syllabic and Alphabet Texts, UF 28(1996), s. 457-462.
54 Por. punkt dot. świadectw pisma klinowego w Kanaanie.
55 Por . A . demsky, M. Bar-ilan, Writing in Ancient Israel, s. 7-8.
56 Boustrophedon – kierunek zapisu biegnący na przemian z prawej do lewej i z lewej do 
prawej; por. W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, s. 2381.
57 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 42. Niektórzy rozróżniają alfabetyczne pismo 
protokananejskie (reprezentowane przez pierwsze bardziej piktograficzne zapisy, sprzed 
1400 r.) i staro-kananejskie (bardziej linearne z ok. 1400-1050 r.); por. J.N. whisenant, 
Writing, Literacy, and Textual Transmission, s. 121.
58 Alfabet został przejęty w Grecji być może w IX-VIII w. poprzez tereny Fenicji lub Syrii. 
Niektórzy chcą tę datę przesunąć na rok 1200; M. van de mierooP, Historia Starożytnego 
Bliskiego Wschodu, s. 207-208; M.L. uBerti, Wprowadzenie do historii starożytnego Bli-
skiego Wschodu, s. 155.
59 J. Naveh przedstawia drzewo genealogiczne ukazujące pochodzenie i rozwój wcze-
snych pism alfabetycznych; J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 10; zob. podobne 
schematy graficzne: B.G. triGGer, Writing Systems. A Case Study in Cultural Evolution,  
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używano pisma fenickiego, hebrajskiego i aramejskiego60. Pismo aramej-
skie61, które stało się międzynarodowym środkiem komunikacji na staro-
żytnym Bliskim Wschodzie, przeniknęło na tereny pisma klinowego, do 
Mezopotamii pod koniec IX w62 . 

Wynalazek alfabetu przypisano Fenicjanom, gdyż za sprawą pisma 
fenickiego dotarł do Europy. Herodot w V w. przed Chr. informował, że 
Grecy63 przejęli alfabet właśnie od Fenicjan, ale opinie wśród starożytnych 
pisarzy na temat, skąd Fenicjanie przejęli alfabet, były różne64 .

w: S.D. houston (ed.), The First Writing: Script Invention as History and Process, Cam-
bridge 2004, s. 62; A. demsky, M. Bar-ilan, Writing in Ancient Israel, s. 6.
60 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 53.
61 Aramejczycy stanowili grupą etniczną, która dochodzi do znaczenia w okresie przemian 
polityczno-społecznych „ciemnych wieków”, natomiast przed 1200 r. byli prawdopodobnie 
ludem pasterskim na terenach północnej Syrii. Podporządkowali sobie wiele miast, zacho-
wując organizację plemienną i w IX w. zyskali polityczną przewagę w Syrii. Dotarli też do 
Asyrii i Babilonii, wpływając na tradycje kulturowe. Ludność zaczęła mówić po aramejsku 
i choć akadyjski pozostawał jeszcze językiem urzędowym, to na reliefach z czasów Asyrii 
przedstawiani są pisarze dwóch kategorii – jedni z glinianą tabliczką, drudzy ze zwojem. 
Chociaż zwoje nie przetrwały w materiałach archeologicznych, przyjmuje się, że pisano 
na nich alfabetem aramejskim właśnie; por. M. van de mierooP, Historia Starożytnego 
Bliskiego Wschodu, s. 209-210.
62 M.L. uBerti, Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 155.
63 Grecy są często przedstawiani jako twórcy pierwszego „prawdziwego” alfabetu (ok. 
800-775 r. przed Chr.), gdyż te znaki, które nie były potrzebne do zapisu spółgłosek, wy-
korzystali do zapisu samogłosek; por. B.G. triGGer, Writing Systems, s. 57. Ale J. Naveh 
nie zgadza się z taką oceną, bowiem grecki system był tylko ulepszeniem alfabetu spół-
głoskowego, jakim był zapis protokananejski. Istotą wynalazku był jednak wypracowa-
ny – prawdopodobnie w Kanaanie – system niewielkiej liczby znaków (22) linearnych 
w utrwalonym porządku alfabetycznym; por. J. naveh, Early History of the Alphabet,  
s. 11. Interpretowanie przez I.J. Gelba zapisu protokananejskiego (i jego pochodnych, np. 
fenickiego, hebrajskiego czy aramejskiego) jako zapisu o charakterze sylabicznym, prze-
czy samej istocie wynalazku, jakiego dokonano. W alfabecie protokananejskim doszło do 
„uwolnienia” znaków od nadmiaru dźwięków. W zapisie sylabicznym każda spółgłoska 
była reprezentowana aż przez kilka znaków odpowiadających różnym złożeniom tej spół-
głoski z samogłoskami. Tymczasem w alfabecie protokananejskim żadnemu znakowi nie 
odpowiadała już sylaba. Ponieważ jednak brakuje w nim znaków odpowiadających samo-
głoskom, można nazwać go niepełnym (czasem używa się nazwy abjed), ale nie można 
odmawiać mu miana alfabetu; por. I.J. GelB, A Study of Writing, Chicago 1963, s. 72-80, 
122nn; por. J.F. healey, The Early Alphabet, s. 203.
64 Według różnych przypuszczeń, alfabet miałby się wywodzić z Asyrii, Egiptu albo z pisma 
hetyckiego lub z Cypro-Minojskiego; por. J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 23. 
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2.1.4. pismo hebrajskie

Świadectwa archeologiczne

Kalendarz z Gezer (niewielka płytka wapienna, zapis ma charakter rol-
niczego kalendarza) uważany jest za pierwsze świadectwo zapisu Hebraj-
czyków (X albo IX w.)65, ale pismo to nie posiada jeszcze odrębnych cech 
pisma hebrajskiego. Przypomina ono pismo fenickie z X w. (por. np. zapisy 
z Byblos)66. Jako pierwsze świadectwa alfabetu hebrajskiego wskazuje się 
moabicką stelę Meszy (gloryfikującą czyny króla) i fragmenty wyżłobio-
nej w kamieniu inskrypcji z Kerak (niewielki ciemnego bazaltu fragment 
z trzema liniami zapisu)67 wspominającej ojca Meszy Kemoshyat z końca 
IX w. Chociaż język steli jest moabski (bliski hebrajskiemu), to pismo jest 
hebrajskie, na co wskazują charakterystyczne cechy zapisu liter. Inskrypcja 
reprezentuje pierwszy etap hebrajskiej tradycji pisarskiej. Inne świadectwa 
hebrajskiego pisma z późnego IX w. (ok. 800 r.) pochodzą z odkryć w Kun-
tilet Ajrud (zapisy wotywne pisane atramentem na kamiennym naczyniu)68 . 
Do świadectw z VIII w. należą: wyżłobiona kamienna inskrypcja z kanału 
Siloam69, zapis królewskich sług Uziasza i Ahaza70, fragmenty zapisów na 
kości słoniowej z Nimrud w Asyrii (łup zabrany z Samarii)71 . 

Są także dowody świadczące o powszechnym stosowaniu papirusu – 
gliniane odciski pieczęci („bulle”), znajdujące się niegdyś na pieczętowa-
nych dokumentach papirusowych (np. 17 odcisków pieczęci z Lachisz). 
Wyjątkowym zapisem na papirusie, który przetrwał jest fragment palimp-
sestu z Wadi Murabaat72 . 

Innymi świadectwami, które oparły się upływowi czasu są grawerowane 
pieczęcie, zapisy atramentem na naczyniach i skorupach, a także rylcem 
na miękkiej glinie przed wypaleniem. Naczynia najczęściej nosiły zapis 
o przynależności do osoby albo odcisk pieczęci właściciela, albo określenie 
miary ich pojemności73 .

65 Por . E . lipiński, Najstarsza inskrypcja hebrajska, StJud 14(2011) nr 1, s. 147.
66 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 65; KAI, nr 182.
67 El Kerak k. Wadi el-Kerak (Jordan); por. E .A . knauf, Kerak, w: ABD, vol. 4, s. 22-24.
68 A . demsky, M. Bar-ilan, Writing in Ancient Israel, s. 9; J. naveh, Early History of the 
Alphabet, s. 65-69.
69 KAI, nr 189.
70 A . lemaire, Schools and Literacy in Ancient Israel and Early Judaism, w: L. perdue 
(ed.), The Blackwell Companion to the Hebrew Bible, Oxford 2001, s. 208.
71 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 69.
72 Tamże, s. 70-71.
73 Tamże.
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W 2005 r. zrobiło się głośno o hebrajskim abecedariuszu z Tel Zayit74, 
datowanym na X w., który miał wskazywać na wcześniejsze początki he-
brajskiego pisma, niż dotąd sądzono75. Jednak Christopher A. Rollston 
przeprowadził analizę porównawczą zapisu w odniesieniu do wczesnych 
świadectw hebrajskich i fenickich i podważył „hebrajskość” abecedariu-
sza na rzecz pisma fenickiego76. W 2008 r. znaleziono w Chirbet Qeyafa 
(Qejafa; k. doliny Elah) kolejny zapis z X w.77 i początkowo też wskazy-
wanym jako zapis hebrajski. Szczegółowa analiza nie wykazała cech pisma 
hebrajskiego, inskrypcja jest zapisana znakami alfabetu protokananejskie-
go78. Wprawdzie Edward Lipiński określa ostrakon z Chirbet Qeyafa jako 
najstarszą inskrypcję hebrajską, ale nie ze względu na litery (które repre-
zentują „późną odmianę pisma proto-kananejskiego”) tylko ze względu na 
starohebrajski język zapisu79 .

Problem dywersyfikacji zapisu 

J. Naveh, analizując świadectwa epigraficzne z IX w., określił ich przy-
należność etniczną. Uważa, że zachodniosemickie alfabety – fenicki, ara-
mejski, hebrajski – które są w X w. prawie nierozróżnialne, już w IX w. wy-
kazują dostrzegalne różnice80. J. Naveh przeprowadził szczegółową analizę 
porównawczą charakterystycznych cech zapisu wybranych liter języków 
fenickiego, aramejskiego i hebrajskiego81 . 

74 Zob. R.E. taPPy, P .K . mCCarter, M. lundBerg, B. zuckerMan, An Abecedary of the 
Mid-Tenth Century from the Judean Shephelah, BASOR 344(2006), s. 5-46.
75 R.S. hess, Writing about Writing. Abecedaries and Evidence for Literacy in Ancient Is-
rael, VT 56(2006), s. 346.
76 Ch.A. rollston, The Phoenician Script of the Tel Zayit Abecedary and Putative Evidence 
for Israelite Literacy, w: R. taPPy, P .K . mCCarter (ed.), Literate Culture and Tenth-Cen-
tury Canaan, s. 61-96.
77 Por . A . yardeni, Further Observations on the Ostracon, w: Y. garfinkel, S. Ganor, Kh-
irbet Qeiyafa Vol. 1. Excavation Report 2007-2008, Jerusalem 2009, s. 259-260; H. misGav,  
Y. garfinkel, S. Ganor, The Ostracon, w: Y. garfinkel, S. Ganor, Khirbet Qeiyafa, s. 243-
257; P. nowoGórski, Powstanie pisma hebrajskiego i jego kulturowe znaczenie, w: K Pi-
larczyk (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. V (StJud Suppl. 4),  
s. 116.
78 Zob. B. BeCkinG, P . sanders, De inscriptie uit Khirbet Qeiyafa: een vroege vorm van sociaal 
besef in Oud-Israël?, NedThT 64(2010), s. 238-252 z dokładną analizą tekstu inskrypcji .
79 E . lipiński, Najstarsza inskrypcja hebrajska, s. 147. 
80 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 89-100; por. W.M. sChniedewind, How The 
Bible Became A Book, s. 47, 89-96; P. nowoGórski, Powstanie pisma hebrajskiego, s. 117.
81 Comparative Aspects of the Phoenician, Hebrew and Aramaic Scripts; zob. J. naveh, 
Early History of the Alphabet, s. 89-100; por. A.R. millard, An Assessment of the Evidence 
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Ale nie wszyscy są przekonani, że można te zapisy odróżnić w tym 
okresie i że już w IX w. nastąpiły tak daleko posunięte zmiany o charakte-
rze ewolucji i dywersyfikacji. Niektórzy badacze interpretują występujące 
wówczas różnice jako indywidualne, charakterystyczne dla poszczegól-
nych pisarzy czy „szkół pisarskich”82 . 

Paleograf Christopher A. Rollston także przeprowadził szczegółową 
analizę zapisów starohebrajskich. Dostrzegł i opisał on wyraźny stopnio-
wy rozwój zapisu, który – według jego oceny – ulegał dywersyfikacji od 
początku IX w. Co więcej, Ch.A. Rollston uważa, że nie tylko kształt liter, 
odległości w zapisie, kierunek, ale także ortografia wykazują stopniowy 
rozwój odrębnej tożsamości piśmiennej83 .

Problem dywersyfikacji w zapisie wiąże się z szerszą kwestią rozwoju 
języka, który jest jednym z wyznaczników kształtowania się tożsamości 
etnicznej. Pojawienie się alfabetycznego pisma jeszcze silniej wpływało na 
kształtowanie języka. Z drugiej strony zastosowanie w szerszym zakresie 
alfabetycznego pisma, wiązało się z jego podziałem na dialekty i pisma 
o charakterze etnicznym84 . 

Gdy Izraelici nastali w Palestynie, stali się naturalnymi spadkobiercami 
stosowanego tu alfabetu. „Wartości kulturowe, które Hebrajczycy przyję-
li od mieszkańców Kanaanu po podboju ziemi, zawierały sztukę pisania. 
To wydarzenie miało miejsce w XII lub XI wieku przed Chr.; przez okres 
około 200 lat Hebrajczycy pisali pismem, które było używane przez ich ka-
nanejskich lub fenickich sąsiadów”85. Pisząc te słowa, J. Naveh przyjmuje 
za punkt odniesienia przedstawioną w Księdze Jozuego historię podboju 
Kanaanu przez Izraelitów86. Niezależnie jednak od tego, jak sobie wyobra-
żamy dzieje początków Izraela, można stwierdzić, że stał się on naturalnym 
spadkobiercą tradycji protokananejskiego alfabetu, który przybył na te te-
reny w formie alfabetu fenickiego. A następnie, wraz z rozwojem z jednej 

for Writing in Ancient Israel, w: J. amitai (ed.),  Biblical Archaeology Today. Proceeding 
of the International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, April 1984, Jerusalem 
1985, s. 303.
82 W skrajnym podejściu uważa się nawet, że dopiero w okresie hellenistycznym można 
mówić o ewolucji i dywersyfikacji pism narodowych; por. A . demsky, M. Bar-ilan, Writ-
ing in Ancient Israel, s. 9.
83 Por. Ch.A. rollston, Scribal Education in Ancient Israel. The Old Hebrew Evidence, 
BASOR 344(2006), s. 47-74.
84 Por. J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission, s. 167
85 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 65.
86 Najstarszy zapis wzmiankujący Izraela – stela faraona Merenptaha z ok. 1207 r. – przez 
W. Schniedewind jest interpretowana jako dotycząca Izraela w znaczeniu narodu; por. 
W.M. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 49-50.
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strony pisma, a z drugiej tożsamości Izraela i Judy, następowało wyodręb-
nienie specyficznych cech pisma, związanych z używanym językiem. 

Jak pisze Jessica N. Whisenant, w drugim okresie żelaza pisma za-
chodniosemickie rozdzieliły się i zróżnicowały, dopełniając pojawienie się 
małych „państw” na południu Lewantu. To sugeruje, że „każde pismo jest 
w jakiś sposób połączone z rozwojem etnicznej tożsamości każdego «pań-
stwa» (polity)”87 . 

2.1.5. zakres piśmienności na terenach biblijnego izraela i judy

Kolejną kwestią jest rozwój piśmienności na terenach biblijnego Izra-
ela i Judy. Na podstawie interpretacji świadectw epigraficznych próbuje się 
postawić diagnozę dotyczącą początków piśmienności społeczności Izraela 
i Judy. Na tej podstawie można dalej wnioskować o obecności pisma w kul-
turze, o rozwoju kultury piśmiennej oraz o początkach kultury literackiej. 

XII-IX w.

Richard S. Hess, szacując zakres piśmienności na terenach „biblijnych” 
XII-XI w., wskazuje na świadectwo z XI w. z Izbet Sartah, jakie stanowi 
gliniana skorupa, na której, jeszcze wilgotnej, zapisano alfabet. Interpretuje 
zapis jako świadectwo nauki alfabetu i umiejętności pisania w małej wiosce 
(na wsch. od Aphek, kiedyś nazywanej Ebenezar), która należy do terenów 
biblijnego Izraela okresu sędziów88. Wskazuje też na znalezione koło Be-
tlejem grawerowane groty strzał z imionami dowódców wojskowych z tego 
okresu. 

Niewiele świadectw pisma zostało zadatowanych na X w. Są to napisy 
z Byblos (pięć królewskich inskrypcji, np. na sarkofagu Ahirama), kilka 
grotów strzał z Libanu, kalendarz z Gezer89 (sytuowanego między Jerozoli-
mą a współczesnym Tel Awiwem), wyżłobiony w kamieniu niezbyt zręcz-

87 J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission, s. 226. Autorka uważa, 
że „użycie zachodniosemickiego linearnego alfabetu jako środka dla wyartykułowania lo-
kalnej tożsamości etnicznej […], nie osiągnęło swojej pełnej ekspresji, zanim nie nastąpił 
podział języka na kilka dialektów w nadchodzącym drugim okresie żelaza”; s. 166-167.
88 Por . R . hess, Literacy in Iron Age Israel, s. 86-87; W. shniedewind, How The Bible 
Became A Book, s. 51-52.
89 E. Lipiński uważa, że pochodzi on z IX w.; por. E. lipiński, Najstarsza inskrypcja he-
brajska, s. 147.
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nym pismem (niedbałym?), stąd traktowany jako ćwiczenie szkolne90 oraz 
kilka pieczęci. 

Ponadto odnaleziony w 2005 r. (wspomniany już wyżej) abecedariusz 
z Tel Zayit datowany na X w., według Richarda S. Hessa, „dramatically 
attests to the increasing evidence for the presence of writing during the 
Israelite monarchy”91. Także odkryty kilka lat później (2008 r.) w Chirbet 
Qeyafa jeszcze jeden zapis z X w. – pięć linii tekstu zapisanego atramentem 
na ostrakonie92 – również jest świadectwem rozwoju pisma w południo-
wym Kanaanie93 .

William Whitt podkreśla także niedostatek zapisów z IX w., mimo pro-
wadzonych intensywnych wykopalisk i badań. Nawet nie rozróżniając ję-
zyków, a tylko szukając zapisów alfabetycznych, można wskazać 3 dłuższe 
teksty, w tym wymienianą już stelę Meszy, posąg z Tell Fecheriye (Tell 
Fakhariya; dwujęzyczną inskrypcją w j. aramejskim i akadyjskim – zapi-
sanym klinami) i inskrypcję Kilamuwy z Zincirli. Ale z terenu samej Pale-
styny są to tylko naczynia i skorupy z Hazor. A.R. Millard odnosząc się do 
relacji biblijnych, podkreśla brak spodziewanych inskrypcji z okresu Dawi-
da i Salomona (X w.)94. W. Whitt wyprowadza wniosek, że alfabet nie był 
w szerokim zastosowaniu w tych czasach w Izraeli i Judzie95 .

Mimo niezbyt obszernego materiału paleograficznego z IX w., z tego 
właśnie okresu pochodzą pierwsze zapisy wymieniające z nazwy Izraela 
i królestwo (dosłownie „dom”) Dawida. Wspominana już moabicka stela 
króla Meszy wymienia „dom (królestwo) Dawida”, podobne odniesienie 
do „domu Dawida” i do „Izraela” zawiera aramejska stela z Tel Dan, zwana 
przez archeologów „Stelą domu Dawida”96 . 

90 W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, s. 2387; A.R. millard, The Knowledge of 
Writing in Iron Age Palestine, TynB 46(1995), s. 215-216. 
91 R.S. hess, Writing about Writing, s. 346.
92 Por . A . yardeni, Further Observations on the Ostracon, s. 259-260; H. misGav, Y. Gar-
finkel, S. Ganor, The Ostracon, s. 243-257.
93 E . puech, L’Ostracon de Khirbet Qeyafa et les debuts de la royaute en Israel, RB 117(2010), 
s. 162-184.
94 A .R . millard, The Knowledge of Writing, s. 215-216. Autor zastanawia się, jak możliwe 
jest, że w okresie amarneńskim XIV w. powstawało wiele dokumentów w walorach literac-
kich, gdy tymczasem brakuje ich zupełnie w Jerozolimie XII-XI w.
95 W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, s. 2387.
96 Stela, której fragmenty odkryto w 1993 i 1995 r., datowana jest na koniec IX w. Pochodzi 
prawdopodobnie z bramy miasta. Według W. Schniedewind, została postawiona w bramie 
miasta przez aramejskiego króla Hazaela, po zwycięstwie nad Izraelem (królestwo pół-
nocne) i domem Dawida, następnie po odbiciu miasta Izraelici zniszczyli stelę, używając 
jej fragmentów do budowy nowej bramy; W.M. sChniedewind, How The Bible Became 
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Świadectwa epigraficzne pozwalają także na określenie kierunku roz-
przestrzeniania się alfabetu. Zapisy z X w. pochodzą z ograniczonego 
obszaru – wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, tymczasem zapisy  
IX-wieczne świadczą już o szerszym rozpowszechnieniu alfabetu w za-
chodniej Azji (w Anatolii, na Cyprze, w Syrii i Palestynie, Transjordanii, na 
Półwyspie Arabskim, w Mezopotamii)97 . 

Niedostatek zapisów i ich zwięzłość wydają się wskazywać na bardzo 
ograniczoną rolę pisma w tym okresie98. Z drugiej strony brak znaczących 
zapisów, zwłaszcza monumentalnych może wynikać z czystej przypadko-
wości ich znajdowania. Ponadto większość pozostałych zapisów powsta-
wała w tym czasie na nietrwałych materiałach, jak papirus i skóra99. Jednak 
te argumenty są niewystarczające w połączeniu z przytłaczającym brakiem 
zapisów na mniej nietrwałych materiałach, na kamieniach, naczyniach gli-
nianych – zwłaszcza w konfrontacji z faktem gwałtownego pojawienia się 
dużej liczby takich napisów w późniejszym okresie. Zaskakuje także zupeł-
ny brak zapisów datowanych na X w. z Jerozolimy i izraelskich oraz judz-
kich wzgórz. Dlatego J.N. Whisenant uważa, że rzadkie napisy na naczy-
niach (i skorupach) oraz brak zapisów monumentalnych wskazują, że nie 
było tu wysokiej piśmiennej kultury, z jaką łączą się archiwa i inne wysoko 
rozwinięte metody przekazu zapisanej informacji. Zarazem jednak uważa 
za prawdopodobne, że istniejący w X w. na północnej równinie Kanaanu 
system miast-państw zatrudniał pisarzy100 .

Alan Millard zwrócił uwagę na prawa archeologii. Okres wcześniej-
szy jest zwykle słabiej udokumentowany, zawsze najwięcej śladów kultu-

A Book, s. 42; R. hess, Literacy in Iron Age Israel, s. 89-90; zob. A. Biran, J. naveh, An 
Aramaic Stele Fragment from Tel Dan, IEJ 43(1993), s. 81-98. Inna inskrypcja, z terenów 
pozabiblijnych, przywołująca imię izraelskiego władcy, pochodzi z Mezopotamii. Na czar-
nym obelisku Salmanasera III, relacjonującym wyprawę w 853 r. przeciw koalicji królestw 
Syrii i Palestyny, wśród trzech sprzymierzonych przywódców, jako władca Izraela wymie-
niony jest Achab; J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission, s. 192. 
Najstarszym pozabiblijnym dokumentem wspominającym nazwę Izrael jest stela odnale-
ziona w zachodnich Tebach, zwana „Hymnem zwycięstwa” Merenptaha. Wśród pobitych 
miast i plemion (w kampanii w latach ok. 1211-1208) przez faraona, obok Yenoam [Syria] 
i Hurru wymieniony został Izrael; J.K. hoffMeier, The (Israel) Stela of Merneptah (2.6), 
w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 2. Canonical Composi-
tions from the Biblical World, Leiden 2000, s. 40-41.
97 W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, s. 2387.
98 J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission, s. 164; R. hess, Literacy 
in Iron Age Israel, s. 89-90.
99 W.M. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 61; J.N. whisenant, Writing, 
Literacy, and Textual Transmission, s. 164.
100 J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission, s. 164.
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ry pozostaje po ostatnich mieszkańcach danego miasta, budowli, miejsca. 
W przypadku monarchii judzkiej, najbogatszy materiał datowany jest na 
czas po 750 r. przed Chr., zatem na ostatnie 150 lat jej istnienia, przed pod-
bojem Babilończyków. Upadek zwykle konserwuje świadectwa, grzebiąc 
je pod zniszczonymi budowlami. Właśnie ten okres czasu jest wskazywany 
jako czas rozwoju umiejętności piśmiennych wśród mieszkańców starożyt-
nego Izraela101. Podobne wnioski wyprowadza R. Hess102 . 

William Schniedewind konfrontując świadectwa piśmienne z dziejami 
powstawania Izraela, podkreśla, że mimo skromnej ilości zapisów z tego 
okresu, te które znaleziono świadczą jednak o istnieniu pewnej aktywno-
ści pisarzy w okresie formowania się państwowości izraelskiej103. Podobnie 
jak Mesza, król Moabu z IX w., czy też jak rządzący w XIV w. Jerozolimą  
Abdi-Kheba posiadali swoich pisarzy, tak również można przyjąć, że wcze-
śni władcy Izraela i Judy musieli mieć swoich pisarzy, którzy sporządzali 
rozliczenia, pisali listy, opracowywali spisy, może też przechowywali rocz-
niki, rejestrując ważniejsze wydarzenia104 .

Do 800 roku użycie pisma alfabetycznego było ograniczone. Niemniej 
trzeba powiedzieć, że niektórzy ludzie z Izraela i z Judy potrafili czytać 
i pisać, a ta umiejętność, jak świadczy lokacja znajdywanych świadectw 
epigraficznych, nie ograniczała się do mieszkańców dużych miast105. Były 
to początki kultury piśmiennej Izraela. 

VIII–VI w. 

W wieku VIII i kolejnych następuje znaczny wzrost ilości różnego ro-
dzaju piśmiennych świadectw. Wskazuje to na stopniowe rozpowszechnia-
nie się i wzrost umiejętności pisania wśród ludności Izraela i Judy106 . 

André Lemaire łączy wzrost piśmienności w VIII w. z okresem pano-
wania biblijnego króla Ezechiasza (który zbudował kanał Siloam, pro-
wadzący wodę do miasta, zaopatrzony w monumentalną inskrypcję; por.  
2Krl 20,20). Według autora, koniec VIII w. to czas intensywnego rozwoju 

101 A .R . millard, An Assessment of the Evidence for Writing in Ancient Israel, s. 304-305.
102 R. Hess, zastanawiając się nad znaczącym wzrostem ilości świadectw piśmiennych 
z okresu od VIII w. do VI, wskazuje, że podbicie i zniszczenie wielu miejscowości przez 
babilońskich najeźdźców, grzebiąc dokumenty i obiekty kultu, zachowało je; R. hess, Li-
teracy in Iron Age Israel, s. 93.
103 W.M. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 61.
104 Tamże, s. 63.
105 R . hess, Literacy in Iron Age Israel, s. 90; A. lemaire, Schools and Literacy, s. 210.
106 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 70. 
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użycia pisma w ramach królewskiej administracji. Taki rozwój poświad-
czony jest przez świadectwa epigraficzne107. Trzeba jednak zaznaczyć,  
że pod względem ilości świadectw Samaria wyróżnia się bardziej niż  
Jerozolima108 .

Do najważniejszych hebrajskich zapisów z VIII wieku należy, oprócz 
inskrypcji w tunelu Siloam w Jerozolimie, duży zbiór odcisków pieczęci 
(lmlk – „należący do króla”) na amforach do magazynowania z Judy, wy-
mieniane już napisy z Kuntilet Arjud109. Niektórzy uważają, że najważ-
niejszymi hebrajskimi świadectwami piśmiennymi są ostraka (zwłaszcza 
zapisane atramentem). Należą do nich 63 wykazy-pokwitowania z Samarii 
z VIII w., ok. 100 listów, wiadomości, spisów itp. z VII i wczesnego VI w. 
z Arad (Juda), petycja do zarządcy z późnego VII w. z Mesad-Hashavyahu 
i około 20 listów (fragmentów) z Lachisz z wczesnego VI w. Ponadto trzeba 
wymienić ponad dwieście bulli110, dwie srebrne plakietki z Ketef Hinnom, 
inskrypcję nagrobną królewskiego sługi w Silwan (k. Jerozolimy)111 . 

W VIII w. po raz pierwszy pojawia się tak duża liczba pieczęci112. Roz-
powszechnienie odcisków pieczęci, a zwłaszcza fakt, że większość pieczęci 
prywatnych w końcu VII i początku VI w. nie zawiera figur tylko napis, 
świadczyć mogą o tym, że ludzie w tym czasie potrafili rozpoznać właści-
ciela pieczęci, odczytując ją113 .

Interesujące są świadectwa kopiowania tekstów literackich z okresu 
monarchii (ok. 800 r.), jak inskrypcja Balaama ze ściany zburzonej świąty-

107 A . lemaire, Schools and Literacy, s. 209-210.; por. R. hess, Literacy in Iron Age Israel, 
s. 91.
108 Por. W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, s. 2388.
109 Tamże.
110 Bulla jest to odcisk pieczęci, który znajdował się na pieczętowanym dokumencie, może 
zawierać resztki sznurka lub jego odcisk, czasem odcisk charakterystycznej powierzchni 
papirusu.
111 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 75.
112 98 pieczęci i ich odcisków datowanych jest na VIII w., a dużo więcej nie ma pewnej da-
tacji. Zidentyfikowano 58 królewskich pieczęci (i odcisków), wśród nich pieczęć Ozeasza, 
ostatniego króla izraelskiego. 154 pieczęcie datowano na wiek VII. Z jeszcze późniejszych 
ok. 200 pochodzi z Tell Beit Mirsim, a ok. 50 z Jerozolimy; por. R . hess, Literacy in Iron 
Age Israel, s. 91, 94.
113 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 71; A. lemaire, Schools and Literacy,  
s. 208; por. R. hess, Literacy in Iron Age Israel, s. 92. Dyskusję zapisu z wybranych pie-Dyskusję zapisu z wybranych pie-
częci w odniesieniu do postaci biblijnych i danych historycznych przeprowadza: B. BeC-
kinG, Inscribed Seals as Evidence for Biblical Israel? Jeremiah 40.7—41.15 par exemple,  
w: L.L. GraBBe (ed.), Can a ‘History of Israel‘ Be Written? (JSOT Suppl. 245), Sheffield 
1997, s. 65-83.
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ni w Tell Deir Alla114 (dolina Jordanu) czy literacki tekst z Arad. Wskazują 
one na coraz szerszy zakres funkcji pisania115 .

Ostraka z VII-VI w. ocenia J. Naveh jako napisane w większości przez 
profesjonalnego pisarza średniej klasy, pisane półformalnym stylem, kursy-
wą, które nie odzwierciedlają wysokiego standardu ani zbytniej dbałości116 . 

Zapisy i pieczęcie znajdywane są nie tylko w Samarii i Jerozolimie, ale 
także w mniejszych miastach, w twierdzach i wioskach117. Zatem mała licz-
ba ludności nie może być argumentem za brakiem piśmienności na danym 
terenie118. Wiele małych miejscowości posiada po kilka zapisów, co świad-
czy o szerokiej dystrybucji tekstów w całym kraju. Tekst z okolic Jaffy 
z prośbą o zwrot płaszcza jest wymownym świadectwem rozpowszechnie-
nia i kontekstu (codziennego, zwyczajnego) używania pisma119 . 

Analizując zapisy z końca VII i początku VI w., J. Naveh zwraca uwa-
gę na to, że w obiegu są wówczas trzy pod-style zapisu kursywą. Uważa, 
że na tej podstawie można wnioskować, że społeczeństwo reprezentowane 
przez te zapisy może być już traktowane jako społeczeństwo piśmienne120 . 
J. Naveh ocenia, że pod koniec okresu pierwszej świątyni użycie pisma he-
brajskiego nie ograniczało się tylko do pisarzy i pojedynczych wykształco-
nych osób, ale że była pewna warstwa ludności, która potrafiła przeczytać 
i zapisać podstawowe praktyczne treści121. Podobnie A. Millard ocenia, że 
w monarchicznym Izraelu pisarze nie stanowili rzadkości, choć mogły być 
i takie miejsca, gdzie nikt nie umiał pisać122 .

114 Zob. B.A. levine, The Balaam Inscription from Deir Alla. Historical Aspect, w: J. ami-
tai (ed.), Biblical Archaeology Today. Proceeding of the International Congress on Biblical 
Archaeology, Jerusalem, April 1984, Jerusalem 1985, s. 326-339.
115 A .R . millard, An Assessment of the Evidence for Writing in Ancient Israel, s. 307; por. 
R . hess, Literacy in Iron Age Israel, s. 91.
116 „Their writing cannot be regarded as a reliable reflection of the formal script used by 
first-grade scribes who wrote on papyrus and were employed by the king, the temple and 
the courts of law„; J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 72-75.
117 A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 1000; W. whitt, The Story of the Semitic 
Alphabet, s. 2389.
118 Teza R. Hessa w tym kontekście brzmi: „Nawet w relatywnie małych i odizolowanych 
miejscowościach Palestyny pisanie mogło i występowało. Nie jest do zaakceptowania argu-
ment a priori że niedostatek populacji jest wystarczającą przyczyną, aby nie brać pod uwagę 
obecności piśmienności. Jeśli jest to prawdziwe w drugim tysiącleciu przed Chr., to równie 
dobrze pozostaje możliwe w pierwszym”; R. hess, Literacy in Iron Age Israel, s. 84.
119 Por. tamże, s. 93.
120 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 76; A. demsky, M. Bar-ilan, Writing in 
Ancient Israel, s. 15.
121 Tamże, s. 112.
122 A .R . millard, An Assessment of the Evidence for Writing in Ancient Israel, s. 308.
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W ewidencji epigraficznej znajdują się także pieczęcie i stemple pisa-
ne pospolitym, niedbałym (vulgar) stylem, datowane głównie na VI w123 . 
Krótki okres wczesnego VI w. – do upadku Judei – wiąże z sobą mniej 
zapisów124, chociaż wiadomo, że z końcem okresu drugiej świątyni zasto-
sowanie pisma w organizacji życia społecznego jest większe125 . 

Upadek Jerozolimy i przekształcenie Judei w prowincję neobabilońską, 
a następnie perską powoduje, że znikają ostraka związane z administracją 
królewską. I choć można przypuszczać, że podtrzymana została tradycja 
starohebrajska, to jednak świadectwami z tego okresu są głównie zapisy 
aramejskie126. W wieku IV, przed podbojem Aleksandra, monety w Judei są 
bite z zapisem aramejskim, z nielicznymi wyjątkami127. W okresie drugiej 
świątyni pismo aramejskie jest dominującym, pod koniec III w. jest to już 
tzw. hebrajskie pismo kwadratowe128 .

2.1.6. uwarunkowania rozwoju piśmienności w izraelu i judzie

Kulturowe 

Warunki rozwoju piśmienności w Izraelu i Judzie analizowane są tak-
że pod kątem wpływów kulturowych. Sama ocena ewidencji epigraficznej 
jest niewystarczająca, gdyż rozprzestrzenianie się piśmienności w Izraelu 
i wpływ pisma alfabetycznego na izraelską społeczność warunkowane są 
także czynnikami społeczno-kulturowymi, jak uważa S. Warner129 .

Zastanawiając się nad społecznym kontekstem piśmienności, A. Millard 
twierdzi, że kiedyś szacował, zbyt optymistycznie uznając, że pisanie było 
w zasięgu kompetencji każdego Izraelity oraz że było szeroko praktykowa-
ne130. Podobnie sądzi S. Warner, odnosząc się do popularnego przekonania 
uznającego, że wraz z wynalazkiem alfabetu, pisanie już nie było dłużej 
zastrzeżone dla klasy kapłańskiej albo pisarskiej, ale że stało się ogólno-

123 Np. napisy na uchwytach naczyń z Gibeonu; J. naveh, Early History of the Alphabet, 
s. 75.
124 38 ostraka z Arad, 25 z Lachisz, dwa zapisy z Jerozolimy, trzy pieczęcie; R. hess, Lite-
racy in Iron Age Israel, s. 94.
125 A . lemaire, Schools and Literacy, s. 209.
126 Tamże.
127 Z napisem starohebrajskim: „Johanan kapłan”, „Hizkijasz gubernator”; por. tamże.
128 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 112.
129 S. warner, The Alphabet, s. 81-90.
130 A .R . millard, An Assessment of the Evidence for Writing in Ancient Israel, s. 306.
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dostępne i praktykowane. Przyznaje, że argument mówiący o technolo-
gicznym przełomie i łatwości uzyskania umiejętności pisania, opiera się na 
wątpliwej przesłance131 . 

Na rozwój piśmienności może rzutować społeczne nastawienie, opinie, 
kulturowe rozumienie tego, czym jest pisanie. Może to być, na przykład po-
strzeganie pisania jako zbytecznej luksusowej umiejętności albo czynności 
podejrzanej, niebezpiecznej132 . 

Kluczowym czynnikiem rozpowszechnienia piśmienności nie jest na-
tura technologii, ale kombinacja czynników socjologicznych, ekonomicz-
nych, politycznych i religijnych. S. Warner podkreśla także istnienie reguły 
społecznego oporu wobec nowości. Opór taki może opierać się na kulty-
wowaniu tradycji oralnej, na podtrzymywaniu barier klasowych133 . Ocenia 
jednak zarazem, że element strzeżenia umiejętności pisarskich wydaje się 
być nieobecny w tekstach biblijnych134 . 

Można się zastanawiać nad słusznością tej oceny. Z jednej strony umie-
jętność pisania na poziomie podstawowym była związana z wymiarem 
społeczno-ekonomicznym życia i trudno ją było zastrzec, jednak z drugiej 
strony była wiedza wyższa i można pytać, czy nie istniała praktyka wtajem-
niczenia w tym przypadku. W Mezopotamii wiedza wyższa była przekazy-
wana tylko innym uczonym i wtajemniczonym135. W tym kontekście można 
pytać na przykład o sens słów pisarzy „cytowanych” przez Jeremiasza je-
steśmy mądrzy i mamy torę Jhwh (Jr 8,8). Co oznacza „mieć torę Jhwh”? 

A.R. Millard ocenia istniejące świadectwa piśmienne pod kątem ról 
społecznych i stwierdza, że oprócz monumentalnych inskrypcji w większo-
ści są to świadectwa codziennego przyziemnego życia. To ukazuje pisanie 
głównie jako użyteczną umiejętność136. Jednak tradycje biblijne świadczą 
także o różnych aspektach religijnego, kultycznego, rytualnego i symbo-
licznego wykorzystania pisma (rytuał gorzkiej wody z spłukanymi literami 
przekleństwa Lb 5,23; utopienie zwoju z złorzeczeniami Jr 51,63-64; Boży 
zapis Dziesięciu Słów na kamiennych tablicach itd). 

131 S. warner, The Alphabet, s. 81-90.
132 Por . A .R . millard, An Assessment of the Evidence for Writing in Ancient Israel, s. 306; 
por . tenże, The Practice of Writing, s. 98-111.
133 S. warner, The Alphabet, s. 81-90.
134 Tamże.
135 Por . K . van der toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge 
2007, s. 219-220; zob. Cz. III niniejszego opracowania, punkt 2.1. a zwłaszcza 2.2.
136 A .R . millard, An Assessment of the Evidence for Writing in Ancient Israel, s. 306.
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Ekonomiczno-administracyjne

David W. Jamieson-Drake podejmuje kwestię pisarzy w monarchicznej 
Judzie z perspektywy społeczno-ekonomicznej. W tym celu analizuje m.in. 
świadectwa osadnictwa, administracji, rzemiosła i dochodzi do wniosku 
(który zaskakuje jego samego), że Juda stała się państwem – przez co rozu-
mie on rozwinięty i zorganizowany system administracyjno-ekonomiczno- 
-polityczny – nie wcześniej niż dopiero w VIII-VII w. Nie oznacza to, że 
wcześniej nie było takiego podmiotu społeczno-politycznego, ale że nie 
spełniał on jeszcze przyjętych przez autora wyznaczników rozwiniętej pań-
stwowości. Judę sprzed VIII w. określa on jako chiefdom137 (pol. wodzo-
stwo, przywództwo – ale w odniesieniu do organizacji politycznej, nie tyl-
ko władzy), co oznacza rodzaj organizacji społeczno-politycznej w ramach 
szczepu, plemienia. Autor ostatecznie wnioskuje o braku piśmiennictwa 
w Judzie przed VIII w., również zgodnie z brakiem świadectw piśmiennych 
(zauważa też, że te świadectwa, które pojawiają się w VIII i VII w. znajdują 
się w miejscach zależnych od Jerozolimy)138 . 

Richard Hess uważa tymczasem, że bezzasadne są sugestie, iż to rozmiar 
miast i stopień ich rozwoju stanowił o odpowiednim wsparciu ekonomiczno-
społecznym dla wzrostu piśmiennictwa. Autor wskazuje na fakt, że w VII 
w. inskrypcje występowały bez widocznego zróżnicowania także w ma-
łych wioskach. Tymczasem w okresie perskim (od późnego VI do IV w.) 
obecność zapisów znacząco maleje i to wbrew temu, że Persja jest społe-
czeństwem piśmiennie rozwiniętym139 . 

Posiadane świadectwa nie dają też podstaw do oceny, jaki był zakres  
piśmienności, uważa R. Hess. Jednak zarazem zaznacza, że istnienie licz-
nych zapisów rozproszonych na dużej powierzchni świadczy przeciw opi-
niom mówiącym o braku wystarczająco rozwiniętego rzemiosła i złożonej 
administracji dla rozwoju pisma140 . 

137 „There is a little evidence that Judah began to function as a state at all prior to the tre-
mendous increases in population, building, production, centralization and specialization 
which began to appear in the 8th century. […] the levels of production and population were 
just too small in 10th-century Judah to suggest the presence of the full-scale state; they seem 
more appropriate to a chiefdom, generally”. D.W. jamieson-drake, Scribes and Schools in 
Monarchic Judah. A Socio-Archaeological Approach (JSOTSuppl. 109), Sheffield 1991,  
s. 138-139.
138 Tamże, s. 149.
139 R . hess, Literacy in Iron Age Israel, s. 93.
140 Tamże, s. 95.
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Społeczno-polityczne

Według współczesnych badaczy, niezwykle istotnym kontekstem dla 
szukania i interpretacji piśmiennej ewidencji jest struktura społeczno- 
-polityczna. Próba nakreślenia społeczno-politycznych warunków i etapu 
rozwoju w stopniu, na jaki pozwala materiał archeologiczny, ma stworzyć 
adekwatny kontekst dla określenia piśmienności jako sztuki ściśle powią-
zanej z strukturą i funkcjonowaniem społeczeństwa. 

W ciągu okresu późnego żelaza (lata 925-550) ilość świadectw piśmien-
nych stopniowo wzrasta, co odpowiada powstawaniu małych państw re-
gionalnych (regional states) na wschód od Morza Śródziemnego141. Jest to 
zgodne z zasadą, że piśmienność jako pewna umiejętność wyrasta w kon-
tekście funkcjonowania społeczności i jej potrzeb, na przykład ekonomicz-
nych czy informacyjnych. W te potrzeby i ich zaspokajanie wpisuje się za-
równo wynalazek, jak i stosowanie oraz rozwój piśmienności142 . 

Niektórzy uczeni wyrażają opinię, że formowanie się pisma hebrajskie-
go było następstwem formowania się państwowości izraelskiej w IX w.143 
Należy przyjąć, że istnieje pewna zależność, że formowanie się i rozwój 
Izraela są w pewien sposób powiązane z rozwojem piśmienności, a także 
z kształtowaniem języka oraz pisma hebrajskiego.

J.N. Whisenant uważa, że kształtowanie się tożsamości etnicznych 
i państwowych tworzy właściwy kontekst dla powstawania utworów wy-
rażających i zarazem utrwalających tę tożsamość144. Wynika to z potrzeby 
określenia siebie, wyrażenia tego, z czym naród jako społeczność się utoż-
samia, co go scala, jednoczy. Cechy takiego utworu posiada biblijna Księga 
Powtórzonego Prawa. 

2.1.7. piśmienność w świadectwach biblijnych – kwestia historyczna

Odnosząc się do starożytnego Izraela, zwykle mamy na uwadze tek-
sty biblijne jako najstarsze źródło przekazujące całościową wizję dziejów 
narodu i królestwa. Ale w przekazach biblijnych nieraz trudno oddzielić 

141 J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission, s. 182.
142 Tamże, s. 183.
143 Por. S.L. sanders, Writing and Early Iron Age. Before National Scripts. Beyond Nations 
and States, w: R. taPPy, P .K . mCCarter (ed.), Literate Culture and Tenth-Century Canaan, 
s. 107.
144 Por. J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission, s. 185.



59izrael i juda – początki i rozWój kultury piśmiennej

przedstawione wydarzenia od ich często późniejszej interpretacji. Dlatego 
nie mając całkowitej pewności co do tego, jaki czas historyczny oddają 
poszczególne elementy tradycji biblijnych, nie można stosować bezpo-
średniego porównania świadectw piśmiennych zadatowanych na określony 
czas z tekstem biblijnym ten czas przedstawiającym. 

Historycy analizujący dzieje biblijnego Izraela i Judy mają wiele zastrze-
żeń do biblijnej wizji nie tylko początków narodu, ale także rozwoju obu 
królestw. Kwestia wyjścia z Egiptu wielkiego narodu Izraelskiego czy krwa-
wego podboju Kanaanu przez Jozuego stanowiły już od dawna przedmiot 
biblijnej krytyki historycznej. Od pewnego czasu dyskutowane są kolejne 
zagadnienia, jak na przykład czasy panowania królów zjednoczonego króle-
stwa Dawida i Salomona czy podstawy historiografii biblijnej w ogóle145 .

Ewidencja archeologiczna wydaje się nie potwierdzać osiągnięć Salo-
mona ani czasu świetności miasta Dawidowego w okresie tradycyjnie wią-
zanym z królem Salomonem. Nie chodzi o podważanie istotnych wydarzeń 
czy osiągnięć biblijnych postaci, ale o obiektywną ocenę stanu i rozwoju 
królestw. Znana jest bliskowschodnia przesada w ukazywaniu okresów 
świetności królestw i władców, a od pewnego czasu fenomeny te anali-
zowane są przez badaczy w szerszym kontekście kulturowym146. Czas pa-
nowania Dawida i Salomona ukazany w Biblii jako czas zwycięstw i pro-
sperity został przerysowany i uświetniony w ramach biblijnej tradycji albo 

145 P .R . davies, In Search of „Ancient Israel” (JSOT Suppl. 148), Sheffield 1992; tenże, 
Whose History? Whose Israel? Whose Bible? Biblical Histories, Ancient and Modern,  
w: L.L. GraBBe (ed.), Can a ‘History of Israel’ Be Written? (JSOT Suppl. 245), Sheffield 
1997, s. 104-122; L.T. thomPson, The Mythic Past. Biblical Archaeology and the Myth of 
Israel, London 1999; R. rendtorff, Wie sieht Israel seine Geschichte?, w: S.L. Mckenzie, 
T . roemer (ed.), Rethinking the Foundations. Historiography in the Ancient World and 
in the Bible. Essays in Honour of John Van Seters (BZAW 294), Berlin 2000, s. 197-206; 
K.W. whitelam, The Invention of Ancient Israel. The Silencing of Palestinian Approaches, 
New York 2001; N.P. lemChe, Ideology and the History of Ancient Israel, SJOT 14(2000), 
s. 165-193; tenże, The Old Testament between Theology and History. A Critical Survey, 
Luisville – London 2008, s. 70-98, 186-211, 393-402; I. finkelstein, The Emergence of 
the Monarchy in Israel. The Environmental and Socio-Economic Aspects, JSOT 44(1989)  
s. 43-74; tenże, The Settlement History of Jerusalem in the Eight and Seventh Centuries 
BC, RB 115(2008), s. 499-515; M. liverani, Myth and Politics in Ancient Near Eastern 
Historiography, Edited and Introduced by Z. Bahrani, M. Van De Mieroop, Ithaca NY 
2004; tenże, Israels’s History and the History of Israel, London – Oakville 2005; W. hal-
lo, New Direction in Historiography (Mesopotamia and Israel) – 1998, w: W.W. hallo, 
The World’s Oldest Literature. Studies in Sumerian Belles-Lettres (CHANE 35), Leiden 
2010, s. 431-451.
146 Por . R . hendel, Remembering Abraham. Culture, Memory, and History in the Hebrew 
Bible, Oxford 2005, s. 97.
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może przeniesiony z innego władcy na monarchów-założycieli zjedno-
czonego królestwa. Jak zauważa z perspektywy metodologicznej William 
Hallo, „literatura historiograficzna jest ważnym kluczem do [zrozumienia] 
tego okresu, który ją wydał”147. Trudno w ramach niniejszego opracowania 
wdawać się w szerszy przegląd badań i opinii i w dyskusję historyczną 
nad tą kwestią. W spór z tzw. rewizjonistami historii wchodzi m.in. Wil-
liam G. Dever148. Interesujące analizy i wnioski przedstawia krytyczny, ale 
zarazem ostrożny w pospiesznym odrzucaniu przekazu biblijnego Nadav 
Na’aman149 . 

W odniesieniu do kwestii kultury piśmiennej trzeba przyjąć, że biblij-
ne tradycje są wprawdzie istotnym źródłem wiedzy o stanie piśmienności 
w Izraelu, ale z drugiej strony nie mogą stanowić obiektywnych źródeł dla 
datacji określonych zjawisk. Zwykle w celu uzyskania większej pewności 
dla wniosków naukowych konfrontuje się dane biblijne z innymi, np. ar-
cheologicznymi, o ile takie są dostępne. 

2.1.8. Sytuacja językowa i piśmienna w okresie perskim

W obu prowincjach perskich Judei i Samarii, używano tego samego  
pisma (używali go też w okresie zależności politycznej Moabici i Edomici), 
choć istniały różnice dialektalne języka. Rozwój pisma hebrajskiego jako 
pisma narodowego został przerwany przez upadek i zniszczenie Jerozolimy 
oraz deportację ludności. Ci, którzy wrócili, urodzili się i wychowali na  

147 W. hallo, New Direction in Historiography, s. 440.
148 W.G. dever, Archaeology, Urbanism, and the Rise of the Israelite State, w: W. aufrecht, 
N.A. Mirau, S.W. gauley (ed.), Urbanism in Antiquity. From Mesopotamia to Crete (JSOT 
Suppl. 244), Sheffield 1997, s. 172-193; W.G. dever, Archaeology, Ideology, and the Quest 
for an „Ancient” or „Biblical” Israel, NEA 61(1998), s. 39-52; tenże, Histories and Non-
histories of ‘Ancient Israel’, BASOR 316(1999), s. 89-105; tenże, Archaeology, the Israel-
ite Monarchy, and Salomonic Temple, w: L. perdue (ed.), The Blackwell Companion to the 
Hebrew Bible, s. 186-206; tenże, What Did the Biblical Writers Know and When Did They 
Know It? What Archaeology Can Tell Us about the Reality of Ancient Israel, Grand Rapids, 
MI – Cambridge, U.K. 2001, s. 106-108 [założenia metodologiczne], 202-221.
149 N. na’aman, Canaanit Jerusalem and its Central Hill Country Neighbours in the Second 
Millenium B.C.E., UF 24(1992), s. 275-291; tenże, The Distribution of Messages in the 
Kingdom of Judah in the Light of the Lachish Ostraca, VT 53(2003), s. 169-180; tenże, 
The Temple Library of Jerusalem and the Composition of the Book of Kings, w: A. le-
maire (ed.), Congress Volume Leiden 2004, Leiden – Boston 2006, s. 129-152; tenże, The 
Growth and Development of Judah and Jerusalem in the Eight Century BCE. A Rejoinder, 
RB 116(2009), s. 321-335. 



61izrael i juda – początki i rozWój kultury piśmiennej

obczyźnie, dlatego mówili już po aramejsku i pisali po aramejsku. Wrócili 
do Judy jako prowincji perskiego imperium, którego oficjalnym językiem 
był aramejski. Ludność niedeportowana mówiła i pisała jeszcze po hebraj-
sku, ale aramejski dominował. 

Alfabet hebrajski został wyparty i zastąpiony w III w. przez kwadratowe 
pismo aramejskie (zwane hebrajskim kwadratowym)150. Odtąd używanie 
pisma starohebrajskiego było ograniczone (pojawia się ono na monetach, 
we fragmentach Pięcioksięgu w Qumran, zapisu imienia Bożego w rękopi-
sach). Używali i zachowali je natomiast Samarytanie151 . 

Opisując sytuację językową i piśmienną Żydów w okresie perskim,  
J. Naveh wskazuje w tej materii na kilka fenomenów i reguł. Uważa on 
za regułę w starożytnych czasach ścisły związek między językiem a pis- 
mem152. Przykładem na potwierdzenie tej reguły dochodzącej do głosu 
w czasach dynamicznych przemian kulturowych jest Asyria. Asyryjczycy 
przyjęli wprawdzie aramejski alfabet jako oficjalną formę pisma, zarazem 
jednak nie porzucili swojego skomplikowanego pisma klinowego jako 
środka przekazu używanego języka akadyjskiego. Używali zatem równole-
gle dwóch integralnych „systemów”, z których każdy stanowił połączenie 
języka i pisma. W tym kontekście jest rzeczą niezwykłą – uważa J. Naveh 
– że konserwatywny lud żydowski, obstający przy swoich tradycjach, po-
rzucił swoje własne pismo na rzecz obcego. Autor dostrzega i wymienia 
przyczyny153 prowadzące do takiego zastąpienia alfabetu i języka u Żydów, 
jednak mimo to uważa to za fenomen niezwykły, a uzasadnienie za niewy-
starczające dla faktu porzucenia rodzimego starohebrajskiego zapisu a przy-
jęcia aramejskiego (chociaż starohebrajski przetrwał w pewnych kręgach). 

W okresie perskim Żydzi używali jeszcze dwóch języków i dwóch pism. 
Ponieważ aramejski był językiem administracji i handlu, tym też tłumaczy 
J. Naveh fakt, iż większość zapisów z tego czasu znalezionych w Judzie 

150 A . lemaire, Writings and Writing Materials, s. 1001. J. Naveh odnosząc się do pewnego 
zamieszania w terminologii określa jako „pismo hebrajskie” to, które było używane przez 
Hebrajczyków zarówno w Izraelu, jak i Judzie w okresie pierwszej świątyni. Tymczasem 
funkcjonuje też określenie „pismo asyryjskie” (jako przejęte od Asyryjczyków pismo ara-
mejskie) na określenie hebrajskiego pisma kwadratowego, które rozwinęło się jako pismo 
narodowe. Pismo to J. Naveh określa je nazwą „pismo żydowskie” (za F.M. Crossem); por. 
J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 11, 121.
151 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 78.
152 Jako przykład J. Naveh wskazuje pieczęć z VI w. (nieznanego pochodzenia), na której 
hebrajskimi charakterami zapisane jest imię właścicielki oraz aramejskimi babilońskie imię 
jej ojca; por. tamże, s. 114.
153 Pokolenie rodzące się w niewoli; alfabet aramejski blisko spokrewniony z hebrajskim 
i posiadający tę samą ilość liter – 22; por. tamże, s. 112. 
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reprezentuje właśnie język i pismo aramejskie154. Niewiele pozostało świa-
dectw pisma hebrajskiego (starohebrajskiego) z okresu drugiej świątyni155, 
należą do nich pojedyncze napisy na monetach i odciskach pieczęci. Moż-
liwy jest wniosek, że pismo starohebrajskie w tym czasie miało konotacje 
religijne. Mogło służyć podkreśleniu świętości, gdyż w Qumran znaleziono 
fragmenty Pięcioksięgu, a także Tetragram i inne Boże imiona zapisane 
pismem starohebrajskim w pismach zapisanych pismem kwadratowym156 . 
Z drugiej strony, autor rozważa znalezione ostraka i fragmenty kolumn 
z Masady oraz fragment marmurowej płyty z góry świątynnej w Jerozoli-
mie z zapisami starohebrajskimi jako podstawę do wniosku o możliwości 
stosowania jednak alfabetu hebrajskiego w życiu codziennym. Ostatecznie 
jednak takiemu wnioskowi sprzeciwia się znikoma ilość takich zapisów. 

Pismo aramejskie (zwane czasem asyryjskim, gdyż Asyria stosowała je 
i rozpowszechniła jako pismo międzynarodowej komunikacji) było w okre-
sie perskim pismem urzędowym, stosowanym we wszystkich perskich 
prowincjach. Dopiero wiek po upadku imperium perskiego, gdy językiem  
i pismem oficjalnym i urzędowym była greka, wówczas zaczęły się poja-
wiać lokalne wersje przekształconego pisma aramejskiego. Wówczas po-
wstaje także pismo hebrajskie kwadratowe (czyli zmodyfikowane pismo 
kwadratowe aramejskie) jako pismo Żydów. Według J. Naveha, wydaje się 
prawdopodobne, że wówczas dopiero Żydzi zaczęli zapisywać hebrajskie 
teksty tym pismem. Została zatem przekroczona reguła jedności języka 
i pisma157. A stać się tak miało dlatego i dopiero wtedy, gdy Żydzi „poczuli, 

154 Tamże, s. 114.
155 Por. W.M. sChniedewind, Aramaic, the Death of Written Hebrew, and Language Shift in 
the Persian Period, w: S.L. sanders (ed.), Margins of Writing, s. 142.
156 J. naveh, Early History of the Alphabet, s. 115-120. Pod koniec okresu drugiej świątyni 
Żydzi pisali głównie pismem kwadratowym, a starohebrajski był stosowany do zapisów 
o specyficznej naturze. Jak podkreśla J. Naveh, te stwierdzenia nie dotyczą jednak odręb-
nych grup czy sekt, a wg D. Diringera saduceusze mieli posługiwać się pismem starohebraj-
skim. Tymczasem źródła talmudyczne (Talmud Babiloński, Sanhedrin 21b) dokumentują 
negatywną postawę normatywnego judaizmu do pisma starohebrajskiego: „dla Izraela jest 
pismo aramejskie i język hebrajski, a dla prostaków – język aramejski i pismo hebrajskie”; 
por. s. 122-123.
157 Niezwykłe świadectwo epigraficzne, rzucające światło na możliwe praktyki dotyczące 
zapisów języka innym niż przyjęte pismo, stanowi epitafium z pieczary pogrzebowej na 
Givat ha-Mivtar w Jerozolimie, z okresu herodiańskiego, sprzed 70 r. po Chr. Siedem linii 
sentencji w języku aramejskim zapisano pismem starohebrajskim. Taka zupełnie wyjąt-
kowa praktyka mogłaby sugerować, iż zapis został wykonany przez Samarytan (którzy 
zachowali język hebrajski jako swój język narodowy), jednak treść zapisu przywołująca 
arcykapłana Aarona, Judeę i Jerozolimę oraz miejsce znalezienia, oddalają takie przypusz-
czenie; tamże, s. 120-121.
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że ich forma aramejskiego pisma jest rozpoznawalna jako specyficznie ży-
dowska” (distinctively Jewish)158 . 

2.2. kultura piśmienna izraela i judy

Pytanie o zakres i stopień piśmienności ludności izraelskiej, daje pod-
stawy pod następne, naturalnie rodzące się pytania, które dotyczą rzeczy-
wistości kultury piśmiennej, począwszy od nauki pisania. Kiedy w Izraelu 
pojawia się nauczanie? 

Istotnym elementem kultury piśmiennej, będącym znakiem jej rozwoju 
i zorganizowania są archiwa i biblioteki. Wskazują one na poziom i zakres 
rozwoju piśmiennictwa. Przed przedstawieniem elementów dyskusji bibli-
stów nad istnieniem zorganizowanego nauczania w czasach biblijnych, po-
ruszę także kwestię pisarzy, ich funkcji, relacji z dworem (pałacem) i świą-
tynią. Będę odwoływać się do świadectw pozabiblijnych oraz do tekstu 
biblijnego. W przypadku tekstów biblijnych będzie to jedynie przegląd pod 
kątem badanych zagadnień, ewentualnie krótka interpretacja. 

Dalsze kwestie dotyczące kultury piśmiennej w odniesieniu do Biblii 
będą podejmowane w kolejnych punktach tej części opracowania. Więcej 
dyskutowanych zagadnień i tematów z tego zakresu zawierają liczne publi-
kacje, które ukazały się zwłaszcza w ostatnich latach: Karel Van Der Toorn, 
Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge 2007; Da-
vid M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart. Origins of Scripture and 
Literature, Oxford 2005; William M. Schniedewind, How The Bible Be-
came A Book. The Textualization of Ancient Israel, New York – Cambridge 
2004; David M. Carr, T.C. Eskenazi, Ch. Mitchell, W.M. Schniedewind, 
In Conversation with W.M. Schniedewind, How the Bible Became a Book. 
The Textualization of Ancient Israel (Cambridge 2003), JHS 5(2005), art. 
18, www.jhsonline.org, (dostęp: 20.03.2010); Philip R. Davies, Scribes and 
Schools. The Canonization of the Hebrew Scripture (Library of Ancient  
Israel), Louisville, KY 1998.

2.2.1. miejsca – archiwa

W Palestynie nie odkryto większej biblioteki ani archiwum z dokumen-
tami papirusowymi czy skórzanymi z okresu przedwygnaniowego. Kilka 

158 Tamże, s. 121-122. 
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mniejszych zbiorów ostraka pochodzi z Samarii (102 dokumenty z VIII w., 
gł. pokwitowania, rejestry dostaw oleju i wina, interpretowane jako pozo-
stałość głównej siedziby administracji królewskiej), z Lachisz (18 listów 
ze strażnicy w bramie miejskiej dot. spraw militarnych sprzed upadku Je-
rozolimy w 587/6 r.) i z Arad (w cytadeli). Znaleziono natomiast zbiory 
bulli z Lachisz i Jerozolimy (tzw. „spalone archiwum”), które świadczą 
pośrednio o istnieniu tu archiwum ok. 600 r159. Znaczące jest, że ocala-
ły świadectwa trwalsze, czyli gliniane skorupy i bulle. Może to pośrednio 
wyjaśniać, dlaczego nic nie wiemy o bibliotekach. Skóry i papirusy nie 
przetrwały upływu czasu i powtarzających się podbojów. Zbiory ostraka, 
dotyczą spraw bieżących, a w zamyśle piszących nie miały służyć do archi-
wizowania i przechowywania przez długi czas. 

Biblioteki i archiwa były prawdopodobnie liczniejsze w okresie per-
skim. Wskazywałyby na to archiwa aramejskich ostraka z Arad i Beer-Sze-
by, małe prywatne archiwa z IV w. (zaw. kontrakty) z Wadi Ed-Daliyeh, 
czy słynne aramejskie archiwa z V w. z Egiptu. Kolejny zbiór bulli (70 
odcisków i 2 pieczęcie, wczesne pismo aramejskie) z okresu perskiego 
świadczy o powygnaniowym Judzkim archiwum160. Inny zbiór stanowią 
fragmenty dokumentów z rodzinnego archiwum (dot. spraw własnościo-
wych), z okresu późnoperskiego i wczesnohellenistycznego. Kilka pozosta-
łości po archiwach z okresu hellenistycznego i rzymskiego znaleziono na 
Pustyni Judzkiej w Murabbaat i Nahal Hever i w końcu bogatą zawartość 
biblioteki z Qumran, wprawdzie nie „na miejscu”, ale ukrytą w sąsiedz-
twie, w grotach kamienistego wąwozu161. Można sobie tylko wyobrazić, że 
gdyby zwojów nie ukryto i gdyby nie zdarzyło się coś tak wyjątkowego, że 
przez ponad 1800 lat nikt nie odkrył, co spoczywa w grotach, to nie byłoby 
nawet tej jednej starożytnej biblioteki z terenów biblijnego Izraela. 

W biblijnych tekstach znajdują się pojedyncze odniesienia lub aluzje do 
miejsc lub samego faktu przechowywania zwojów. Według Drugiej Księgi 
Królewskiej (22,8) arcykapłan Chilkiasz powiadamia zarządcę (sekretarza; 
dosł. „pisarza”) Szafana, że znalazł „tekst tory” sefer ha-tora w świąty-
ni (hwhy tyb). Widać tu pewien związek z istniejącymi przy świątyniach 
bibliotekami i zapis biblijny mógłby sugerować istnienie takiej biblioteki 

159 A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 1004; S. niditCh, Oral World and Written 
Word. Ancient Israelite Literature, Louisville, KY 1996, s. 61-62 ; Zob. O. Pedersén, Ar-
chives and Libraries in the Ancient Near East 1500-300 B.C., Bethesda 1998, s. 219-233.
160 N. aviGad, Hebrew Seals and Sealings, s. 12.
161 A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 1005; S. niditCh, Oral World and Written 
Word, s. 62.
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świątynnej na początku VII w. (ok. 622/621 r. przed Chr.162). Philip Davies 
wskazuje też na przekaz 1Sm 10,25: Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa 
władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Jhwh, mogący 
sugerować istnienie biblioteki przy sanktuarium. Zarazem jednak stwier-
dza, że informacja o złożeniu księgi przed Jhwh może mieć charakter retro-
spektywny, świadczący bardziej o sytuacji (zwyczaju) z czasów pisarza niż 
opisywanego zdarzenia163 . 

Ważnym świadectwem biblijnym, dotyczącym miejsc przechowywania 
dokumentów, jest przekaz Księgi Ezdrasza 6,1-3, który w pewien sposób 
koreluje z relacją z 2Krl 22: Wtedy król Dariusz wydał rozkaz, aby szukać 
w Babilonii, w bibliotece, w jakiej przechowuje się także skarby. I znalezio-
no w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym było 
napisane: «Zapis historyczny. W pierwszym roku panowania króla Cyrusa 
ten to król wydał rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten 
ma zostać odbudowany […]». Przytoczony dokument o charakterze kro-
niki zawiera informację o decyzji i wydanym dokumencie króla Cyrusa 
(decyzja odbudowy, cel, wymiary, materiał, koszty, decyzja zwrotu łupów 
świątynnych Nebukadnesara; por. w. 4-5). Miejsca, w jakich poszukiwano 
zapisów kronikarskich, są określone jako przeznaczone do dwóch celów – 
przechowywania ważnych zapisów, dokumentów oraz rzeczy cennych. 
Tymczasem, w przypadku opisanym przez wcześniejszy tekst biblijny, ar-
cykapłana znalazł sefer ha-tora wówczas, gdy przyszedł po pieniądze, któ-
re napłynęły do skarbca świątyni. Można wnioskować, że skarbiec świątyni 
jerozolimskiej stanowił zarazem archiwum dla niektórych ważnych doku-
mentów. Widać analogię zwyczaju przechowywania razem rzeczy cennych, 
do których należały ważne dokumenty. 

Menahem Haran jest przekonany, że już od czasów zjednoczonej mo-
narchii musiały istnieć archiwa ze względu na zcentralizowaną władzę 
i królewską administrację. Jednak te argumenty są krytykowane przez his- 
toryków, wobec wątpliwości co do skali rozwoju królestwa w tym okre-
sie164, zwłaszcza że świadectwa piśmienne z X w. są nieliczne. 

Innym argumentem na istnienie zbiorów ksiąg są powtarzające się 
w Księgach Królewskich odwołania do dokumentów o charakterze kroni-
karskim (por. 1Krl 14,19.29; 15,7.23.31; itd.). Wymieniane dokumenty – 
kroniki zakładają istnienie jakiejś biblioteki. Trzeba jednak zauważyć, że 

162 Czyli osiemnasty rok panowania Jozjasza; por. 2Krl 22,3. 
163 Por . P .R . davies, Scribes and Schools. The Canonization of the Hebrew Scripture (LAI), 
Louisville, KY 1998, s. 86-87.
164 Por. punkt 2.1.7. Piśmienność w świadectwach biblijnych – kwestia historyczna .
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odwołania te należą do opracowania deuteronomistycznego i mogą pocho-
dzić dopiero z okresu powygnaniowego. 

Nadav Naaman, będąc krytyczny w kwestiach historycznych, kiedy 
analizuje zawartość wielu bibliotek na starożytnym Bliskim Wschodzie, 
i przymierza je do realiów judzkich, śmiało formułuje obraz biblioteki 
w Jerozolimie z okresu przedwygnaniowego. Uważa on, że nawet mały 
organizm państwowy nie mógł w tym czasie istnieć bez pisarzy i choćby 
małego archiwum165 .

Co do istnienia bibliotek powygnaniowych, z których nie pozostało śla-
dów poza jedną biblioteką z Qumran – to przekaz greckiej Drugiej Księgi 
Machabejskiej166 2,13-14 informuje o akcji zakładania biblioteki przez Ne-
hemiasza i kompletowania kolekcji. Zarazem Juda Machabeusz ukazany 
jest jako przywracający bibliotekę istniejącą już wcześniej, ale zniszczoną 
i rozproszoną przez działania wojenne: W pismach i pamiętnikach Nehe-
miasza jest opowiedziane… również o tym, jak zakładając bibliotekę zebrał 
on księgi o królach i księgi proroków, księgi Dawida i listy królów o ofia-
rach . Tak samo Juda zebrał wszystkie księgi, rozrzucone wskutek prowadzo-
nej przez nas wojny, i mamy je u siebie. 

Tymczasem prolog greckiej Księgi Syracha wymienia różne księgi, co 
musi zakładać istnienie zbioru ksiąg, może istnienie biblioteki. Philip Da-
vies uważa nawet, że Jezus ben Syrach mógł te księgi posiadać167, co świad-
czyłoby jeszcze bardziej o rozpowszechnieniu ksiąg, które można zidenty-
fikować jako biblijne: Prawo, Prorocy i ci, którzy po nich przyszli, zostawili 
nam liczne i wielkie dzieła w dziedzinie nauki i mądrości […] Dziadek mój, 
Jezus, kiedy oddał się pełniejszemu poznaniu Prawa, Proroków oraz innych 
ksiąg ojczystych […] (Syr, Prolog w. 1-2; por. w. 5). Istnienie zbiorów tak 
określonych ksiąg współgra z przywołanym już wyżej przekazem 2Mch 
o organizowaniu lub odtwarzaniu biblioteki.

Teksty z Qumran datowane na czas począwszy od III w. przed Chr.  
(po I w. po Chr.) są współczesne wydarzeniom walk machabejskich, czy 

165 „The city of Jerusalem was the capital of Judah for long time and many kinds of works 
must have accumulated in its library. The range of collected texts was certainly narrower 
than the rich palace and temple libraries of Mesopotamia and Egypt, but included all that 
was necessary for education and function of the professional elite of Jerusalem, and the 
other urban centers in Judah. The library, which was probably located in the temple, was 
the sources of practical and theoretical knowledge for the high officials, priests and scribes, 
the educated elite of the kingdom of Judah, and for instructing young apprentices. Old texts 
were apparently used for educational purpose and copied several times, and so survived 
until the destruction in 587 BCE”; N. na’aman, The Temple Library of Jerusalem, s. 133.
166 2Mch powstała w ok. II/I w.
167 Por . P .R . davies, Scribes and Schools, s. 87.
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działań Judy, trudno jednak powiedzieć, czy mają jakiś związek z kolekcją 
narodowych pism Machabeusza, chociaż nie można tego wykluczyć168 . 

2.2.2. osoby – pisarze 

Dane archeologiczne

Istnienie różnego rodzaju inskrypcji, listów i innych zapisów w sposób 
naturalny wskazuje na istnienie pisarzy. Wskazuje na nich także tytuł rps, 
~yrps – pisarz/e, jakie pojawia się w archeologicznych zapisach169. Czy 
można powiedzieć coś przekonywającego o pisarzach Izraela i Judy, ich 
umiejętnościach, roli, funkcjach? Jedno z pierwszych pytań o pisarzy doty-
czy związków z kulturą pisarską przedizraelskiego Kanaanu. 

Niektórzy, opierając się na tekstach biblijnych, a dokładniej na przeka-
zie Księgi Jozuego o podboju Kanaanu i eksterminacji jego mieszkańców, 
przyjmują, że pisarska instytucja kananejska skończyła się wraz z izrael-
skim podbojem. Jednak badania archeologiczne nie potwierdzają izrael-
skiego „odrzucenia” czy zniszczenia kananejskich instytucji kulturowych. 
Takie całkowite odrzucenie kultury kananejskiej, przedstawione w Biblii 
jest interpretowane raczej jako deuteronomiczna „idealizacja” (por. Pwt 
7,1), cechująca także pewne teksty deuteronomistyczne, jak właśnie opis 
podboju Kanaanu przez Jozuego czy opis reformy Jozjasza170. Tymczasem 
inne księgi biblijne przedstawiają odmienną strategię w relacjach z ob-
cymi kulturami, realizowaną choćby przez władców, którzy sprowadzają 
i zatrudniają rzemieślników z obcych krajów, doceniając i wykorzystując 
ich wiedzę i umiejętności (Dawid zatrudnia Hetytę i fenickich rzemieślni- 
ków – 2Sm 5,11; Salomon do budowy świątyni sprowadza cieśli sydoń-
skich, tyryjskich murarzy i brązowników – 1Krl 5,20.32; 7,14). Można 
zatem wyprowadzić wniosek, że Izrael nie odrzuca wszystkiego, co kana-
nejskie, ale że korzysta z kulturowych osiągnięć swojego regionu. To samo 
należy przyjąć w odniesieniu do kultury piśmiennej. 

168 Najstarsze zwoje z Qumran pochodzą z okresu (III w.), gdy jeszcze nie istniała gmina 
w Qumran. „Spora część rękopisów datuje się paleograficznie na okres «średnio-hasmonej-
ski», tj. na lata 75-60 przed Chr.”; A. tronina, Biblia w Qumran, Kraków 2001, s. 53.
169 Np. ostrakon z Lachisz; por. N.S. fox, In the Service of the King. Officialdom in Ancient 
Israel and Judah (MHUC), Cincinnati 2000, s. 96, 98.
170 Por. W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 56.
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Świadectwa mezopotamskie i egipskie pokazują, że na starożytnym 
Bliskim Wschodzie istniały dwa zasadnicze ośrodki pisarskie. Jednym był 
dwór (pałac) królewski stanowiący centrum administracyjne, a drugim 
świątynia. Środowisko kapłańskie oraz królewska administracja, te dwie 
grupy stanowią ogniwo łączące z wyższą kulturą starożytnego Wschodu 
i przez nie właśnie kananejska spuścizna została przejęta i przekształcona 
z izraelskiej perspektywy, jak piszą A. Demsky i M. Bar-Ilan171 .

Centrum administracyjne w Judzie VII wieku znajdowało się w Jerozo-
limie. Równocześnie Jerozolima posiadała centrum kultyczne – świątynię 
Salomona. W pałacu przebywały osoby określane mianem pisarzy, pełniąc 
tam różne funkcje (por. 1Krl 11,26; 2Krl 19,5; 22,12; 2Krn 34,20)172 . Po-
dobnie też ze świątynią Salomona były związane osoby posiadające umie-
jętność pisania. Pod koniec VIII i w VII wieku, wraz z rozwojem Jerozoli-
my (trzeba podkreślić, że rozwój tego miasta zgodnie z danymi archeolo-
gicznymi nastąpił dopiero pod koniec VIII w.), która mogła osiągnąć nawet 
15 tys. ludności (wg W.W. Schniedewind nawet 30 tys.), przypuszczalnie, 
również grono pisarzy stało się stosunkowo liczne. Jeśli przyjąć proporcje 
szacowane dla Egiptu i Mezopotamii, gdzie pisarze stanowili około 3-5% 
populacji, to mogło być 450-750 piszących osób173 w Jerozolimie. Ale sza-
cując nawet w sposób zaniżony – 10 tys. mieszkańców Jerozolimy i 2% 
pisarzy – wciąż otrzymujemy niemałą liczbę 200 osób. 

Wśród świadectw piśmiennych, jakie znaleziono na terenach Izraela 
i Judy, są również takie (choć nieliczne), które mają związek z pisarza-
mi. Bulle, czyli odciski osobistych pieczęci (dołączone do dokumentów), 
stanowią dla archeologów cenny zbiór danych personalnych. Wśród nich 
znajdują się takie, które zawierają tytuł pisarski. Zdarzają się też bulle koja-
rzone poprzez imię z osobą, która w biblijnych tradycjach występują w roli 
pisarza. Z końca VI w. pochodzi bulla nosząca napis „należący do Jere-
maji, pisarza” (rpsh ymryl)174. Dwie inne bulle, o nieokreślonym niestety 

171 A . demsky, M. Bar-ilan, Writing in Ancient Israel, s. 11.
172 Na temat dworu królewskiego i różnych reprezentowanych na nim funkcji zob. N.S. 
fox, In the Service of the King, s. 81-201; R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu. 
t. I-II, Poznań 2004, 133-136.
173 E . lipiński, „The Demography of Jerusalem before Islam”, w: Jerusalem before Islam 
(BArR 1699), ed. Z. kafafi, R . sChiCk, Oxford 2007, s. 3-16. Wg danych przytoczonych 
przez W. Schniedewinda Jerozolima z czasów Ezechiasza (ok. 700 r.) mogła osiągnąć 30 
tys. ludności (i 130 akrów pow. zabudowanej); W. sChniedewind, How The Bible Became 
A Book, s. 68.
174 N. aviGad, Bullae and Seals from a Past-Exilic Judean Archive, Jerusalem 1976; za: Ch. 
sChams, Jewish Scribes in the Second-Temple Period (JSOT Suppl. 291), Sheffield 1998, 
s. 46.
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pochodzeniu, z odciskiem pieczęci „należący do Barakjasza syna Neriasza 
pisarza” (rpsh whyrn !b whykrbl), kojarzone są z sekretarzem proroka Jere-
miasza, Baruchem, którego imię w wersji dłuższej mogło brzmieć tak, jak 
na pieczęci. Inna bulla, pochodząca z miasta Dawidowego, posiada napis 
„należący do Gemariasza syna Szafana” (!pX !b whyrmgl) – nie zawiera 
wprawdzie tytułu, ale kojarzona jest z królewskim wysokim urzędnikiem 
i pisarzem175 . 

Dane biblijne

Najstarszym tekstem biblijnym mówiącym o pisarzu w Izraelu jest pieśń 
Debory. Z tekstu wynika, że „trzymający [l. mn.] laskę pisarza” ~ykXm  
rps jbXb należą do przywódców pokoleń izraelskich (por. Sdz 5,14)176. Sam 
zaś tytuł „pisarz” w powiązaniu z laską-buławą pokazuje, że chodzi nie 
tylko o zawód pisarski, ale o wysoki urząd. 

W tradycjach biblijnych wymienia się różne osoby piszące, określając je 
podstawowym terminem rps – sōfēr, który jednak oznacza zarówno ogólną 
funkcję pisarza, jak również sprawującego urząd. Wielu takich urzędników, 
sekretarzy, doradców w okresie monarchii funkcjonowało w ramach admi-
nistracji królestwa177 . 

Termin rps – sōfēr z punktu widzenia etymologicznego nie jest dosta-
tecznie wyjaśniony. Prawdopodobnie jest on spokrewniony z terminem aka-
dyjskim šāpiru oznaczającym posłańca, nadzorcę, zarządcę, rządzącego. 
Chociaż widać pewną rozbieżność znaczeniową między tymi terminami, 
jednak wskazuje się na szeroki zasięg znaczeń obu terminów, hebrajskie-
go i akadyjskiego. Wydaje się, że pełnione funkcje i nabyte umiejętności 
pisarskie wzajemnie się warunkują i łączą w osobie akadyjskiego šāpiru 
i hebrajskiego sōfēr . 

Czasownik akadyjski šapāru, o podstawowym znaczeniu: posłać osobę, 
raport/relację/sprawozdanie, przesłanie/wiadomość (stąd w Biblii czasownik 

175 Por. N.S. fox, In the Service of the King, s. 98. Więcej nt. bulli z imionami biblijnych 
postaci zob. P.J. kinG, Jeremiah. An Archaeological Companion, Louisville, KY 1993,  
s. 93-99.
176 Por. A.J . saldarini, Scribes, w: ABD, vol. 5, s. 1011-1016.
177 Por. 2Sm 8,19; 20,25; Sdz 5,14 . Często notuje się, że pisarze obok funkcji pisania lis-
tów i dekretów wykonywali również inne czynności (2Krl 12,11 – liczą pieniądze; 2Krl 
18,18.37; 19,2; 22,3nn – pełnią funkcje dyplomatyczne; 2Krl 25,19 – prowadzą pobór). 
Później (po raz pierwszy u Jr 8,8) termin ten przyjmuje sens dużo szerszy. Sōfēr to nie tyl-
ko pisarz, skryba, to również ten kto zna pisma albo zna prawo; J. kuehlewein, rp,s e sēfœr 
Buch, w: THAT, Bd II, k. 167.
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rps bardzo często użyty jest w znaczeniu relacjonowania, opowiadania, nie-
co rzadziej – liczenia), posiada dalsze znaczenie: napisać [list/wiadomość] –  
poświadczone w okresie od staroakadyjskiego po neobabiloński178 .

Forma czasownikowa hebrajskiego rdzenia rps posiada dwa zasadnicze 
znaczenia: relacjonować, opowiadać oraz liczyć. Czynności zliczania (spo-
rządzenia spisu), rozliczania wiążą się z czynnością przesyłania wiadomo-
ści, sprawozdania (którą wyraża akadyjski termin šapāru)179. Biorąc pod 
uwagę sumeryjskie początki pisania, można przypuszczać, że wywodziło 
się ono od czynności liczenia powiązanego z pierwotną formą „zapisu”. 
Prapisarz wyciskał w glinie znaki oddające rodzaj towaru i jego ilość (por. 
tokeny i znaki na glinianej „kopercie”180), aby taki „dokument” przekazać, 
przesłać, na przykład wraz z towarem. Był tym, który liczył i ilości za-
znaczał na glinie. Pomimo iż nastąpiły zmiany w zakresie rozwoju pisma 
i sposobu przelewania na tabliczkę treści, także tych bardziej abstrakcyj-
nych niż przedmioty handlu, to jednak ważny związek pisania z liczeniem 
nadal pozostawał aktualny, bowiem jedną z ważnych funkcji pisarza było 
sporządzanie spisów i rozliczeń. Związek między liczeniem i spisem, zapi-
sem widać w niektórych tekstach biblijnych, na przykład w Psalmie 87,6: 
Jhwh wylicza spisując bwtkb rpsy narody. Użyto tutaj dwóch czasowników 
tworzących zwrot. Pierwszym jest rps o znaczeniu liczyć (związany leksy-
kalnie (!) z rzeczownikiem sōfēr – pisarz), a drugim jest btk – pisać (rps 
w qal, imperfekt 3 osoba l.p.; b + btk w qal, bezokolicznik/ infinitiv contr.). 
Związek obu czynności – liczenia i zapisu – widać też u Izajasza: Serce twe 
grozę będzie wspominać: Gdzie ten, co liczył? Gdzie ten, co ważył? Gdzie 
ten, co spisywał twierdze? (33,18)181 . 

Podejmując próbę zsumowania znaczeń powiązanych z terminem sōfēr, 
trzeba wskazać z jednej strony na funkcje liczenia, sporządzania rozliczeń, 
ekonomicznych spisów oraz funkcję pisania różnego rodzaju tekstów, a z dru - 
giej strony na funkcje urzędnika, nie tylko sekretarza, ale także zarządcy. 
Można zauważyć, że w biblijnych tradycjach te znaczenia terminu sōfēr 
znajdują potwierdzenie.

178 Por. BDB, s. 706-707; HALOT, 2, s. 766; N.S. Fox, In the Service of the King, s. 99.
179 Por . H . niehr, rpeso soper, w: TWAT, Bd V, k. 921-929. 
180 D . sChmandt-Besserat, How Writing Came About, s. 39-54 [Strings of Tokens and En-
velopes].
181 Na temat list-spisów w tekstach biblijnych zob. R . jasnos, A . Mrozek, Diversi ambienti 
dell’uso di scrittura indicati nella Bibbia ebraica. Użycie pisma w różnych środowiskach 
według Biblii hebrajskiej, StJud 13(2010) nr 2(26), s. 178-180. 
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Tytuły i imiona pisarzy w Biblii

W Biblii hebrajskiej tytuł sōfēr nosi trzynaście osób znanych z imienia: 
Jonatan, stryj Dawida (1Krn 27,32); Szemajasz, syn Natanaela lewita (1Krn 
24,6); Serajasz (2Sm 8,17, zwany też Szeja 20,25; Szawsza 1Krn 18,16; 
Szisza 1Krl 4,3); Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy (1Krl 4,3); Jejel 
(2Krn 26,11); Szebna (2Krl 18,18.37; 19,2; Iz 36,3.22; 37,2); Szafan, syn 
Azaliasza (2Krl 22,3.8-10.12; 2Krn 34,15.18.20); Eliszama (Jr 36,12.20- 
-21); Baruch, syn Neriasza (Jr 36,26.32); Jonatan (Jr 37,15.20); Ezdrasz ka-
płan (Ezd 7,6.11; Ne 8,1.4.9.13); Sadok (Ne 13,13). Ponadto wliczany jest 
do tej grupy także Gemariasz, syn Szafana (Jr 36,10), jako pełniący urząd, 
choć tytuł nie jest mu przypisany wprost182 . 

Oprócz imiennie wskazanych pisarzy, występują też osoby noszące 
specyficzny tytuł pisarski, chociaż tekst biblijny nie przytacza ich imienia: 
„pis arz królewski”183 $lmh rps (2Krl 12,11; 2Krn 24,11) oraz „pisarz do-
wódcy wojskowego” abch rX rps(h) (por. 2Krl 25,19; Jr 52,25).

Osobny przypadek stanowi tytuł sōfēr māhîr ryhm rps, który oznacza 
nie tyle urząd, co kwalifikacje. Występuje on w jednym z Psalmów: Z me-
go serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest 
jak rylec biegłego pisarza (Ps 45,2). E. Lipiński tłumaczy zwrot słowami  
„pisarz-ekspert” i porównuje z określeniem tupšarru emqu, jakiego uży-
wano w Ugarit184. Podobny tytuł (ale bez terminu rps) – ryhm185, biegły, 
znawca, ekspert – przypisany został Ezdraszowi w odniesieniu do tory (por. 
Ezd 7,6.11). Do tego tytułu nawiążę w dalszej analizie.

Późniejsze księgi biblijne wymieniają już całe rody albo grupy pisar-
skie: rody pisarzy Kenitów z Jabbes (Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci; por. 
1Krn 2,55); pisarze lewiccy (2Krn 34,13) i królewscy pisarze Aswerusa 
(Est 3,12; 8,9), których istnienie świadczy o upowszechnieniu zawodu/
funkcji pisarza186. Edward Lipiński porównuje rody pisarskie wymienione 

182 Por. N.S. fox, In the Service of the King, s. 97.
183 Według M.A. Dandamajewa, odpowiada on akadyjskiemu tytułowi tupšarru ša šarri 
(por. tytuł „pisarza nadwornego” – tupšar ekalli); por. М.А. ДанДамаев, Вабилонские 
писцы, Москва 1983, s. 8.
184 E . lipiński, Scribes d’Ugarit et de Jérusalem, w: H.L.J. Vanstiphout, K . jonGelinG,  
F . leeMhuis (ed.), Scripta Signa Vocis. Studies about Scripts, Scriptures, Scribes, and Lan-
guages in the Near East, presented to J. H. Hosper, Groningen 1986, s. 152.
185 Występuje on jeszcze w Iz 16,5 i Prz 22,29, wskazując na wysokie kwalifikacje związane 
z funkcją lub zawodem; por. M. heltzer, Y. aVishur, The Term sōfēr māhīr as designating 
a Courtier in the Ah iqar Story, UF 34(2002), s. 217-221.
186 N.S. fox, In the Service of the King, s. 97.
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w 1Krn do cechów na wzór organizacji czy stowarzyszenia królewskich 
pisarzy w Nippur w V w.187

Na koniec, do tego „spisu” pisarzy wskazanych w Biblii można warun-
kowo dołączyć kilku proroków. Przypuszczalnie piszącym prorokiem był 
Izajasz, któremu Jhwh wydawał szczegółowe polecenia zapisu, dotyczące 
materiałów piśmiennych i techniki zapisu (por. Iz 8,1; 30,8), a w okresie nie-
woli Ezechiel, prorok i kapłan (por. Ez 24,2; 37,16.20; 43,11), może także 
Habakuk (por. Ha 2,2). Jednak niektóre przekazy mówiące, że ktoś dokonał 
zapisu nie muszą oznaczać, iż zrobił to osobiście (np. Samuel; por. 2Sm 1,18). 

Funkcje pisarskie

Pisarze są głównymi postaciami, stojącymi za tekstami biblijnymi i cho-
ciaż zawdzięczamy im całą Biblię, to jednak bardzo mało wiadomo o ich 
działalności i społecznej pozycji – pisze Edward Lipiński188. Na podstawie 
przekazów biblijnych można jednak wyłuskać niektóre, skąpe informacje. 
Spośród wymienionych pisarzy część można sklasyfikować jako urzędni-
ków „państwowych”, związanych z dworem królewskim lub armią: za pa-
nowania Dawida byli to Szemajasz lewita i Serajasz; za Salomona – Elicho-
ref i Achiasz, za Joasza – bezimienny pisarz (2Krl 12,11; 2Krn 24,11), za 
Ozjasza – Jejel, pisarz wojskowy (2Krn 26,11), za Ezechiasza – Szebna, za 
Jozjasza – Szafan i Gemariasz, za Jojakima – Eliszama, za króla Sedecjasza –  
Jonatan i bezimienny pisarz dowódcy wojska (2Krl 25,19; Jr 52,25)189 . 

W Biblii hebrajskiej ponadto są jeszcze inne terminy, które określają 
funkcje również wiążące się z pisaniem190: rykzm, czyli herold, mówca, 
doradca191 – dot. wysokiego urzędnika (por. 2Krl 18,18)192; rjwX, czyli 
zwierzchnik, pisarz, urzędnik (por. Pwt 1,15; 16,18; 20,5-9; 29,9; 31,28; 
Joz 1,10; 3,2; 8,33; 23,2; 24,1)193 . 

187 E . lipiński, Royal and State Scribes in Ancient Jerusalem, w: J.A. emerton (ed.), Con-
gress Volume Jerusalem 1986 (VT Suppl. 40), Leiden 1988, s. 161.
188 Por . E . lipiński, Royal and State Scribes, s. 157.
189 Można też wskazać wymienionych w Księdze Estery pisarzy perskiego króla Aswerusa 
(Est 4,12; 9,9); por. N.S. fox, In the Service of the King, s. 98-99.
190 Por . Carr, Writing on the Tablet, s. 117.
191 W.M. Schniedewind ma jednak wątpliwości, czy termin ten w Biblii oznacza pisarza; por. 
W.M. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 61. N.S. Fox analizuje różne funkcje 
królewskich heroldów w Biblii; por. N.S. fox, In the Service of the King, s. 110-120.
192 Paralela między sōfēr i ha-mazkîr w 2Sm 20,24n i 1Krl 4,3 skłania niektórych do przyję-
cia bliskiego związku między tymi dwoma urzędami; por. H. niehr, rpeso sōpēr, k. 926.
193 L . koehler, W. BauMgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden 1958, s. 964.
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Interesujący przypadek stanowi pisarz króla Dawida, który w tradycjach 
biblijnych nosi kilka imion: Serajasz hyrX (2Sm 8,17), Szeja ayX [awX] (2Sm 
20,25); Szisza aXyX (1Krl 4,3) oraz Szawsza aXwX (1Krn 18,16). Wyraźny 
jest związek imienia z 1Krl i z 1Krn z egipskim terminem na określenie 
pisarza sš. Natomiast hebrajskie Serajasz wskazywane jest jako zhebraizo-
wane imię obcokrajowca. Poza pierwszą wersją imienia pozostałe zawie-
rają obcy element, który interpretowany bywa przez badaczy jako egipski, 
akadyjski, hurycki, aramejski. Inna hipoteza mówi, że tylko Serajasz stano-
wi właściwe imię, natomiast pozostałe są zniekształconymi wersjami egip-
skiego tytułu (sš š.t lub sh  š.t), potraktowanego jako imię własne194. Wraz 
z analizą imienia uczeni rozpatrują możliwość wpływu egipskiego urzędu 
pisarskiego. To, że egipski termin oznaczający pisarza był znany w Kana-
anie, wiadomo już na podstawie listów z Tel Amarna, jednak bezpośredni 
egipski wpływ na kształtowanie urzędu pisarza w Kanaanie nie posiada 
przekonywającego uzasadnienia195 .

Pisarze pełniący urząd w królestwie na starożytnym Bliskim Wschodzie 
odpowiadali za „sekretariat” różnych instytucji i jednostek administracyj-
nych królestwa: świątyni, pałacu, sądu, wojska, finansów królestwa. Pisa-
rze świątynni przechowywali zapisy dotyczące ofiar i zapisy finansowe, za-
rządzali darami i własnościami świątyni, utrzymywali archiwa196. Na pod-
stawie tradycji biblijnych można wskazać różne funkcje pełnione w Izraelu 
przez osoby noszące miano „pisarzy”, które wpisują się w ten porządek. 

Pisarze wymieniani bywają wśród grupy osób najważniejszych w kró-
lestwie, otaczających króla, stanowiących grupę decydentów i doradców 
(2Sm 8,17; 20,25; 1Krl 4,3), reprezentujących króla (2Krl 22,12.14), bio-
rących udział w negocjacjach (por. 2Krl 18,17-18.26.37; 19,2; Iz 36,3.22; 
37,2). Główny pisarz na dworze w Jerozolimie był przedstawicielem tej 
grupy, związanej z polityką, administracją i finansami197 . 

André Lemaire uważa, że tytuł „pisarz królewski” odnosi się do funkcji, 
którą można określić jako „sekretarz stanu”198. Szafan, pisarz króla Jozja-
sza – podobnie jak pisarz króla Joasza (por. 2Krl 12,11) – rozporządza na 
zlecenie króla, dochodem skarbca świątynnego. Szafan rozdysponowuje 

194 Por. N.S. fox, In the Service of the King, s. 100; A. Cody, Le titre égyptien et le nom 
propre du Scribe de David, RB 72(1965), s. 384-390 ; E. lipiński, Royal and State Scribes, 
s. 159.
195 N.S. fox, In the Service of the King, s. 101.
196 L.G. perdue, Introduction to Scribes, Sages, and Seers, w: L.G. perdue (ed.), Scribes, 
Sages and Seers. The Sage in the Eastern Mediterranean World, Goettingen 2008, s. 5.
197 A.J . saldarini, Scribes, s. 1011-1016.
198 A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 106. 
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dochody, wręczając kierownikom robót z przeznaczeniem na materiały 
i opłacenie robotników, rozlicza wydatki związane z remontem świątyni, 
co zakłada sporządzanie stosownego dokumentu (2Krl 22,4-6). Ze względu 
na sumienność i wierność robotników, nie żąda się od nich sprawozdań. 
Takie stwierdzenie zakłada jednak sporządzanie rozliczeń jako normę, od 
której w tym wypadku następuje odstępstwo. 

Wojsko króla Ozjasza posiadało pisarza (Jejel) odpowiedzialnego za 
sporządzenie spisu (2Krn 26,11). Pisarz sporządzał spis w związku z po-
borem. W ramach spisu żołnierze podzieleni byli na rody, nad którymi 
zwierzchnictwo pełnili naczelnicy. Spis służył między innymi do plano-
wania zaopatrzenia, choćby w odpowiednie wyposażenie, zbroje, stosowną 
broń (por. w. 12-14). Podobną jak Jejel funkcję pełni bezimienny pisarz 
wojskowy za króla Sedecjasza (por. 2Krl 25,19; Jr 52,25)199 .

Choć trudno wskazać tekst mówiący o sporządzaniu przez pisarza rocz-
ników, to jednak pisarz deuteronomistyczny odwołuje się do różnych za-
pisów kronikarskich [hdwhy]larXy yklml ~ymyh yrbd – które dotyczą zarów-
no królów judzkich, jak i izraelskich. Ponieważ roczniki dotyczą królestw 
i władców, zatem trudno przypuszczać, aby sporządzał je pisarz spoza dwo-
ru królewskiego200. E. Lipiński wskazuje na kilka cech charakterystycznych 
dotyczących korzystania z roczników przez autora Ksiąg Królewskich, jako 
argumentów za autentycznością faktu czerpania z takich zapisów znajdują-
cych się na królewskim dworze201 .

Teksty biblijne ukazują również pisarzy w roli sporządzających do-
kumenty w imieniu króla lub innego zwierzchnika nad ludem (Ezd 4,8; 
Est 3,12) oraz w roli odczytujących królowi różne pisma (por. 2Krl 22,10;  
Jr 36,21). Sporządzone dokumenty zaopatrywane były królewską pieczę-
cią (por. 1Krl 21,8; Est 4,9-12). Odczytywanie dokumentów, według Nili  
S. Fox, raczej nie wynikało z niepiśmienności króla, ale z protokołu dyplo-
matycznego202. Zapewne należy tu wziąć pod uwagę oralność kultury, za-

199 Por. N.S. fox, In the Service of the King, s. 103.
200 Z okresu królestwa zjednoczonego jest tylko „Księga kronik Salomona”, jednak E. Li-
piński zauważa, że nie jest ona kroniką w sensie ścisłym, gdyż posiada inną formę, brakuje 
w niej dokładnych lat panowania, którą zastępuje symboliczna liczba 40; por. E . lipiński, 
Royal and State Scribes, s. 157-158; N.S. fox, In the Service of the King, s. 104.
201 Np. 1. Nie ma odwołania do roczników w przypadku ostatniego króla Samarii, ponieważ 
ich nie było (upadek przerwał pracę kronikarza). 2. Ponieważ nie posiadano roczników 
z czasu Dawida i Salomona („Księga kronik Salomona” nie jest typową kroniką) toteż 
królewscy archiwiści nie znali czasu panowania tych królów. Z tego powodu przypisali 
każdemu z nich symboliczny czas 40 lat; E. lipiński, Royal and State Scribes, s. 157-158.
202 N.S. fox, In the Service of the King, s. 102.
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kładającej ustny przekaz, któremu zapis służył. Przykład działalności kan-
celarii królewskiej na dworze perskim ukazuje Księga Estery203: Zawołano 
pisarzy królewskich… i napisali… do satrapów króla i do namiestników, 
którzy stali na czele wszystkich prowincji, i do książąt poszczególnych na-
rodów; napisano do każdej prowincji jej pismem i do poszczególnych na-
rodów w jego języku, w imieniu króla Aswerusa i opieczętowano sygnetem 
królewskim (Est 3,12; por. 8,9). 

Posługiwanie się obcymi językami wchodziło w zakres kompetencji 
urzędników królewskich również w okresie przedwygnaniowym. Znajo-
mość języków obcych była konieczna, aby móc uczestniczyć w dyplomacji 
międzynarodowej, co – jak wynika z biblijnych narracji – miało niejedno-
krotnie miejsce. Królewscy pisarze byli także tłumaczami, pisząc nie tylko 
w języku hebrajskim, lecz także w aramejskim (por. 2Krl 18,26)204, który 
stał się językiem międzynarodowej dyplomacji. Pisarze mogli uczyć się 
także głównych języków swojej epoki, zatem mogli znać akadyjski, egipski 
oraz języki sąsiednich ludów205 . 

Niektórzy królewscy pisarze formułowali na piśmie mądrościowe mak-
symy. W Księdze Przysłów znajduje się redakcyjna nota dotycząca jednego 
ze zbiorów sentencji: I to są przysłowia Salomona, przepisane przez ludzi 
króla judzkiego, Ezechiasza (Prz 25,1; por. Prz 25–27). Królewscy pisarze 
Ezechiasza zebrali zapewne przysłowia wiązane z osobą Salomona, cho-
ciaż gdyby sądzić po ilości dzieł Salomona wyliczonych w 1Krl 5,12-13, 
to trzeba stwierdzić, że większość tych dzieł, przysłów, pieśni, dysput i tym 
podobnych nie przetrwała206 . 

Po upadku monarchii Dawidowej i utracie świątyni, pisarze stają się 
w Babilonii jako grupa zawodowa bardziej niezależni207. Przedstawiając 
okres powygnaniowy, tradycje biblijne ukazują postacie administratorów 
i pisarzy wyspecjalizowanych w wiedzy prawnej opartej na torze Mojże-
sza. Taką postacią jest Ezdrasz „biegły ryhm w prawie Mojżesza” i zarazem 
kapłan (Ezd 7,6.11), którego misja polega w pierwszym rzędzie na prze-
konaniu się, na ile prawo Mojżesza jest respektowane w Judzie. Ma on  
(w imieniu perskiego króla Artakserksesa) zbadać stosunki panujące w Ju-
dzie, w oparciu o posiadane prawo (Ezd 7,14). Następnie Ezdrasz mianuje 

203 Czas kształtowania tekstu Księgi Estery obejmuje wieki V-II. Por. I. nowell, T . Craven, 
D . duMM, Księgi Tobiasza, Judyty, Estery, w: KKB, s. 377.
204 Por . E . lipiński, Royal and State Scribes, s. 159.
205 Por. L.G. perdue, Introduction to Scribes, Sages, and Seers, s. 5.
206 Por . E . lipiński, Royal and State Scribes, s. 159.
207 L.G. perdue, Introduction to Scribes, Sages, and Seers, s. 6.



76 Wybrane zagadnienia kultury piśmiennej...

urzędników i sędziów, a wydaje się, że także nauczycieli, w celu naucza-
nia ludu prawa (por. Ezd 7,25). Pisarze odgrywają wówczas ważną rolę 
w przekazie tradycji, porządkowaniu, kodyfikacji prawa208. Pozycja i misja 
Ezdrasza nie mogą być jednak do końca wyjaśnione na podstawie samych 
tradycji biblijnych. Biblijne teksty odzwierciedlają raczej uwagi autora 
o kapłanach i pisarzach w późniejszym czasie zamiast obrazu rzeczywi-
stości z wczesnego okresu powygnaniowego. Autor prawdopodobnie prze-
niósł autorytet kapłańskich pisarzy w sprawach prawa na wczesny okres 
restauracji powygnaniowej w celu legitymizacji ich roli w współczesnym 
sobie społeczeństwie (kon. V – poł. IV w.)209 .

Greckie księgi (por. 1Mch 7,12; 2Mch 6,18; por. Syr 39[38],24.33-34), 
także Nowego Testamentu pokazują, że określenie pisarz gr. grammateus 
staje się tytułem wskazującym nie tylko na profesję pisarza, ale także na 
wykształcenie w prawie żydowskim i Pismach (ST) oraz umiejętność ich 
interpretacji i dyskusji210 . 

Christine Schams uważa, że status i funkcje pisarzy żydowskich okre-
su drugiej świątyni są dużo bardziej złożone niż się to zwykle przyjmuje. 
Zarazem zaznacza, że świadectwa nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzy-
gnięcia w tej kwestii, chociaż z drugiej strony dają podstawy do różnych 
hipotez. W okresie perskim pisarze występują na różnych poziomach ad-
ministracji prowincji (perskiej) oraz świątynnej. W pewnym wymiarze 
świadczą usługi dokumentujące dla indywidualnych klientów, a w centrum 
administracji i kultu, jakim jest Jerozolima, niektórzy wysoko wykształceni 
urzędnicy poświęcają czas pomnażaniu wiedzy i szukaniu mądrości211 . 

Umiejętności literackie – poziom wykształcenia

Zawód i funkcje wiązały się z umiejętnościami, zdolnościami oraz po-
ziomem wykształcenia pisarzy. Do podstawowych umiejętności związanych 
z urzędem i zawodem pisarza należało kopiowanie tekstów, redagowanie 
dokumentów i tekstów prawnych, ekonomicznych oraz epistolarnych. Ale 

208 Por . A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 106.
209 Ch. sChams, Jewish Scribes in the Second-Temple Period, s. 56.
210 Por . A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 106.
211 Ch. Schams uważa, że bliskowschodnia tradycja, z czasu sprzed niewoli, przedstawiają-
ca wpływowego wykształconego pisarza przebywającego na dworze królewskim i zajmu-
jącego się administracją królestwa, jest kontynuowana w Judzie w kontekście niemonar-
chicznym; Ch. sChams, Jewish Scribes in the Second-Temple Period, s. 309-312. Przegląd 
badań i poglądów dotyczących kwestii pisarzy w okresie drugiej świątyni przedstawia au-
torka w pierwszym rozdziale opracowania; zob. s. 15-35. 
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pośród pisarzy znajdowała się grupa mniej liczna, pisarzy dysponujących 
pogłębioną wiedzą, potrafiących nie tylko czytać i kopiować, ale także in-
terpretować starożytne dzieła i tworzyć nowe. Tacy pisarze funkcjonowali 
już wcześniej, w ramach kultury pałacowej i pism przedalfabetycznych, 
o czym świadczą zostawione przez nich dzieła literackie oraz szkolne, słu-
żące edukacji pisarskiej. Takie umiejętności musieli też posiadać pisarze, 
którzy komponowali i redagowali biblijne teksty, korzystając zarówno z tra-
dycji oralnej, jak i spisanych przekazów. Trudniejsze pytanie dotyczy okre-
su czasu, w którym tacy pisarze mogliby już istnieć w Izraelu czy Judzie. 

Edward Lipiński, analizując pozycję, funkcje i działalność pisarzy na 
dworze króla, podkreśla, że byli oni autorami i redaktorami literackich 
kompozycji, których celem było głoszenie ideologii dotyczącej Dawida 
i – podobnie jak w innych królestwach bliskowschodnich – królewskiej 
propagandy212. Zgodnie z tą ideologią, Salomon, syn królewski i następca, 
przewyższał mądrością wszystkich ludzi Wschodu i Egipcjan (Mezopota-
mia i Egipt – dwa największe ośrodki kultury oddziałujące na Palestynę). 
Od tego ogólnego stwierdzenia autor przeszedł do porównania z postaciami 
znanymi współczesnym i stwierdził, że Salomon górował „nawet nad Eta-
nem Ezrachitą i Hemanem, a także Kalkolem i Dardą, synami Machola” 
(1Krl 5,11). Pierwszemu z nich, Etanowi Ezrachicie przypisano w Psałte-
rzu Psalm 89. (w. 1-5.20-38), przedstawiający ideę Bożego wybrania rodu 
Dawida. Kompozycja ta datowana jest na okres między końcem X a VIII w.  
(czas początku i szybkiego rozwoju pisma alfabetycznego w Palestynie). 
Jak zaznacza E. Lipiński, jest to umiejętnie skomponowany psalm królew-
ski, a jego autor (służący królewskiej propagandzie) należał niewątpliwie 
do grona pisarzy dworskich w Jerozolimie213 . 

Byłby to zatem ślad po owych dworskich literatach, którzy nie tylko 
sporządzają dokumenty i piszą formalne listy, ale także są twórcami, re-
daktorami i autorami opracowującymi nowe kompozycje literackie. Ewi-
dencja archeologiczna w Jerozolimie wprawdzie nie potwierdza wielkości 
i świetności za czasów panowania Dawida i Salomona, ale nie zaprzecza 

212 „Royal or state scribes were certainly authors or redactors of compositions the purpose 
of which was to diffuse the Davidic ideology and the royal propaganda”. E . lipiński, Royal 
and State Scribes, s. 160.
213 Tamże, s. 160. Warto tu zauważyć, za L.G. Perdue, związek psalmów królewskich 
ze szkołą dworską w Mezopotamii. Akadyjczycy zmieniając naturę „państwa” w dyna-
styczne królestwo, wpłynęli też na zmianę szkoły pisarskiej, która stała się akademią zwią-
zaną z dynastią królewską. Szczególnie widoczne jest to w psalmach królewskich, które 
stały się specjalną kategorią szkolnych hymnów. Są one podobne do psalmów mądrościo-
wych Psałterza; L.G. perdue, Introduction to Scribes, Sages, and Seers, s. 23.
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ich istnieniu. Związek ze szkołą mądrościową dworskich pisarzy przedwy-
gnaniowego królestwa214, potwierdzony powstałymi w tym okresie utwora-
mi, mógłby być istotnym punktem odniesienia dla badań historycznych. 

W Księdze Jeremiasza pojawia się inny ślad działalności pisarskiej wy-
kraczającej poza ramy administracyjno-ekonomiczne. W ósmym rozdziale 
księgi zawarta jest krytyka pisarzy, którzy w jakiś sposób „zmieniają” tekst 
„Księgi” tory i roszczą sobie prawo do tytułu mędrca: Jak możecie mówić: 
jesteśmy mędrcami i mamy torę Jhwh? Prawda! oto uczyniło ją kłamstwem 
[rqX] kłamiące pióro[stylus] pisarzy (Jr 8,8). Tekst wydaje się świadczyć 
o jakiś praktykach, być może interpretacyjnych pisarzy, wobec których 
prorok Jeremiasz jest bardzo krytyczny. Być może ów „fałszywy stylus” 
pracował nad powstającą na bazie sefer ha-tora kompozycją, która dała 
podwaliny pod Księgę Powtórzonego Prawa215 . 

Rody pisarskie okresu przedwygnaniowego

Kluczową postacią wśród pisarzy związanych z torą Jhwh i być może 
innymi księgami biblijnymi, jest Szafan, wysoki urzędnik królewski, który 
według świadectwa Drugiej Księgi Królewskiej przyniósł królowi ze świą-
tyni odnalezioną tam „Księgę” tory (2Krl 22). 

M. Weinfeld uważa, że Szafan i jego rodzina byli wiodącymi przed-
stawicielami szkoły pisarskiej odpowiadającej za redakcję Deuteronomium 
i kształtowanie nurtu deuteronomistycznego216. Uzasadnia to, odwołując 
się do Księgi Jeremiasza, według której Szafan i jego synowie, Achikam 
i Gemariasz oraz Micheasz, syn Gemariasza są królewskimi urzędnikami  
(z pewnością pisarzami)217 . 

Księga Jeremiasza i Druga Księga Królewska świadczą o tym, że wśród 
urzędników króla występuje ród Szafana, reprezentowany przez aż trzy po-
kolenia (36,10-12; 26,24; por. 2Krl 22,12). O pozycji rodu i zaangażowaniu 
w losy królestwa świadczą: wymienianie Gemariasza wśród książąt (~yrX) 

214 Por . K . dell, Scribes, Sages, and Seers in the Fist Temple, w: L.G. perdue (ed.), Scribes, 
Sages and Seers, s. 125.
215 Por. P.C. CraiGie, P .H . kelley, J.F. drinkard, Jeremiah 1-25 (WBC 26), Dallas, Texas 
1998, ad locum.
216 M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 19922(1972), s. 160.
217 Szafan ha-sōfēr ukazany jest jako główny „urzędnik” króla, dlatego w przekładach tłu-
macze oddają tytuł ha-sōfēr jako: kanclerz, sekretarz, zarządca; por. H. niehr, rpeso sōpēr, 
k. 926; por. R. jasnos, Jeremiasz, świadek Słowa i Pisma. Teologia między kulturą oralną 
i piśmienną, w: „Jak śmierć potężna jest miłość”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Pro-
fesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009), red. W. Chrostowski, Ząbki 2009, s. 144. 
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oraz funkcja zarządcy/gubernatora okupowanej Judy nadana przez Babi-
lończyków synowi Achikama, Godoliaszowi (wnukowi Szafana)218 . 

Tabela 1. Schemat genealogiczny pisarskiego rodu Szafana – na podstawie opraco-
wania N.S. Fox oraz J.A. Dearmana219. Kolejne poziomy przedstawiają zależność 
ojciec – syn: 

Meszullam
Asaliasz

Szafan (pisarz Jozjasza; 2Krl 22)
Jaazaniasz 
(urzędnik 
Sedecjasza)

Eleazar 
(urzędnik 
Sedecjasza) 
– wysłany do 
Babilonii 
przez Jeremiasza 
(Jr 29,3)

Gemariasz 
(pisarz Jojakima; 
Jr 36)
– zaliczany do 
~yrX 

Achikam 
(urzędnik Jozjasza;
2Krl 22; Jr 26,24 –
 ochrania Jeremiasza)

Micheasz 
(urzędnik 
Jojakima; Jr 36)

Godoliasz 
(zarządca Judy; 
2Krl 25; Jr 36,25
 LXX; Jr 40-41)

*kolejni rządzący: Jozjasz – Jojakim (Eliakim) – Jojakin – Jechoniasz – Sedecjasz – zarząd-
ca Godoliasz

Szafan posiadał siedzibę w pałacu królewskim (Jr 36,12), gdzie zbiera-
li się przywódcy. Grupa Szafana (pisarzy-urzędników) chroniła Jeremiasza 
(zwł. syn Szafana, Achikam; por. Jr 26,24), prześladowanego przez króla 
i była żywo zainteresowana zwojem z wyroczniami proroka – pytali Barucha 
o pochodzenie i powstanie zwoju, protestowali, gdy król zwój palił (por. Jr 
36,10-25). Przez Eleazara, syna Szafana posłał Jeremiasz list do wygnańców 
w Babilonii (Jr 29,1-3). M. Weinfeld wskazuje też na deuteronomistyczne 
cechy opracowania Księgi Jeremiasza – co wyróżnia ją jako jedyną ze zbio-
ru Proroków. Dlatego wyciąga wniosek, że Szafan występujący w biblijnych 
epizodach związanych zarówno z odnalezieniem „Księgi” tory, jak i z per-

218 Zob. J. weinBerG, Gedaliah, the Son of Ahikam in Mizpah. His Status and Role, Suppor-
ters and Opponents, ZAW 119(2007), s. 356-368. 
219 N.S. Fox podaje genealogię rodu Szafana. Synami Shaphana są: Jaazaniah (urzędnik 
Zedekiaha), Elasah (urzędnik Zedekiaha), Gemariah (pisarz Jehoiakima), Ahikam (urzęd-
nik Josiaha). Synem Gemariaha jest Micaiah (urzędnik Jehoiakima). Synem Ahikama jest 
Gedaliah (zarządca Judy); Por. N.S. fox, In the Service of the King, s. 310; por. J.A. dear-
man, My Servants the Scribes. Composition and Context in Jeremiah 36, JBL 109(1990), 
s. 410.
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turbacjami ze zwojem Jeremiasza, jest osobą powiązaną z opracowaniem 
obu dzieł – Księgi Powtórzonego Prawa i Księgi Jeremiasza220 . 

Z Księgą Jeremiasza związanych jest ponadto dwóch innych pisarzy, 
również spokrewnionych z sobą. Pierwszym jest wymieniany już Baruch, 
syn Neriasza, zwany czasem przez interpretatorów „sekretarzem Jeremia-
sza”. To on na polecenie Jeremiasza spisuje prorockie słowa na zwoju, on 
odczytuje zwój w świątyni, a potem wśród królewskich urzędników, któ-
rym objaśnia, w jaki sposób dokonał zapisu – pod dyktando (por. Jr 36). On 
ostrzega Jeremiasza przed niebezpieczeństwem i wraz z nim się ukrywa, 
a po zniszczeniu przez króla pierwszego zwoju pisze na kolejnym zwoju 
pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, jaką spalił Jojakim, król 
judzki (Jr 36,32a). Również on, na polecenie proroka, przygotowuje, a na-
stępnie zabezpiecza (aby przetrwały) notarialne dokumenty symbolicznego 
wykupu pola przez Jeremiasza – stanowiącego znak prorocki (por. Jr 32,12-
-15). Bratem Barucha jest Serajasz, syn Neriasza, który nie został wprost 
nazwany pisarzem, jednak jest nim jako urzędnik królewski Sedecjasza 
(pełni funkcję głównego kwatermistrza hxwnm rX; Jr 51,59). Jeremiasz zleca 
mu zadanie dla pisarza – rytualne odczytanie ze zwoju wobec wygnańców 
w Babilonii słów prorockich przeciw Babilonowi: Gdy skończysz czytać tę 
księgę, przymocujesz do niej kamień i wrzucisz ją do Eufratu, mówiąc: Tak 
niech utonie Babilon […] (Jr 51,63-64)221 . 

Tabela 2. Schemat genealogiczny pisarskiego rodu – na podstawie opracowania 
J.A. Dearmana222. Kolejne poziomy przedstawiają zależność ojciec – syn: 

Machsejasz (Jr 32,12; 51,59)

Neriasz

Baruch (pisarz i notariusz; Jr 32,12-16; 
36,1-32; 45,1)

Serajasz (pisarz, wysoki urzędnik 
Sedecjasza; Jr 51,59) 

220 M. weinfeld, Deuteronomy and Deuteronomic School, s. 158-160; „Czyż z woli króla 
nie mógł on zaopiekować się owym odnalezionym zwojem zwanym przez Jeremiasza torą 
Jhwh i stać się tym, który ją «posiada» – studiując i interpretując?”; R. jasnos, Jeremiasz 
świadek Słowa i Pisma, s. 147. T. Mettinger uważa tymczasem, że relacja z 2Krl o znalezie-
niu „Księgi” tory w świątyni opiera się na oficjalnym piśmiennym raporcie królewskiego 
sekretarza, być może Szafana; por. T.N.D. mettinGer, Solomonic State Officials. A Study of 
the Civil Government Officials of the Israelite Monarchy (CB OTS 5), Lund 1971, s. 31.
221 Zob. teorię dwóch redakcji Księgi Jeremiasza, dokonanych przez braci Barucha i Se-Zob. teorię dwóch redakcji Księgi Jeremiasza, dokonanych przez braci Barucha i Se-
rajasza, synów Neriasza: R.C. steiner, The Two Sons of Neriah and the Two Editions of 
Jeremiah in the Light of two Atbash Code Words for Babylon, VT 46(1996), s. 74-84.
222 J.A. dearman, My Servants the Scribes, s. 411.
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Trzeba podkreślić wymowny fakt, że w przypadku ksiąg Deuterono-
mium („Księgi” tory; tory Mojżesza) i Jeremiasza, najwyraźniej powią-
zanych w jakimś stopniu redakcyjnie, przynajmniej na poziomie szkoły 
deuteronomistycznej223, pojawiają się aż dwa rody pisarskie, które według 
biblijnych świadectw 2Krl i Jr, są żywo zainteresowane i zaangażowane 
w proces pisania i przekazu tych ksiąg. 

Biblijny przekaz nie ma na celu poświadczenia działalności rodów  
pisarskich, ale zrelacjonowanie i interpretację wydarzeń z dziejów narodu. 
Jeżeli można się zastanawiać, na ile na przykład obraz oblężonego i upada-
jącego królestwa judzkiego jest nacechowany interpretacją teologiczną, to 
już ukazane niejako w tle realia funkcjonowania urzędników królewskich 
są bardziej historycznie wiarygodne co do detali. 

Poszukując odniesień do osób zajmujących się pisarstwem, można być 
pod wrażeniem wielości znajdywanych informacji, epizodów, odniesień ge-
nealogicznych, które czasem trudno spójnie połączyć czy uzgodnić (podob-
nie jak w rzeczywistym zbiorze dokumentów). Jednak z tych różnych frag-
mentów wyłania się żywy obraz grup pisarskich i ich różnorodnych funkcji 
oraz działalności pisarskiej, administracyjnej i politycznej w królestwie.

Relacje pisarzy dworskich z świątynią

Zastanawiające są relacje między pałacem a świątynią, urzędnikami 
króla a kapłanami ze świątyni. To, że Szafan, jako urzędnik królewski, 
przychodzi do kapłana po pieniądze ze skarbca świątynnego dla robotni-
ków odnawiających świątynię (por. 2Krl 22), ukazuje wystarczająco jasno 
złożoność tych relacji i zrazem ścisłą współpracę obu grup. Według Gösty  
W. Ahlströma, odpowiada to relacjom pałac – świątynia w starożytnym 
Kana anie w okresie wczesnego żelaza. Kult należał do najważniejszych 
celów rządów króla, bowiem pozostawanie w liturgicznym kontakcie z bó-
stwem stanowiło o dobrobycie w królestwie, jako dominium owego bóstwa. 
Toteż królowie uczestniczyli w kulcie, składając ofiary (por. 1Krl 3; 9,25; 
16,4) i stali na jego straży. Król jako boży wice-regent mógł pełnić obo-
wiązki w pewnych kultycznych rytuałach (podobnie Salomon inauguruje 
kult w świątyni; por. 1Krl 8; synowie Dawida pełnią funkcje kapłańskie; 
por. 2Sm 8,18). Ponieważ świątynia była widocznym wyrazem królestwa 

223 Pisarzy tych dwóch rodów, wraz z ich następcami, nazywa J.A. Dearman dobrymi kan-
dydatami na członków (twórców?) kół deuteronomistycznych; por. J.A. dearman, My Se-
rvants the Scribes, s. 418.
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danego boga, toteż tylko król, jako boży wice-regent na ziemi, mógł naka-
zać zbudowanie świątyni224. Podobnie w Izraelu to król podjął inicjatywę 
budowy świątyni (Dawid) i król tę świątynię zbudował (Salomon). Dlatego 
też nierzadko kompleks pałacowy zawierał główne sanktuarium i tak było 
też w Jerozolimie225. W Kanaanie znane są budowle pałacowe i świątynne 
oddzielne, ale są też przykłady kompleksów pałacowo-świątynnych226 . 

W relacjach społecznych nie było podziału między królewską władzą 
a władzą kapłanów w świątyni-sanktuarium. Królowie dysponowali dużym 
skarbcem świątynnym gromadzącym ofiary ludu227. A ponieważ król re-
prezentował bogów na ziemi, toteż mógł dysponować zasobami świątyni, 
a skarbce królewski i świątynny były często połączone. Ponadto, oprócz 
wiązania funkcji administracyjnych i finansowych, również w sprawach 
prawa pałac i świątynia współpracowały pod nadzorem króla228. Świątynia 
nie była instytucją oddzielną i niezależną229 . 

Te zależności i zwyczaje znajdują swoje odbicie w tradycjach biblijnych, 
również w tych związanych z pisarzami i „Księgą” tory, z reformą Jozjasza, 
odnową świątyni (czerpanie ze skarbca przez królewskich urzędników), 
z odnalezieniem „Księgi” tory czy zobowiązaniem narodu do podjęcia pra-
wa w niej zapisanego poprzez zawarcie przymierza przez króla w świątyni 
(2Krl 22–23). Również zaangażowanie dworskich pisarzy – jako wysokich 
rangą urzędników – w sprawy świątyni wpisuje się w przedstawione wyżej 
zależności między pałacem a świątynią. Pisarze wyżej opisani, tzw. grupa 
Szafana (szafanidzi) nie tylko posiadali swoją salę w pałacu, gdzie się od-
bywały narady, mieli także salę w zabudowaniach świątynnych, gdzie Ba-
ruch mógł odczytać zwój z proroctwami Jeremiasza (w domu Jhwh, w sali 
Gemariasza, syna Szafana, kanclerza, na górnym dziedzińcu u wejścia do 
Bramy Nowej domu Jhwh; Jr 36,10). Zastanawiające jest, że Baruch odczy-
tywał słowa z zwoju słuchającemu ludowi, w domu Jhwh właśnie, w sali 

224 Swoje zaangażowanie w budowę sanktuarium władcy deklarowali w królewskich in-
skrypcjach dedykacyjnych. Znanych jest kilka takich inskrypcji z terenów Syro-palestyny: 
Panamuwy z Sam’al; Azitawadda z Karatepe; Mesza z Moabu; Achaios z Ekronu; por. 
G.W. ahlström, Administration of the State in Canaan and Ancient Israel, CANE, vol. I,  
s. 596-597; K.L. younger, The Ekron Inscription of Akhayus (2.42), w: W. hallo (ed.), The 
Context of Scripture. Vol. 2, s. 164. 
225 G.W. ahlström, Administration of the State in Canaan, s. 596-597.
226 Z okresu żelaza, z IX-VIII w.: Zincirli i Tell Halaf w Syria; W.G. dever, Palaces and 
Temples in Canaan and Ancient Israel, CANE, vol. I, s. 611.
227 Zob. V. hurowitz, Another Fiscal Practice in the Ancient Near East. 2 Kings 12:5-17 
and a Letter to Esarhaddon, JNES 45(1986), s. 289-295. 
228 W.G. dever, Palaces and Temples, s. 612.
229 Por . K . van der toorn, Scribal Culture, s. 85.
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Gemariasza, syna Szafana, kanclerza! Być może była to sala do zebrań 
i rozpraw, ale przecież Baruch udał się do świątyni w dzień zgromadzenia 
ludu, co sugeruje że słowa miało usłyszeć jak najwięcej ludzi. Z drugiej 
strony może właśnie dzień zgromadzenia i postu przed Jhwh (Jr 36,9) był 
właściwy na odczytanie przywódcom, co Bóg ma do powiedzenia w spra-
wie narodu. Wymowne jest, że wprost z sali Gemariasza w świątyni udał 
się syn Gemariasza Micheasz, do innej sali – w pałacu, sali kanclerza, gdzie 
zgromadzeni byli przywódcy, aby poinformować ich o słowach Barucha. 
W konsekwencji zaproszony i wezwany Baruch odczytał i w tej sali słowa 
ze zwoju (por. Jr 36,11-15). T. Mettinger przypuszcza, że sala kanclerza – 
dosłownie rpsh – pełniła też rolę archiwum230 . 

Temat pisarzy w Biblii hebrajskiej jest interesujący i wielowątkowy. 
Wymagałby jednak odrębnego poszerzonego studium, z racji wielu za-
gadnień wykraczających poza ramy niniejszego opracowania. Niezwykle 
interesujące są teksty biblijne ukazujące pisarzy w różnych sytuacjach, 
pełniących różne funkcje, wchodzących w relacje z innymi urzędnikami. 
Warte zgłębienia są kwestie struktury i zasięgu poszczególnych urzędów, 
ich związków-analogii z urzędami w innych krajach starożytnego Bliskiego 
Wschodu. W tym kontekście urząd rpsh budzi dalsze pytania o kompe-
tencje, umiejętności i wpływy, nie tylko na decyzje polityczne, ale także 
administracyjne i prawne – zwłaszcza w okresie powygnaniowym, gdy na-
stępuje większy rozwój piśmienności i specjalizacji. 

Tematy pisarzy i edukacji pisarskiej ściśle się z sobą łączą i nierzad-
ko są traktowane razem. Edukacja w starożytnym Izraelu to kolejne za-
gadnienie dyskutowane wśród biblistów. W ramach mojego opracowania 
jest ono o tyle istotne, że wiąże się z poziomem wykształcenia pisarskiego  
i z kompetencjami literackimi pisarzy biblijnych.

2.2.3. pytanie o edukację 

„Pytanie o edukację” koncentruje się na dwóch kwestiach. Pierwsza do-
tyczy istnienia zorganizowanego przekazu wiedzy pisarskiej w ogóle. Dru-
ga odnosi się do kształcenia na poziomie odpowiadającym kwalifikacjom 
królewskich urzędników. Czy w Judzie albo w Izraelu okresu pierwszej 
świątyni istniała edukacja na „wyższym” poziomie, dla tych, którzy nie 
tylko uczyli się podstaw pisma czy zasad redakcji prostych dokumentów, 

230 T.N.D. mettinGer, Solomonic State Officials, s. 33.
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ale którzy poznawali obce języki, komponowali teksty w oparciu o inne 
kompozycje literackie, którzy zgłębiali starożytne teksty, chcąc posiąść 
wiedzę i mądrość? Nawet, jeżeli nie uda się osiągnąć w pełni zadawalającej 
odpowiedzi, warto chociaż przybliżyć te kwestie.

Ponieważ już pytanie o pisarzy w Izraelu i Judzie okresu żelaza nie 
jest łatwe, tym bardziej pytanie o ich kształcenie staje się w dużej mierze  
hipotetyczne. Pytając o edukację, nie biorę pod uwagę nauczania-wycho-
wywania dzieci przez rodziców w procesie ustnego przekazu, ale edukację 
pisarską. Można założyć, że fakt istnienia pisarzy pociąga za sobą jakąś 
formę ich przygotowywania, wykształcenia. Emile Puech uważa, że już 
fakt występowania świadectw epigraficznych wskazuje na istnienie jakiejś 
formy nauczania pisarzy, zwłaszcza abecedariusze są wyraźnym świadec-
twem nauki231 . 

Pytanie o istnienie szkół w Izraelu przedwygnaniowym (i powygnanio-
wym także) podejmowane było w wielu analizach przez takich badaczy, 
jak: R.N. Whybray, B. Lang, A. Lemaire, F. Golka, J.L. Crenshaw, A.R. 
Millard, N. Shupak, E. Puech, E. Lipiński, M. Haran, A. Demsky, M. Bar-
Ilan, G. Wanke, D.W. Jamieson-Drake, E.W. Heaton, G.I. Davies, D.M. 
Carr232. Wielu z nich było zwolennikami tezy o istnieniu zorganizowanej 

231 E . puech, Les écoles dans l’Israël préexilique: données épigraphiques, w: J.A. emerton 
(ed.), Congress Volume Jerusalem 1986 (VT Suppl. 40), Leiden 1988, s. 203. 
232 R.N. whyBray, The Intellectual Tradition in the Old Testament (BZAW 135), Berlin 
1974; B. lanG, Schule und Unterricht in alten Israel, w: M. GilBert (ed.), La Sagesse de 
l’Ancien Testament, Leuven 1979, s. 186-201; A. lemaire, Les écoles et la formation de la 
Bible dans l’ancien Israël (OBO 39), Fribourg, Suisse – Goettingen 1981; tenże, Sagesse et 
écoles, VT 34(1984), s. 270-281 ; tenże, The Sage in School and Temple, w: J.G. Gammie, 
L.G. perdue (ed.), The Sage in Israel and the Ancient Near East, Winona Lake, IN 1990, 
s. 165-183; tenże, Education. Ancient Israel, w: ABD, vol. 2, s. 305-312; tenże, Schools 
and Literacy, s. 207-217; F.W. Golka, Die israelitische Weisheitsschule oder ‘des kaisers 
neue Kleider’, VT 33(1983), s. 257-270; J.L. Crenshaw, Education in Ancient Israel, JBL 
104(1985), s. 601-605; tenże, Education in Ancient Israel. Across the Deadening Silence, 
New York 1998; A.R. millard, The Practice of Writing, s. 98-111; tenże, The Question of 
Israelite Literacy, BR 3/3(1987), s. 22-31; tenże, The Knowledge of Writing, s. 207-217; E. 
puech, Les écoles dans l’Israël, s. 189-203; E. lipiński, Royal and State Scribes, s. 157-164; 
M. haran, On the Diffusion of Literacy and Schools in Ancient Israel, w: J.A. emerton 
(ed.), Congress Volume Jerusalem 1986 (VT Suppl. 40), Leiden 1988, s. 81-95; A. demsky, 
M . Bar-ilan, Writing in Ancient Israel, s. 1-38; G. wanke, Der Lehrer im alten Israel, 
w: J.G. Von hohenzollern, M. liedtke (ed.), Schreiber, Magister, Lehrer. Zur Geschichte 
und Funktion eines Berufsstandes, Bad Heilbrunn 1989, s. 51-59; D.W. jamieson-drake, 
Scribes and Schools, s. 136-159; E.W. heaton, The School Tradition of the Old Testament, 
Oxford 1994; G.I. davies, Were There Schools in Ancient Israel?, w: J. day, R .P . Gordon, 
H.G.M. williamson (ed.), Wisdom in Ancient Israel. Essays in Honour of J.A. Emerton, 
Cambridge 1995, s. 199-211; D.M. Carr, Writing on the Tablet, s. 111-173.
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edukacji (B. Lang, A. Lemaire, N. Shupak, E. Puech, E.W. Heaton, G.I. 
Davies). Argumenty rozważane pod kątem istnienia szkolnictwa w Izraelu 
okresu monarchicznego można podzielić na trzy grupy. Pierwsza dotyczy 
danych z tekstu biblijnego, druga odkrytych pozostałości epigraficznych, 
a trzecia międzykulturowych analogii dotyczących kultury piśmiennej in-
nych krajów starożytnego Bliskiego Wschodu233 . 

André Lemaire, przyjmując istnienie rozpowszechnionego systemu 
szkolnego, opierał się wprawdzie na świadectwach epigraficznych, jednak 
to sam tekst biblijny odegrał decydującą rolę w jego daleko posuniętych 
wnioskach. A. Lemaire łączy temat edukacji z kwestią formacji tekstu 
i kanonu Biblii. Przyjmuje on, że to właśnie w środowisku szkolnym, już 
w okresie monarchii (zwł. za Dawida i Salomona, możliwe, że pod wpły-
wem egipskim, w Jerozolimie i innych miastach, Sychem, Tirzie, Sama-
rii i innych), trwał proces kształtowania literackich tradycji biblijnych,  
a w końcu ich klasycyzacji, która prowadzi do powstania kanonu. Według 
A. Lemaire, Biblia jest ściśle związana z nauczaniem, a biblijne teksty były 
pisane zasadniczo w celach dydaktycznych i edukacyjnych. Na przykład 
tradycje zawarte w księgach Pięcioksięgu, Jozuego, Samuela i Królewskich 
oraz Przysłów miałyby odzwierciedlać nauczanie królewskiej szkoły w Je-
rozolimie. Według autora, niektórzy prorocy mogli być uczniami szkoły, 
czy to królewskiej (Izajasz, Sofoniasz), czy kapłańskiej (Ezechiel, Jere-
miasz, Malachiasz)234 .

Wnioski A. Lemaire’a zostały poddane krytyce235, bowiem prawie całą 
swoją teorię zbudował on na tekstach biblijnych, które, nie mówią nigdzie 
wprost o zorganizowanym szkolnictwie. Zdaniem niektórych badaczy, ca-
ła wizja A. Lemaire ma charakter hipotezy, na którą nie ma dowodów236 . 
Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w Biblii istnieje bogactwo tekstów, 
które wprost nawiązują o nauczania, mądrości itp. D.W. Jamieson-Drake 
pisze o „ewidencji poszlakowej” istnienia szkół w Izraelu237 .

233 D.W. jamieson-drake, Scribes and Schools, s. 16-26.
234 A . lemaire, Les écoles et la formation de la Bible, s. 49-54, 72-83, 85; A. lemaire, Edu-
cation. Ancient Israel, s. 305-312.
235 Por. J.L. Crenshaw, Education in Ancient Israel, s. 605-607; S. weeks, Early Israelite Wis-
dom, Oxford 1994, s. 132-156; E. lipiński, Royal and State Scribes, s. 164 (w przypisie).
236 Por. S. weeks, Early Israelite Wisdom, s. 155-156.
237 Ewidencję poszlakową wg D.W. Jamieson-Drake’a i J.L. Crenshawa stanowią teksty: 
Pwt 24,3; Joz 18,9; Sdz 8,13-17; 2Sm 8,17; Iz 8,16; 10,19; 28,9-13; 29,11-12; 50,4-9;  
Jr 8,8; 32,12; Ha 2,2; Prz 3,3; 4,1-9; 7,3; 8,32-36; 17,16; Hi 31,35-37; D.W. jamieson- 
-drake, Scribes and Schools, s. 150; J.L. Crenshaw, Education in Ancient Israel, s. 602.
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Dane epigraficzne wydają się stanowić najbardziej przekonywający, na-
macalny materiał dowodowy. Podstawowym argumentem podnoszonym 
jako dowód na istnienie szkół w Izraelu są fragmenty epigraficzne zawie-
rające abecedariusze238 lub inne zapisy określane jako ćwiczenia, teksty 
„szkolne”239. Jednak nawet te dane nie dają solidnych podstaw do wniosku 
o istnieniu szkół240. Zapisy są uszkodzone, czasem jest to fragment zawie-
rający zaledwie 2-3 litery w porządku alfabetycznym241. Niektórzy ucze-
ni zastanawiają się, czy nie są to teksty magiczne albo pełniące funkcje 
mantyczne, a nie świadectwa ćwiczenie zapisu liter alfabetu242. Wyważone 
i ostrożne stanowisko prezentuje Ch. Rollston. Obecność abecedariusza nie 
musi wskazywać na istnienie szkoły w danym miejscu, a tylko na obecność 
ucznia. Zarazem trudno zastrzec, że żaden z abecedariuszy nie wiąże się 
z programem kształcenia pisarskiego243. James L. Crenshaw uznaje, że ewi-
dencja epigraficzna świadczy o odbywającej się nauce, ale nie daje żadnych 
podstaw do wyjaśnienia natury i charakteru miejsc nauczania244 . 

Trudnością w poszukiwaniach szkolnictwa w starożytnym Izraelu jest 
całkowity brak przekonywających świadectw takiej instytucji. J.L. Cren-
shaw mimo to rozwija wizję edukacji w starożytnym Izraelu (głównie 
w oparciu o interpretację tekstów biblijnych), a podtytuł jego książki na-
wiązuje do tych braków: Across the Deadening Silence245 . 

W skrajnej wersji można przyjąć założenie, że pisania uczono się indy-
widualnie, samodzielnie, w środowisku rodzinnym246, ale nawet wówczas 
trzeba założyć, że ktoś znający pismo, jakiś „pisarz”, musiał udzielić choć-
by podstawowego instruktarzu. Jednak Grahama Daviesa nie przekonuje 
założenie o łatwości nauki alfabetu i, w związku z tym, braku zorganizowa-
nego nauczania w Izraelu jako niepotrzebnego247. Z opinią o prostocie al-

238 Abecedariusze (fragmenty) z okresu pierwszej świątyni lub wcześniejsze znaleziono 
w Lachisz, Kadesz Barnea, Khirbet al-Qôm, Aroer, Kuntillet ‘Ajrud, Izbet Sartah, Arad, 
Sziqmona, Sarepta, Rabbat Ammon; por. M. haran, On the Diffusion of Literacy, s. 85-
91. A. Lemaire wyprowadza wniosek o szkołach istniejących w miejscach znajdywanych 
abecedariuszy; por. A . lemaire, Les écoles et la formation de la Bible, s. 7-33.
239 E . puech, Les écoles dans l’Israël, s. 189; J.L. Crenshaw, Education in Ancient Israel, 
s. 112.
240 Por. M. haran, On the Diffusion of Literacy, s. 88; J.L. Crenshaw, Education in Ancient 
Israel, s. 101-107.
241 M. haran, On the Diffusion of Literacy, s. 86.
242 Por. Ch.A. rollston, Scribal Education, s. 67.
243 Tamże.
244 J.L. Crenshaw, Education in Ancient Israel, s. 112.
245 Tamże.
246 Tamże, s. 614.
247 G.I. davies, Were There Schools in Ancient Israel?, s. 201.
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fabetu i nauki pisania nie zgadza się również Ch. Rollston, opierając się na 
szczegółowych badaniach epigraficznych. Podkreśla on, że różne świadec-
twa piśmienne są zapisane z niezwykłą konsekwencją i dbałością o szcze-
góły, znajomością ortografii, co wskazuje na kompleksowe przygotowanie  
pisarza248 . 

Niektórzy uczeni odwołują się do argumentu – za zorganizowanym na-
uczaniem – opartego na analogi kulturowej. Wydawać by się mogło, że 
w tym przypadku trudno jednak opierać się na takich analogiach. Te, które 
się nasuwają, jako najbliższe dotyczą nieodległego geograficznie i czasowo 
Ugaritu, którego bogate archiwa zaskakują ilością dokumentów i tekstów 
literackich oraz tekstów szkolnych, związanych z procesem nauki. Problem 
z wykorzystaniem tej wiedzy jako analogii w stosunku do późniejszego 
o kilka wieków Izraela wiąże się z przełomem, który się wówczas dokonał 
na dwóch poziomach – załamaniem kultury pałacowej, w ramach której 
organizowane było szkolnictwo oraz przejściem do niezwykle prostego, 
alfabetycznego systemu zapisu. Z powodu tych przełomowych zmian, nie 
można stosować prostej analogii między szkolnictwem w systemie pałaco-
wym a szkołą w starożytnym Izraelu. 

Z drugiej strony, mimo zasadniczych zmian kulturowych, pozostają 
elementy ciągłości, choćby w wersji zmodyfikowanej i przystosowanej do 
nowych realiów. W przypadku kultury piśmiennej, o takich elementach kul-
turowej kontynuacji pomiędzy zapisem przedalfabetycznym a alfabetem 
wymownie świadczy utrzymywanie archiwów ze starożytnymi tekstami 
przedalfabetycznymi i stosowanie dwupiśmiennego zapisu („starym” – kli-
nowym pismem i nowym – alfabetycznym, aramejskim), praktykowanego 
w imperium neoasyryjskim od IX w. (od kiedy alfabetyczne pismo ara-
mejskie zaczęło wypierać zapis klinowy)249. Z IX w. pochodzi inskrypcja 
aramejsko-akadyjska z Tell Fecheriye (w Syrii) zapisana pismem aramej-
skim i klinami250. Można w związku z tym postawić wniosek, że bogata 
przedalfabetyczna kultura pałacowa mimo przełomu kulturowego w jakimś 
stopniu przetrwała i oddziaływała na kulturę alfabetyczną. Znając rozbu-
dowane i zorganizowane systemy nauczania w poprzedniej epoce kultury 
pałacowej, trudno przyjmować wersję tak ograniczoną, jak zupełny brak 
zorganizowanego szkolnictwa, w odniesieniu do czasów późniejszych, tak-
że w Izraelu – Judzie.

248 Por. Ch.A. rollston, Scribal Education, s. 67.
249 M.L. uBerti, Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 155.
250 W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, s. 2388.
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Ponieważ badania kwestii edukacji pisarskiej nie przyniosły rozstrzy-
gnięć, ale raczej rozbieżność wniosków, kolejni badacze sięgnęli po nowe 
metody badawcze.

David W. Jamieson-Drake przyjmuje w swoich badaniach model socjo-
archeologiczny (mówi też o interpretacji danych epigraficznych w świe-
tle szerszego modelu socjoekonomicznego) i zakłada, że musi zachodzić 
korelacja między rozwojem życia społecznego a rozwojem piśmienności 
i szkolnictwa. W celu ustalenia zakresu i stopni rozwoju życia społeczne-
go autor analizuje kolejno: osadnictwo (populacja, rozmiary osadnictwa, 
wpływ na zasiedlone tereny), prace publiczne (jako wyznacznik wyższego 
poziomu administracyjnych systemów kontroli; są to budowle publicznego 
użytku, system gospodarowania wodą, wykwalifikowane rzemiosło w pra-
cach publicznych), przedmioty luksusowe. Analiza odnosi się do kolejnych 
wieków, od X (XII-XI) do VI w251 . 

Badania D.W. Jamieson-Drake’a prowadzą go do potwierdzenia założe-
nia, że ilość świadectw piśmienności wykazuje silną korelację ze wzrostem 
rozwoju ekonomicznego (produkcji) regionu, które obserwuje się w VIII 
i VII w. Tym regionalnym centrum VIII i VII w. jest Jerozolima. Ponad-
to geograficzna korelacja ilości świadectw piśmienności zachodzi także –  
w tym samym okresie czasu – w stosunku do ilości świadectw handlu, 
wykwalifikowanego rzemiosła i scentralizowanej administracji252 . Autor 
stwierdza również, że jego metoda badawcza pozwoliła wyraźnie określić 
lokalizację aktywności pisarskiej i zorganizowanej edukacji w miejscach 
zależnych od Jerozolimy. „Formal scribal training would, therefore, take 
place primarily if not exclusively in Jerusalem”253 . 

Christopher A. Rollston podejmuje kwestię edukacji pisarskiej w staro-
żytnym Izraelu z odmiennej perspektywy, którą łączy jedno z metodą po-
przedniego autora – nowy sposób podejścia do posiadanej bazy świadectw 
archeologicznych. Swoimi badaniami obejmuje świadectwa piśmienne 
starohebrajskie i przeprowadza szczegółowe badania paleograficzne, na-
stępnie ortograficzne, a także analizuje stosowaną hieratyczną numerację. 
Analiza paleograficzna prowadzi go do wniosku o synchronicznej konse-

251 D.W. jamieson-drake, Scribes and Schools, s. 32-47, 155. Autor chce pokazać, jak funk-Autor chce pokazać, jak funk-
cjonalna teoria antropologiczna może być modelem interpretacyjnym (dosł. an interpretati-
ve matrix) danych archeologicznych dla pogłębienia zrozumienia specyficznych instytucji, 
w ich czasowym i miejscowym kontekście; por. tamże, s. 152, 157.
252 Tamże, s. 155.
253 Tamże, s. 151.
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kwencji szczegółów zapisu przy jednoczesnym rozwoju diachronicznym. 
Oprócz konsekwencji szczegółów zapisu poszczególnych charakterów al-
fabetu starohebrajskiego (a nawet odległości między literami), zapis sta-
rohebrajski ukazuje konsekwentną odmienność ortograficzną (począwszy 
od pocz. IX w.; w stosunku do blisko spokrewnionych fenickiego i aramej-
skiego). Następną cechą starohebrajskiego są różnice dialektalne poświad-
czone inskrypcjami (północne – „izraelskie” i południowe – „judzkie”). 
W końcu zaskakującą i nieco niezwykłą cechą jest zapożyczona skompli-
kowana egipska numeracja hieratyczna, poświadczona w różnych zapisach 
(na stanowiskach północnych i południowych, z IX-VI w.). Wszystkie te 
cechy wskazują na istnienie lokalnego pisma hebrajskiego, standaryzowa-
nego. Precyzja, skrupulatność i konsekwencja starohebrajskiego pisma „są 
cechami, które odzwierciedlają formalną, standaryzowaną edukację pisar-
ską”254. Po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych cech zapisu staro-
hebrajskiego autor podważa przyjmowaną często tezę, że nauka prostego 
zapisu alfabetycznego nie wymagała zorganizowanej edukacji. Według  
Ch.A. Rollstona, jest niemożliwe wykonanie analizowanych zapisów sta-
rohebrajskich bez założenia jakiegoś rodzaju formalnej ustandaryzowanej 
edukacji255 .

Ch.A. Rollston uważa, że najbardziej sensowne jest przyjęcie, że 
zwierzchnictwo nad edukacją pisarską należało do „państwa”, czyli kró-
lewskiej administracji. To wyjaśnia ujednolicony zapis w świadectwach 
epigraficznych. Królewska administracja stanowiła centrum sprawowanej 
władzy i zarazem miejsce aktywności elit, zaś zajęcia związane z pałacem 
(i świątynią) wymagały piśmiennego personelu256 . 

Przyjmując zatem istnienie zorganizowanego nauczania, trzeba zwrócić 
uwagę na różnice w zakresie wykształcenia. Zachodzi jakościowa różni-
ca między wykształceniem charakteryzującym się znajomością podstaw 
zapisu alfabetycznego i podstawowych obliczeń potrzebnych w handlu, 
a wykształceniem wyższym, jakie posiadali urzędnicy królewscy, w zakres 
którego wchodziła znajomość obcych języków, sztuki epistolarnej, zasad 
administracji (być może także umiejętność opracowania literackiej kompo-
zycji). Można hipotetycznie założyć, że pierwsze z wskazanych umiejętno-
ści mogły być przekazywane w rodzinie. Jednak wiedza, jaką dysponowali 
sprawujący ważne państwowe urzędy musiała być w jakiś systematyczny, 

254 Ch.A. rollston, Scribal Education, s. 67. 
255 Tamże, s. 68.
256 Tamże.
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zaplanowany sposób im przekazana. Wymagało to również dysponowa-
nia tekstami, wzorami listów, tekstów ekonomicznych, spisów, literackich 
kompozycji, jednym słowem – dysponowania archiwum czy biblioteką. 

Co do miejsca organizowania edukacji pisarskiej, nie wymaga ona spe-
cjalnych budowli. Nawet w Mezopotamii nauczanie mogło odbywać się 
w warunkach domowych. Świadectwa pochodzące z wielkich centrów 
imperialnych (Egipt i Mezopotamia pierwszego tysiąclecia) wskazują na 
fakt, że przyuczanie do pisania odbywało się w środowisku zbliżonym do 
rodzinnego257. Tak samo mogło być również w Judzie, fach pisarski był 
bowiem często przekazywany wraz z urzędem w ramach rodu. 

Można hipotetycznie założyć najprostszą sytuację, że synowie tych, 
którzy sprawowali urzędy, mogli uczyć się podstaw w domu, a następnie 
osiągnąwszy wiek młodzieńczy, mogli być wprowadzani przez ojców w ar-
kana sztuki pisarskiej i urzędniczej, w dworskiej czy przyświątynnej sali 
(wymienianych w 2Krl i Jr), które mogły służyć zarówno do zgromadzeń 
przywódców, jak i jako zbiór dokumentów, czyli archiwum. Dla nauczane-
go byłby to rodzaj warsztatów i praktyki zarazem. 

Edward Lipiński odwołuje się do sytuacji na dworze w Babilonii i Asy-
rii w okresie pierwszego millenium przed Chr. Zwraca uwagę na istnienie 
prominentnych rodów pisarskich, przekazujących sobie zawód z pokolenia 
na pokolenie nawet przez wieki (zaznacza przy tym, że zawód pisarski nie 
był ekskluzywnym, a wśród wykształconych pisarzy byli zarówno wyso-
ko urodzeni i członkowie rodów pisarskich, jak i rzemieślnicy i robotni-
cy). „Jednak królewscy i państwowi pisarze posiadali wiodące stanowiska 
w administracji, a niektórzy z nich byli wpływowymi osobami na dwo-
rze. Ich wyższe profesjonalne wykształcenie prawdopodobnie pochodziło 
od ich ojców, którzy posiadali podobny wysoki urząd, a nie ze szkoły”258 . 
E. Lipiński uważa, że taka praktyka nauczania syna zawodu pisarskiego, 
zwłaszcza w odniesieniu do wyższego wykształcenia, była praktykowana 
w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia nie tylko w Asyrii, ale tak-
że w Jerozolimie259. Podobnego zdania jest James L. Crenshaw, który ze 

257 D . Carr, Writing on the Tablet, s. 113-114; H. Niehr, rpeso sōpēr, k. 923. 
258 E . lipiński, Royal and State Scribes, s. 163. Autor przywołuje poemat o Ahikarze, wyso-
kim urzędniku królewskim, przedstawiającym królowi swojego przybranego syna jako na-
stępcę na urzędzie. Ahikar zapewnia iż przekazał synowi całą swoją wiedzę i mądrość; por. 
s. 162-63; por. J.C. greenfield, The Wisdom of Ahikar, w: J. day, R .P . Gordon, H.G.M. 
williamson (ed.), Wisdom in Ancient Israel. Essays in Honour of J. A. Emerton, Cambridge 
1995, s. 45 . 
259 E . lipiński, Royal and State Scribes, s. 163.
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względu na pewne odniesienia biblijne (por. Prz 25,1), określa dodatkowo 
miejsce kształcenia elity, wskazując na dwór Ezechiasza (728-699)260 . 

Biorąc pod uwagę krytyczne konkluzje starszych analiz, wzbogacone 
o późniejsze badania dotyczące piśmienności i edukacji w Izraelu, oparte 
na nowych koncepcjach badawczych, można podsumować wnioski, przed-
stawiając je w kilku punktach. 

Świadectwa epigraficzne wskazują na konieczność istnienia formalnej, 
ujednoliconej edukacji pisarskiej (Ch.A. Rollston). 

Należy odróżnić pisarzy „zwykłych”, niższego stopnia, służących lud-
ności w różnych sprawach formalnych od pisarzy wyżej wykształconych, 
jacy znajdowali się w administracji królewskiej (E. Lipiński261), a którzy 
zdolni byli do opracowywania także tekstów literackich.

Ponieważ świadectwa epigraficzne i teksty biblijne nie dają mocnych 
podstaw do wnioskowania o zorganizowanym instytucjonalnym szkolnic-
twie, zatem (dopóki nie dysponujemy takimi świadectwami) należy przy-
jąć, iż szkolenie pisarzy miało charakter terminowania, praktyki u zawo-
dowego pisarza, nierzadko syna u ojca w ramach przekazywania zawodu. 
Takie nauczanie mogło się odbywać w różnych miejscowościach, o czym 
świadczą abecedariusze. 

Szczególnym środowiskiem sprzyjającym podtrzymywaniu, rozwojowi 
i przekazywaniu wyższej wiedzy i nauki było środowisko dworu królew-
skiego, wraz ze świątynią.

Epigraficznie potwierdzonym czasem rozwoju piśmiennictwa w Izraelu 
i Judzie są w VIII i VII wiek. Jest to zarazem czas odnalezienia w świątyni 
sefer ha-tora, identyfikowanej przez uczonych z pierwotną wersją Deute-
ronomium . 

Istnieją różne opracowania, które podejmują kwestie organizacji naucza-
nia oraz analizują przebieg procesu edukacji w oparciu o teksty biblijne262 .

260 Por. inne dodatkowe oznaki istnienia środowiska „naukowego”: zegar słoneczny, sztuka 
epistolarna, inskrypcja odkryta w kanale Ezechiasza (por. 2Krl 20,10.12.20); J.L. Cren-
shaw, Education in Ancient Israel, s. 614.
261 E . lipiński, Royal and State Scribes, s. 163.
262 Por . P .R . davies, Scribes and Schools, s. 74-88; J.L. Crenshaw, Education in Ancient 
Israel; D.M. Carr, Writing on the Tablet, s. 111-173; N. shupak, Learning Methods in An-
cient Israel, VT 53(2003), s. 416-426; R. jasnos, Dydaktyczny charakter biblijnej księgi na 
przykładzie Deuteronomium, PaedChr 24(2009), s. 81-94.





3. kontekst kulturowy funkcjonowania zapisów 
na SbW – wybrane aspekty

Dla lepszego zrozumienia związków Deuteronomium z kulturą piś-
mienną, przybliżone zostaną wybrane aspekty tej kultury, dotyczące funk-
cji zapisów, rozumienia tego, czym jest zapis i czynność pisania, a także 
dotyczące twórczej i odtwórczej aktywności pisarskiej, koncepcji relacji 
między pisarzem a tekstem („autorstwa”) czy też kwestii pisemnego prze-
kazu treści niezwykłych i zastrzeżonych. 

3.1. funkcje tekstów

Chociaż pismo powstało najprawdopodobniej z potrzeby rejestracji 
i przekazu rozliczeń i danych handlowych263, to odkryta i doceniona moż-
liwość zapisywania różnych treści powiększyła zakres funkcji pisma. „Ni-
gdzie na starożytnym Bliskim Wschodzie pismo nie rozkwitło bez auspicji 
państwa. Pisanie stało się częścią samookreślenia wczesnych cywilizacji 
w Egipcie i Mezopotamii. Przyniosło zwrot w administracji i wyższej kul-
turze, chociaż zasadniczo było zastrzeżone dla wyłaniającej się pisarskiej 
klasy”264 . 

Jedną z pierwszych funkcji pisma była komunikacja. List mógł zastąpić 
elokwentnego posłańca. Wierniej oddawał intencje nadawcy, choć w okro-
jonej formie. Wymagał mniejszego zaangażowania ze strony pośrednika 
wiadomości, wystarczyło, że dostarczył list. Dużą część zachowanych 
dzisiaj świadectw piśmiennych stanowią właśnie listy, pisane w ramach 

263 Por. J. BlaCk, G. cunninghaM, E . roBson, G. zólyoMi, The Literature of Ancient Sumer, 
Oxford 2004, s. XLIX; C.C. smith, The Birth of Bureaucracy, s. 24-28.
264 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 33.
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królewskiej dyplomacji międzynarodowej, ale także te kierowane do za-
rządców, listy relacjonujące królowi przebieg różnych prac, ale także listy 
wysyłane w trakcie działań wojennych między twierdzami czy w końcu 
„zwykła” wiadomość przesyłana od osoby do osoby (np. z prośbą o zwrot 
jakiejś rzeczy). 

Ważną funkcją pisma było dokumentowanie. Rejestrowano i doku-
mentowano rozstrzygnięcia sądowe i umowy prawne: transakcje handlo-
we, umowy cywilno-prawne różnego rodzaju, umowy dzierżawy, umowy 
o dzieło, kontrakty małżeńskie i ugody rozwodowe. Wydaje się, że licz-
ne dokumenty rozstrzygnięć sądowych dotyczących różnych spraw, także 
konfliktów dotyczących zawieranych umów, dały początek tzw. „kodek-
som” mającym formę zbioru kazusów prawnych. Dokumentująca funkcja 
pisma wyrażała się też w sporządzaniu kronik – roczników królestwa, jakie 
rejestrowały dokonania poszczególnych monarchów oraz ważniejsze wy-
darzenia w dziejach państwa. 

Z funkcją dokumentującą pisma wiąże się funkcja propagandowa.  
„Pismo było głównym elementem publicznych monumentów, mimo że pu-
bliczność była zasadniczo niepiśmienna. Pismo było projekcją królewskiej 
władzy na forum publicznym. Zapisane monumenty były nie tyle dla same-
go czytania, ale aby wyrażać królewską władzę i autorytet”265 . 

Kolejna funkcja pisma wiąże się z przekazem i rozwojem wiedzy. Lite-
ratura szkolna i naukowa miała znaczenie edukacyjne, służyła przekazywa-
niu wiedzy, ale myliłby się ten, kto sądziłby, iż uczniowie studiowali teksty, 
analizując treści. Często teksty służyły przekazowi ustnemu, uczono się 
zawartych w nich tekstów na pamięć. Teksty szkolne zdradzają, czego na-
uczano266. Listy leksykalne porządkowały wiedzę uczniów, teksty medycz-
ne stanowiły źródła wiedzy „zawodowej”, którą zdobywano na drodze wta-
jemniczenia; dwujęzyczne sylabariusze i słowniki służyły do nauki obcego 
języka, choćby klasycznego sumeryjskiego w okresie starobabilońskim. 

Listy-spisy rzeczy różnej kategorii, jakie sporządzano w Mezopotamii, 
dały początek rozszerzonym zbiorom porządkującym i zbierającym wie-
dzę różnych dyscyplin naukowych (egzorcyzmy, święta i rytuały, astrolo-
gia itp.), stając się swoistymi kompendiami encyklopedycznymi. Pismo 

265 Tamże.
266 Zob. J. BlaCk, G. cunninghaM, E . roBson, G. zólyoMi, The Literature of Ancient Sumer, 
s. 275-299; S. tinney, On the Curricular Setting of Sumerian Literature, „Iraq” 61(1999), 
s. 159-172; N. Veldhuis, On the Curriculum of the Neo-Babylonian School, JAOS 123(2003), 
s. 627-633.
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spełniało nie tylko funkcje rozwoju wiedzy, ale – jak podkreślają niektórzy 
uczeni – dało początek nauce267 . 

Laurie E. Pearce określa cele tekstów literackich i naukowych z póź-
nego okresu pierwszego tysiąclecia na podstawie analizy treści zapisów 
w kolofonach. Dzieli utwory na trzy grupy, z których pierwsza obejmuje 
teksty zapisane do celów dydaktycznych (por. funkcja przekazu i rozwoju 
wiedzy). Teksty te wiążą się z procesem edukacji (czytanie, instrukcja, dyk-
towanie – np. szybki zapis, studiowanie)268 .

Specyficzną klasyfikację funkcji literatury na starożytnym Bliskim 
Wschodzie przedstawia James L. Crenshaw, wskazując: edukację, od-
dzielnie debatę – związaną z kształceniem na wyższym stopniu, następnie: 
rozrywkę, taksonomię (klasyfikacja roślin i zwierząt; ale także inne listy 
„encyklopedyczne”), dalej wymienia funkcje rytualne (np. magiczne, za-
klęcia), polemiczne, doradcze. Jest to podział raczej na rodzaje zapisów 
(debata, taksonomia, rytuał, polemika, doradztwo), z których większość 
stanowią teksty do nauczania związanego albo z różnymi etapami eduka-
cji, albo z różnymi zawodami osiąganymi na drodze kształcenia. W ujęciu 
J.L. Crenshawa nawet rozrywka, w ramach której wymienia zagadki, bajki, 
podsiada aspekt edukacyjny269 . 

Jedna z trzech grup utworów sklasyfikowanych przez L.E. Pearce’a 
obejmuje teksty zapisane w celu przedstawienia, wykonywania (ang. per-
form). Są to na przykład utwory przeznaczone: do lamentacji, do śpiewa-
nia, rytualnych recytacji270. Już w najstarszej literaturze sumeryjskiej wiele 
hymnów do bóstw i władców osadzonych było w kultycznym lub dwor-
skim środowisku, a zapisy administracyjne dokumentują istnienie różnego 
typu zawodowych wykonawców, muzyków, pieśniarzy i innych artystów. 
Odbywały się cyklicznie różnego rodzaju ceremonie, święta, odprawiano 
różne rytuały z wykorzystaniem tekstów, które były śpiewane, recytowane 
albo służyły jako instrukcja szczegółów rytuału271 . 

267 Por. G. Godlewski, Jack Goody, uczony w piśmie, s. 15-17; W. onG, Pismo a struktura 
świadomości, w: G. Godlewski, Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów (Wiedza 
o kulturze), Warszawa 2003, s. 379.
268 L .E . PearCe, Statements of Purpose. Why Scribes Wrote, w: M.E. Cohen (ed.), The Tablet 
and the Scroll . Near Eastern Studies in Honor of William W. Hallo, Bethesda, MD 1993, 
s. 185-193.
269 E . Crenshaw, Education in Ancient Israel, s. 73-77. 
270 L .E . PearCe, Statements of Purpose. Why Scribes Wrote, s. 185-193.
271 Por. J. BlaCk, G. cunninghaM, E . roBson, G. zólyoMi, The Literature of Ancient Sumer, 
s. XLV.
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Analizowana funkcja łączy się ze zjawiskiem oralności kultury. Wie-
lu badaczy podkreśla mówiony charakter tekstów i ich funkcję służebną 
w kulturze oralnej. Pisma powstawały często po to, aby być wygłaszane 
albo aby nauczyć się ich na pamięć. Trzeba zauważyć, że początki i rozwój 
kultury piśmiennej zakorzenione były w kulturze oralnej i właśnie celom 
tej drugiej początkowo służyły. Często były zapisem ustnej tradycji, wiedzy 
przekazywanej wcześniej tylko słownie. Także w Biblii można zauważyć, 
że zapisywane teksty były zawsze odczytywane na głos272. To najprost-
sze spostrzeżenie jest pierwszą wskazówką odmiennego (w porównaniu 
ze współczesnym) podejścia do tekstu i odmiennej funkcji dokumentu  
zapisanego. 

Osobno można wskazać funkcje instrukcji kultycznych (dotyczących np. 
obchodów świąt), które miały charakter opisu kolejnych czynności, sposo-
bu ich wykonania, wraz z wskazaniem odpowiednich rekwizytów, potrzeb-
nych do odprawienia rytuału czy obchodów wielodniowych czasem świąt 
(por. święta Nowego Roku w Babilonie związane z kultem Marduka273). 

W odniesieniu do literackich tekstów można dostrzec jeszcze jed-
ną, szczególną funkcję zapisu – kreacyjną. Pismo jako medium stało się 
środkiem wyrazu, dało możliwość nowego sposobu artykułowania treści. 
Powstanie pisma i rozwój zapisu najstarszych tradycji mitycznych, prze-
kazywanych wcześniej ustnie, zapoczątkowały kształtowanie nowych lite-
rackich środków wyrazu i rozwoju literatury274 . 

Uczeni wskazują jeszcze jedną, symboliczną funkcję pisma, która wiąże 
się z kontekstem religijnym (a czasem zbliża się do funkcji instrukcji kul-
tycznych). Tą funkcją pisma na starożytnym Wschodzie oraz szczególnie 
w Biblii interesuje się Hindy Najman. Dostrzega on wymiar symboliczny 
zapisu w praktykach związanych ze zwojami proroków, pisanych na we-
zwanie Boga, które służyły celom religijnym – jak na przykład odczytanie 
zwoju w świątyni (Jr 36,6), albo spisanie symbolicznego kontraktu kupna 
pola przez Jeremiasza (Jr 32,6-15) czy też w spożycie zapisanego zwoju 

272 Dynamika oralno-piśmienna biblijnej księgi będzie przedmiotem osobnego opracowania 
w ramach trzeciej części niniejszej publikacji.
273 Por. J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Il-
lustrated Dictionary, London 1992, s. 136; Wybrane fragmenty rytuałów kultowych zob. 
Do boga, pana mego,mów! Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia, rytuały. 
Wybór tekstów (Antologia literatury mezopotamskiej), przekład O. drewnowskiej-ryMarz, 
K . Łyczkowskiej, M. sandowicz, T . stępniowskiej, Warszawa 2005, s. 95-117.
274 Por. W.W. hallo, Toward a History of Sumerian Literature, w: S. Liebermann (ed.), Sum-
erological Studies in Honor of Thorkild Jacobsen, Chicago 1975, s. 181-203.
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przez Ezechiela (Ez 3,1-2)275. Symboliczną funkcję posiadają także teksty 
wotywne, o których pisze L.E. Pearce276 . 

Rosnące znaczenie pisma jako autorytatywnego pośrednika oraz jego wy-
miar symboliczny prowadzi w konsekwencji do kształtowania pism biblij-
nych, rozumianych jako świadectwo, słowo Boga, objawienie, nauka (tora). 

3.2. Starożytna idea pisania i zapisów 

3.2.1. niezwykła moc pisma

O początkach idei pisma w umysłach starożytnych pisze Walter Ong: 
„Kiedy w pełni ukształtowany zapis jakiegoś typu, alfabetyczny lub inny, 
toruje sobie po raz pierwszy drogę do określonej społeczności, dzieje się to 
z konieczności najpierw w ograniczonym zakresie, ma też różne skutki oraz 
implikacje. Pismo jest często uznawane najpierw za instrument tajemnej 
i magicznej władzy”277 .

Zdolność oderwania słowa od mówcy i złączenia go z materialnym 
przedmiotem (tabliczką glinianą) wydawała się niezwykła. Ta niezwykłość 
pisma jawiła się z największą mocą w społeczeństwach, które go nie znały. 
„Pismo miało nieziemską (numinous) moc zwłaszcza w przed-piśmiennym 
społeczeństwie. Pismo nie było na początku używane, aby utrwalić (ca-
nonize) praktykę religijną, lecz aby wzbudzić religijny lęk. Pisanie było 
darem bogów. Miało ono ponadnaturalną władzę błogosławieństwa i klą-
twy. Pismo miało specjalne miejsce w boskim dziele stworzenia i w pod-
trzymywania świata. […] Idea, że pismo zostało dane rodzajowi ludzkiemu 
właśnie jako część stworzenia świata, była znana w starożytnym Egipcie 
i także Mezopotamii. Pisanie nie było czynnością przyziemną, ale służy-
ło raczej do komunikacji z boską rzeczywistością przy pomocy czynności 
rytualnych i recytacji formuł w celu wpływania na bieg teraźniejszych lub 
przyszłych wydarzeń”278 . 

William Schniedewind uważa, że księgi Pięcioksięgu Mojżesza od-
zwierciedlają takie wczesne rozumienie pisma jako ponadnaturalnego, któ-

275 Por . H . najman, The Symbolic Significance of Writing in Ancient Judaism, w: H. najman, 
J.H., newman (ed.), The Idea of Biblical Interpretation. Essays in Honor of James L. Kugel, 
Leiden – Boston 2004, s. 139-173.
276 Por . L .E . PearCe, Statements of Purpose. Why Scribes Wrote, s. 185-193.
277 W. onG, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992, s. 131.
278 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 24.
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re jest typowe dla większości społeczeństw oralnych, które reprezentuje 
także wczesny Izrael279 .

3.2.2. bogowie, mity, idee – mezopotamia

Początek pisma

Jedno z wyobrażeń początków pisma w Mezopotamii zawarte zostało 
w krótkim epizodzie należącym do sumeryjskiego eposu Enmerkar i pan 
Aratty. Najlepiej odda go sam tekst: „Mowa Enmerkara była długa, jej treść 
zawiła, posłaniec nie był dość biegły w mowie, nie mógł jej powtórzyć. Po-
nieważ posłaniec nie był dość biegły w mowie, nie mógł jej powtórzyć, pan 
Kulaby ulepił kawał gliny, umieścił na niej słowa jak na tabliczce pisarskiej –  
dawniej nie było w zwyczaju pisanie przesłania na glinianej tabliczce – 
teraz, kiedy Utu przyniósł dzień, tak się stało – pan Kulaby umieścił sło-
wa na tabliczce – zaprawdę tak było”280. Według Sumeryjskiej listy królów 
z końca trzeciego tysiąclecia, Enmerkar był drugim z kolei władcą dynastii 
popotopowej z Unug (akad. Uruk), panującym na początku trzeciego ty-
siąclecia, i zarazem najwyższym kapłanem w sąsiednim ośrodku kultu Ku-
laba281. Zatem, według eposu, to jeden z wczesnych władców był tym, który 
„wymyślił” klinowy sposób zapisu na glinianych tabliczkach, dosłownie 
„umieścił słowa na tabliczce”, a stało się to pewnego dnia, dosłownie „kie-
dy Utu przyniósł dzień”. Co ciekawe, w relacji tej nie ma odniesienia do 
ingerencji czy daru żadnego z bogów. Przekaz wydaje się relacjonować 
zaistnienie wynalazku. Trudność, potrzeba – „posłaniec nie był dość biegły 
w mowie, nie mógł jej [mowy króla] powtórzyć” – stały się motywem i mo-
torem działania Enmerkara. 

279 Tamże.
280 Eposy sumeryjskie (Antologia literatury mezopotamskiej), przekład K. szarzyńskiej, War-
szawa 2003, s. 25; Utu – bóg słońca; por. s. 112. A oto przekład T. Jacobsena: „…Since the 
envoy – his words being difficult – was unable to render them, the lord of Kullab smoothed 
clay with the hand and set down the words on it in the manner of a tablet. While up to then 
there had been no one setting down words on clay […]”; por. T. jaCoBsen, Enmerkar and the 
Lord of Aratta (1.170), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 
1. Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden 1997, s. 548; H. Vanstiphout 
tłumaczy początek bardziej dosłownie: „His speech was very grand, its meaning very deep; 
The messenger’s mouth was too heavy; he could not repeat it”; por. H. Vanstiphout (ed.), 
Epics of Sumerian Kings. The Matter of Aratta (SBL 20), Leiden 2004, s. 85.
281 Epos odtworzono z fragmentów wersji z pierwszej połowy drugiego tysiąclecia, będą-
cych kopiami starszych tekstów; por. Eposy sumeryjskie, przekład K. szarzyńskiej, s. 11.
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Trzeba zwrócić uwagę na ideę zawartą w zwrocie „umieścił słowa na 
tabliczce”. Nie ma mowy o znakach, które w istocie stanowiły skompli-
kowany system zapisu, jest natomiast idea słów niejako „przeniesionych” 
i „położonych” albo połączonych z tabliczką. Jest to bardzo ważne, bo-
wiem wskazuje na sposób rozumienia procesu zapisu, przedstawionego ja-
ko „materializowanie” albo zdeponowania słowa mówionego. Słowo stało 
się zapisem. Zarazem widać brak rozróżnienia między słowem mówionym 
a słowem pisanym.

Nisaba

W Mezopotamii, od czasów wczesnodynastycznych, pismo związane 
było z boginią pisarzy i szkoły pisarskiej o imieniu Nisaba (Nidaba). Jej 
atrybutem był pisarski stylus, ale w hymnach jest opisana jako trzymająca 
i badająca niebieską tabliczkę z lapis lazuli. Ta sumeryjska bogini pisma, 
liczenia i wiedzy – córka boga nieba An (lokalnie, w Lagasz – Enlila) – była 
tą, która „otwiera człowiekowi ucho”, dając mu rozum, wiedzę. Jej boskim 
małżonkiem był Haja, ale później łączno ją także z Nabu282 . 

W literaturze sumeryjskiej zachowały się utwory z nią związane, na 
przykład Hymn do Nisaby, należący do kanonu tekstów szkolnych w szko-
le w Nippur w okresie starobabilońskim283. Formalnie hymn ten jest de-
dykowany bogu Enki, chociaż treściowo łączy się z boginią. Za to znane 
są inne hymny dedykowane Nisiabie (tylko formalnie). Hymn do Nisaby 
zawiera szereg określeń chwalących i opisujących domenę i działania bo-
gini: „Zrodzona w mądrości przez Wielką Górę [bóg Enlil]. Kobieto spra-
wiedliwa, główny pisarzu Nieba [bóg An], strzegąca zapisów/rejestrów 
Enlila, wszechwiedząca mędrczyni bogów”; „…ty, która jesteś obdarzona 
największą mądrością”; „Pani świecąca jak gwiazdy nieba, trzymająca ta-
bliczkę z lapis lazuli”. Jest też fragment nawiązujący do szkoły pisarskiej, 
której bogini patronowała i być może jakiegoś rytuału związanego z po-
sągiem bogini: „[kapłan] otworzył dom nauki Nisaby i położył tabliczkę 
z lapis lazuli na jej kolanach, biorąc radę, ze świętą tabliczką, gwiazd nieba 
[bogów?]”284. Bogini „zamieszkiwała” w mieście Eresz, w „Domu Gwiazd” 

282 Nisaba czczona była również jako bogini zboża; M. lurker, Leksykon bóstw i demo-
nów, Warszawa 1999, s. 192; J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient 
Mesopotamia, s. 143.
283 S. tinney, On the Curricular Setting of Sumerian Literature, s. 159.
284 Fragmenty hymnu na podstawie dwóch różnych przekładów angielskich zaopatrzonych 
w uwagi krytyczne znanych asyriologów: W.W. hallo, The blessing of Nisaba by Enki 
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nazywanym też „Domem Lapis Lazuli”285. Jest o nim mowa w innym utwo-
rze, Hymnie do świątyni bogini Nidaby w Eresz: „Świetlisty domu, domu 
ozdobiony lapis lazuli, znany we wszystkich krajach”. Hymn ten mówi nie 
tylko o niezwykłej mądrości bogini (w podobnych słowach jak w Hymnie 
do Nisaby), o jej władzy na ziemi i w niebie, wyrażonej poprzez metaforę 
pomiarów geodezyjnych (jako sztuki należącej do programu nauki pisarzy): 
„mierzy niebiosa, sznur mierniczy przykłada do ziemi” i o udzielaniu rad 
ludziom: „..bada tabliczkę z lapis lazuli, wszystkim krajom udziela rad”, 
ale także o tajemniczej czynności: „przyniosła m e z niebios, do swoich 
m e przyłączyła”286 . 

Me (akad. parsū) jest pojęciem w liczbie mnogiej i oznacza „własno-
ści lub władze boskie, od których zależy całe mnóstwo działań istotnych 
dla cywilizowanego życia ludzi”. Są to moce, dzięki którym możliwe jest 
spełnienie planów, zamysłów, toteż zapewniają ciągłość i rozwój cywiliza-
cji. „Me są starożytne, trwałe, święte, drogocenne”. Przechowują je bogo-
wie. Niektóre z nich wyrażają się w kategoriach bardzo konkretnych, jak 
tron królewski albo bęben świątynny. Me mogą zostać rozproszone, albo 
zapomniane287. Autorka polskiego przekładu hymnu do bogini używa do-
datkowego określenia – „prawa boskie” – zapisując je w nawiasie, jako 
„objaśnienie” do terminu me288 . 

Utwór zatytułowany Rada nadzorującego nauczyciela dla młodego pi-
sarza, dedykowany Nisabie, zawiera w końcowej części inwokację i bło-
gosławieństwo bogini: „Chwała Nisabie która przyniosła porządek do… 
i utwierdziła granice regionów” […]289. Wcześniej starszy nauczyciel mówi 
do ucznia „Nisaba dała ci do ręki zaszczyt bycia nauczycielem. Dzięki niej, 
przeznaczony ci los się zmieni i tak będziesz szczodrze błogosławiony”290 .

(1.163), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 1., s. 531; 
A hymn to Nisaba (ETCSL 4.16.1), w: J. BlaCk, G. cunninghaM, E . roBson, G. zólyoMi, 
The Literature of Ancient Sumer, s. 293-294.
285 J. BlaCk, G. cunninghaM, E . roBson, G. zólyoMi, The Literature of Ancient Sumer,  
s. 292.
286 Hymny i pieśni sumeryjskie. Wybór tekstów, przekład K. szarzyńskiej, Warszawa 2005, 
s. 31. Nie jest wykluczone, że utwór przełożony przez K. Szarzyńską na podstawie opraco-
wania A.W. sjöBerGa i E . BerGmanna (The Collection of the Sumerian Temple Hymns, New 
York 1969, III, 5-154), stanowi wersję hymnu do bogini. 
287 J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 130.
288 Hymny i pieśni sumeryjskie, przekład K. szarzyńskiej, s. 31.
289 J. BlaCk, G. cunninghaM, E . roBson, G. zólyoMi, The Literature of Ancient Sumer,  
s. 280.
290 A superior’s advice to young scribe (ETCSL 5.1.3), w: tamże, s. 280.
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Nabu

Babiloński bóg Nabu (Nabû), wraz z boską małżonką Taszmetu był 
szczególnie czczony w mieście Borsippa niedaleko Babilonu. Jego kult 
mógł przybyć wraz z Amorytami na początku drugiego tysiąclecia z tere-
nów Syrii. Jako bóg sztuki piśmiennej i mądrości, pełnił funkcję pisarza, 
wezyra wielkiego króla Marduka. Od okresu kasyckiego (druga poł. dru-
giego millenium) był uważany za najstarszego syna Marduka (najwyższego 
boga Babilończyków i zarazem patrona miasta Babilon). W czasie uroczy-
stości Nowego Roku posąg kultowy Nabu był przynoszony z Borsippy do 
Babilonu, gdzie odbywały się centralne uroczystości związane z kultem 
boga Marduka.

Symbolem Nabu były stylus i tabliczka. Był on tym, który przecho-
wywał zapisy niebiańskiej rady bogów – zgromadzenia bogów, jako ich 
„generalny sekretarz”. Jego domeną była również Tabliczka Przeznaczeń 
(lub: Tabliczki291), był nazywany „boskim pisarzem przeznaczeń”. Marduk, 
zwyciężając i stając się królem bogów, przejął kontrolę nad Tabliczką Prze-
znaczeń292. Nabu zaliczano później, zapewne z racji wiedzy, jaka wiąże się 
z zawodem pisarskim, do bogów mądrości (wraz z Ea/Enki i Mardukiem). 
Niestety posiadane zapisy mitologiczne nie zdradzają żadnych szczegółów 
dotyczących jego działalności pisarskiej293 . 

Zapisy dotyczące przebiegu obchodów świąt Nowego Roku ukazują 
jedną z ról boga Nabu. Podczas celebracji Nowego Roku Nabu „przewod-
niczył” wprowadzeniu na urząd króla, co odpowiadało jego (Nabu) statu-
sowi jako synowi głównego boga i zarazem jego wezyrowi-kanclerzowi. 
Berło było symbolem jego urzędu. Jego tytuł „pan berła” odpowiadał też 
jego funkcji, jako tego, który dawał królowi berło władzy (sukkallu)294. Na-

291 Wersja standaryzowana w przekładzie S. Dalley mówi o Tabliczce Przeznaczeń w l.p.; 
por . S. dalley, Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh and Others, 
Oxford 1989, s. 207. 
292 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 25-26; M. lurker, Leksykon bóstw 
i demonów, s. 183.
293 J. Black, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 133. Są 
natomiast utwory, w których Nabu np. dialoguje z królem Assurbanipalem (znanym z faktu 
zorganizowania królewskiej biblioteki założonej w Niniwie w VII w., w której gromadzono 
także kopiowane dzieła z innych regionów), a z dialogu można wywnioskować, że król był 
prawdopodobnie oddany w opiekę jako niemowlę bogu Nabu; por. A . livinGstone, Dia-
logue between Assurbanipal and Nabu, w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context 
of Scripture. Vol. 1, s. 475-476.
294 A . annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopota-
mia (SAAS XIV), Helsinki 2002, s. 55.
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bu bywa też przedstawiany jako ten, który „określa przeznaczenie” króla. 
W trakcie celebracji świąt Nowego Roku odbywał się rytuał („decreeing 
the destinies”), w takcie którego Marduk dokonywał orzeczenia-zawyroko-
wania przeznaczeń, a Nabu zapisywał je na Tabliczce Przeznaczeń. Rytuał 
określał i zabezpieczał zarówno pozycję Marduka jako króla bogów, jak 
i panowanie ziemskiego króla295 . 

Nabu był darzony wielkim szacunkiem przez Babilończyków, dla któ-
rych stał się z czasem najwyższym obok Marduka bogiem, przez Asy-
ryjczyków, którzy w okresie nowoasyryjskim przyjęli jego kult, a nawet 
przez Persów. W okresie żelaza Nabu był przedstawiany jako bóg pisania 
i mądrości, sprawujący kontrolę nad Tabliczką Przeznaczeń, której strzegło 
Siedmiu Mędrców. Co ciekawe, jego kult przeniknął także poza tereny Me-
zopotamii (do Egiptu i Anatolii w IV w. przed Chr. wraz z aramejskojęzycz-
nymi przesiedleńcami). Jeszcze za cesarza Augusta był czczony (z innymi 
bogami mezopotamskimi) w centralnej i północnej Syrii296 . 

Tabliczka Przeznaczeń

Tabliczka Przeznaczeń należała do atrybutów najwyższej władzy bo-
skiej, dawała ona posiadającemu ją bogu „najwyższą pozycję jako władcy 
świata i dawała mu kontrolę nad sprawami ludzi i bogów”. Na tabliczce 
miał być zapis klinowy i odciśnięte pieczęcie cylindryczne. Kiedy zdobył 
ją Marduk, wówczas odcisnął na niej własną pieczęć i zawiesił sobie na 
szyi (por. Enūma eliš). Toteż jest ona czasem interpretowana jako rodzaj 
dokumentu legitymującego albo traktatu. Inna interpretacja przyjmuje, że 
chodziło o przypieczętowanie wyroku, a pieczęcie na tabliczce miały ozna-
czać nieodwołalne decyzje dotyczące losów297 . 

Amar Annus uważa, że Tabliczka Przeznaczeń (dub-nam-tar-ra) należy 
do tej samej kategorii pojęć co me – Moce i Wzory (gisz-hur), bowiem 
w poemacie Ninurta i żółw wszystkie trzy określenia wydają się być trak-
towane synonimicznie298. Ten, kto był w posiadaniu Tabliczki Przeznaczeń, 
ten utrzymywał kosmiczne więzi, miał moc „określania przeznaczenia 
świata” i posiadał absolutną nad światem kontrolę299. Bogami, którzy ją 

295 Tamże, s. 57, 59-60.
296 J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 133;  
A . annus, The God Ninurta, s. 86. 
297 A . annus, The God Ninurta, s. 148.
298 Por. tamże, s. 149.
299 J. BlaCk, A . Green, Słownik mitologii Mezopotamii, Katowice 1998, s. 210; A. annus, 
The God Ninurta, s. 148.
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pełnoprawnie posiadali byli Enlil albo Enki (Ea), albo Marduk. Poematy 
mityczne przedstawiają dramatyczne momenty kradzieży Tabliczki Prze-
znaczeń – która groziła zachwianiem porządku świata – i walkę o jej od-
zyskanie (sumeryjski poemat Ninurta i żółw; akadyjski poemat Ptak Anzu; 
por . poemat Enūma eliš300). W poemacie Ptak Anzu301 porządkowi i harmo-
nii świata zagroził skrzydlaty potwór, który zapragnął władzy: 

„Oczy jego spoglądały na oznaki władzy Enlila,
na koronę jego panowania, na szatę jego boskiej władzy,
na Tablice Przeznaczeń w jego rękach Anzu wciąż spozierał”.

Decyzja o zawłaszczeniu, podjęta przez Anzu, wyrażona została słowa-
mi ukazującymi konsekwencje kradzieży:

„Schwycę Tablice Przeznaczeń bogów
i zadania bogów, wszystkie je zgromadzę (w swojej ręce).
Zasiądę na tronie, będę rządził boskimi prawami,
będę panował nad wszystkimi Igigi”302 . 

Kradzież obywa się wówczas, gdy bóg zdjął z siebie oznaki władzy. 
Anzu wyczekawszy świtu, „kiedy (to) Enlil kąpał się w czystej wodzie” 
skorzystał ze sposobności i wówczas 

„Chwycił w swe ręce Tablice Przeznaczeń, posiadł władzę Enlila. 
Boskie prawa przestały obowiązywać”. 

Skrzydlaty Anzu o głowie lwa (tak wyobrażany jest na wizerunkach) 
krzyczy: 

„Boskie prawa, wszystkie bez wyjątku, zabrałem
i rozkazami bogów, wszystkimi nimi, władam”303 .

300 Poemat Enūma eliš traktuje także o odebraniu Tabliczki Przeznaczeń złej Tiamat (przez 
Marduka, który zwraca je Ea), jednak nie jest jasne dlaczego ją posiadała; por. A. annus, 
The God Ninurta, s. 149.
301 Utwór jest zarazem pochwałą walecznego boga Ninurty, który ratuje świat bogów, od-
zyskując Tabliczkę Przeznaczeń. Początek i zakończenie poematu-mitu poświęcone są po-
chwałom Ninurty; por. Mit o ptaku Anzu, przekład M. stolarczyk, M. kapeŁuś, w: Mity 
akadyjskie (Antologia literatury mezopotamskiej), przekład O. drewnowskiej-ryMarz,  
K . Gawlikowskiej, M. kapeŁuś, K . Łyczkowskiej, P . puchty, M. stolarczyk, Warszawa 
2000, s. 61-76.
302 Tamże, s. 63-64. Igigi to określenie wszystkich wielkich bogów, bogów nieba (por.  
s. 137).
303 Mit o ptaku Anzu, przekład M. stolarczyk, M. kapeŁuś, s. 64, 69.
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Jednym ze skutków kradzieży jest milczenie i martwa cisza, jaka za-
pada, rada bogów nieba zamilkła, bogowie przestali dawać rady. Żaden 
z proponowanych bogów nie zgodził się walczyć z ptakiem Anzu, który 
uzyskał pełną władzę przejętą od najwyższego boga wraz z Tabliczką Prze-
znaczeń. Dopiero Mądry Ea (Enki, bóg mądrości i „ten, który określa prze-
znaczenie”) zwrócił się do bogini Mami, Pani Wszystkich Bogów, z prośbą 
„(Wezwij) potężnego, bohaterskiego, twego ukochanego o szerokiej piersi, 
przewodzącego siedmiu walkom”. Bogini zwróciła się do walecznego boga 
Ninurty o pomoc: Anzu „zabrał władzę, zagarnął ją całą”; „skrzydlatego 
Anzu skrępuj i zaprowadź ład na ziemi”. Ninurta zwyciężył i odzyskał Ta-
bliczkę Przeznaczeń. Koniec utworu jest jego pochwałą, w której zawarto 
„litanię” tytułów i wezwań, jakie otrzymał bóg-bohater, i pod jakimi był 
czczony w różnych miejscach:

„Bohaterze! Tablice Przeznaczeń zostały ci dane […]
Powierzyli ci całą opiekę nad ludźmi,
jako królowi, nadali ci imię Strażnik Tronu.
W Elamie nadali ci imię Hurabtil,
w Suzie mówią o tobie Szuszinak,
jako bogu Anu nadali ci imię Pan Wiedzy Tajemnej”304 .

Tabliczka Przeznaczeń, a zwłaszcza to, co zapisywał na niej Nabu, albo 
Ninurta, jako wyraz decyzji bogów, było przedmiotem dociekań w Mezo-
potamii. Czasami odkrywano te tajemnice, badając i „odczytując” znaki 
(omeny) na wątrobie i płucach zwierząt ofiarnych albo w układach ciał nie-
bieskich, traktując owe znaki jako niezwykłe pismo bogów305 . 

Ważne dokumenty państwowe, na przykład traktaty, były uważane także 
jako ziemskie odpowiedniki Tabliczki Przeznaczeń. Dokumenty takie (np. 
Traktat sukcesyjny Esarhaddona; SAA II 6)306 były sporządzane pod egidą 
Nabu w mieście Ashur i Calah i ratyfikowane pieczęciami boga Aszura, 
które przechowywano w świątyni Nabu jako „strażnika pieczęci” Aszura. 
W ten sposób „pieczętując traktaty wasalskie, Aszur określał/determinował 
przeznaczenia wasali”307 . 

304 Tamże, s. 64, 66, 67, 68, 75.
305 A . annus, The God Ninurta, s. 86.
306 S. ParPola, K . watanaBe, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths (SAA II), Helsinki 
1988, s. 28-58.
307 Tymczasem Ninurta był czczony w Nippur, jako „noszący pieczęć” Enlila; tamże,  
s. 88.
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Ninurta

Ninurta (Ningirsu308) oznacza w języku sumeryjskim „Pana ziemi”. 
Był on bogiem czczonym jako ten, który daje płodność polom i trzodom, 
bogiem-rolnikiem, ale też wojownikiem, „mścicielem swego ojca Enlila”  
(w wersji akad. Enlil; w wersji sumer. Enki) i tym, który zabił potwora 
ptaka-lwa Anzu (w wersji sumer. Imdugud) i odzyskał zrabowaną przez 
niego Enlilowi Tabliczkę Przeznaczeń, która to kradzież zagrażała trwaniu 
cywilizacji309 .

Mezopotamscy bogowie czasem czczeni byli w różnych miejscach, 
w odmiennych formach kultu, a czasem bogom przypisywano cechy i do-
meny innych bogów. Dlatego też niekiedy porównywano czy „zrówny-
wano” bogów, uważając kult jakiegoś boga za odmianę kultu innego310 . 
Poemat Ptak Anzu daje też Ninurcie imię Bel, czyli „Pan”, odpowiednik 
zachodniosemickiego Baal311.W przypadku Ninurty to Nabu przejął część 
jego kompetencji, bowiem od VIII w. to Nabu, już nie Ninurta, był tym, 
który dawał królowi „berło władzy”312. Jeżeli chodzi o Nabu jako pisarza-
sekretarza Marduka i o jego związek z pisaniem, to jest on poświadczony 
już od okresu starobabilońskiego. Nabu „zawdzięcza” swą rolę boskiego 
pisarza Ninurcie, po którym ją niejako przejął313 . 

Związek z pisarstwem i mądrość Ninurty wyrażały się w epitetach „bar-
dzo mądry”, „obdarzony szerokim umysłem”. W sumeryjskich tekstach 
kultycznych jest często nazywany „panem domu tabliczki”, czyli „szkoły” 
(umun É-dub-ba)314. Także posiadanie przez Ninurtę Tabliczki Przezna-
czeń, odzyskanej przez tego wojowniczego boga, stało się później waż-
nym rysem Nabu i jego kompetencji jako boga sztuki pisarskiej. Ninurta 
odzyskał i przywrócił także Moce bogów (sumer. m e), przywracając pier-
wotny porządek świata. Toteż bogowie obdarzyli go sekretem bogów (we-
dług babilońskiej wersji standaryzowanej poematu o Ptaku Anzu), z czym 

308 Tamże, s. 63.
309 Por . The Akkadian Anzu Story (wersja standaryzowana babilońska i starobabilońska), 
przełożyła M. Vogelzang, w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. 
Vol. 3. Archival Documents from the Biblical World, Leiden – Boston – Koeln 2002, s. 327-
-334; M. lurker, Leksykon bóstw i demonów, s. 191; J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons 
and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 142-143.
310 Por. J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 94, 
98.
311 Por. S. dalley, Myths from Mesopotamia, s. 203.
312 A . annus, The God Ninurta, s. 54.
313 Tamże, s. 86.
314 Tamże, s. 87.
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wiążą się kolejne określenia Ninurty „Pan sekretnej wiedzy”, „Który usły-
szał tajemnicę”. Nazywano go „Noszącym pieczęć Enlila”, co nawiązy-
wało do funkcji głównego pisarza i zarządcy, gdyż takiemu powierzano 
pieczęć pana, aby w jego imieniu sygnował dokumenty i listy – czy to na 
dworze króla, czy innego możnego człowieka. Domeną Ninurty była także 
sprawiedliwość, w III okresie Ur posiadał on autorytet prawny. W Nippur 
transakcje handlowe odbywały się w „bramie Ninurty” i w „bramie Enlila”, 
a pieczęć z Ninurtą znajduje się odciśnięta na niektórych dokumentach han-
dlowych315. W końcu sumeryjskie prawne tabu często wiązane były z tym 
bogiem: „Sędzia, który odwraca sprawiedliwość, przekleństwo, które spada 
na sprawiedliwego, pierworodny spadkobierca, który wypędza młodszego 
syna z ojcowizny – to są obrzydliwości dla Ninurty”316. Ninurta był też 
postrzegany jako ten, który każe niesprawiedliwość. Jeszcze w pierwszym 
millenium, w Asyrii uważano, że strzeże on uczciwości w transakcjach. 

Poemat Ptak Anzu, bedący zarazem pochwałą boga Ninurty, był bardzo 
rozpowszechniony. Znaleziono jego fragmenty z różnych okresów: staro-
babilońskiego (z Suzy), średnioasyryjskiego (z Aszur i Niniwy), neoasy-
ryjskiego (z Niniwy i Sultantepe) i neobabilońskiego317. Znany jest dzisiaj 
głównie z dwóch wersji, starobabilońskiej z wczesnego drugiego tysiącle-
cia oraz wersji standaryzowanej z pierwszego tysiąclecia.

Te tematy mitologiczne, jak i motywy z nich zaczerpnięte z pewnością 
oddziaływały także poza granicami Mezopotamii. Kolofon jednej z wer-
sji poematu o Ptaku Anzu wskazuje, że tekst był znany Hurytom, którzy 
stanowili potęgę w połowie drugiego tysiąclecia i kontrolowali północno- 
-zachodnie miasta Asyrii318 . 

Imię Ninurty występuje w pismach z Tel-Amarny. W tekście literackim 
z Tel-Amarny pojawia się Ninurta jako bóg mądrości – A. Annus uważa, że 
tekst mógł napisać w Egipcie wizytujący uczony-nauczyciel z Mezopota-
mii319. W Tel-Amarnie imię Ninurty pojawia się także w dwóch nazwach 
teoforycznych, które dotyczyły miejsca w królestwie Jerozolimy i prawdo-
podobnie świątyni320 . 

315 Tamże, s. 81- 83.
316 W. hallo, Biblical Abomination and Sumerian Taboos, JQR 76(1985), s. 23; za: tamże, 
s. 83.
317 Mit o ptaku Anzu, przekład M. stolarczyk, M. kapeŁuś, s. 61.
318 Por. S. dalley, Myths from Mesopotamia, s. 204.
319 A . annus, The God Ninurta, s. 84.
320 N. na’aman, On Gods and Scribal Traditions in the Amarna Letters, UF 22(1990),  
s. 252. 
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Księgi niebiańskie, rejestry bogów

W mitach Mezopotamii występował motyw boskich zapisów, które za-
wsze miały znaczenie wyjątkowe, a wiązały się z losami ludzi i bogów. We-
dług C. Dohmena, F.L. Hossfelda i E. Reutera, uważna obserwacja pozwala 
odróżnić aż trzy całkowicie różne pojęcia. Pierwszą jest Księga Przezna-
czenia (która jest odpowiednikiem Tabliczki Przeznaczeń). Wydaje się, że 
ta koncepcja wyrażona została w jednym z psalmów biblijnych: Twoje oczy 
widziały moje uczynki, wszystkie były spisane w Twej księdze, dni moje były 
wpisane i zliczone, gdy jeszcze żaden z nich nie istniał (Ps 139,16; BP)321 . 

Drugi rodzaj księgi, należącej do kategorii niebiańskich rejestrów – 
Księga Czynów – wiąże się z ideą boskiego sądu. Wydaje się pochodzić 
z tradycji i religii egipskiej, skąd miałaby zostać przeniesiona na religie 
śródziemnomorskie322. Jednak również w Mezopotamii istniało przekona-
nie, że czyny człowieka są zapisywane i przechowywane, o czym mogą 
świadczyć słowa modlitwy wypowiadanej w ramach rytuału Bit rimki – ry-
tuału oczyszczenia króla: „Niech będą rozbite tabliczki moich grzechów”323 . 
To przekonanie jest także poświadczone w Biblii hebrajskiej, w apoka-
liptycznej wizji w Księdze Daniela pojawia się obraz sądu: Sąd zasiadł 
i otwarto księgi (Dn 7,10). W Księdze Izajasza Jhwh ogłasza, że wszystkie 
winy „ma przed Sobą zapisane” (por. Iz 65,6-7). Szereg innych fragmentów 
mówi o „wymazywaniu” hxm (por. Ps 51,3.11; Iz 43,25; Jr 18,23) przez 
Jhwh grzechów, przestępstw, win. W Księdze Nehemiasza tymczasem mo-
dlący prosi, aby nie zostały mu wymazane dobre czyny (Ne 43,25)324 . 

Trzecia z kategorii niebiańskich ksiąg określana jest jako Księga Życia. 
Podobna jest pod względem formy, do spisu-rejestru ludności, jakie były 
powszechnie praktykowane325. Idea Księgi Życia, znana z akadyjskich tek-
stów, gdzie występuje zwrot „Tabliczka Życia”, pojawia się także w Biblii. 
Teksty biblijne wymieniają spisy, rejestry imion tych, którzy zostali oszczę-
dzeni przez sąd (por. Ps 69,29), którzy przeżyli i stanowią świętą resztę 

321 C. dohmen, F .L . hossfeld – E. reuter, rp,se sēpœr, w: TWAT, Bd V, 1986, k. 942-943.
322 Por. tamże.
323 Fragment z rytuału oczyszczenia króla z tabliczek rytualnych – w wersji z Uruk, po-
wstałej za panowania Seleucydów (starsza wersja pochodzi z Niniwy z okresu neoasyryj-
skiego); Bit rimki ‘Dom mycia’, przekład K. Łyczkowskiej, w: Do boga, pana mego mów! 
Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia, rytuały, s. 136, tabliczka druga. 
324 Por. C. dohmen, F .L . hossfeld – E. reuter, rp,se sēpœr, k. 942-943; J. kuehlewein, rp,s e 
sēfœr Buch, k . 166 .
325 Por. C. dohmen, F .L . hossfeld – E. reuter, rp,se sēpœr, k. 942-943.
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(por. Iz 4,3), tych, którzy zostali przeznaczeni do życia (por. Dn 12,1). Jed-
nak trudno jest wskazać bezpośrednie zależności na poziomie treści326 . 

Księgi Życia trzeba odróżnić od Księgi Pamięci !wrkz rps, która zaczęła 
być stosowana później (por. Hi 19,23-24; Wj 17,14 – z red. kapłańskiej)327 . 

Podsumowanie

W mitologii Mezopotamii pojawiają się znaczące motywy bożych za-
pisów, które są niezwykłe i wiążą się z określoną tajemnicą, mocą, mądro-
ścią, funkcją w świecie boskim lub/i ludzkim (por. Tabliczka Przeznaczeń, 
tabliczka z lapis lazuli bogini Nisaby, boskie rejestry).

Świat boski ma swojego najwyższego pisarza (Nabu albo Ninurta), który 
wśród bogów pełni funkcje „sekretarza”, zarządcy i powiernika, tego któ-
ry przechowuje i strzeże boskie zapisy. Piszący bogowie określani są jako 
posiadający wiedzę i mądrość, patronują oni szkołom pisarskim i pisarzom. 
Znajduje to swoje odbicie w ziemskiej rzeczywistości – uczonych, którzy 
są nauczycielami i znawcami, ekspertami. Tytuł Ninurty „Pan sekretnej 
wiedzy” wskazuje na dostęp do wiedzy zastrzeżonej. Uczeni również prze-
kazywali sobie – na drodze wtajemniczenia – wiedzę o charakterze zastrze-
żonym. Wierzono także, że poprzez bogów człowiek może się zbliżyć do 
sekretnej wiedzy, zapisanej na tajemniczych tabliczkach – jak w przypadku 
Nisaby i jej tabliczki z lapis lazuli – albo na niebie lub w wnętrznościach 
zwierząt ofiarnych. 

Mezopotamskie wyobrażenia i wierzenia dotyczące bóstw „piszących”, 
Nisaby, Ninurty i Nabu, ukazują pośrednio szereg przekonań dotyczących 
zapisu i czynności pisania. Przekonanie, iż decyzje bogów „zapadają na 
piśmie” oraz że porządek świata związany jest z Tabliczką Przeznaczeń, 
wskazuje na wiarę w nadzwyczajną moc boskiego zapisu. Sama Tabliczka 
Przeznaczeń jest podstawą boskich zamierzeń i decyzji, bez niej okazują 
się one niemożliwe, co pokazuje poemat Ptak Anzu. Można powiedzieć, że 
Tabliczka Przeznaczeń symbolizuje przestrzeń decyzji bogów. Niezwykłe 
jest wyobrażenie, iż królewskie traktaty są ziemskim odpowiednikiem Ta-
bliczki Przeznaczeń. 

326 Późny dodatek Wj 32,32 (z redakcji kapłańskiej) podnosi ideę takiej niebiańskiej księgi 
i wiąże ją z tematem relacji między sprawiedliwym i niesprawiedliwym na Bożym sądzie –  
tematem dużej wagi w okresie powygnaniowym; tamże, k. 942-943. 
327 Tamże. 
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Biblijne echa kultu Nabu

Rosnący status boga Nabu na asyryjskim i babilońskim dworze z pew-
nością odzwierciedlał rosnące znacznie pisarzy na dworze królewskim, jak 
zauważa W. Schniedewind328 . 

Nabu (hebr. Nebo wbn) musiał być znany biblijnym pisarzom, był on bo-
wiem znaczącym bogiem okresu neobabilońskiego, a i w perskim otaczano 
go czcią. Znali go Żydzi w niewoli i żyjący w Babilonii po okresie wy-
gnaniowym. Izajasz wymienia go wraz z Belem jako upadających bogów: 
Ugiął się Bel lb, Nebo wbn runął! Posągi ich włożono na zwierzęta juczne 
i pociągowe; ciężary ich załadowane – to brzemię dla zmęczonego zwierzę-
cia. Runęły [bożki], ugięły się wszystkie, nie mogły ocalić niosącego. One 
same poszły również w niewolę (por. Iz 46,1-2; 5BT). Nakreślony przez pro-
roka obraz nawiązuje do praktyki procesji z posągami bóstw329 . Takie pro-
cesje z bogami, praktykowane w Asyrii i w Babilonii, odbywały się z róż-
nych okazji, na przykład podczas celebracji świąt Nowego Roku, a wydaje 
się, że czasem nawet bez takiego związku. Czasem posągi podróżowały, 
„odwiedzając” świątynie innych bogów. Rydwan był ciągnięty przez konie. 
Co ciekawe, z listów do króla można się dowiedzieć, że na przykład posąg 
Aszura został uszkodzony w trakcie przewożenia na rydwanie. Posąg innej 
bogini upuścili tragarze wynoszący go ze świątyni. Inny list mówi o dostar-
czeniu do świątyni Nabu potrzebnych koni i mułów. Z jeszcze innego listu, 
donoszącego o samowolnych poczynaniach kapłana Pula w świątyni Nabu, 
można wywnioskować, że stał w niej także posąg Bela330. Te informacje, 
zawarte w listach pisarzy-wysokich urzędników, nadzorców i kapłanów, do 
króla, tworzą tło doskonale pasujące i dopełniające obraz, jaki kreśli słowa-
mi biblijny prorok Izajasz. 

H. Schaudig interpretuje słowa Izajasza w kontekście odczytywania ome-
nów przez uczonych asyryjskich i babilońskich. Przy czym w tym przypad-
ku chodziłoby o znaki „towarzyszące” procesjom posągów kultycznych331 . 
Ugięcie się czy przewrócenie posągu miało być znakiem dla ludzi. W inter-
pretacji Izajasza znak dotyczył podboju kraju. Biblia Poznańska proponuje 
inny niż Biblia Tysiąclecia przekład, a co za tym idzie – inną interpretację 

328 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 26.
329 Por . H . schaudig, „Bēl Bows, Nabû Stoops!„ The Prophecy of Isaiah xlvi 1-2 as a Re-
flection of Babylonian „Processional Omens”, VT 58(2000), s. 557-572.
330 S. ParPola, Letters from Assyrian and Babylonian Scholars (SAA X), Helsinki 1993,  
s. XI, XV-XVIII, 42, 70, 73, 102-103. Listy datowane są na VII w. przed Chr. (3-5 dekada).
331 H . schaudig, „Bēl Bows, Nabû Stoops!”, s. 557-572.
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analizowanego fragmentu: Bel się ugiął, skulił się Nebo, ich posągi obcią-
żyły zwierzęta i bydło juczne. Obnoszone przez was – są załadowane [jako] 
brzemię na zmęczone stworzenia. Pochyliły się wszystkie, ugięły, nie mo-
gły ocalić niosących – i same poszły w niewolę! Słowa mówiące o idących 
w niewolę bogach, którzy przedstawieni są jako „pojmani” („Bel się ugiął, 
skulił się Nebo”) wskazują na kontekst podboju. Ostatni zwrot analizowane-
go fragmentu mówi wprost o niewoli i odpowiada także innemu „zwyczajo-
wi” – rabowania posągów kultycznych po zdobyciu miasta332 . 

Poza motywem z Księgi Izajasza w Biblii hebrajskiej pojawia się jesz-
cze inny związek z mezopotamskim bogiem Nabu. W. Schniedewind zasta-
nawia się nad konsekwencjami faktu, że Mojżesz – jak pisze autor – wstę-
puje do nieba333 z Góry Nebo w Moabie (Pwt 32,49; 34,1), poświęconej 
najwyraźniej właśnie bogu pisarzy. Autor zastanawia się nad ewentualnymi 
związkami osoby Mojżesza z boskim pisarzem Nabu (Mojżesz jako sekre-
tarz Boga Jhwh?), ale sam nazywa te konotacje zwodniczymi i prowoka-
cyjnymi, bowiem nie ma żadnych dalszych odniesień do takiego związku 
ani w literaturze biblijnej, ani w późniejszej tradycji żydowskiej. W innych 
miejscach góra nazwana jest Pisga (Pwt 3,27; 34,1), może dla uniknięcia 
niepotrzebnych skojarzeń, jak uważa W. Schniedewind334 . 

3.2.3. bogowie, mity, idee – egipt

Thot

W Egipcie bogiem sztuki pisarskiej i pisarzy był Thot (Dehuti), staro-
egipski i popularny bóg księżyca i kalendarza (opartego na fazach księży-
ca), ale także „namiestnik” albo wezyr Re, boga słońca. W późnych mitach 
wierzono, że zrodzony został z głowy Setha. Z kolei jako opiekun Ozyrysa 
(czasem nazywany jego bratem) stał się pomocnikiem umarłych. W Mem-
fis czczony też jako „język” boga Ptaha. Wyobrażany z głową ibisa albo 
pawiana lub też pod postacią tych zwierząt. Wierzono, że wynalazł pismo. 
Dla Egipcjan pismo było święte (co wyrazili Grecy w nazwie ta hierogly-

332 Biblia Paulistów odbiega jeszcze dalej w swojej interpretacji. Nie przedstawia procesji 
kultycznej, ale rabunek – wywóz leżących posagów: Bel został położony, Nebo został opa-
kowany. Ich posągi stały się brzemieniem dla zwierząt […] .
333 W. Schniedewind nawiązuje do faktu braku grobu Mojżesza i ciała oraz późniejszej 
tradycji żydowskiej. 
334 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 26.
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phica – święte żłobione/cięte znaki)335. Thot był tytułowany między inny-
mi „Panem hieroglifów”, a jego atrybutem była między innymi pisarska 
paleta. To on miał objawić ludziom sekrety sztuki pisarskiej. Był czczony 
przez wpływowy stan pisarzy, zarówno jako dawca pisma, patron pisarzy 
i ksiąg, ale także jako bóg mądrości. Uważano, że nie tylko wynalazł także 
kalendarz, liczby, arytmetykę i geometrię, a także rysunek i muzykę, ale 
że był gwarantem porządku świata. Głównym ośrodkiem kultu Thota było 
Sznumu (Hermopolis, środkowy Egipt)336 . 

W mitach pełni często rolę wezyra-sekretarza i wysłannika najwyższego 
boga. Odgrywa rolę sekretarza Ozyrysa podczas Sądu Ostatecznego i wa-
żenia serc zmarłych337 . 

Domeną boga Thota była również magia, był patronem parających się 
magią. Posługując się magią, złożył i ożywił rozczłonkowane ciało Ozyry-
sa. Wierzono także, że magicznymi zaklęciami stworzył świat wraz z ludź-
mi. Swoją magiczną wiedzę zawarł Thot w księdze, którą spisał i bardzo 
starannie zabezpieczył, ukrył i ustanowił straż – stanowiły ją gady, skorpio-
ny i wieczny wąż, który zamieszkał na wieku skrzyni. Księga zamknięta 
była w całym szeregu skrzyń, które mieściły się jedna w drugiej (złotej, 
srebrnej, z kości słoniowej i hebanu, z drzewa cynamonowego, miedzianej, 
żelaznej), a cały ładunek zatopiony został w Nilu w pobliżu Koptos. Księga 
Thota stała się przedmiotem pożądania wielu śmiałków, którzy wykracza-
jąc przeciw woli bogów i w sposób niepowołany korzystając z zaklęć (pod-
czas prób czytania zdobytej księgi), tracili zmysły, a także wszystko, co 
mieli najdroższego. Księga Thota miała zawierać magiczne formuły dające 
władzę nad światem bogów i ludzi338 . 

Szeszat

Za krewną Thota – córkę albo siostrę, a nawet za żonę – uważano bo-
ginię Szeszat (Seszat), także związaną z piśmiennictwem i czczoną w Her-
mopolis (w Heliopolis utożsamiana była z Neftydą). Była boginią pisma 

335 W.V. davies, Egyptian Hieroglyphs, s. 82. Grecka nazwa hieroglify określała znaki egip-Grecka nazwa hieroglify określała znaki egip-
skiego pisma monumentalnego, żłobione w kamieniu albo malowane (hieros – święty, gly-
phein – rzeźbić, rytować); G. raChet, Słownik cywilizacji egipskiej, Katowice 2006, s. 131. 
336 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 26; M. lurker, Leksykon bóstw 
i demonów, s. 255; W. Bator, Religia starożytnego Egiptu, Kraków 2004, s. 173; A.R. Pa-
van, Tajemna wiedza Egiptu, łódź 2002, s. 30, 69.
337 W. Bator, Religia starożytnego Egiptu, s. 173; A.R. Pavan, Tajemna wiedza Egiptu,  
s. 69-70.
338 W. Bator, Religia starożytnego Egiptu, s. 173, 237-234.
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i rachunków, a także kronikarką świata, co oddawało pewne domeny sztuki 
pisania. Jako staroegipska bogini sztuki pisarskiej była nazywana „Zarząd-
cą domu ksiąg”, ale także „Panią budowniczych”, co z kolei nawiązuje do 
sztuki sporządzania projektów budowli i ich konstruowania. Szeszat miała 
brać udział w sporządzaniu planów dla budowli sakralnych. Ale jej wyjąt-
kowa rola polegała na zapisywaniu lat panowania faraona, jakie zostały mu 
przeznaczone oraz jubileuszy339 . 

Zapisy i magia

Związek magii z pismem widać na przykładach różnych rytuałów, 
w których czynności o działaniu magicznym powiązane są z pisaniem (np. 
napisanie imienia i zlizanie go)340. Praktyki magiczne zawierały różne czyn-
ności, ale także wiązały się z wypowiadaniem formuł magicznych. 

Wiarę w to, że zapisane formuły posiadają sprawczą moc, poświadcza 
praktyka niedokończonych formuł, w których hieroglificzne znaki są nie-
kompletne. Takie pismo „z defektem” w zapisach z piramid z trzeciego 
tysiąclecia miało być zabezpieczeniem przed ożywieniem zapisu przez od-
czytanie, co mogłoby sprowadzić niebezpieczeństwo zarówno na żywych, 
jak i umarłych341 .

Zapisy o charakterze rytualno-magicznym, które wyrażają wiarę w nad-
zwyczajną moc pisma, służyły na przykład do rzucania przekleństwa. 
W Egipcie w taki sposób, za pomocą zapisu słów przekleństwa, rzucano 
klątwy na osoby lub na miasta. „Moc przekleństwa nabierała wymiaru ry-
tualnego poprzez spisanie słów lub imienia przeklinanej osoby”342. Często 
przekleństwo zapisywano na figurce przedstawiającej daną osobę. Recyta-
cja wraz z rozbiciem figurki, która poprzez zapisane na niej imię stawała się 
substytutem osoby przeklinanej, miało skutkować realizacją klątwy. 

W opisanym rytuale występuje niezwykły związek zapisanego imienia 
z osobą człowieka. Pismo wiąże, a zapisane imię człowieka wiąże w pe-
wien sposób jego osobę343. To szczególne przekonanie wydaje się być obec-
ne także w tekstach biblijnych. W tradycjach dotyczących najstarszych spi-
sów ludności pojawia się motyw strachu (Serce Dawida zadrżało, dlatego 

339 M. lurker, Leksykon bóstw i demonów, s. 231; W. Bator, Religia starożytnego Egiptu, 
s. 172-173.
340 Por. W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 27.
341 Tamże.
342 Tamże.
343 „Writing down a name could capture this human essence”; tamże, s. 30.
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że zliczył lud; 2Sm 24,10) oraz zabiegów mających zapobiec nieszczęściu, 
jakie może spaść na tych, których imiona zostają zapisane. Motyw lęku 
towarzyszący liczeniu i spisaniu imion ludzi uzasadniony jest przekona-
niami, że wraz z zapisaniem imienia człowieka zostaje ujęty jego los344 . 
Gdy Mojżesz dokonuje spisu, każdy spisany ma złożyć ofiarę: każdy przy 
spisie złoży za swe życie okup Jhwh, aby nie spadło na nich nieszczęście  
(Wj 30,12). Tymczasem Dawid, spisując lud, sprowadził na niego nieszczę-
ście: Umarło wtedy z narodu od Dan do Beer-Szeby siedemdziesiąt tysię-
cy ludzi (2Sm 24,15). W późniejszych, coraz liczniejszych spisach Izraela, 
sporządzanych na różne potrzeby administracyjno-organizacyjne, także 
w ramach kultu (por. Lb 1–4; 26; 1Krn 1–9; Ezd 8,20; Ne 7,5-6.39-45; 
12,1-26; i inne) motyw strachu i nieszczęścia, plagi nie jest już obecny. 

W Biblii hebrajskiej świadectwo wiary w ponadnaturalną moc zapisa-
nych słów stanowi wykonywany przez kapłana rytuał gorzkiej wody wobec 
kobiety posądzonej o małżeńską niewierność. Kapłan zapisywał na zwoju 
słowa przekleństwa po to, aby je spłukać wodą, a wodę dać do wypicia 
kobiecie. Słowa przekleństwa recytował wobec kobiety, a klątwa miała się 
zrealizować, jeżeli posądzona rzeczywiście była winna (Lb 5,16-30). 

Także egipskie rytuały zniszczenia figurki lub tabliczki z klątwą wydają 
się posiadać w Biblii swoje dalekie analogie. Sam rytuał rozbicia, zniszcze-
nia w odniesieniu do miasta Jerozolimy – w wersji bez zapisu – poświadczo-
ny jest także w Księdze Jeremiasza. Prorok rozbija w obecności starszych 
ludu i kapłanów dzban gliniany, wypowiadając słowa Jhwh: Tak zniszczę 
ten naród i to miasto (Jr 19,1-11). Inną analogię może stanowić odczytanie 
nad Eufratem Jeremiaszowych wyroczni Jhwh, a następnie utopienie obcią-
żonego kamieniem zwoju ze słowami: Tak niech utonie Babilon, by już nie 
podniósł się z nieszczęścia, jakie na niego ześlę (Jr 51,64; por. w. 61-64)345 . 
W przypadku rytuałów opisanych w Biblii elementy magiczne ustępują miej-
sca przekonaniu i wierze, że Jhwh dopełni słów objawionych przez proroka.

Konkluzja

Relacja z tak zwanej reformy Jozjasza (2Krl 23), ściśle związanej z od-
nalezieniem „Księgi” tory stanowi zarazem swoisty „przegląd” bóstw 
i kultów, które miały być sprawowane w Jerozolimie, a które zaskakują 

344 Por. tamże, s. 30; por. R. jasnos, A . Mrozek, Diversi ambienti dell’uso di scrittura,  
s. 180.
345 Por . R . jasnos, Jeremiasz, świadek Słowa i Pisma, s. 151.
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wielością i różnorodnością. Stąd nasuwa się pytanie o historyczne realia 
opisu. Trudno przypuszczać, że biblijny autor poszerzył i wyolbrzymił 
obraz bezbożności swoich rodaków, ale nie jest to niemożliwe. Może się 
nasuwać podejrzenie, czy opis nie został rozszerzony w okresie niewoli 
pod wpływem pokusy kultów w Mezopotamii. Ale w relacji wymieniani 
są także bogowie geograficznie bardziej bliscy Izraelowi (Asztarte – ohyda 
Sydończyków, Kemosz – ohyda Moabitów, Milkom – obrzydliwość Am-
monitów; por. 2Krl 23,13).

Wymieniane kulty, zaczerpnięte od sąsiadów Izraela i Judy, wydają się 
być niezwykłym świadectwem tego, jak szerokie były wpływy kulturowe. 
Wraz z czczonym bóstwem, w wyobraźni, mentalności ludzi pojawiały się 
idee, koncepcje, wyobrażenia, które modelowały sposób myślenia o ota-
czającej rzeczywistości. O świecie boskim, świecie ludzi i zwierząt, a także 
sposobach komunikacji między nimi. 

 Reformy, akcje odrzucania bogów „obcych”, często związane z odrzu-
ceniem politycznych zobowiązań wobec imperium (w wypadku reformy 
Jozjasza – imperium asyryjskiego), nie usuwały wszystkich wpływów kul-
tury. Odrzucano bogów, ale nawet wtedy prorocy wchodzili w polemikę 
dotyczącą wyobrażeń o nich. Tym sposobem poruszali się właśnie w płasz-
czyźnie wyobrażeń i kultur z owymi bogami związanych. Nierzadko pole-
mika polegała na swoistym dowodzie, że prawdziwą władzę i moc posiada 
Bóg czczony przez Izraela, a nie inni bogowie. Tym samym kategorie my-
ślenia o bóstwie były podobne. 

Innym zjawiskiem było czerpanie z mitów lub ich motywów, które ule-
gały swoistemu „oczyszczeniu” z elementów związanych z innymi bóstwa-
mi, bądź idei, od których Bóg Jhwh wyraźnie się różnił (tzw. demityzacja, 
depoliteizacja itp.; Bóg Jedyny, który nie ma wizerunku na ziemi, choć Je-
go swoistym obrazem jest człowiek). Od czasu odejścia od racjonalistycz-
nej krytyki mitu jako nieprawdziwego i bezwartościowego dla przekazu 
historycznego, od momentu doceniania wartości komunikacyjnych mitu, 
zaczęto dostrzegać w Biblii coraz więcej mitycznych obrazów, koncepcji 
i motywów, które wzbogacają przekaz biblijny346. To właśnie czerpanie 
z mitów i swoista z nimi „dyskusja”, polemika stwarzały dla pisarzy biblij-
nych najlepszą okazję do wyrażenia i przekazania istoty wiary i kultu Boga 
Jhwh – przede wszystkim z racji znajomości tych kultów i wierzeń przez 
ludzi, przez co stanowiły one naturalne pole odniesienia i dyskusji. Nic 

346 J. Maier pisze o „przejęciu starożytnych, ogólnoorientalnych tradycji i zaadaptowaniu 
ich poprzez teologiczną «demitologizację»”; J. maier, Między Starym a Nowym Testamen-
tem, Kraków 2002, s. 129.
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więc dziwnego, że biblijna wiara przekazana i wyrażona została takim języ-
kiem i poprzez takie koncepcje i wyobrażenia, do których bez trudu można 
znajdywać analogie w literaturach starożytnego Bliskiego Wschodu. 

Można zatem przyjąć, że również kultura piśmienna starożytnego Blis-
kiego Wschodu będzie stanowiła nie tylko kulturowe tło, ale naturalne śro-
dowisko myśli, wyobrażeń, idei czy zwyczajów, jakie znajdą swoje odbicie 
w biblijnych obrazach. Jednak trzeba mocno podkreślić, że niezwykle trud-
ne jest prześledzenie drogi wpływu pojedynczych motywów, zwłaszcza że 
zbiory ocalałych i odkrytych, dostępnych dzisiaj świadectw piśmiennych są 
wybiórcze i ograniczone. Dlatego przyjmę zasadę, że będę brać pod uwagę 
podobne elementy kulturowe – motywy literackie, elementy wyobrażeń, 
instytucji itp. – w celu rozważenia ich możliwego wpływu na koncepcje 
i wyobrażenia biblijne. 

Podsumowując przegląd wyobrażeń o początkach i pochodzeniu pisma, 
trzeba zauważyć, że obydwie potęgi starożytnego Bliskiego Wschodu – 
Mezopotamia i Egipt – posiadały wprawdzie odrębne panteony i oryginal-
ne wierzenia, to jednak istniały w nich również pewne analogie. W zakresie 
kultury pisma, można dostrzec podobieństwa w fakcie istnienia bogów peł-
niących rolę najwyższego boskiego sekretarza, który posiada szczególną 
wiedzę (Nabu, Ninurta – Thot). Jest to zapewne odzwierciedleniem porząd-
ku na dworze królewskim, gdzie uprzywilejowaną rolę zarządcy, wezyra, 
sekretarza, kanclerza pełnił urzędnik o szczególnej wiedzy nie tylko pisar-
skiej, ale przekazywanej za pośrednictwem pisma. Kolejne podobieństwo 
polega na wyobrażeniu bogini jako opiekunki i patronki szkół i pisarzy (Ni-
saba – Szeszat). Najbardziej jednak intrygująca analogia dotyczy istnienia 
tajemniczego dokumentu bogów (Tabliczka Przeznaczeń – Księga Thota), 
który wiąże się bezpośrednio z władzą bogów nad światem i wpływem na 
losy ludzi. W przekazach tradycji obu kultur dokument ten jest zagrożony, 
znajdują się śmiałkowie pragnący go zdobyć i nawet chwilowo stają się 
posiadaczami, ale ostatecznie dokument tracą, co wpływa na utrzymanie/
zachowanie równowagi i porządku świata. 

3.3. pismo w służbie przekazu treści niezwykłych – wiedzy sekretnej 
i listów bogów 

Katalog tekstów i autorów, którego kopia znaleziona została w bibliote-
ce Assurbanipala (668-627) w Niniwie347, określa autorów wymienianych 

347 Por. W.G. lamBert, A Catalogue of Texts and Authors, JCS 16(1962), s. 72-75.
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dzieł. Autorzy są przypisani w sposób, który ukazuje pewien porządek- 
-schemat i stojącą u jego podstaw koncepcję. Pierwsze, najstarsze dzieła są 
przypisane bogu (Ea), następne utwory mają za autorów mędrców przedpo-
topowych (postaci mityczne, związane z Ea, bogiem mądrości), a kolejna 
grupa autorów wywodzi się spośród znanych pisarzy i uczonych. To świa-
dectwo Katalogu…, obejmujące wszystkie klasyczne teksty, będące przed-
miotem szczególnego zainteresowania szkół pisarskich w VII w., odsłania 
zarazem ówczesną koncepcję pochodzenia wiedzy, zawartej w tekstach348 . 
O koncepcji tej świadczą również niektóre dzieła. Epos Gilgamesz w edycji 
starobabilońskiej opowiada o wielkich czynach Gilgamesza, mitycznego 
króla Uruk. Ale już wersja standaryzowana, której tekst powstał ok. 1100 
(1200) r. przed Chr. otrzymała prolog, który nieco poszerza obraz Gilga-
mesza, przedstawiając go jako tego, który osiągnął niedostępną dla innych 
wiedzę ukrytą349. Według Karela van der Toorna, standaryzowana wersja 
eposu Gilgamesz jest pierwszym świadkiem nowego paradygmatu wiedzy 
i mądrości, łączonej już w pierwszym tysiącleciu z siedmioma mędrcami 
przedpotopowymi i z mędrcem Adapą (Oannes/ Uanna). Spisaną wiedzę 
naukową nazywano „mądrością Adapy”, a jego samego traktowano jako 
założyciela cywilizacji350 . 

K. van der Toorn uważa, że układ Katalogu… oddaje trzy kolejne okre-
sy literackiego przekazu. Jak też zauważa, w Mezopotamii nie było tradycji 
mówiącej o dokonaniu zapisu przez samego boga. Według mitu o Adapie 
w wersji neoasyryjskiej, mędrzec wstąpił do nieba i tam posiadł wiedzę 
i mądrość pochodzące od bogów351, nie przyniósł jednak żadnego zapisu. 
Wydaje się, że układ Katalogu… odpowiada etapom formacji przekazu tra-
dycji, prowadzącym od formy przekazu ustnego do przekazu piśmienne-
go, za który odpowiadają pisarze. Zwrot „z czyichś ust” wskazuje bowiem 
na osobę jako źródło słów wypowiadanych, a nie spisanych. Bogowie, 
zwłaszcza Ea, byliby zatem źródłem wiedzy uczonych pisarzy. Spuściznę 
przekazaną przez boga mędrcom przekazywali następnie uczeni pisarze. 
A kopiujący zapewniali w kolofonach o staranności i wierności odpisu 

348 Por . K . van der toorn, Scribal Culture, s. 207-208.
349 Tamże, s. 213; por. J. tiGay, The Evolution of the Gilgamesh Epic, Philadelphia 1982, 
s. 55. 
350 Por . K . van der toorn, Why Wisdom Became a Secret. On Wisdom as a Written Genre, 
w: R.J. clifford (ed.), Wisdom Literature in Mesopotamia and Israel, Leiden – Boston 
2007, s. 25; W.G. lamBert, A Catalogue of Texts and Authors, s. 74.
351 B.R. foster, The Adapa Story (1.129), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context 
of Scripture. Vol. 1., s. 449; Por. J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient 
Mesopotamia, s. 27.
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względem oryginału (gabarû352). Pisarze odwoływali się czasem do wiedzy 
odziedziczonej od „siedmiu apkallū” albo odwoływali się do gabarû z sied-
miu miast (Sippar, Nippur, Babilon, Larsa, Ur, Uruk, Eridu). W ten sposób 
– właśnie poprzez zapisaną przez ludzi tradycję – uczeni posiedli dostęp do 
«mądrości Ea» (nēmeq Ea), jak sami głosili353 . 

W późniejszych tradycjach pisarskich występują pojedyncze dzieła od-
wołujące się także do bogów jako źródła treści. Karel van der Toorn anali-
zuje Pieśń Erry (ok. 800 r.) jako należącą do rzadkich tekstów, które przed-
stawiają siebie jako objawienie. Zapis pod tekstem informuje, że bóg Erra 
mówił do pisarza (Kabti-ilāni-Marduk, syn Dabibi) we śnie, następnie, gdy 
ten zapisał wszystko i przeczytał bogu, ten zatwierdził tekst. W ten sposób 
nowa kompozycja, późniejsza w stosunku do kanonicznych tekstów z Ka-
talogu…, otrzymała podobny im status354 . 

Powyższy zapis wyraźnie nawiązuje do warsztatu pisarza, którego tekst, 
czy to kopia, czy pismo powstałe w nawiązaniu do ustnego przekazu, by-
ło sprawdzane i fakt sprawdzenia był także odnotowywany w kolofonie. 
Niezwykłe w powyższym przekazie jest przedstawienie boga jako źródła 
treści, a zarazem jako nadzorującego zapis. Pisarz Kabti-ilāni-Marduk wy-
pełnił zatem zadanie, występując w roli boskiego sekretarza.

Francesca Rochberg zauważa, że „twierdzenie, iż zawartość sekretnych 
tekstów pochodzi ostatecznie z «ust» boga wydaje się zakładać boskie 
objawienie w procesie przekazu tych tradycji w szeregach uczonych”355 . 
Historię takiego objawienia, wyrażonego wprost, zawiera mit o przedpoto-
powym mędrcu Enmeduranki, któremu bogowie Szamasz i Adad objawili 
tajniki dywinacji356 .

Odwołanie się do objawienia jest charakterystyczne również dla babi-
lońskiego poematu o stworzeniu Enūma eliš, powstałego pod koniec dru-
giego tysiąclecia. Zawiera on kolofon informujący, iż jest to objawienie 
(taklimtu) dane „Starożytnemu” (mah rû – bezimienny pisarz), spisane 
i ustanowione (šakānu), aby słuchali go potomni. K. van der Toorn zwraca 
uwagę na charakter innowacyjny tego poematu, który zmienia porządek 
i tradycyjną hierarchię panteonu, stawiając na czele Marduka357 . Poemat 

352 Chodzi o wiarygodną kopię oryginału; CAD, vol. 5, s. 2-3.
353 Por . K . van der toorn, Scribal Culture, s. 210-211; D.M. Carr, Writing on the Tablet, 
s. 38.
354 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 211-212.
355 F . roChBerG, The Heavenly Writing. Divination Horoscopy, and Astronomy in Mesopo-
tamian Culture, New York 2004, s. 215.
356 F . roChBerG, The Heavenly Writing, s. 215.
357 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 212-213.
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stanowił podstawę obchodzonych w Babilonii świąt Nowego Roku, w któ-
rych ceremonii ważną rolę odgrywał król. Wprowadzenie takiego utworu 
musiało mieć poważne uzasadnienie – takim było odwołanie się do obja-
wienia, jako podstawy treści zapisu. Pismo tymczasem spełniło rolę doku-
mentu i świadectwa. 

Chociaż zasadniczo bogowie nie są ukazywani jako piszący358, to w jed-
nym przypadku znajduje się aluzja do takiej czynności, chociaż słowa nie 
mówią wprost o pisaniu. Hymn do bogini uzdrowienia o imieniu Gula za-
wiera słowa bogini, mówiące o tekstach, które ona przynosi: „Jestem le-
karzem, mogę ocalić życie, przynoszę wszelkie zioło, wyganiam chorobę, 
[…] Przynoszę teksty, które czynią zdrowym”359 . 

Osobny fenomen, dotyczący bogów i pisania, stanowią w Mezopotamii 
tak zwane listy do bogów oraz, mniej liczne, listy boga lub bogini do króla. 
Tradycja pisemnej komunikacji między bogiem a człowiekiem znana jest 
od czasów sumeryjskich (listy-modlitwy). Listy boga do króla są sformu-
łowane albo jako odpowiedź na list króla do boga, albo bez takiego związ-
ku, wysłane „według uznania boga”360. Znane są listy z Mari, z pierwszej 
połowy drugiego tysiąclecia, kierowane przez boga (boginię) nie tylko do 
króla, ale także do innych osób. Korespondencja „między” królem a bo-
giem dotyczyła wspierania działań wojennych, kultu. Nadawca listu (bóg, 
król) występował w nich w pierwszej osobie, a słowa kierowane były do 
odbiorcy w osobie drugiej. Znane są nowoasyryjskie listy bogów, kierowa-
ne przez Ninurtę albo Aszura do poszczególnych królów (Szamszi-Adada 
V, Assurbanipala)361 . Utwory te, łączące w sobie formę modlitwy i listu, 
w okresie nowoasyryjskim pełniły także funkcję umacniającą autorytet kró-
la jako tego, który jest w bliskiej komunikacji z bogami362 . 

358 W tym sensie, że bóg nie zapisuje sam swojego przesłania. Jeśli bóg Nabu czy Ninurta 
piszą to jako sekretarze wyższego boga. 
359 F . roChBerG, The Heavenly Writing, s. 215.
360 Por. S.R. keller, Written Communications Between the Human and Divine Spheres in 
Mesopotamia and Israel, w: K.L. younger, W.W. hallo, B.F. Batto (ed.), The Biblical 
Canon in Comparative Perspective (Scripture in Context IV), Lewiston, NY, 1991, s. 299.
361 B. pongratz-leisten (ed.), Herrschaftswissen in Mesopotamien. Formen der Kommu-
nikation zwischen Gott und Koenig im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. (SAAS X), Helsinki 
1999, s. 6, 202-209, 213, 266.
362 Por. S.R. keller, Written Communications, s. 300.
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3.4. koncepcja autorstwa i/czy „autorytetu” tekstu

W starożytnym świecie semickim autorstwo dzieła literackiego nie było 
przedmiotem uwagi. Autorstwo jest koncepcją, która wywodzi się z kultu-
ry już piśmiennej. Początki piśmiennictwa naznaczone są bardzo mocno 
kulturą oralną, w początkowym etapie piśmienność była podporządkowa-
na oralności. Pisarze starożytni służyli tradycji, jej przekazowi. Paradoks 
polega na tym, że, „nie ma” autorów najstarszych utworów mitycznych, 
takich jak sumeryjski epos Gilgamesz czy poemat o stworzeniu Enūma eliš 
– przynajmniej we współczesnym rozumieniu autorstwa363. Ci, którzy zapi-
sywali tekst na tabliczkach, podpisywali się w kolofonach, mając świado-
mość przekazu tego, co już istniało, robili odpis zapisu, zaznaczając ilość 
wersów, albo określali z „czyich ust” pochodzi tradycja. 

William Hallo pisze o literaturze sumeryjskiej i akadyjskiej, że jest ona 
znana ze swojej anonimowości. Znane są tylko dwie akadyjskie kompozy-
cje i najwyżej jedna sumeryjska, które zawierają wyraźne odniesienie do 
autorstwa364. Podobnie jest w przypadku starszych ksiąg biblijnych. „Jest 
ironią, że dla autorów Biblii autorstwo wydaje się nieważne”365. To stwier-
dzenie Williama Schniedewinda bazuje jednak na współczesnej koncepcji 
autorstwa, której nie reprezentowali starożytni. 

Oprócz anonimowości dzieł, można zaobserwować zjawisko wiązania 
utworu albo zbioru z imieniem kogoś znacznego, na przykład króla (por. 
Prawa Hammurabiego; Prawa Lipit-Isztar). Karel van der Toorn określa to 
zjawisko jako „honorowe autorstwo”366 (por. Pięcioksiąg Mojżesza). 

W.G. Lambert analizuje zapis Katalogu tekstów i autorów, którego zna-
ny odpis pochodzi z biblioteki Assurbanipala. Przetrwały tylko fragmenty 
Katalogu…, jednak mimo to można odczytać część zapisu i wydobyć wiele 
informacji. Jak podkreśla W.G. Lambert, jest to pierwszy dokument cy-

363 Jeszcze w średniowieczu ludzi bardziej interesował autorytet niż autorstwo ksiąg. Tym-
czasem współcześnie zainteresowanie autorstwem wiąże się z postrzeganiem autora ja-
ko autonomicznego twórcy dzieła. Autor staje się „kluczem” do zrozumienia jego dzieła, 
na które spogląda się poprzez pryzmat osobowości autora, jego biografii; por. K . van der 
toorn, Scribal Culture, s. 27. 
364 1. Tzw. Teodycea Babilońska – (E)saggil-kīnam-ubbib; 2 . Epos Irra (Erra) – Kabti-
ilāni-Marduk; w obu przypadkach piszący imię podaje wyjątkowo, ponieważ jest to istotne 
dla przekazywanej treści; por. W.W. hallo, New Viewpoints on Cuneiform Literature, w: 
W.W. hallo, The World’s Oldest Literature, s. 4-5.
365 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 11.
366 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 33. Autor rozpatruje także zjawisko pseudonimii 
i autorstwa przypisanego; por. s. 33-39.
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wilizacji interesujący się autorstwem (datowany na początek pierwszego 
tysiąclecia)367 . 

Katalog… wymienia najważniejsze teksty studiowane w szkole pisar-
skiej, według porządku chronologicznego i podaje do każdej pracy imię 
autora albo redaktora. Ten, któremu przypisuje się dzieło, wprowadzony 
jest formułą „z ust [tego]” ša pî. Źródła tej wiedzy nie są znane368. W Kata-
logu… występują cztery grupy autorów: 1) bogowie – otwierają listę (bóg 
Ea – przypisano mu dziewięć dzieł, lecz W. Lambert uważa, że w uszko-
dzonym fragmencie był także Marduk); 2) postaci legendarne lub z za-
mierzchłej przeszłości (np. Adapa, Enmerkar); 3) osoby wymienione tylko 
z imienia (np. za poemat Gilgamesz odpowiada Sinleqe-unninni; z tej grupy 
aż trzej pisarze są rozpoznawalni, tj. znani z innych źródeł); 4) osoby z pa-
tronimem. Wszyscy wymienieni w dwóch ostatnich grupach posiadają tytuł 
kapłański i są określeni jako uczeni ummânu z poszczególnych miast369 . 
Właściwie można mówić o trzech kategoriach autorów – są to bogowie, 
postaci legendarne oraz znani uczeni pisarze. W Katalogu… została wy-
rażona koncepcja początków i pochodzenia szkolnej tradycji. Bowiem od 
przedpotopowych mędrców pisarze wywodzili teksty stanowiące podstawy 
pięciu dyscyplin naukowych370 . 

Co do dzieł, które przypisano bogu Ea, są to zaklęcia. Zaklęcia w tek-
stach sumeryjskich są zaklęciami bogów, a konkretnie boga wskazanego 
z imienia. Podobnie w zaklęciach akadyjskich. Czasem kończą się one for-
mułą, w której recytujący oświadcza, że to nie jest jego zaklęcie, ale zaklę-
cie boga takiego a takiego. Wiąże się to z przekonaniem, że moc zaklęcia 
pochodzi od bóstwa, a nie recytującego. Podobnie rzecz się ma z rytuałami, 
ich moc pochodzi od wyższej siły. G. Lambert zauważa, że analogicznie 
w Egipcie to bóg Thot odpowiadał za zaklęcia371. Według podań miały się 
one znajdować w tajemniczej Księdze Thota. 

W odniesieniu do Katalogu tekstów i autorów, K. van der Toorn uważa, 
że sprawa autorstwa jest w nim przedmiotem zainteresowania nie samych 
autorów, ale dopiero późniejszych uczonych pisarzy, patrzących na katalo-
gowane utwory z pewnej już perspektywy. Katalog… ustanawia też wyraź-

367 Por. W.G. lamBert, A Catalogue of Texts and Authors, s. 59, 76.
368 Wyjątkowo informacja o autorze zawarta jest w samym tekście, jak w eposie Erra; por. 
tamże, s. 73-74.
369 Tamże, s. 72-75; K. van der toorn, Scribal Culture, s. 43.
370 Do pięciu dyscyplin nauki i wiedzy, sięgających początkami mitycznych mędrców, na-
leżały: astrologia, dywinacja, egzorcyzmy, medycyna, pieśni lamentacji; por. S. ParPola, 
Letters from Assyrian and Babylonian Scholars, s. XIII, XVII. 
371 Por. W.G. lamBert, A Catalogue of Texts and Authors, s. 72-73.
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nie hierarchię, według której najważniejsze prace przypisano Ea, bogu (mą-
drości), z pominięciem redaktora kompozycji (także „starożytność” pracy 
stanowi o jej wartości). Drugą kategorię autorów stanowią postaci mitycz-
no-legendarne, trzecią natomiast znani pisarze, jednak nie ma tu rozróżnienia 
między autorem a redaktorem. K. van der Toorn sądzi, że celem i przedmio-
tem zainteresowania Katalogu… nie jest samo autorstwo, ale raczej wska-
zanie na autorytatywność pism, któremu służy tak określone „autorstwo” 
poszczególnych tekstów. To tłumaczy dlaczego pisarze (prace z nimi zwią-
zane) znaleźli się w trzeciej kolejności – ludzkie autorstwo (pochodzenie 
treści) stanowi o mniejszym „autorytecie” pism372. Jest tak właśnie dlatego, 
że najistotniejsze były nie tyle talent i twórcza oryginalność jednostki, co 
źródło wyrażanej treści – prawd, dziejów, mądrości. Największy autorytet 
wiązał się z tekstami przypisanymi bogom i jednocześnie najstarszymi. 

Podobny fenomen można odnaleźć w Biblii hebrajskiej, gdyż w ramach 
jej kanonu na pierwszym miejscu są księgi zawierające tradycje związane 
z objawiającą obecnością Jhwh (Tora – Pięcioksiąg) i Jego słowami prze-
kazanymi na Synaju/Horebie, na drugiej pozycji zamieszczono księgi pro-
roków jako pośredników objawienia (Prorocy wcześniejsi i Prorocy póź-
niejsi), dopiero na trzeciej są mędrcy, czyli wykształceni pisarze (Pisma). 
Także w Biblii hebrajskiej autorstwo wiąże się ściśle z autorytetem ksiąg, 
a ten autorytet zawsze pochodzi od Boga, chociaż przekaz Bożych słów 
dokonuje się na innej drodze (objawiająca obecność Boga; prorocy jako 
pośrednicy Słowa; mądrość jako dar Boga). 

Sięgając do księgi Deuteronomium, będącej przedmiotem mojej szcze-
gólnej uwagi, można dostrzec ciekawe zjawisko. Następuje w tej księdze 
odwołanie do wszystkich trzech typów autorytetu pisma starożytnego. Po 
pierwsze, zawiera ona Boże Objawienie zrealizowane na Górze Horeb 
i przypieczętowane Bożymi tablicami przymierza. Po drugie, zawiera słowa 
Boga, Jego prawa, przekazane i zapisane (sefer ha-tora) przez powołanego 
pośrednika, Mojżesza – nazwanego największym prorokiem (por. Pwt 18,18; 
34,10), który przekazując Boże prawa i pouczenia, używał charakterystycz-
nej dla ksiąg prorockich „formuły posłańca” (por. 1,6.34.37; 2,2.9.17.31; 
3,2.26; 4,10; 5,5; itd.)373. Po trzecie, „cała ta tora” została nazwana w Deu-
teronomium „mądrością” חכמה, którą będą podziwiać narody (Pwt 4,6-8)! 
(por. mądrość Salomona podziwiana przez narody; 1Krl 5,14). 

372 Por . K . van der toorn, Scribal Culture, s. 44.
373 Ale Mojżesz nosi również cechy legendarnego przodka-bohatera, przywódcy i tego, któ-
ry od Boga otrzymał torę – źródło mądrości.



122 Wybrane zagadnienia kultury piśmiennej...

 Fenomen ten łączy się z dwoma typami przekazu: tablic od Boga i sefer 
ha-tora od Mojżesza. Może to wskazywać na połączenie tradycji. Tymcza-
sem trzeci, mądrościowy rodzaj autorytetu pochodziłby z tradycji mądro-
ściowej, która także naznaczyła tę księgę.

Zmiana w podejściu do kwestii określania proweniencji tekstów na-
stąpiła po upadku imperium perskiego, wraz z napływem języka i kultury 
greckiej, które przyniosły koncepcję autorstwa. Pierwszym, który podpisał 
się pod biblijną księgą, był Jezus Ben Syrach z Jerozolimy (Syr 52[51],30; 
por. 51[50],27). Dotychczasowa anonimowość przestała być normą. Za-
częto wskazywać i przypisywać autorów do ksiąg już istniejących. Autora 
kojarzono na zasadzie związku z treścią, poprzez narrację, albo związku 
z danym gatunkiem (por. Mojżesz, Samuel, Dawid – Psałterz, Salomon – 
księgi mądrościowe; por. „autorstwo honorowe”)374. Autorstwo rozumiano 
szeroko, niektóre księgi prorockie sugerują, że to uczniowie proroka zebrali 
i opracowali materiał księgi (por. Iz 8,16; Jr 36,32). Ale zgodnie z zasa-
dą z Katalogu tekstów i autorów, słowa księgi pochodziły „z ust” proroka  
(por. Jr 36,18). 

Współczesne rozumienie autorstwa zakłada, że każda książka ma swo-
jego autora albo przynajmniej redaktora, jeśli publikacja przedstawia zbiór 
materiałów zebranych i opracowanych. W kontekście takiego rozumienia 
pracy autorskiej powstała teoria czterech źródeł-dokumentów (JEDP), wy-
rosła ona z kultury tekstów, kultury na wskroś piśmiennej375 . 

John van Seters, w swojej monografii i szeregu polemicznych artykułów 
opublikowanych na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, podjął problem 
„autora” – „redaktora” ksiąg biblijnych376. Dostrzegł on pewien brak w sze-
roko stosowanej metodzie analizy tekstów biblijnych. „Fundamentalną 
wagę dla krytyki literackiej Pięcioksięgu przez ostatnie dwieście lat miało 
pojęcie «redaktora» jako tego, który odpowiada za «finalną formę» tek-
stu. Metoda «krytyki redakcji» stała się bardziej złożona i wszechobecna 
w biblijnych studiach bez żadnej samoświadomości dotyczącej początków 

374 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 7.
375 Tamże, s. 10.
376 J. van seters, The Redactor in Biblical Studies. A Nineteenth Century Anachronism, 
JNSL 29(2003), s. 1-19; tenże, The Edited Bible. The Curious History of the „Editor” in 
Biblical Criticism, Winona Lake, IN 2006; tenże, The Origins of Hebrew Bible. Some New 
Answers to Old Questions, JANER 7(2007), s. 87-108; tenże, Author or Redactor?, JHS 
7(2007), art. 9, www.jhsonline.org (dostęp: 30.03.2010); tenże, The Role of the Scribe in 
the Making of the Hebrew Bible, JANER 8(2008), s. 99-129; tenże, The Origins of Hebrew 
Bible . Some New Answers to Old Questions. Part Two, JANER 8(2008), s. 219-237.



123kontekSt kulturoWy funkcjonoWania zapiSóW na SbW...

roli redaktora w procesie powstawania ksiąg”377. Pojęcie redaktora ukształ-
towane w XIX w. zaczęło być w sposób anachronistyczny stosowane do 
Biblii (ale także literatury klasycznej). Tymczasem J. van Seters podkreśla: 
„nigdy nie było w starożytności «finalnej formy» ani Homera, ani Biblii 
hebrajskiej”378 . 

Celem serii artykułów J. van Setersa jest pokazanie, że „koncepcja re-
daktora jest anachronistyczna, zarówno terminologicznie, jak i konceptual-
nie”379. Odpowiadając na zarzuty Eckarta Otto, przedstawione w recenzji 
(review)380, J. van Seters wyjaśnia, że podstawowy problem nie polega na 
tym, że wskazuje się hipotetycznych autorów (jak np. w hipotezie czte-
rech dokumentów: J, E, D, P), ale na tym, jak rozumie się ich redaktorską 
pracę381. Terminologia jest istotna, gdyż określenie „redaktor” (ang. editor) 
sugeruje często dużo więcej, niż można o jego pracy powiedzieć. Nawet 
ci, których interesuje tylko finalna forma tekstu i jego ostatni redaktor, nie 
mają pojęcia, o czym mówią – uważa J. van Seters382 . 

Współczesną koncepcję autorstwa wyrażają indywidualność, auten-
tyczność, oryginalność i novum oraz własność intelektualna. Lecz chcąc 
próbować zrozumieć podejście starożytnych do autorstwa, trzeba przesu-
nąć akcenty: z indywidualności na społeczność, jako grupę odniesienia 
w odnajdywaniu tożsamości; z autentyczności i oryginalności na autorytet 
i na zakorzenienie (przekaz i rozwój tradycji przodków). Jeżeli przyjąć, że 
akt twórczości może odbywać się w sferze mówionej, że pisarz staje się 
pośrednikiem i artystą nadającym nową formę dziełu, które już wcześniej 
zaistniało, to wówczas pojęcie autorstwa nabierze innych treści. 

W podejściu biblistów do procesu powstawania ksiąg występują dwie 
tendencje – albo do wskazywania procesu opracowywania tekstu finalnego 
na podstawie innych zapisów, albo do wskazywania na etap ustnej tradycji 
poprzedzający tekstualizację. Tymczasem proces wydaje się być bardziej 
rozciągnięty w czasie i skomplikowany. 

Wielu współczesnych badaczy analizuje etapy „ewolucji” eposu Gilga-
mesz, czyni to, poszukując najstarszych sumeryjskich „źródeł”, określając 

377 J. van seters, The Redactor in Biblical Studies, s. 1. 
378 Tamże.
379 J.S. Baden, rec.: J. van seters, The Edited Bible. The Curious History of the „Editor” 
in Biblical Criticism (Winona Lake, IN 2006), JNES 68(2009), s. 129. 
380 E . otto, Review of John Van Seters, The Edited Bible. The Curious History of the „Edi-
tor” in Biblical Criticism, RBL 5/2007, www.bookreviews.org (dostęp 28.05.2010). 
381 Por. J. van seters, Author or Redactor?, s. 17.
382 J. van seters, The Redactor in Biblical Studies, s. 16; por. K. van der toorn, Scribal 
Culture, s. 140.
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początki zintegrowanej epiki (obejmującej w rzeczywistości różne mity) 
w okresie starobabilońskim, śledząc dalszy rozwój eposu (przepracowania, 
przeformułowania, rozwój poprzez paralelizmy, restrukturyzacje poszcze-
gólnych sekcji, poprzez dodane słowa, frazy, większe dodatki, zmiany in-
terpretacyjne i teologiczne)383 . 

Nadużywane powszechnie i niezbyt adekwatne słowo „ewolucja” zasto-
sowane zostało na określenie długiego procesu opracowania dzieła, które do-
konywało się przy współudziale wielu pisarzy, na przestrzeni wielu wieków, 
a co jeszcze bardziej zaskakujące – z przekroczeniem ram jednej kultury! 

W okresie średniobabilońskim (1600-1000) epos istniał już w środowi-
sku międzynarodowym, znany w wersjach akadyjskiej, hetyckiej i huryc-
kiej. W tekstach nastąpiły niewielkie adaptacje związane z interesami prze-
kładów384. Takiemu „przepływowi” literatury sprzyjała specyfika kultury 
pałacowej. 

Tak zwana wersja standaryzowana eposu Gilgamesz pochodzi z końca 
VII w. i wydaje się mieć jednak swojego „redaktora”, tradycja przypisuje 
go poecie-pisarzowi o imieniu Sinleqe-unninni385. Ale co ciekawe, mało kto 
o nim pamięta, ponieważ świadomość rozległego w czasie procesu kształ-
towania dzieła nie pozwala utożsamiać go z jednym człowiekiem. Standa-
ryzacja nie zamknęła oczywiście procesu dalszego przekazu, najmłodsze 
kopie eposu pochodzą z I w. przed Chr. 

Przykład Gilgamesza ilustruje fenomen, odmiennego od znanych współ-
cześnie, procesu kształtowania literackiego dzieła. Jest to proces niezwykle 
rozciągnięty w czasie. Sumeryjskie początki Gilgamesza sięgają trzeciego 

383 Akadyjska epika, o sumeryjskich początkach, przybrała znany nam dzisiaj kształt 
w okresie starobabilońskim, łącząc trzy albo cztery sumeryjskie opowieści; por. J. tiGay, 
The Evolution of the Gilgamesh Epic, szczególnie s. 242; por. W.L. moran, The Gilgamesh 
Epic. A Masterpiece from Ancient Mesopotamia, CANE, vol. IV, s. 2327-2336; J. CooPer, 
Gilgamesh Dreams of Enkidu. The Evolution and Dilution of Narrative, w: M. ellis (ed.), 
Essays on the Ancient Near East in Memory of Jacob Joel Finkelstein, Hamden, CT 1977, 
s. 39-44; J.H. tiGay, Was There an Integrated Gilgamesh Epic in the Old Babylonian Pe-
riod?, w: M. ellis (ed.), Essays on the Ancient Near East in Memory of Jacob Joel Finkel-
stein, s. 215-218; A.R. GeorGe, Gilgamesh and the literary traditions of ancient Mesopota-
mia, w: G. leiCk (ed.), The Babylonian World, New York – London 2007, s. 447-459; S.N. 
kramer, The Epic of Gilgameš and Its Sumerian Sources. A Study in Literary Evolution, 
JAOS 64(1944), s. 7-34; T. aBusch, The Development and Meaning of the Epic of Gil-
gamesh. An Interpretative Essay, JAOS 121(2001), s. 614-622. Rozwój eposu Gilgamesz 
będzie przedmiotem dokładniejszej analizy w Części III. 4.3.1. 
384 J. tiGay, The Evolution of the Gilgamesh Epic, s. 242-243.
385 Tekst dzisiaj znany jest głównie z tabliczek z VII w., z biblioteki Assurbanipala w Ni-
niwie, z uzupełnieniami z innych fragmentów; por. W.L. moran, The Gilgamesh Epic,  
s. 2330. 
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tysiąclecia. Przetrwały na fragmentach tabliczek, które wraz z późniejszy-
mi świadectwami, pokazują pisemny proces rozwoju tekstu, który trwał 
jeszcze w pierwszym tysiącleciu (do VII w.). 

Rozwój tekstu dokonywał się także pod wpływem ustnej tradycji towa-
rzyszącej przekazowi zapisu (recytowanie, uczenie na pamięć). Wzajemne 
relacje między ustnym i pisemnym przekazem są złożone. Ustna tradycja 
wpływała też na łączenie oddzielnych epizodów, co pokazuje, jak piśmien-
ność splata się z oralnością w procesie kształtowania przekazu386 . 

Dzieje kształtowania eposu, choć fragmentaryczne, mogą stanowić 
istotne odniesienie dla biblistów. Chociaż proces literackiego kształtowania 
przekazu piśmiennego (innych dzieł) stopniowo ulegał skracaniu, to jednak 
„model Gilgamesza” jest bliższy biblijnemu niż stosowany często do Biblii 
współczesny model redakcji (który krytykuje J. van Seters). 

3.5. między powielaniem a inwencją 

Praca pisarzy polegała między innymi na powielaniu tekstów („ksiąg”), 
czyli na tworzeniu odpisów. Pisarz dokumentował swoją pracę, służyły 
temu kolofony umieszczane na końcu tekstu, informujące kto i z jakiego 
tekstu dokonał odpisu.

Inna forma pracy pisarskiej polegała na pisaniu „pod dyktando”. Do-
tyczyła zwykle listów, chociaż nigdy wykształcony w zawodzie pisarz nie 
pozostawiał surowego zapisu387. List posiadał ustaloną formę, a pisarze 
uczyli się sztuki epistolarnej. Wydaje się, że pisarz sporządzał notatki, aby 
następnie opracować list według kanonów sztuki388. Trzeba pamiętać, że 
między słowem mówionym a pisanym nie zachodzi równoważność. Pisarz 
był tym, który dokonywał niejako przekładu z języka mówionego na zapis. 
Zapis wymuszał odpowiednią formę. 

Biblijnym pisarzem który spisał i opracował mowy proroka był Baruch. 
Używał zwrotu wskazującego na źródło zapisanych słów – mówił, że po-
chodzą „z ust Jeremiasza”. Ale dopiero kontekst narracyjny potwierdza, 
że chodzi o dyktowanie lub inną formę przekazu ustanego. Bowiem sam 
zwrot, znany z omawianego wyżej Katalogu tekstów i autorów, był sto-

386 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 128; Y. Gitay analizuje kwestię elementów pocho-
dzących z tradycji zarówno ustnej, jak i pisanej, wykorzystanych w procesie opracowania 
DeuteroIzajasza; zob. Y. Gitay, Deutero-Isaiah. Oral or Written?, JBL 99(1980), s. 185-197.
387 Por . K . van der toorn, Scribal Culture, s. 110.
388 Por. W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, s. 2394.
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sowany zarówno do pisarzy, jak i do legendarnych postaci, którym w ten 
sposób przypisywano „autorstwo”, a tekstowi autorytet. Także w przypad-
ku Księgi Jeremiasza, wielu autorów przyjmuje, iż Baruch nie tylko spisał 
mowy proroka, ale że również odpowiada za opracowanie księgi389 . 

Kolofony, jakie znajdują się na wielu tabliczkach390, świadczyły o pew-
nym standardzie pracy wytrawnego pisarza, wskazywały też na wagę tek-
stu. Stanowiły one rodzaj „metryczki”, zwykle były oddzielone od tekstu, 
zamieszczone na końcu tabliczki, zawierały uwagi pisarza o charakterze 
technicznym, dotyczyły zawartości. Nie określały autora, ale „wykonaw-
cę” zapisu na tabliczce. Mogły zawierać bardzo różne informacje391, być 
krótkie albo rozbudowane, podawały tytuł pracy, informowały, kto spisał, 
czasem podany był zawód, funkcja, np. pisarz króla, czasem podany był 
zleceniodawca. Kolejna informacja dotyczyła tekstu źródłowego, na podsta-
wie którego dokonano odpisu, często występowało zapewnienie dotyczące 
sprawdzenia wierności odpisu. Mógł zawierać modlitwy i wezwania, albo 
przekleństwa392. Nierzadko określona była data poprzez wskazanie miesiąca, 
dnia i roku z odwołaniem do panowania władcy393. Czasem kolofon wska-
zywał cel zapisu i miejsce jego przeznaczenia, gdy na przykład tabliczka 
należała do świątynnego zbioru hymnów czy zaklęć. Jeśli utwór składał się 
z kilku tabliczek, zaznaczono że jest to na przykład „siódma, skończona”. 

389 Por. G.P. couturier, Księga Jeremiasza, w: KKB, s. 679.
390 H. Hunger prezentuje zbiór kolofonów począwszy od starobabilońskich po achemenidz-
kie; zob. H. hunger, Babylonische und assyrische Kolophone (AOAT 2), Neukirchen –  
Vluyn 1968.
391 M. Fishbane analizuje przykłady biblijnych kolofonów w zapisach o charakterze praw-
nym (por. Kpł 13,59; 14,32; 14,54-57); por. M. fishBane, Biblical Colophons, Textual Criti-
cism and Legal Analogies, CBQ 42(1980), s. 438-449. 
392 Por . H . hunger, Babylonische und assyrische Kolophone, s. 1.
393 Kolofon do tabliczki z zaklęciami, kierowanej do Marduka z prośbą o pomoc (z pierw-
szego tysiąclecia przed Chr.): „Zgodnie z dosłownym brzmieniem jego oryginału napisane 
i poprawione. Tabliczka Aszszur-szuma-iddiny, małego pisarza, syna […], pisarza, syna 
[…], pisarza (z) Antasu(?). Temu, kto zabierze (tą tabliczkę), Szamasz niechaj oczy jego 
zabierze! Miesiąc duzu, 24 dzień, eponim Szulmu-bel-laszme, gubernator miasta Der, za 
czasów Asarhaddona, wielkiego króla, króla potężnego, króla świata, króla kraju Aszur”; 
Zbiór Šurpu, tabliczka IV, w: Do boga, pana mego mów! Babilońskie i asyryjskie hymny, 
modlitwy, zaklęcia, rytuały, s. 130 (na podstawie: E. reiner, Šurpu. A Collection of Sume-
rian and Akkadian Incantations, Graz 1958, 11-12). 
Inny kolofon, zamieszczony pod ugaryckim Cyklem Baala (XIII w.), brzmi: „Pisarzem 
Ilimalku Szubanita, uczeń Attaniego zaklinacza, wielmożnego (spośród) kapłanów, wiel-
możnego (pośród) pasterzy. Wieszcz Niqmada, króla Ugarytu, gospodzina, Jiragibu-Baala 
Szarumana”. Stylizowany przekład ł. Toboły pochodzi z opracowania: ł. toBoŁa, Cykl 
Baala z Ugarit, s. 227.
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Nie cała aktywność pisarska polegała na pracy odtwórczej, na powiela-
niu. Pisarze także opracowywali teksty w sposób twórczy, wykorzystując 
swoje umiejętności, zdobytą sztukę pisarską i indywidualny talent394 . 

Do prac wymagających poprawek, uzupełnień, prac trwających w cza-
sie, służyły specjalne tabliczki, jakie odkryto w Kalah. Drewniane albo 
z kości słoniowej tabliczki „wielokrotnego użytku” pokryte były wo-
skiem395. W przeciwieństwie do glinianej powierzchni, wosk nie stawał się 
twardy, można było na takiej powierzchni „pracować” dłuższy czas doko-
nując zmian, dopisując albo nawet wygładzając podgrzany wosk, zatrzeć 
zmieniany zapis.

Przykłady popularnych działań pisarzy „na tekstach”, podobne do tych, 
które analizowali autorzy badający „ewolucję” eposu Gilgamesz, wymienia 
K. van der Toorn: inwencja, kompilacja, ekspansja, adaptacja, integracja396 . 

Pisząc o inwencji pisarskiej, K. van der Toorn wskazuje na akrostychy 
jako kompozycje typowo pisarskie (por. Teodycea Babilońska; Ps 25; 34; 
119; Prz 31,10-31) oraz na twórcze wykorzystanie źródeł pisanych (Hymn 
do bogini Gula zawiera imiona i epitety zaczerpnięte z innych tekstów; 
Księgi Królewskie i Księgi Kronik też zawierają odsyłacze397 świadczące 
o wykorzystaniu innych opracowań)398 . 

Kompilacja – czyli łączenie wybranych fragmentów399 tekstów tworzą-
cych nową całość – należała do popularnych praktyk pisarskich. Szkolenie 
pisarzy, poza nauką znaków i reguł gramatycznych, wiązało się z przyswo-
jeniem pamięciowym szerokiego zestawu zwrotów i formuł, ale także ca-
łych fragmentów tekstów. Wzorzec przyswojony w procesie edukacji, pod-
czas której kopiowano wybrane fragmenty różnych tekstów, pobudzał do 
kreowania prac „tworzonych częściowo z tkanki wyuczonych pamięciowo 
cytatów ze starszych prac”400 . 

394 Por . K . heCker, Tradition und Originalitaet in der altorientalischen Literatur, ArOr 
45(1977), s. 245-258.
395 Zachowany woskowy zapis dotyczył obserwacji zjawisk astronomicznych, jakich pisarz- 
-astronom dokonywał cyklicznie, dodając w kolejnych dniach nowe spostrzeżenia; por. 
W.W. hallo, New Viewpoints on Cuneiform Literature, s. 8.
396 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 115-141.
397 Por. 1Krl 11,41; 14,19.29; 15,7.23.31;16,5.14.20.27; 22,39.46; itd.; 1Krn 9,1; 29,29; 
2Krn 9,29; 13,22; 20,34; itd. 
398 Por . K . van der toorn, Scribal Culture, s. 115-116.
399 Znane są tabliczki, interpretowane jako ćwiczenia szkolne pisarzy, na których znajdu-
ją się zbiory fragmentów różnych znanych utworów z okresu neoasyryjskiego; por. W.W. 
hallo, New Viewpoints on Cuneiform Literature, s. 13.
400 D.M. Carr, Writing on the Tablet, s. 36.
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Kompilacja jest to najprostsza metoda redakcyjna, polegająca na zebra-
niu, uporządkowaniu według przyjętego kryterium (tematycznego, chro-
nologicznego) i zapisaniu. Przykładem biblijnym takiego opracowania są 
zbiory tematyczne, jaki stanowi choćby Księga Przysłów, która zawiera 
pomniejsze zbiory (por. Prz 1,1; 10,1; 25,1 – przysłowia Salomona; 22,17; 
24,23 – słowa mędrców; itd.). Podobnie w księgach prorockich znajdują 
się mowy zebrane w różnym kluczu, nierzadko tematycznym. Wskazuje to 
wyraźnie na opracowanie literackie przekazu prorockiego przez pisarza401 . 

Ekspansje, czyli poszerzanie tekstu poprzez dodatki, poprzez rozwój 
wątku, motywu, podobnie jak zamiany o charakterze adaptacji – dostoso-
wanie do zmieniających się okoliczności albo dostosowanie do kompozycji 
tekstu zaczerpniętego z innego źródła – rozpoznać można w różnych tek-
stach biblijnych i pozabiblijnych. Gilgamesz „narastał” na zasadzie ekspan-
sji, podobnie jak biblijna Księga Izajasza, w której dzisiaj bibliści rozpo-
znają tzw. Drugiego Izajasza i Trzeciego (DeuteroIzajasz, TritoIzajasz). 

Opracowaniu o charakterze ekspansji często towarzyszą wprowadze-
nia redakcyjne i sumariusze. Ekspansja tekstu odbywała się również pod 
wpływem ustnej tradycji rozwijającej się wraz z przekazem tekstu spisane-
go. Moment ekspansji dokonywał się wraz z nowym zapisem, często tekst 
otrzymywał nowe ramy literackie402 . 

Pisarze starobabilońscy tworzyli też nowe kompozycje, wykorzystując 
starsze materiały (por. akadyjski epos Gilgamesz, oparty na różnych sume-
ryjskich opowieściach). Mieli zwyczaj przepracowywać (recombine) tek-
sty, dostosowując je do swoich celów (czasami opracowali nowy materiał, 
ale dokonywali retrojekcji, stylizując na tekst starszy)403. Przykładem naj-
bardziej chyba znanej adaptacji jest opowiadanie o potopie, które jak żadne 
inne uległo przekształceniom i znalazło się w różnych bliskowschodnich 
utworach404. Ale takich adaptacji na mniejszą skalę można odnaleźć bardzo 

401 Przykładem innego fenomenu pracy kompilatorskiej jest proroctwo przeciw Edomowi 
(Jr 49,7-22), które K. van den Toorn nazywa patchworkiem z fragmentów wyroczni z in-
nych miejsc Księgi Jeremiasza. W niektórych przypadkach fragmenty są analogicznych 
także do wybranych miejsc tekstu Księgi Abdiasza. Tekst Jr 49,7-22 jest antologią wy-
roczni i przypomina kompozycję bazującą na cytatach z pamięci; por. K. van der toorn, 
Scribal Culture, s. 194.
402 Por. tamże, s. 128-132.
403 Jak zauważa D. Carr, „starobabilońscy pisarze czuli się szczególnie wolni, kiedy doko-
nywali przeniesienia z tradycji sumeryjskiej do nowej akadyjskiej prezentacji tradycji”; 
D . Carr, Writing on the Tablet, s. 34-35.
404 B.B. Schmidt porównuje pięć utworów zawierających szerszą relację o potopie i kilka 
innych, w których występuje tylko krótsze nawiązanie do potopu: Epos Atrahasis (pierw-
sza poł. II tys.); Eridu Genesis (albo sumeryjskie opowiadanie o potopie; ok. 1600); Epos 
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wiele. Czytając babilońskie modlitwy do bogów o charakterze lamentacji, 
można być pod wrażeniem podobieństwa pod względem motywów, tema-
tów i wezwań do biblijnych psalmów lamentacji jednostki:

„Do litościwego boga się zwracam: wymawiam błaganie […]
Ludzie, ilu ich jest, cóż oni wiedzą?
Czy czynią grzech, czy czynią dobrze, oni nie wiedzą!
Panie mój, nie odtrącaj sługi swego!
W szlamie rzecznym on jest, chwyć jego rękę!
Przekroczenie, które uczyniłem, obróć w dobro.
Grzech, który popełniłem, niech zabierze wiatr!
Moje złe czyny są liczne, odrzuć je jak szatę!”

        Modlitwa do każdego boga405. Fragment ze zbioru sumeryjsko-
                -akadyjskich tekstów z modlitwami pokutnymi Eršah unga .

„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość, 
a grzech mój mam zawsze przede sobą. […]
Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. […]
Odwróć oblicze swe od moich grzechów 
i wymaż wszystkie moje przewinienia! […]
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!”

Ps 51,3-5.7.11.13 (5BT)

Trzeba od razu zaznaczyć, że zaczynając porównywać specyfikę i ce-
chy pisarskie utworów biblijnych z pozabiblijnymi, wchodzi się w ogrom 
tekstów, treści, podobieństw i analogii na różnych poziomach, których nie 
sposób wyczerpać. 

Podobieństwa motywów i tematów biblijnych psalmów z modlitwami 
mezopotamskimi świadczą, jeśli nie o analogicznych formach kształcenia, 

Gilgamesz (II i I tys.); Babyloniaka Berossosa (I tys. – okres hellenistyczny); Księga Ro-
dzaju. Krótsze nawiązanie do potopu: Sumeryjska lista królów (2000-1700); Lista królów 
z Lagasz (wczesne II tys.); Epos Erra i Iszum (I tys.); por. B. sChmidt, Flood Narratives of 
Ancient Western Asia, CANE, vol. IV, s. 2337-2351. 
405 Modlitwa do każdego boga, przekład K. Łyczkowskiej (na podstawie: s. Maul, „Herz-
beruhigungsklagen”. Die Sumerisch-akkadischen Eršahunga-Gebete, Wiesbaden 1988, 
tabl. 38, 236-246; a. falkenstein, w. Von soden, Sumerische und akkadische Hymnen und 
Gebete, Zuerich – Stuttgart 1953, s. 225-228), w: Do boga, pana mego, mów! Babilońskie 
i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia, rytuały, s. 62. 
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to o znajomości przez pisarzy izraelskich przynajmniej wybranych utwo-
rów literatury akadyjskiej. Kontakt biblijnych pisarzy z tą literaturą mógł 
mieć miejsce za pośrednictwem kananejskich albo syryjskich ośrodków, po 
których dzisiaj nie zostały świadectwa, a które pośrednio reprezentować 
może również Ugarit.

Trzeba zauważyć, że opieranie się na różnych źródłach i wykorzysty-
wanie ich (adaptacja) przez łączenie treści (kompilacja) może inicjować 
związki intertekstualne. Herman Vanstiphout podkreśla, że „Zasada inter-
tekstualności ma w pełni zastosowanie w literaturze zarówno Egiptu, jak 
i Mezopotamii. Ta intertekstualność przyjmuje różne formy […]. Wiele 
kompozycji zawiera aluzje do innych, a w kilku przypadkach, kompozycja 
może być w pełni zrozumiana dopiero wówczas, gdy zaznajomimy się z in-
nymi tekstami z danej grupy albo cyklu tekstów”406 . 

Integracja, czyli ustrukturyzowanie, jest kontynuacją albo zwieńcze-
niem wyżej omawianych procesów i zabiegów, które mają charakter pracy 
z tekstami i na tekstach407. Powstała kompozycja wykazuje się integralno-
ścią, stanowi redakcyjną całość. 

Aspekty twórczej pracy literackiej można rozpoznać, porównując teksty –  
te z archiwów mezopotamskich (różne wersje znanego mitu albo eposu 
Gilgamesz, którego stopniowa „ewolucja”, jak już pisałam, stała się przed-
miotem licznych studiów), jak również teksty biblijne. Można próbować 
określić wykonane prace na tekstach, badając różnice między starożytny-
mi wariantami tekstu danej księgi, na podstawie świadectw z Qumran (np. 
Księgi Tobiasza408). 

406 H . Vanstiphout, Memory and Literacy in Ancient Western Asia, CANE, vol. IV,  
s. 2193.
407 K. van der Toorn wskazuje na dwie metody łączenia tekstów, stanowiących różniące się 
tradycje – rozłożenie na podstawowe elementy konstytutywne i połączenie na poziomie 
elementów albo przyjecie jednej wersji za główną, a drugiej za uzupełniającą; por. K. van 
der toorn, Scribal Culture, s. 139.
408 W Qumran znaleziono pięć fragmentów Księgi Tobiasza odzwierciedlających różne 
warianty tekstu (w j. aram. i hebr.). M. Wojciechowski zestawia je synoptycznie (w prze-
kładzie A. Troniny); zob. M. wojCieChowski, Księga Tobiasza, czyli Tobita (NKB ST XII), 
Częstochowa 2005, s. 17, 183-198. W Qumran najczęściej reprezentowane były: Księga 
Psalmów – 39 kopii, Księga Powtórzonego Prawa – 32 kopie; Księga Izajasza – 21 kopii. 
Nie wszystkie kopie danej księgi odzwierciedlały ten sam wariant tekstu. Antoni Troni-
na komentuje ten fenomen, wskazując na twórczą pracę pisarzy: „Pierwszym zadaniem 
skrybów było dokładne kopiowanie tekstu świętego. Czasem jednak świadomie dodawa-
li oni nowy materiał, który pomagał w interpretacji tego tekstu bądź też aktualizował go 
w zmienionych warunkach życia wspólnoty. […] Tradycja była dla nich rzeczywistością 
dynamiczną, którą chcieli oni aktualizować, przystosowując do nowych okoliczności”;  
A . tronina, Biblia w Qumran, s. 43, 48.



131kontekSt kulturoWy funkcjonoWania zapiSóW na SbW...

Trudniejszą metodą poznawania warsztatu literackiego pisarzy jest 
analiza zależności intertekstualnych w ramach ksiąg Biblii hebrajskiej409 . 
Przykładem może być tekst Księgi Jeremiasza (podobnie jak Deuterono-
mium zawierający bogatą i licznie reprezentowaną terminologię dotyczącą 
pisania i zapisów), który posiada liczne związki intertekstualne z innymi 
tekstami biblijnymi. Prowadzi to Georga Fischera do wniosku, że Księga 
Jeremiasza odzwierciedla rozwiniętą kulturę piśmienną410 .

Powyższe spostrzeżenia – dotyczące odległego czasowo i geograficznie 
poematu Gilgamesz oraz ksiąg biblijnych – wyjaśniają mnogość zależności 
między tekstami biblijnymi a tekstami z Ugarit, których zachowane archi-
wa stanowią dzisiaj „okno” na świat kultury i literatury kananejskiej, a po-
średnio także pozakananejskiej (wpływy Egiptu i Mezopotamii na Ugarit 
w wzajemnych kontaktach w ramach kultury pałacowej)411 . 

Jednym z bardzo wielu przykładów uczestnictwa Izraela piśmiennej 
kulturze Kanaanu jest literackie zjawisko, które występuje w grupie tek-
stów biblijnych. Samuel A. Meier przeanalizował szczególny sposób sy-
gnalizowania początku mowy – za pomocą formy czasownikowej q[c „wo-
łać”; „płakać głośno”; „krzyczeć” (zwykle w połączeniu z następującą po 
nim formą/ formami czasownika rma „mówić”). Czasownik ten występuje 
w Biblii hebrajskiej 11 razy, w tym 7 razy w takim konwencjonalnie przyję-
tym zastosowaniu (por. Wj 5,15-20; 1Krl 20,39-42; 2Krl 2,12; 4,1-4.40-41; 
6,5-7.26-31). Ten sam fenomen występuje w dużo wcześniejszych tekstach 
z Ugarit, co świadczy o tym, że w Biblii zachowana została jedna z literac-
kich konwencji starokananejskich literackiego warsztatu pisarza412 . 

409 Warsztat pisarzy okresu międzytestamentalnego odsłaniają analizy związków między 
tekstami Nowego Testamentu a pismami Starego Testamentu. Ukazują one nie tylko doko-
nany wybór treści, ale również sposób ich wykorzystania, opracowania, interpretacji przy 
użyciu środków literackich, a także ich integracji w ramach przekazu nowotestamentalne-
go; zob. R. Penna, Appunti sul come e perché il Nuovo Testamento si rapporta all’Antico, 
Bib 81(2000) 95-104; C.K. Barrett, The Interpretation of the Old Testament in the New, 
w: P.R. aCkroyd, C.F. evans (ed.), The Cambridge History of the Bible, Vol. 1. From the 
Beginnings to Jerome, Cambridge 1970, s. 377-411; M. simonetti, Między dosłownością 
a alegorią, Kraków 2000, s. 17-27.
410 G. Fischer wyprowadza wniosek, że autor opracowujący księgę w sposób świadomy 
używał pisma i stworzył pracę literacką na wysokim poziomie; por. G. fischer, Il libro di 
Geremia, specchio della cultura scritta e letta in Israele, RivB 56(2008), s. 417.
411 Kwestia wpływów międzykulturowych i metody badawczej będzie podjęta w kolejnych 
punktach (4.1. i 4.2.). 
412 S.A. meier, A Ugaritic Convention in Biblical Dialogue, UF 21(1989), s. 277-282. Zob. 
Z. kallai, Some Scribal Conventions in Biblical Narrative. A Study in Historiography, 
ZAW 115(2003), s. 38-53.
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3.6. między inwencją a kanonizacją

Analizując literaturę pisma klinowego, badacze dostrzegają, jako za-
sadę, wpływ prac wcześniejszych na późniejsze. Z jednej strony prace są 
kopiowane i przekazywane w sposób dokładny, z dbałością o szczegóły, co 
odsłania pewien konserwatyzm, z drugiej strony powstają nowe kompozy-
cje na bazie prac wcześniejszych, opracowane i rozwinięte w sposób twór-
czy, ukazując kreatywność pisarzy413. W. Hallo pisze o dwóch biegunach 
w akadyjskiej praktyce pisarskiej – określa je jako „kreatywny impuls” oraz 
„proces kanonizacji”414. Ten drugi proces wymaga komentarza. W odnie-
sieniu do procesu przekazu tekstów literackich w Mezopotamii mówi się 
o zjawiskach określanych standaryzacją, klasycyzacją i kanonizacją. Ter-
miny te uzupełniają się znaczeniowo, a dwa ostatnie czasem używane są 
zamiennie. 

Świadectwa klinowe z odkrytych bibliotek świadczą, że niektóre teksty 
były rozpowszechnione na dużym terytorium i powtarzały się na przestrzeni 
długiego czasu. Toteż badacze mówią o tekstach „klasycznych”, o klasycy-
zacji wybranych tekstów i o procesie „kanonizacji”415 – przy zastrzeżeniu, 
że nie chodzi o kanonizację w znaczeniu, w jakim termin ten stosowany 
jest w biblistyce. Większość odkrytych bibliotek w Mezopotamii pochodzi 
z pierwszego tysiąclecia, mimo to wiele z nich zawiera kopie dużo star-
szych kompozycji. „Co więcej, w wielu przypadkach (ale nie wszystkich) 
różne kopie pokazują praktycznie tę samą formę tekstu, co sugeruje, że 
niektóre teksty, w pewnym czasie, i może w pewnych miejscach, były stan-
daryzowane”416. W przypadku Egiptu mamy mniej świadectw, w oparciu 
o które można byłoby postawić ocenę, jednak niektóre teksty były przeka-
zywane dłużej niż jedno tysiąclecie, a czasem kopie były sprawdzane pod 
kątem wierności odpisu417 . 

Te fenomeny świadczą o tym, że w piśmiennej kulturze Mezopotamii 
występowały takie czynniki, które prowadziły do kształtowania się literac-
kich „kanonów”, w szerokim znaczeniu tego słowa. Procesami utrwalania 
wybranych tekstów kierowały różne mechanizmy. Do takich należał zwy-
czaj katalogowania i klasyfikowania tekstów, podtrzymywanie znajomości 

413 Por . P .R . davies, Scribes and Schools, s. 30. Autor mówi też o przykładzie tego samego 
passusu włączonego do kilku różnych prac.
414 W.W. hallo, New Viewpoints on Cuneiform Literature, s. 4.
415 Por . F . roChBerG-halton, Canonicity in Cuneiform Texts, JCS 36(1984), s. 127-144.
416 P .R . davies, Scribes and Schools, s. 31.
417 Por. tamże, s. 32.
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języka sumeryjskiego, sztucznego i archaicznego, ale związanego z najstar-
szymi dziełami literatury mezopotamskiej (jej początkami). Także związek 
niektórych tekstów z celebracjami świąt (np. Enūma eliš i święto Nowego 
Roku w Babilonii) albo wybór tekstów służących w procesie kształcenia 
w szkołach pisarskich wpływały na ich utrwalanie, standaryzowanie. Ist-
nienie wielu różniących się od siebie kopii tekstu prowadziło do opraco-
wania wersji ujednoliconej jako wzorcowej. W środowisku greckim czyn-
nikiem wpływającym na „kanonizację” tekstów była ich przynależność do 
epoki klasycznej418 . 

Kształtowanie się kanonów literackich w Mezopotamii powtarzało się 
cyklicznie – jak uważa William Hallo. Kolejne, wybrane z powstających 
utworów dzieła, przechodziły trwający około tysiąca lat proces kończący 
się utrwaleniem w niezmiennej formie – kanonizacją419 . 

Jednak teoria kanonizacji literatury akadyjskiej ma swoich zwolenni-
ków (zwł. W. Hallo420) i przeciwników (W. G. Lambert421), którzy odwo-
łując się do braku wystarczającej ilości literackich świadectw, wskazują na 
niemożność zweryfikowania tej teorii. Nawet w przypadku eposu Gilga-
mesz nie ma zgody, czy tekst osiągnął formę utrwaloną, czy też wciąż był 
„rozwojowy”422 .

418 Por. tamże, s. 32-35.
419 W. Hallo, analizując etapy kreacji literatury, następnie jej adaptacji i kanonizacji w ko-
lejnych okresach kulturowych Mezopotamii, przedstawił schemat ukazujący powtarzalność 
całego procesu:
Tabela 3. Wstępna periodyzacja kanonów Sumeru i Akadu wg W. Hallo
Przybliżona 
data 
(przed Chr.)

okres kulturowy literatura 
staro-
sumeryjska

literatura
neo-
sumeryjska

literatura 
akadyjska

dwujęzyczna
literatura (post-
sumeryjska)

2500-
2200-
1900-
1600-
1300-
1000-
700-
400-100

starosumeryjski
neosumeryjski
starobabiloński
średniobabiloński
średnioasyryjski
neoasyryjski
neobabiloński
późnobabiloński

kreacja
adaptacja
kanonizacja

kreacja
adaptacja
kanonizacja
kanonizacja

kreacja
adaptacja
adaptacja
kanonizacja
kanonizacja

kreacja
kreacja
adaptacja
adaptacja
kanonizacja

W.W. hallo, Toward a History of Sumerian Literature, s. 181-203.

420 Por . W.W. hallo, Assyriology and the Canon, w: W.W. Hallo, The World’s Oldest Lit-
erature, s. 85-92; W.W. hallo, The Concept of Canonicity In Cuneiform and Biblical Lit-
erature. A Comparative Appraisal, w: K.L. younger, W.W. hallo, B.F. Batto (ed.), The 
Biblical Canon in Comparative Perspective, Lewiston, NY 1991, s. 1-19.
421 Zob. W.G. lamBert, Literary Style in First Millennium Mesopotamia, w: E. Bender 
(ed.), Essays in Memory of E.A. Speiser (AOS 53), New Haven 1968, s. 123-132.
422 Por . P .R . davies, Scribes and Schools, s. 31.
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Procesy kanonizacji i innowacji wydają się być do siebie w pewnej rela-
cji. Proces kanonizacji wymaga czasu, utrwalenie tekstu w tradycji akadyj-
skiej następowało stopniowo. Tymczasem innowacja bywa wynikiem kon-
frontacji z tekstem utrwalonym. Bernard Levinson pisze, iż kanon paradok-
salnie jest „sponsorem innowacji”, „oryginalność myśli jest konsekwencją 
potyczki z tekstem [utrwalonym] […], a zerwanie z tradycją jest przed-
stawiane w terminach kontynuacji tradycji”420. To ubieranie nowej myśli 
w szaty starej tradycji421, charakterystyczne także dla tekstów biblijnych, 
wyraża się między innymi w pseudoepigrafii (por. Mojżeszowe autorstwo 
Pięcioksięgu). Było to wyrazem przekonania, że wyjaśnienie, rozwinięcie 
tradycji mieści się w ramach zgłębiania jej istoty422. Warsztat pisarski nie 
zakładał tworzenia nowej autonomicznej kompozycji. Wraz z rozwojem 
tradycji nie tworzono nowego opracowania jako niezależnego, ale posze-
rzano istniejące. Takie rozwijanie starej tradycji (sefer ha-tora) w konfron-
tacji z rozwojem dziejów (upadek i niewola), gdy całość przypisywana jest 
pierwszemu autorowi, często „honorowemu” (Mojżesz), zapewne ma miej-
sce również w przypadku Deuteronomium. 

420 B.M. levinson, „You Must Not Add Anything to What I Command You”. Paradoxes of 
Canon and Authorship in Ancient Israel, „Numen” 50(2003), s. 42-44, 47.
421 „…w okresie, w którym roiło się od nowości, sporne treści przedstawiane były jako naj-
starsze dziedzictwo tradycji i objawienia” – pisze Johann Maier w odniesieniu do tradycji 
apokaliptycznych; J. maier, Między Starym a Nowym Testamentem, s. 131.
422 A. Tronina nazywa ten proces za J. Sandersem „pogłębianiem znaczenia (resignificatio)” –  
„Oznacza to, że Tradycja biblijna zachowuje ważność nie tylko w swoim pierwotnym kon-
tekście, ale także poza zmiennymi okolicznościami czasu i miejsca”; A. tronina, Biblia 
w Qumran, s. 49; por. J. sanders, Canon and Community. A Guide to Canonical Criticism, 
Philadelphia 1984, s. 22.
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4.1. zjawisko wpływów kulturowych i jego ocena

Zjawisko wpływów kulturowych wydaje się dzisiaj czymś naturalnym. 
Dla ludzi żyjących w zasięgu bezpośrednich łączy z całym niemal światem, 
wydaje się to oczywiste w odniesieniu do teraźniejszości. Komunikacja jest 
bowiem podstawą wpływów kulturowych. Świadectwa archeologiczne – czy 
to kultury materialnej (od architektury423 po przedmioty użytkowe i sztukę), 
czy piśmiennej – wskazują na istniejące zależności na starożytnym Bliskim 
Wschodzie. Nie jest bowiem możliwe, aby kraje, które nie są geograficznie 
odseparowane, nie dzieliły niektórych idei, przekonań, wyobrażeń czy zwy-
czajów, a nawet instytucji. Nieustanna komunikacja o charakterze handlo-
wym (wymiana nie tylko towarów, niewolników, ale także rzemieślników) 
i politycznym (działania militarne, zależności wasalskie, korespondencja 
dyplomatyczna) na terenie tzw. żyznego półksiężyca stanowiła szlaki cią-
głego przepływu także na poziomie myśli, idei, piśmiennictwa424, nauki . 

423 B.S.J. Isserlin analizował planowanie przestrzenne i architekturę w starożytnym Izraelu 
i doszedł do wniosku, że jest ono całkowicie porównywalne do praktyki w tym zakresie 
w innych miejscach starożytnego Bliskiego Wschodu. Stwierdził zatem, że tzw. świecka 
edukacja dotyczącą kompetencji planistycznych i architektonicznych była w Izraelu po-
równywalna z innymi krajami; Por. B.S.J. isserlin, Israelite Architectural Planning and the 
Question of the Level of Secular Learning in Ancient Israel, VT 34(1984), s. 169-178.
424 J.H. Tigay, pisząc o kryteriach identyfikacji paralel oraz interpretacji podobieństw i róż-
nic w tekstach literackich, odwołuje się do przykładu eposu Gilgamesz, którego wersje 
starobabilońska, babilońska standaryzowana oraz hetycka różnią się w wielu miejscach. 
Autor rozpoznaje skróty i modyfikacje, które podyktowane są odrębną ideologią i lokal-
nymi interesami (np. w wersji hetyckiej więcej uwagi poświęcono epizodowi z Górą Ce-
drów i potworem Humbabą, gdyż miejsce wydarzeń było geograficznie bliższe Hetytom);  
J.H. tiGay, On Evaluating Claims of Literary Borrowing, w: M.E. Cohen (ed.), The Tablet 
and the Scroll. Near Eastern Studies in Honor of William W. Hallo, Bethesda, MD 1993, 
s. 253-255.
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Wpływ kultury starożytnego Bliskiego Wschodu na Palestynę, a po-
średnio na tradycje zawarte w Biblii jest nie do przecenienia. W ostatnich 
kilkudziesięciu latach powstały bardzo liczne publikacje dotyczące relacji 
i wpływów międzykulturowych na starożytnym Bliskim Wschodzie, mię-
dzy poszczególnymi krajami, ale w szczególności dotyczące wpływów na 
treści i formy biblijne425 . 

Zainteresowania te rozwijały się wraz z postępem badań archeolo- 
gicznych, a także pod wpływem dyfuzjonizmu – teorii antropologicznej 
powstałej pod koniec XIX w., głoszącej rozprzestrzenianie się cech kul-
turowych jako motoru rozwoju cywilizacji. Reprezentanci dyfuzjonizmu 
koncentrowali się i zatrzymywali na tak zwanych zapożyczeniach426 .  
H. Ringgren krytykuje takie postępowanie badawcze słowami, które  
w wolnym przekładzie brzmią: „oto jest paralela, czegóż chcieć więcej?”427 . 
Na fali rozwoju teorii dyfuzjonizmu „odkrywano” stopniowo, że w Biblii 
wiele treści, motywów i form nie jest „oryginalna”, ale zaczerpnięta z in-
nej kultury (panegipcjonizm, panbabilonizm, panugarytyzm)428. Rozwij-

425 Na temat oddziaływań międzykulturowych zob. zwłaszcza: M. dietriCh, Aspects of the 
Babylonian Impact on Ugaritic Literature and Religion, w: Ugarit, Religion and Culture, 
Proceedings of the International Colloquium on Ugarit, Religiom and Culture, July 1994, 
ed. N. wyatt, W.G.E. watson, J.B. lioyd, Muenster 1996, s. 33-48; S.W. holloway (ed.), 
Orientalism, Assyriology and the Bibel, Sheffield 2006; M. dietriCh, O . loretz (ed.), Mes-
opotamica – Ugaritica – Biblica. Festschrift fuer Kurt Bergerhof zur Vollendung seines 
70. Lebensjahres am 7. Mai 1992 (AOAT 232), Neukirchen – Vluyn 1993; R.A. veenker, 
Syro-Mesopotamia. The Old Babylonian Period, w: K.L. younger, M.W. Chavalas (ed.), 
Mesopotamia and the Bible. Comparativ Explorations, Grand Rapids, MI 2002, s. 149-167;  
H .A . hoffner, Hittite-Israelite Cultural Parallels, w: W.W. hallo, B.W. jones (ed.), The 
Bible in the Light of Cuneiform Literature. Scripture in Context III (ANETS, Vol. 8), Le-
iden 1990, s. XXIX-XXXIV; C.D. evans, W.W. hallo, J.B. white (ed.), Scripture in Con-
text. Essays on the Comparative Method, Pittsburgh, Pennsylvania 1980; W.W. hallo, 
K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 1.; W.W. hallo, K .L . younger (ed.), 
The Context of Scripture. Vol. 2.; W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scrip-
ture. Vol. 3. M.W. Chavalas podaje bibliografię do studiów porównawczych skupiając się 
zwłaszcza na wpływach Mezopotamii na literaturę biblijną; por. M.W. Chavalas, Assyriol-
ogy and Biblical Studies. A Century of Tension, w: K.L. younger, M.W. Chavalas (ed.), 
Mesopotamia and the Bible. Comparativ Explorations, Grand Rapids, MI 2002, s. 43-67.
426 Por. J.H. tiGay, On Evaluating Claims of Literary Borrowing, s. 250-251; G. mar-
shall (ed.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006, s. 65; B. olszewska-
dyoniziak, Człowiek – Kultura – Osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, 
Wrocław 2001, s. 41-43.
427 H . rinGGren, The Impact of the Ancient Near East on Israelite Tradition, w: D.A. kniGht, 
Tradition and Theology in the Old Testament, London 1977, s. 32.
428 Takim rodzimym „odkrywcą” był Zenon Kosidowski. Zob. Z. kosidowski, Opowieści 
biblijne, Warszawa 1978.
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jącej się „paralelomanii”429 zaczęła towarzyszyć, jako reakcja, „paralelo- 
fobia”430 . 

Rozwój nauk antropologicznych oraz pogłębienie świadomości bogac-
twa i złożoności w zależnościach i dynamice rozwoju kultur zmieniły spoj-
rzenie badaczy na charakter związków między kulturami, także w odniesie-
niu do Biblii w jej kontekście bliskowschodnim. Przepływ treści kulturo-
wych jest „naturalny”, wpływy nie oznaczają determinacji, podejmowane 
treści, motywy zwykle ulegają przystosowaniu i przekształceniom, dopiero 
w takiej formie mogą być zintegrowane z inną kulturą. Poznawanie kontek-
stu kulturowego i znajdywanie podobieństw na różnych poziomach tekstu, 
w celu pełniejszego zrozumienia przekazu, weszło do kanonu warsztatu 
badawczego w biblistyce431 . 

4.2. ugarit pośrednikiem i świadkiem wpływów kulturowych

Centra kulturowe starożytnego Bliskiego Wschodu stanowiły przede 
wszystkim Mezopotamia i Egipt, natomiast najbliższym późniejszym bi-
blijnym terenom, znanym dzisiaj z wykopalisk ośrodkiem oddziaływania 
kulturowego, był Ugarit (Ras Szamra). 

Od czasu odkrycia Ugarit pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku 
bibliści zaczęli się fascynować licznymi analogiami432 w literaturze uga-

429 Zob. S. sandmel, Parallelomania, JBL 81(1962), s. 1-13; Mitchell J. Dahood był po-
strzegany jako ten, który „wszędzie widzi paralele”; zob. też E.R. Martinez, Hebrew-
Ugaritic Index to the Writings of Mitchell J. Dahood. Vol.1, Roma 1967.
430 M.W. Chavalas, Assyriology and Biblical Studies, s. 43. „To the «Babelists» the contents 
of the Bible were essentially derivative of Babylonia, little different, unoriginal, and no 
better. To their opponents, on the other hand, the Bible was essentially original, radically 
different, and superior to anything Babylonian”; J.H. tiGay, On Evaluating Claims of Liter-
ary Borrowing, s. 250.
431 Także w języku polskim powstają publikacje przybliżające kultury starożytnego Blis-
kiego Wschodu w kontekście biblijnym; zob. T. jelonek, Kultura mezopotamska a Biblia, 
Kraków 2009; T. jelonek, Kultury anatolijskie a Biblia, Kraków 2010. 
432 Publikacji na temat zależności literackich jest bardzo dużo, część z nich zawiera rocznik 
„Ugarit Forschungen” (Internationales Jahrbuch fuer die Altertumskunde Syrien-Palaesti-
nas), ukazujący się od 1969 roku. Wiele publikacji podejmuje pojedynczy wątek, czy cechę 
obu literatur – biblijnej i ugaryckiej: por. W.W. hallo, Isaiah 28:9-13 and the Ugaritic 
Abecedaries, JBL 77(1958), s. 324-338; J. day, The Daniel of Ugarit and Ezekiel and 
the Hero of the Book of Daniel, VT 30(1980), s. 174-184; S. geVirtz, „Should a Ugaritic 
Text Be Corrected on the Basis of a Biblical Text?” – A Response, VT 33(1983), s. 330-
334; D.T. tsuMura, Literary Insertion, axb Pattern, in Hebrew and Ugaritic. A Problem of 
adjacency and dependency in poetic parallelism, UF 18(1986), s. 351-361; S.B. Parker, 
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ryckiej. Bogate zbiory tekstów znalezione w archiwach królewskich i pry-
watnych zbiorach domowych, zapisane były nie tylko w języku ugaryckim, 
egipskim, sumeryjskim i akadyjskim, ale także w językach hetyckim, huryc-
kim i cypryjsko-minojskim. To wielokulturowe bogactwo wyraża się tak-
że w systemach zapisu stosowanych w ugaryckich tabliczkach: klinowym 
(sylabicznym), hieroglificznym oraz specyficznym dla kultury kananejskiej 
(okresu kształtowania się alfabetu) klinowym alfabetycznym. „Większość 
z tych tekstów została zapisana około połowy XIV w., ale są one świadec-
twem dużo starszych tradycji. Język literatury zachowuje cechy bardziej 
archaiczne […] jest [to] raczej język poetycki, a tematyka dzieł literackich 
jest związana z bóstwami i herosami. Prozą tymczasem zostały spisane 
między innymi: przepisy kultyczne, praktyki wróżbiarskie, inskrypcje, listy 
o różnym charakterze, dokumenty administracyjne, ekonomiczne, prawne, 
medyczne oraz teksty szkolne”433 . 

Znaczący jest fakt istnienia elementów podobnych434 w literaturze Ugarit 
i w Biblii mimo okoliczności, które wydają się wskazywać na brak ciągło-

The Pre-Biblical Narrative Tradition. Essays on the Ugaritic Poems Keret and Aqhat (SBL 
24), Atlanta, Georgia 1989; O. loretz, Exodus, Dekalog und Ausschliesslichkeit Jahwes im 
Amos- und Hosea-Buch in der Perspektive ugaritischer Poesie, UF 24(1992), s. 217-248; 
D . silvan, S. yona, Pivotal Words or Expression in Biblical Hebrew and in Ugaritic Poetry, 
VT 48(1998), s. 399-407; R.M. Good, Concerning „Tree” and „Stone” in Ugaritic and 
Hebrew, UF 31(1999), s. 187-192; S. yona, Repetition and Variation in Biblical Texts, UF 
37(2005), s. 729-740; E. ortlund, Intentional Ambiguity in Old Testament and Ugaritic 
Descriptions of Divine Conflict, UF 38(2006), s. 543-556. Polskie publikacje zob. Z.J. ka-
Pera, Polska bibliografia ugarytologiczna, w: ł. toBoŁa, Cykl Baala z Ugarit, s. 35-45.
433 A . Mrozek, Ugarit, s. 9, 17-18.
434 A. Mrozek wymienia, że Ugarit i Izraela w pierwszym okresie istnienia łączyła: podobna 
kultura, język ugarycki należący do pokrewnej grupy językowej, elementy wierzeń (np. 
kult Baala), niektóre idee religijne (np. święta góra Safon). Natomiast w ramach litera-
tury (ugaryckiej i biblijnej) można rozpoznać analogiczne struktury poetyckie (paraleli-
zmy, chiazmy), „zaskakujące podobieństwo motywów literackich” (np. elementy teofanii). 
Autor wskazuje też na pomocność literatury ugaryckiej w odszukiwaniu sensu niektórych 
niezrozumiałych słów i zwrotów w Biblii; por. tamże, s. 26-27.
Relacje między kulturą i literaturą Ugarytu a Biblii (na poziomie bardziej ogólnej refleksji 
teoretycznej) są ciągłym przedmiotem zainteresowania badaczy; por. I . mihalik, Ugarit 
and the Bible. A question still unanswered, UF 13(1981), s. 147-150; H. cazelles, Ugarit 
et la Bible, w: J. amitai (ed.),  Biblical Archaeology Today. Proceeding of the International 
Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, April 1984, Jerusalem 1985, s. 244-247; J. 
Barton, What is a Book? Modern Exegesis and the Literary Conventions of Ancient Israel, 
w: J.C. de moor (ed.), Intertextuality in Ugarit and Israel (OTS 40), Leiden 1998, s. 1-14; 
A . caquot, At the Origins of the Bible, NEA 63(2000), s. 225-227; S.B. Parker, Ugaritic 
Literature and the Bible, NEA 63(2000), s. 228-231; W.T. Pitard, Voices from the Dust. The 
Tablets from Ugarit and the Bible, w: K.L. younger, M.W. Chavalas (ed.), Mesopotamia 
and the Bible, s. 251-275.
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ści historycznej i kulturowej między Izraelem a Ugarit. Bogata kosmopo-
lityczna społeczność Ugarit reprezentowała kulturę pałacową. Zniszczenie 
Ugarit ok. 1180 r. przerwało jej wspaniały rozwój i pogrzebało zburzone 
miasto-państwo. Był to czas najazdu „ludów morza” i następujących po 
nich ciemnych wieków, a zarazem czas końca kultury pałacowej435. Tym-
czasem rozwój państwowości izraelskiej, poświadczony wyodrębnianiem 
się pisma hebrajskiego przypada na IX w. Jest to już pismo alfabetyczne, 
inne od tego, którym pisano w Ugarit. Wydawałoby się, że tak zdecydowa-
ne czynniki przerywające ciągłość kultury – jak fizyczne zniszczenie Ugarit 
przed początkami kształtowania się państwowości Izraela i przed począt-
kami piśmiennictwa w nim, jak też załamanie kultury pałacowej reprezen-
towanej przez Ugarit czy w końcu przełomowa zmiana systemu zapisu –  
powinny zadecydować o braku podobieństw kulturowych, tymczasem ana-
logie w zakresie motywów, terminologii i całych zwrotów w tekstach lite-
rackich Ugarit i w Biblii hebrajskiej są zaskakująco bogate. 

Trudno dokładnie określić, jaki był kierunek wpływów kulturowych, 
czy miasto-państwo Ugarit dominowało w regionie, czy było tylko jednym 
z wielu podobnych (pod względem politycznym w okresie późnego brązu 
region Syrii i Palestyny podlegał czasowej dominacji egipskiej i huryckiej, 
następnie egipskiej i hetyckiej), oddziałujących na inne tereny. Nie wiado-
mo, czy wpływy odnajdywane w tekstach biblijnych, pochodziły ze wspól-
nej kultury kananejskiej, którą Ugarit wcześniej reprezentował, a w której 
uczestniczył później także Izrael, czy też może wpływy widoczne w Biblii 
są późniejsze, z okresu wygnaniowego i powygnaniowego, a pochodzą 
z Asyrii i Babilonii (wpływy Mezopotamii są widoczne w pismach z Uga-
rit436). Badacze skłaniają się do drugiej tezy, mówiącej, iż biblijna literatura 
jest spadkobiercą kultury kananejskiej437, z której wyrasta i czerpie, a Uga-
rit jest najbardziej dostępnym dzisiaj reprezentantem tej kultury (mimo że 
do Kanaanu nie należy)438 . 

435 Tamże, s. 10.
436 Zob. M. dietriCh, Aspects of Babylonian Impact, s. 33-48.
437 Por. W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 47; U. cassuto, Biblical and 
Oriental Studies, Vol. 2. Bible and Ancient Oriental Texts, Jerusalem 1975, s. 16 [Biblical 
and Canaanite Literature].
438 „…Ancient Israel was part of a larger cultural context that continued even after the 
destruction of the great Late Bronze Age city-states at the end of the second millennium 
B.C.E. Both Israel’s oral tradition and its scribal tradition drew upon the rich legacy of an-
cient Canaan”; W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 47; A. Mrozek, Ugarit, 
s. 31: „Izrael i Ugarit łączy szeroko pojęta kultura kananejska, choć Biblia zaświadcza 
o odrzuceniu jej przez Izrael, a ponadto niektórzy uczeni negują przynależność Ugaritu do 
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Szczególnym świadectwem tej pan-kananejskiej tradycji (termin uży-
ty przez J.N. Whisenant) jest rozwój pism alfabetycznych w Kanaanie.  
W XI-X w. jest jedno pismo (proto-kananejskie), w świadectwach z IX w. 
badacze już zaczynają rozróżniać pisma etniczne: fenickie, hebrajskie i ara-
mejskie, które, według przekonania J. N. Whisenant, wyodrębniały się wraz 
z procesem kształtowania się odrębnych państw439 . 

4.3. Wpływy nie tylko literackie. przerwanie, kontynuacja, adaptacja

Przeanalizowane w Części I opracowania zagadnienia ukazały już 
w sumie wiele zjawisk świadczących przynajmniej pośrednio o związkach 
i wpływach międzykulturowych, począwszy od istnienia zapisów klinowych 
świadczących o wpływach kultury pisma klinowego na terenie Kanaanu. 
Obecność w tekstach biblijnych zwrotów i motywów obecnych w literatu-
rze Ugarit ukazuje, że wpływy te nie przestały być aktualne także po upad-
ku tego silnego centrum kulturowego ani że najwyraźniej przejście między 
zapisem klinowym i alfabetycznym, mimo silnych w tym czasie przemian 
o charakterze zerwania kulturowego, nie zatrzymało tych wpływów. 

Osobno chcę zatrzymać się nad kwestią szerszą od paraleli literackich. 
Czy można mówić o wpływach na poziomie przekonań i wyobrażeń, zwy-
czajów, funkcji społecznych pisma i zapisów, a także kultury materialnej 
pisma? Czy można szukać elementów analogii na tym poziomie – w odnie-
sieniu do tych kultur, w zasięgu wpływów których znajdował się Izrael? 

Spoglądając na dwa etapy rozwoju piśmiennej kultury w Kanaanie dru-
giego i pierwszego tysiąclecia, można dojść do wniosku, że chociaż wystę-
pują elementy ciągłości w rozwoju pisma – jako podstawowego nośnika 
kultury – od pisma klinowego do alfabetycznego, to jednak etapy te wpi-
sane są w odmienną rzeczywistość społeczno-polityczną. Są to dwa światy 
różniące się nie tylko techniką zapisu, ale przede wszystkim światy różnią-
ce się etnicznie (w związku z zmianami etnicznymi), różniące się strukturą 
społeczną, zakresem wykorzystania pisma w relacjach społecznych. 

Różnice były spowodowane szeregiem czynników kształtujących no-
wą epokę, ze zmianami o szerszym zasięgu: znacznym osłabieniem i zała-
maniem się kultury pałacowej, najazdami Ludów Morza i migracjami lu-

niej . Trzeba jednak stwierdzić, że choć Ugarit nie stanowi części biblijnego Kanaanu, to 
jednak jest zakorzeniony w kulturze kananejskiej”.
439 Por. punkt dot. 2.1.6; 2.1.4; J.N. whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmis-
sion, s. 166-167.
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dów, nastaniem w metalurgii czasów żelaza (a dokładniej namiastki stali),  
a w końcu wypracowaniem prostego do nauki i użycia pisma alfabetycz-
nego. Pismo klinowe w kulturze pałacowej, dzięki której się rozwinęło, 
stanowiło domenę elitarnej grupy pisarzy kształcących się długie lata i zdo-
bywających tajniki nie tylko zapisu, ale także – na drodze wtajemniczenia 
– podstaw rozwijanych wówczas nauk. Tymczasem pismo alfabetyczne, 
nie wymagając dużych nakładów nauki od chcących pisać, pojawiło się na 
różnych poziomach struktury społecznej. Aaron Demsky rozróżnia w tych 
okresach dwa podstawowe wzory/formy piśmienności (patterns), pierwszy 
– ograniczony do profesjonalnych pisarzy w centrach kultury Mezopotamii 
i Egiptu (i ich miastach satelitarnych) oraz drugi – który występuje w społe-
czeństwie rozwijającym się jako społeczeństwo piśmienne („existed in the 
emerging literate societes”)440. Typowym tego wyrazem są grafitti (podpisy 
i krótkie napisy) pozostawione przez odwiedzających miejsca kultu, czy 
listy prostych ludzi pisane na ostrakach, dotyczące codziennych spraw (np. 
zwrot płaszcza). Takie użycie było niemożliwe w ramach klinowej kultury 
pisarskiej późnego brązu.

Trzeba zatem postawić pytanie, czy taka odrębność dwóch epok kultu-
rowych każe badaczowi (Izraela i tekstów biblijnych) zapomnieć o czasach 
pisma klinowego, a zająć się kulturą kształtowaną w okresie pisma alfabe-
tycznego, bez szukania podobieństw, analogii czy innych wpływów poza 
obszarem podobieństw literackich (motywów, tematów, zwrotów, form). 

Jessica N. Whisenant pisze, w odniesieniu do problemu przemiany kultu-
rowej, o dwóch prawach rozwoju kulturowego, o zakłóceniu i kontynuacji. 
Zakłócenie i jego efekty są łatwe do obserwacji, wiążą się one z upadkiem 
kultury pałacowej441, trudniej śledzić elementy kontynuacji prowadzące od 
późnego brązu do wczesnego żelaza. 

Podstawą dla ich szukania w Kanaanie jest przetrwanie miast porto-
wych wzdłuż północnego wybrzeża zwanego fenickim oraz odbudowa ty-
powych dla późnego brązu miast-państw w dolinach na północy regionu 
syro-palestyńskiego. Mogą one wskazywać na pewien stopień kontynuacji 
w sferze piśmiennictwa i kultury442. Także duże ośrodki władzy imperialnej  

440 Por . A . demsky, M. Bar-ilan, Writing in Ancient Israel, s. 10-11. 
441 „Wszędzie wzdłuż wschodniego Morza Śródziemnego centra handlu i miasta-państwa 
upadały, imperia słabły lub znikały a wraz z ich gaśnięciem i zniszczeniem nadszedł koniec 
alfabetycznego pisma klinowego z Ugarit i zniknięcie akadyjskiego jako języka między-
narodowej korespondencji w północnym i południowym Lewancie”; J.N. whisenant, Wri-
ting, Literacy, and Textual Transmission, s. 165-166.
442 Tamże, s. 166.
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(w Egipcie, Mezopotamii) nadal utrzymywały archiwa, biblioteki, w któ-
rych kopiowano i przekładano stare dzieła. Zatem mimo zasadniczego za-
łamania się kultury życia starego typu, nie nastąpiło jednak całkowite ze-
rwanie ciągłości kulturowej. 

Wymownym świadectwem łączności kultur jest zapis dwupiśmienny – 
klinowy i alfabetyczny. Fenomen takiego zapisu wywodzi się wprost od za-
pisów dwujęzycznych, charakterystycznych dla Mezopotamii, począwszy 
od kultury akadyjskiej, która czerpała z literatury sumeryjskiej443. Jednak 
w przypadku zapisów biskrypturalnych mamy do czynienia ze świadec-
twem łączności – „mostu kulturowego” pomiędzy kulturą pisma klinowe-
go a kulturą pisma alfabetycznego. Sporządzanie dokumentów w dwóch 
formach zapisu poświadczone jest także przez reliefy i freski, zwłaszcza 
z okresu neoasyryjskiego. Ukazują one parę pisarzy, z których jeden trzyma 
tabliczkę i charakterystyczny długi klin do wyciskania znaków klinowych, 
drugi trzyma „spływającą” z dłoni kartę-papirus i stosowne narzędzie do 
pisania na nim. Czasem widać szczegóły uchwytu narzędzi pisarskich – od-
mienny w przypadku obu technik zapisu444. Te dwie postaci pisarzy ukaza-
ne są „w parze”, jako motyw reliefów i fresku, przedstawione w podobny 
sposób – z przodu pisarz z tabliczką, z ufryzowaną brodą, za nim gładko 
ogolony pisarz ze zwojem. Na fresku z Til Barsib pisarz z tabliczką posiada 
nawet ubiór z wełny z długim włosiem, materiału niezwykle charaktery-
stycznego jeszcze dla Sumerów! Wygląda to tak, jakby w postaciach pisa-
rzy, ich wyglądzie i pozycji (pierwszy – z tabliczką) uwzględnione zostały 
także inne elementy reprezentowanej przez nich kultury. Pisarze na fresku 
reprezentują nie tylko odmienną technikę pisania, ale także odmienne kul-
tury. Tę charakterystyczną parę można odczytać jako wymowny symbol 
łączności kultur.

Nie tylko w Asyrii zapisywano dokumenty w dwóch językach i pis- 
mach. Zwyczaj ten upowszechnił się również w innych miejscach. Statua 
wotywna z Tell Fecheriye (w Syrii) z IX w. zawiera inskrypcję wykona-
ną pismem aramejskim oraz klinowym445. Jest ona przykładem ciągłości 
kultur, pochodzącym z terenów pogranicza kulturowego Kanaanu. Z połu-

443 Zob. Część III. 3.3.
444 Sztuka ta przedstawia pisarzy w roli sekretarzy sporządzających dokumentację – spisy 
łupów wojennych: różnego rodzaju bydła, drzew, więźniów, głów zabitych wrogów; Relie-
fy z pałacu Tiglath Pilesera III w Niniwie (ok. 740 r.); reliefy z pd-zach pałacu Sennaheryba 
w Niniwie (VII w.); fresk w Til Barsib (Tell Ahmar – stolica państwa aramejskiego Bit-
Adin w górnej Syrii), VIII w. 
445 W. whitt, The Story of the Semitic Alphabet, s. 2388.
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dniowo-centralnej Anatolii pochodzą trzy fenickie kopie zapisu (Karatepe, 
VIII w.) wykonane pismem fenickim oraz hieroglificznym luwiańskim446 . 
Zapisy w wielu językach i w różnych systemach zapisu świadczą o wielo-
kulturowości społeczeństw oraz międzypaństwowych kontaktach.

Marc Van De Mieroop zwraca uwagę na jeszcze jeden niezwykły fakt, 
który wskazuje na związek między kulturami reprezentowanymi przez pis- 
ma klinowe oraz alfabetyczne. Większość zachowanych inskrypcji alfabe-
tycznych z XI i X w. pochodzi z fenickich miast portowych, które przetrwa-
ły okres zawieruchy ok. 1200 r. i upadek kultury pałacowej447. To spostrze-
żenie jest kluczowe, gdyż pokazuje obecność alfabetu nie gdzie indziej, 
ale właśnie w miejscach wcześniejszego rozwoju kultury reprezentowanej 
zapisami w piśmie klinowym. 

Wobec powyższych spostrzeżeń można wyciągnąć wniosek, że po-
mimo przemian dawna kultura pałacowa w pewnym zakresie przetrwała. 
Obraz wspaniałości i wielkości bliskowschodnich potęg, nadal funkcjono-
wał w świadomości ludzi (por. sposób przedstawienia królestwa Salomona 
z bardzo wyraźnymi elementami bogatej kultury pałacowej). Dawne teksty 
literackie czy historiograficzne stały się w pewnym sensie „dziedzictwem 
kulturowym”, którego idee wzbogacały i inspirowały pisarzy następnych 
stuleci. 

Trzeba podkreślić jeszcze inne prawo rozwoju kultury – prawo adapta-
cji. Wyobrażenia, przekonania, zwyczaje i obrzędy są podtrzymywane, jeśli 
w ramach nowej rzeczywistości odnajdują swoje nowe miejsce. łatwiejszy 
dostęp do pisma mógł wpływać na rozpowszechnienie elementów tradycji 
pisarskich z okresu kultury pałacowej i pisma klinowego, zwłaszcza w sfe-
rze wyobrażeń, przekonań stanowiących rodzaj ideologii piśmiennictwa, 
wyrażanych w mitach, praktykach, zwyczajach. 

Sama instytucja nauczania, zwłaszcza pisarzy na poziomie wyższym, 
urzędników na dworze króla, mogła opierać się na wybranych elementach 
instytucji nauczania i kultury pisma klinowego. 

4.4. pytanie o postępowanie badawcze

Helmer Ringgren wskazuje typy podobieństw różnych elementów kul-
tur, jakie można rozpoznać, analizując biblijny tekst w kontekście tekstów 

446 Tamże.
447 M. van de mierooP, Historia Starożytnego Bliskiego Wschodu, s. 207.
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bliskowschodnich. Są to najpierw podobieństwa między tekstami literac-
kimi: podobieństwa terminologiczne, podobieństwa fragmentów narracyj-
nych, podobieństwa literackich form i stylu (np. hymnów), ale również po-
dobieństwa praktyk ofiarniczych, podobieństwa instytucji społecznych (np. 
instytucja królewska). Autor przedstawia elementy analizy takich podo-
bieństw kulturowych i pokazuje na przykładzie, jak dopiero znajomość Sitz 
im Leben babilońskich psalmów pozwala lepiej zrozumieć biblijną ideę448 . 

W procesie analizy podobieństw kulturowych w tekstach literackich 
istotne jest pytanie o kanały transmisji danego motywu, wierzeń obcej pro-
weniencji, praktyk czy zwyczajów. Ważne jest także pytanie, czy i na ile da-
ny motyw, element był czytelny dla odbiorców współczesnych autorowi449 . 

William W. Hallo rozwinął metodę porównawczą, która poszukuje za-
równo podobieństw, jak i różnic, w perspektywach diachronicznej i syn-
chronicznej450. Szukana przez niego „równowaga między porównaniem 
i odróżnianiem lub ich kombinacja w odpowiednich proporcjach” tworzy 
kontekst dla głębszego rozumienia i interpretacji tekstu biblijnego. Takie 
podejście W. Hallo, rozumiane jako kontekstualne, odnosi się do literac-
kiego kontekstu, który jest określony bardzo szeroko, jako „obejmują-
cy całe literackie środowisko Bliskiego Wschodu, w takim zakresie, jaki  
jest uzasadniony jako mający jakikolwiek możliwy wpływ na biblijne  
sformułowanie”451 . 

Zatem przedmiotem analizy i porównań są zasadniczo teksty jako naj-
ważniejsze źródło wiedzy o starożytnych kulturach. Teksty te osadzone są 
w szerszym kontekście, który można odczytywać, analizując dane arche-
ologiczne będące świadectwem struktury społecznej, kultu, architektury, 
rzemiosła i sztuki.

Analizując wpływy kulturowe, trzeba zarazem zastrzec, że analogie nie 
zachodzą na poziomie całkowitego podobieństwa, dlatego badanie danej 
kultury nie może opierać się na szukaniu przykładów pełnej identyczności. 

448 Lament nad zburzoną świątynią i prośba o interwencję Jhwh w Ps 74. stają się zrozumia-
łe w kontekście podobnych babilońskich psalmów, jedne i drugie odwołują się do tematu 
stworzenia; por. H . rinGGren, The Impact of the Ancient Near East on Israelite Tradition, 
s. 41.
449 J.H. tiGay, On Evaluating Claims of Literary Borrowing, s. 255.
450 M.W. Chavalas, Assyriology and Biblical Studies, s. 43.
451 „Contextual approach where the literary context is defined as including the entire Near 
Eastern literary milieu, to the extent that it can be argued to have had any conceivable 
impact on the biblical formulation”; W.W. hallo, Compare and Contrast. The Contextual 
Approach to Biblical Literature, w: W.W. hallo, B.W. jones (ed.), The Bible in the Light of 
Cuneiform Literature. Scripture in Context III (ANETS 8), Leiden 1990, s. 3.
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Odnalezienie paraleli nie oznacza identycznego kontekstu, zastosowania, 
warstwy ideowej w przypadku dwóch kultur, w których wystąpił podobny 
element452 . 

Niezależnie od tego, jakie były szlaki wpływów kulturowych, to pa-
ralele, jakie można dzisiaj wykazać zarówno między tekstami biblijnymi 
a literaturą Ugarit, jak i między literaturą innych państw (Babilonii, Asyrii, 
Egiptu, Syrii), świadczą o realnych wpływach kultur starożytnego Bliskie-
go Wschodu na piśmienną kulturę Izraela i Judy. Innymi słowy można po-
wiedzieć o „pełnoprawnym” i „naturalnym” uczestnictwie Izraela i Judy 
w kulturze (-ach) starożytnego Bliskiego Wschodu.

Znajdywanie paraleli okazało się zatem wartościową drogą do odnajdy-
wania szerszego kontekstu wpływów kulturowych w wymiarze głębszym 
niż tylko podobieństwa w literaturze, wartościową drogą do rozpoznawania 
zarówno elementów zakorzenienia Biblii w jej bliskowschodnim środowi-
sku jak i – w tym kontekście – jej własnej oryginalności453 .

452 Na przykład B.M. Levinson przedstawia motyw z Pwt 13, jako zaczerpnięty z litera-
tury asyryjskiej (poświadczony w traktacie Asarhaddona), a następnie analizując warsz-
tat biblijnego pisarza, wskazuje, w jaki sposób motyw został opracowany i wykorzystany 
w Deuteronomium; por. B.M. levinson, Textual Criticism, Assyriology, and the History of 
Interpretation. Deuteronomy 13:7a as a Test Case in Method, JBL 120(2001), s. 211-243.
453 Por. J.H. tiGay, On Evaluating Claims of Literary Borrowing, s. 255; W.W. hallo, Sum-
erian Literature . Background to the Bible, w: W.W. hallo, The World’s Oldest Literature, 
s. 675.





część ii 

deuteronomium jako SēFER 

Analizę Deuteronomium, jako dokumentu piśmiennego, rozpocznie pytanie, jak 
tekst księgi odwołuje się do czynności pisania (lub związanych z pisaniem) i do 
jej owoców – zapisów, dokumentów piśmiennych. W tym celu dokonana zostanie 
analiza jakościowa i ilościowa terminologii, zostanie też zwrócona uwaga na wy-
stępowanie charakterystycznych zwrotów.

W drugiej kolejności przybliżone zostaną różne aspekty kultury piśmiennej 
w Deuteronomium: aspekt materialny, personalny. Następnie analizie poddana 
zostanie Księga Powtórzonego Prawa traktowana jako dokument piśmienny – jej 
zawartość, relacje do dokumentów pisanych będących przedmiotem uwagi Deu-
teronomium: sēfer ha-tôrāh i kamiennych tablic z Dziesięcioma Słowami aśeret 
ha-debārîm Jhwh . 

Trzeci krok będzie polegał na przeanalizowaniu odniesień do sēfer ha-tôrāh 
i tablic kamiennych w pozostałych (wybranych) tradycjach Biblii hebrajskiej. 

Na końcu podjęta zostanie analiza struktury tekstu Deuteronomium, dla której 
istotnym punktem odniesienia będą znane dokumenty pisane starożytnego Bliskie-
go Wschodu (zbiory prawne, traktaty). Badania te uzupełnione zostaną analizą roz-
mieszczenia w strukturze Deuteronomium wybranych, charakterystycznych dla tej 
księgi terminów. Wnioski dotyczące aspektów opracowania tekstu Deuteronomium 
i warsztatu pisarzy deuteronomicznych posłużą do dalszych analiz, w trzeciej czę-
ści pracy, która poświęcona będzie procesowi kształtowania Deuteronomium jako 
kompozycji piśmiennej. 





1. terminologia związana z kulturą piśmienną 
w deuteronomium

W Deuteronomium występują stosunkowo często dwa charakterystycz-
ne terminy związane z piśmiennością: forma rzeczownikowa sēfer – „pis- 
mo” oraz forma czasownikowa btk – „pisać”. Ponadto pojawiają się jesz-
cze dwa inne terminy związane bezpośrednio z pisaniem: šôtēr – „pisarz, 
zwierzchnik” oraz sēfer kerîtut – „list rozwodowy”. Oprócz terminów wska-
zujących bezpośrednio na pisanie i zapis występują również inne terminy, 
o szerszym znaczeniu, które jednak w tekście Deuteronomium występują 
w związku z pisaniem i zapisem.

 

1.1. podstawowe terminy dotyczące pisania 

Rdzeń rps dał początek popularnym rzeczownikom związanym z pisa-
niem: sēfer – spisany dokument, „księga”, list i sōfēr – pisarz (omówiony 
w Cz. I. 2.2.2.). W Deuteronomium nie pojawia się jednak to określenie do-
tyczące funkcji czy urzędu pisarza. Natomiast rzeczownik sēfer występuje 
wielokrotnie. Rdzeń btk w formie czasownikowej, oznaczający czynność 
pisania, również występuje często w Deuteronomium. 

1.1.1. Sēfer – pismo, list, piśmienny dokument 

Semantyczne pole występującego w językach semickich rdzenia rps nie 
jest jednolite, o czym była już mowa przy okazji analizy terminu sōfēr . 
Nawet między formą czasownikową i rzeczownikami zachodzą różnice 
znaczeniowe. Można wskazać dwa punkty semantyczne skupiające zna-
czenia terminów związanych z rdzeniem rps. Jeden wskazuje na czynność 
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liczenia oraz opowiadania, drugi na zapis, spisany dokument, tekst oraz 
piszącego, pisarza454. Dwoma językami, które zawierają słowa od rdzenia 
reprezentujące zarówno jedno, jak i drugie znaczenie są: język ugarycki 
i biblijny hebrajski. Ponieważ Ugarit pozostawał pod silnym wpływem ob-
cych języków (co dokumentują tabliczki w różnych językach i systemach 
zapisu), zatem można przypuszczać, że tu utrwaliły się obydwa znaczenia 
reprezentowane oddzielnie w językach semickich455. W Deuteronomium, 
obok używanego terminu sēfer – pismo, zapis, dokument, występuje także, 
jeden raz, forma czasownikowa rps – liczyć (por. 16,9)456 .

Jeżeli szukać początków hebrajskich rzeczowników sēfer i sōfēr to naj-
bardziej prawdopodobne jest pochodzenie od akadyjskiego šipru/ šāpiru457 . 
Język akadyjski łączy rzeczowniki: šipru „zlecenie, przesłanie, praca” 
i šāpiru „dający instrukcję” z czasownikiem šāparu458 („posłać, pisać”), 
jako jego pochodne. Kilka południowobabilońskich dokumentów poświad-
cza aramejskie zapożyczenie sipru „dokument”. Taki rozwój znaczeń od 
„zlecenia, przesłania, pracy” do „dokumentu, zapisu, księgi” nie przedsta-
wia problemu, jeżeli rozważyć podstawowy rozwój kulturowo-historyczny 
i komunikacyjno-teoretyczny towarzyszący rozwojowi pisma459 .

Termin sēfer występuje w Biblii hebrajskiej 185 razy, najczęściej  
w 2Krl – aż 44 razy i w Księdze Jeremiasza – 26 razy. Deuteronomium jest 
siódme pod względem częstotliwości użycia terminu – 11 razy. W Pięciok-
sięgu termin ten używają także Księga Wyjścia – 4 razy, Księga Liczb – 
2 razy i jeden raz Księga Rodzaju. Warto nadmienić że drugi z rzeczowni-
ków pochodzących od wspólnego rdzenia rps – sōfēr pisarz – nie występu-
je w Pięcioksięgu (najczęściej używają go Jr, 2Krl i Ne)460. Inna forma rze-
czownikowa mispār – liczba występuje w Deuteronomium, między innymi 
w obrazowym określeniu „małej liczby” tych, którzy pozostaną (por. Pwt 
4,27; por. 33,6; lub w innym znaczeniu: 25,2; 32,8).

Znaczenie terminu sēfer jest szerokie461, może on określać każdy jed-
nostkowy materiał, na którym zostało coś napisane: papirus, skóra, zwój, 
„księga” (ale tabliczkę już nie; por. xwl lûah). Termin może dotyczyć wszel-

454 C. dohmen, F .L . hossfeld – E. reuter, rp,s e sēpœr, k. 930-931.
455 Tamże, k. 931.
456 Tamże.
457 Tamże. 
458 Por. CAD, vol. 17a, s. 430-448. 
459 C. dohmen, F .L . hossfeld – E. reuter, rp,s e sēpœr, k. 931-932.
460 J. kuehlewein, rp,s e sēfœr Buch, k. 164. 
461 „Hebrajskie słowo sēfer, zwykle tłumaczone jako »księga«, znaczy dosłownie »tekst, 
list, lub zwój«”; por. W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 4. 
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kiego rodzaju zapisów, czyli dokumentu piśmiennego, począwszy od za-
pisów o charakterze ekonomicznym, administracyjnym, spisów, rejestrów, 
listów, po teksty dłuższe o charakterze literackim. Termin może być sto-
sowany do dekretów i królewskich rozporządzeń mających formę zapisa-
ną. Termin może też oznaczać samą inskrypcję, zapis, a także pismo jako 
sposób czy sztukę pisania (por. Iz 29,11-12; Dn 1,4.17 – „znać pismo”)462 . 
O znaczeniu terminu w dużej mierze decyduje kontekst jego użycia, a cza-
sem również zwrot, w jakim go zastosowano. 

Sēfer jako spisany dokument występuje w powiązaniu z czasownika-
mi btk „pisać” (por. Wj 32,32; Pwt 17,18; 1Krl 11,41) ~tx „pieczętować”  
(por. Iz 29,11; Dn 12,4) i arq – „czytać” (por. Wj 24,7; 2Krl 22,16; 23,2;  
Jr 36,1; itd)463 . 

W większości przypadków użycia terminu w Biblii hebrajskiej sēfer jest 
tłumaczone jako „księga”, chociaż trzeba od razu zauważyć, że taki prze-
kład nie odzwierciedla rzeczywistości biblijnej. Termin „księga” bowiem, 
chociaż stosowany nawet w tytułach dzieł biblijnych, jest pojęciem póź-
niejszym. Właściwie od czasu zastosowania formy kodeksu (bazującego na 
pergaminie znanym od III w. przed Chr.) można mówić o księgach w ści-
słym znaczeniu. 

Niekiedy synonimem do sēfer jest megillāh, czyli zwój (Jr 36,6; Ez 3,1; 
2,3; Za 5,1.2464) i wówczas forma sēfer jest pod względem materialnym 
jednoznacznie określona465 . 

Termin sēfer często występuje w Biblii na określenie listu (np. 2Sm 
11,14 list Dawida przekazany przez Uriasza; 1Krl 21,8 list Jezabel; 2Krl 
5,5; 10,1; 19,14; 20,12; Jr 29,1 list proroka do wygnańców), czyli tekstu 
komunikującego treść przekazywaną komuś za pośrednictwem posłańca. 
W takim znaczeniu termin nie występuje jednak w Pięcioksięgu i księgach 
relacjonujących okres przedmonarchiczny, co J. Kuehlewein tłumaczy bra-
kiem praktyki przesyłania spisanego listu, a korzystanie raczej z ustnej for-
my przesłania i przekazu wiadomości na odległość (por. Rdz 33,2; Lb 22,5; 
Sdz 6,35 itd.)466 . 

462 Synonimami (takiego znaczenia) są formy pochodzące od rdzenia btk: ketāb (por. Est 
1,22; 3,12; Ezd 4,7) 
i miktāb (por. Wj 32,16; 39,30); L. koehler, W. BauMgartner, Lexicon, s. 665-666;  
J. Kuehlewein, rp,se sēfœr Buch, k. 165-166.
463 J. kuehlewein, rp,sE sēfœr Buch, k . 166 .
464 Występują również formy status constructus z rps (Jr 36,2.4; Ez 2,9; Ps 40,8); J. kueh-
lewein, rp,s e sēfœr Buch, k . 166 .
465 Por. tamże.
466 Tamże, k. 165.
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Spisany dokument może mieć charakter prawny, na przykład jako edykt 
królewski (por. Est 1,22; 3,13). Sēfer może też określać różnego rodzaju do-
kumenty o charakterze prawnego poświadczenia: ttyrk rps sēfer kerîtut – 
„dokument rozwodu” (tzw. „list rozwodowy”; por. Pwt 24,1.3; Iz 50,1; Jr 
3,8), hnqmh rps sēfer ha-miqnāh – „kontrakt kupna/sprzedaży” potwier-
dzający własność (por. Jr 32,10.11.12.14.16.44); tdlwt rps sēfer tôledōt – 
lista genealogiczna potwierdzająca przynależność do rodu, pokolenia (Rdz 
5,1; por. 6,9; 10,1). 

Sēfer występuje zwykle w zwrotach, które dopiero określają, o jaki 
dokument chodzi. Oprócz przykładowych dokumentów prawnych można 
w Biblii odnaleźć tytuły całego szeregu tekstów o charakterze dokumen-
tująco-literackim: np. hwhy tmxlm rps – „Księga” wojen Jhwh (Lb 21,14) 
albo rXyh rps – „Księga” Sprawiedliwego (Joz 10,13; 2Sm 1,18) czy rps 
hmlX yrbd – „Księga” dziejów Salomona (1Krl 11,41)467. W Księgach Kró-
lewskich występują liczne odniesienia do „opracowań” o charakterze kro-
nikarsko-historiograficznym: hdwhy / larXy yklml ~ymyh yrbd rps – „Księga” 
kronik królów Izraela/ Judy468 .

W kontekście Biblii hebrajskiej, a zwłaszcza Pięcioksięgu i analizowa-
nej tu księgi Deuteronomium najbardziej znaczącymi tytułami związany-
mi z terminem sēfer są hrwth rps sēfer ha-tôrāh – „Księga” tory (por. Pwt 
28,61; 29,20; itd.; por. hXm trwt rps sēfer tôrat-mōšeh – Joz 8,31; tôrāh hrwt 
jako synonim hXm rps sēfer-mōšeh – 2Krn 25,4; Ne 13,1)469 i sēfer ha-berît 
tyrbh rps – „Księga” [tego] przymierza (por. Wj 24,7; 2Krl 23,2.21; itd.). 

1.1.2. Kātab – pisać  

Czasownik btk jest popularny w Biblii Hebrajskiej (222x), brakuje go 
jedynie w Księdze Rodzaju. Zwykle występuje w koniugacji qal (wyj. ni-
fal 17x i piel 2x). Jak zauważa Herbert Haag, rdzeń btk, popularny w za-
chodniosemickich językach, nie pojawia się w semickich językach zapi-
sywanych klinami, które używają natomiast form od šataru (por. hebr.  

467 Tamże.
468 1Krl 14,19.29; 15,7.23.31; 16,5.14.20.27; 22,39.46; 2Krl 1,18; 10,34; 12,20; 13,8.12; 
14,15.18.28; 15,6.11.15.21.26.31.36; 16,19; 20,20; 21,17.25; 23,28; 24,5; Por. C. dohmen, 
F .L . hossfeld – E. reuter, rp,se sēpœr, k. 941-2; K. stott, Why Did They Write This Way? 
Reflections on References to Written Documents in the Hebrew Bible and Ancient Litera-
ture, New York 2008, s. 2-4.
469 Por. C. dohmen, F .L . hossfeld – E. reuter, rp,s e sēpœr, k. 942.
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rjX – pisać, i šôtēr – pisarz albo zwierzchnik) oraz šaparu (por. hebr. rps, 
omówiony powyżej). 

W języku egipskim odpowiednikiem znaczeniowym hebrajskiego rdze-
nia btk jest rdzeń sš, który oznacza w formie czasownikowej: pisać, malo-
wać, rysować linię, spisywać/rejestrować (rekrutów); natomiast formy rze-
czownikowe określają: pismo, spisany dokument, rysunek, obrazek, „księ-
gę”, ale także pisarza (jako urzędnika) oraz materiał piśmienny, papirus470 . 

Od rdzenia btk pochodzą dwa rzeczowniki oznaczające spisany doku-
ment: ketāb btk (17x) oraz miktāb (8x). Rzeczownik ketāb występuje w tek-
stach powygnaniowych, zwłaszcza często używany jest w Księdze Estery. 
Często oznacza oficjalny dokument (Est 3,14; 4,8; 8,8.13; 9,27; Dn 10,21; 
1Krn 28,19; Ezd 4,7), przy czym w Księdze Daniela 10,21 prawdopodob-
nie odnosi się do tekstu Księgi Jeremiasza. Termin ten oznacza czasem 
rejestr (Ezd 2,62; Ez 13,9) albo pismo. Drugi z rzeczowników – miktāb 
btkm posiada podobne znaczenie, odnosi się do dokumentu (Iz 38,9), listu 
(2Krn 21,12), spisanej instrukcji (2Krn 35,4), spisanego tekstu (Pwt 10,4), 
jak również pisma użytego w dokumencie (Wj 32,16; 39,30)471. W Biblii 
występuje też aramejska wersja czasownika: ketāb (8x; w Dn i Ezd) i rze-
czownika ketāb (12x; w Dn i Ezd)472 . 

Występujące w biblijnym hebrajskim czasownik i formy rzeczowniko-
we pochodne od tego samego rdzenia btk nie wiążą się jednak z rzeczow-
nikiem na określenie osoby piszącego, pisarza – w tym przypadku termin 
pochodzi od rdzenia rps (por. sōfēr), a nie od btk!473 . 

Podstawowe znaczenie btk sugeruje cięcie, rycie znaków. Wymowę cza-
sownika H. Haag odczytuje z kontekstu użycia. Ponieważ do pisania może 
służyć metalowy rylec (por. Jr 17,1), zatem pisać może w praktyce znaczyć 
tyle, co: nacinać albo żłobić. Zapisanie btk słów w niektórych przypadkach 
ma nastąpić na materiale kamiennym, także w Deuteronomium (por. 27,8; 
por. Jr 17,1; Iz 30,8). W przypadku użycia kamieni czy kamiennych tablic 
jako materiału piśmiennego synonimem do czasownika pisać btk jest cza-
sownik trx – ryć, żłobić (por. Wj 32,16). Generalnie btk znaczy: zapisać, 
spisać, napisać, podpisać (por. Jr 32,12), zrobić listę/spis, narysować (por. 
Ez 43,11)474 . 

W Biblii hebrajskiej czasownik btk – a co za tym idzie – czynność 
pisania związana jest z różnymi osobami. Pierwszym piszącym, według 

470 H . haaG, bt;K' kātab, w: TWAT, Bd IV, k. 387.
471 Por . K . stott, Why Did They Write This Way?, s. 3.
472 H . haaG, bt;K' kātab, k. 396-397; BDB, s. 507-508.
473 Tamże, k. 386-387.
474 Tamże, k. 387; por. L . koehler, W. BauMgartner, Lexicon, s. 459-460. 
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chronologii przyjętej przez biblijną narrację, jest Mojżesz (Wj 17,14; 24,4; 
34,27n; Lb 33,2; Pwt 31,9.22.24), a później jego następca Jozue (Joz 8,32; 
24,26). Piszą prorocy: Samuel (1Sm 10,2.25), Izajasz (8,1; 30,8), a według 
kronikarza także Natan i Gad (1Krn 29,29). Innymi piszącymi prorokami 
są Habakuk (2,2), Ezechiel (24,2n), Daniel (7,1). Jeden tekst wzmiankuje 
o piszącym kapłanie (Lb 5,23)475. Można zauważyć, że czynność pisania 
powiązana jest z osobami traktowanymi jako źródła biblijnych tradycji: 
Mojżesz, Jozue, Samuel, Izajasz. 

Królowie tymczasem zatrudniają na dworze pisarzy (2Sm 8,16n; 11,14n; 
1Krl 4,3; por. 21,8; por. Iz 10,1), czasem z ich usług korzystają również pro-
rocy (por. Jr 36,1-18.27.32). Ale jako piszący przedstawieni są też „zwykli” 
ludzie: ojciec rodziny (Pwt 6,9; 11,20), zwiadowcy (Joz 18,2-9), młodzie-
niec z Sukkot (Sdz 8,14). Według Księgi Izajasza, niewielką, pozostałą 
resztę Izraela, potrafi spisać nawet chłopiec (Iz 10,10)!476 W przypadkach 
tych jednak chodzi o dość prostą czynność: kopiowania (ojciec rodziny, 
tekst dydaktyczny) albo sporządzania spisu (rejestry-spisy miast, ludzi – 
przywódców, drzew). Trzeba zauważyć, że czas podboju Palestyny (ok.  
XII w.) jest czasem początków zapisów alfabetycznych. Można też założyć, 
że tradycja o podboju została wzbogacona motywami związanymi z zapi-
sem wówczas, kiedy zaczęło się rozwijać piśmiennictwo (VIII-VI w.) i roz-
winęła się biurokracja, reprezentowana przez wszelkiego rodzaju rejestry. 

Bóg Jhwh jest w Biblii także ukazany jako Ten, który pisze477. Przed-
miotem Bożego pisania jest Dziesięć Słów aśeret ha-debārîm dwukrotnie 
uwieńczonych na kamiennych tablicach (Wj 24,12; 31,18; 32,15-16; 34,1; 
Pwt 4,13; 5,22; 9,10; 10,2.4). W Biblii powtarza się również motyw zapisy-
wania i wymazywania z „księgi” Boga imion i losów ludzi (Wj 32,32-33; 
Ps 69,29; 87,6; 139,16; Ne 13,14; por. Jr 17,13; Ml 3,16)478 . 

Dwa kluczowe rdzenie dla kultury piśmiennej i związane z nimi terminy 
występują w Deuteronomium w różnym kontekście. W przypadku rdzenia 
rps, znajdziemy w Deuteronomium rzeczownik sēfer użyty 11 razy (17,18; 
24,1.3; 28,58.61; 29,19.20.26; 30,10; 31,24.26). Poza dwoma wersetami 

475 I.M. Young klasyfikuje wszystkich piszących w Biblii hebrajskiej na dwie grupy:  
1. Kapłani i inny personel kultyczny (w tym prorocy). 2. Urzędnicy „państwowi” (nadwor-
ni) i klasa panująca (w tym pisarze i przywódcy lokalni, dowódcy wojskowi oraz wykwa-
lifikowani rzemieślnicy); por. M. young, Israelite Literacy. Interpreting the Evidence. Part 
I, VT 48(1998), s. 245-247.
476 Por . H . haaG, bt;K' kātab, k. 388-389.
477 Por . E . Bosshard-nepustil, Der schreibende Gott am Sinai, BZ 54(2010), s. 1-19.
478 Por . H . haaG, bt;K' kātab, k. 388-389, 394-395.
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(24,1.3) związanymi z listem rozwodowym, w pozostałych miejscach ter-
min sēfer dotyczy tory (tôrāh) jako określonego piśmiennego dokumentu. 
W Deuteronomium nie występuje natomiast rzeczownik sōfēr. Nikt nie zos- 
tał określony takim tytułem, chociaż przedstawiono w Księdze osoby piszą- 
ce. Istnieje natomiast inny termin związany z pisaniem šôtēr rjwX, rjX, 
który jest stosowany w tej księdze, ale ten z kolei posiada szersze znaczenie 
i w Deuteronomium nie występuje w kontekście czynności pisania. Termin 
ten zostanie omówiony w dalszej kolejności. W Deuteronomium znajduje 
się też czasownikowa forma rps – o znaczeniu „liczyć” (16,9 x2). 

Rdzeń btk w Deuteronomium występuje 22 razy w koniugacji qal: 4,13; 
5,22; 6,9; 9,10; 10,2.4; 11,20; 17,18; 24,1.3; 27,3.8; 28,58.61; 29,19.20.26; 
30,10; 31,9.19.22.24, z czego w czterech miejscach pojawia się forma imie-
słowu w stronie biernej, w status absolutus r.ż. l.p., hbwtkh (29,19.20.26; 
30,10). Rdzeń btk jeden raz występuje w formie rzeczownikowej miktāb 
btkm 10,4. 

Wszystkie miejsca występowania form od rdzeni rps i 479btk, w odnie-
sieniu do części struktury Deuteronomium, przedstawia tabela:

Tabela 4. Występowanie terminów – rps oraz btk – w Deuteronomium

Części 
księgi

formy poch. od rdzenia rps
– pismo, liczyć

formy poch. od rdzenia btk – 
pisać

M
ow

y 
M

oj
że

sz
a

Rozdz. 1–3: –

4,13: napisał je [~yrbdh trX[] na dwóch 
tablicach kamiennych
5,22: napisał je [~yrbdh] na dwóch tablicach 
kamiennych
*6,9: wypisz je [~yrbdh] na odrzwiach... 
bramach...
9,10: dwie kamienne tablice pisane palcem 
Bożym
10,2: napiszę na tablicach te słowa [~yrbdh], 
które były na pierwszych tablicach
10,42x: napisał na tablicach pismem btkm jak 
za pierwszym razem [~yrbdh trX[]
*11,20: wypisz [~yrbdh] je na odrzwiach... 
bramach...

479 Por. J. sChaPer, Tora als Text im Deuteronomium, w: L. Morenz, S. sChorCh (ed.), Was 
ist ein Text? Alttestamentliche, aegyptologische und altorientalistische Perspektiven, Ber-
lin 2007, s. 61.
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K

od
ek

s 
de

ut
er

on
o-

m
ic

zn
y

16,9: odliczysz sobie 7 
tygodni... 
[forma czasownikowa rps]

17,18: napisze dla siebie kopię tej tory hrwth hnXm 
tazh na zwoju/ w „księdze” rps-l[ [z tekstu] kapłanów 
lewitów
24,1: napisze jej ttyrk rps [mężczyzna żonie]
24,3: napisze jej ttyrk rps [mężczyzna] 

M
ow

y 
M

oj
że

sz
a

27,3: wypiszesz wszystkie słowa tej tory
tazh hrwth yrbd-lk 
[na kamieniach pobielonych w. 2]
27,8: na kamieniach wypiszcie wszystkie słowa 
tej tory tazh hrwth yrbd-lk

28,58: wszystkie słowa tej tory tazh hrwth yrbd-lk – 
zapisane w tej „Księdze” hzh rpsb
28,61: także choroby i plagi nie zapisane w tej „Księdze” 
tory tazh hrwth rpsb
29,19: przekleństwa/przysięgi zapisane w tej „Księdze” 
hzh rpsb hbwtkh
29,20: przekleństwa/przysięgi tego przymierza zapisane 
w tej „Księdze” tory hzh hrwth rpsb hbwtkh
29,26: wszystkie przekleństwa zapisane w tej „Księdze” 
hzh rpsb hbwtkh
30,10: wszystkie wytqxw wytwcm zapisane w tej „Księdze” 
tory hzh hrwth rpsb hbwtkh

D
od

at
ki

31,9: napisał Mojżesz tę torę tazh-hrwth dał ją 
kapłanom noszącym arkę…
31,19: zapiszcie teraz sobie tę pieśń hryXh
31,22: Mojżesz napisał tę pieśń hryXh

31,24: Mojżesz zakończył całkiem pisanie słów tej tory 
na zwoju/w „księdze”
rps-l[ tazh-hrwth yrbd

31,26: Weźcie tę „Księgę” 
tory  hzh hrwth rps
i połóżcie obok arki...

Rozdz. 32–34: –
[hymn, błogosławieństwo, opis śmierci Mojżesza] 
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Jak widać na podstawie powyższego zestawienia, rozdział 31. jest 
szczególnie uprzywilejowany pod względem występowania podstawowe-
go słownictwa dotyczącego pisania. Słownictwo to nie występuje w ogóle 
w pierwszej części księgi (Pierwsza mowa: rozdz. 1–3) ani w trzech ostat-
nich rozdziałach (32–34). 

W części centralnej – którą stanowi tak zwany „kodeks” deuteronomicz-
ny – trzykrotnie występują obydwa terminy (sēfer i kātab). Można je jednak 
sprowadzić do dwóch miejsc: pierwsze dotyczy przypadku prawnego zwią-
zanego z napisaniem dokumentu rozwodowego (24,1.3), natomiast drugi 
przypadek jest szczególnie istotny, dotyczy bowiem nakazu sporządzenia 
sobie przez króla odpisu tory z tekstu kapłanów lewitów (17,18).

1.2. inne terminy związane z pisaniem

Oprócz podstawowych terminów dotyczących pisania (rps, btk), moż-
na rozpoznać i wskazać jeszcze inne: sēfer kerîtut, występujący rzadziej 
w Deuteronomium, oraz šôtēr o szerszym znaczeniu, użyty w kontekście 
niezwiązanym bezpośrednio z zapisem. 

1.2.1. Šôt ēr – pisarz, zwierzchnik

Termin šôtēr (rjwX albo rjX) od rdzenia rjX oznacza pisarza, sporzą-
dzającego dokumenty, rejestrującego, a także nadzorującego, przełożo-
nego, zwierzchnika, w kontekście militarnym albo sądowym480. W Biblii 
hebrajskiej występuje 25 razy, z czego najczęściej, bo 7 razy, w Deuterono-
mium: 1,15; 16,18; 20,5.8.9; 29,9; 31,28481. Może zastanawiać występowa-
nie w Deuteronomium właśnie terminu šôtēr, przy braku terminu sōfēr (sto-
sowanego w Jr czy 2Krl – księgach poruszających temat sēfer ha-tôrāh). 
Skąd zatem biorą się takie różnice w stosowanej terminologii? 

W języku akadyjskim istniało rozróżnienie między tupšarru – pisa-
rzem tabliczek (dosłownie za M.A. Dandamajewem, stosując kalkę z języ-
ka rosyjskiego: klinopisem) a sepīru – pisarzem pisma alfabetycznego482 . 

480 J. kuehlewein, rp,se sēfœr Buch, k. 167-168; Ch. schunck, rj;v' šātar, w: TWAT, Bd VII, 
k. 1255-1258; L. koehler, W. BauMgartner, Lexicon, s. 964. 
481 W pozostałych księgach występuje w: Wj 5,6.10.14.15.19; Lb 11,16; Joz 1,10; 3,2; 8,33; 
23,2; 24,1; 1Krn 23,4; 26,29; 27,1; 2Krn 19,11; 26,11; 34,13; Prz 6,7.
482 CAD, vol. 15, s. 225; М .А . ДанДамаев, Вавилонские писцы, s. 11. 
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Związek hebrajskiego terminu sōfēr z akadyjskim sepīru nie jest trudny do 
zauważenia483. Drugi z biblijnych terminów na określenie pisarza – šôtēr 
posiada związki z akadyjskim terminem šatāru. Jednak akadyjski termin 
nie łączy się z formą na określenie człowieka piszącego. Forma czasow-
nikowa šatāru posiada znaczenia związane z czynnością pisania: pisać, 
kopiować, zapisać, rejestrować, zaznaczyć, sporządzić dokument prawny. 
Czynność pisania dotyczy tabliczki lub innego obiektu484. Istnieje też forma 
rzeczownikowa šatāru, która posiada znaczenie: tekst, zapis, kopia, pismo, 
dokument na piśmie485 .

Czasownik akadyjski šatāru był stosowany na pewno w odniesieniu 
do zapisu na tabliczkach. Powstaje pytanie, czy hebrajski termin šôtēr (od 
rdzenia rjX) nie był przynajmniej pierwotnie określeniem na pisarza „kli-
nowego”, z którą to profesją łączyły się funkcje sporządzania różnego ro-
dzaju zapisów i dokumentów oraz zadania związane z urzędem i pewną 
władzą – w podobnej roli występują później pisarze określani terminem 
i tytułem sōfēr. W Deuteronomium zgodnie z tą specyfiką terminu wymie-
niani są ~yrjX właśnie wśród osób pełniących funkcje administracyjne, 
przełożonych, zwierzchników, zarządzających. 

W tej sytuacji można przypuszczać albo że ~yrjX posługują się zapi-
sem klinowym sporządzając rejestry (to świadczyłoby o tym, że tradycje 
te są bardzo stare486), albo że omawiany termin został użyty w jego drugim 
znaczeniu – przełożonego, co jest bardziej prawdopodobne, zważywszy na 
kontekst występowania terminu. 

W Deuteronomium ~yrjX występują zawsze w roli zwierzchników ludu, 
którzy sprawują urząd (1,15; 16,18; por. 29,9) albo też mają do wykonania 
pewne zadanie (20,5.8.9; 31,28). Zwierzchnicy ustanawiani są dla grupy 
ludzi – szczepu, tysiąca, setki, pięćdziesiątki i dziesiątki (1,15) albo dla 
miasta (por. 16,18). Passusy z Deuteronomium zawierające termin wskazu-
ją na kilka funkcji pełnionych przez ~yrjX: sądzą – wraz z sędziami (16,18); 
są przedstawicielami ludu (grupy, pokoleń; por. 31,28); ogłaszają rozporzą-
dzenia i prawo Boże ludowi (por. 20,5-9). 

483 Zob. punkt poświęcony pisarzom: Cz. I. 2.2.2.
484 Por. CAD, vol. 17b, s. 225-241; por. CAD, vol. 19, s. 131 (tuppu A 1a).
485 Por. CAD, vol. 17b, s. 221-225; por. aram. štr – pisać, šetār – zapis; Ch. schunck, rj;v' 
šātar, k. 1255.
486 Taka sytuacja odpowiadałaby realiom przedstawianych czasów – ok. XII-XI w. to czas 
przejściowy, świadectwa ówczesnych zapisów z Kanaanu reprezentują pismo klinowe, al-
fabetyczne klinowe (3 świadectwa z XIII-XII; por. Cz. I. 2.1.1.) oraz bardzo proste jeszcze 
początki zapisów już alfabetycznych – protokananejskie, przedfenickie (por. Cz. I. 2.1.2. 
i 2.1.3.).
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Jako termin określający urząd i funkcję występuje w Deuteronomium 
zawsze wraz z innymi terminami wskazującymi na inne uzupełniające się 
urzędy i funkcje: rX jako: naczelnik, zwierzchnik, przywódca (1,15 x2), 
twabc yrX jako: wodzowie (20,5-9), ~yXar jako: przywódcy, naczelnicy 
(1,15; 29,9), ~yjpX – sędziowie (16,18), ~ynqz – starsi (29,9; 31,28)487. Wi-
dać pewien kłopot tłumacza w oddaniu technicznych terminów określają-
cych urząd, wobec braku adekwatnych pojęć i terminów we współczesnej 
terminologii. Wobec tego tłumacze używają synonimów dla określenia po-
szczególnych terminów, co w konsekwencji prowadzi do wymiennego ich 
stosowania do różnych urzędów/ funkcji. 

Termin rjX, ~yrjX – jest tłumaczony w 5Biblii Tysiąclecia jako: zwierzch-
nicy (większość miejsc) albo urzędnicy (16,18), w Biblii Paulistów jako: 
urzędnicy (1,15; 16,18), dowódcy [wojskowi] (20,5.8.), przywódcy (20,9; 
29,9), zwierzchnicy (31,28); w Biblii Poznańskiej jako: nadzorcy [nad po-
koleniami] (1,15; 16,18), dowódcy (20,5.8.9; 29,9; 31,28). 

1.2.2. Sēfer kerîtut – list rozwodowy

Zwrot list rozwodowy stanowi termin techniczny na określenie doku-
mentu o mocy prawnej, który związany był z prawnym usankcjonowaniem 
praktyki odsyłania niechcianej żony. Wręczenie żonie listu rozwodowego 
pociągało skutki prawne, mąż zrzekał się praw i zarazem obowiązków 
wobec kobiety, którą mógł odtąd poślubić inny mężczyzna. Dodatkowe 
przepisy określały, na jakich zasadach następował rozdział własności. List 
rozwodowy ttyrk rps jest związany z praktyką sporządzania innego do-
kumentu – kontraktu małżeńskiego (por. gr. Tb 7,16; por. Ml 2,14). W Bi-
blii hebrajskiej zwrot ttyrk rps występuje dwukrotnie w Deuteronomium 
(24,1.3) i pojedynczo w dwóch księgach prorockich, gdzie zastosowano 
go w znaczeniu przenośnym (w ramach metafory związku oblubieńczego 
między Bogiem-Oblubieńcem a narodem-oblubienicą; por. Iz 50,1; Jr 3,8). 
W znaczeniu dosłownym, w kontekście prawa rodzinnego, użyto go w Bi-
blii hebrajskiej tylko w Deuteronomium488 . 

487 Różny status noszących ten tytuł (w różnych księgach) wskazuje na to, że tytuł ma szer-
sze znaczenie przełożonego, zarówno cywilnego, jak i wojskowego; por. N.S. fox, In the 
Service of the King, s. 192-195, 275.
488 J. kuehlewein, rp,se sēfœr Buch, k . 166 .
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1.3. terminy pośrednio związane z pisaniem

Wyżej omówiono terminy związane z pisaniem i dokumentami pisany-
mi, jakie są użyte w Deuteronomium. W księdze tej pojawiają się również 
inne określenia (terminy, zwroty), które wprawdzie same nie oznaczają ma-
teriałów, narzędzi czy czynności pisania, ale w kontekście nabierają takiego 
znaczenia. Na przykład znaczenie dokumentu spisanego przyjmują określe-
nia: „ta tora”, albo „te słowa”. „Pieśń” jest w Deuteronomium także przed-
miotem zapisu. Ponadto jako „narzędzie pisania” występuje zwrot „palec 
Boży”. Natomiast termin „arka, skrzynia” zostanie wzięty pod uwagę, 
gdyż w Deuteronomium ukazana jest ona jako służąca do przechowywania 
dwóch tablic zapisanych „Bożym palcem”. Podobnie „kamienne tablice” 
i „wielkie kamienie” służą za materiał piśmienny. Czynność „czytania” jest 
następstwem zapisu.

1.3.1. różne terminy rzadziej występujące

Kamienne tablice . Termin xwl tablica489 w Pwt występuje w liczbie 
mnogiej (4,13; 5,22; 9,9x2 .10 .11x2.15.17; 10,1.2x2.3x2.4.5). Najczęściej wy-
stępuje złożony zwrot „dwie kamienne tablice” ~ynba twxl ynX (4,13; 5,22; 
9,9.10.11.17; 10,1.3x2), rzadziej tylko „tablice” (10,2x2.4;10,5). W rozdzia-
le 9. trzykrotnie tablice nazwane są „tablicami przymierza” tyrbh txwl /
txl (9,9.11.15). Na tablicach zapisanych jest ~yrbdh trX[ „Dziesięć Słów” 
Jhwh Boga (4,13; 10,4). 

Wielkie kamienie twldg ~ynba (27,2. por. w. 4.8) stanowią „materiał piś- 
mienny”, zgodnie ze zwyczajem bliskowschodnim stawiania kamiennych 
stel z inskrypcjami (zwł. królewskimi)490. Te, o których mowa w Deuterono-
mium, mają być postawione i pobielone, a na nich zapisane „wszystkie sło-
wa tej tory” (27,8). Trzeba odróżnić je od kamieni na ołtarz (por. 27,5.6). 

Palec Boży ~yhla [bca (9,10) jest w Deuteronomium „narzędziem” za-
pisu „Dziesięciu Słów” Jhwh Boga na kamiennych tablicach. Zwrot zazna-
cza niezwykłość zapisu jako „dzieła Bożego”. Poza Deuteronomium zwrot 
ten występuje jeszcze dwa razy, raz w Księdze Wyjścia (8,15) na określenie 
przyczyny plagi egipskiej, jakiej nie mogą wywołać wróżbici egipscy, oraz 
w Psalmie (8,4), gdzie zwrot palce Twoje w odniesieniu do Jhwh wskazują 

489 Por . L . koehler, W. BauMgartner, Lexicon, s. 476.
490 J. kuehlewein, rp,s e sēfœr Buch, k. 7.
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na dzieło stworzenia nieba i ciał niebieskich. W Deuteronomium będzie 
zatem wyrażał nadzwyczajność „nie ludzką ręką” dokonanego zapisu.

Arka-skrzynia !wra występuje w związku z kamiennymi tablicami oraz 
sēfer ha-tôrāh (umieszczoną obok arki). Termin !wra występuje w dwóch 
rozdziałach Deuteronomium, 10. i 31. (10,1.2.3.5.8; 31,9.25.26). Dwu-
krotnie wraz z określeniem materiału, z jakiego skrzynia jest wykonana – 
„drewniana/z drewna akacji” (por. 10,1.3). Najczęściej występuje w zwro-
cie „arka przymierza Jhwh” hwhy-tyrb !wra (10,8; 31,9.25.26)491 . 

Pieśń hryX jest przedmiotem zapisu w Księdze Powtórzonego Prawa. 
Termin występuje w końcowej części Deuteronomium (rozdz. 31–32), za-
wsze w zwrocie tazh hryXh (31,19x2.21.22.30; 32,44)492 . 

Czytać arq – jest czasownikiem szerokim, wieloznacznym – w jego po-
lu semantycznym mieści się czytanie na głos, wołanie, zwoływanie, głosze-
nie, nazywanie, proklamowanie, ogłaszanie. Znaczenia, jakie może przy-
bierać czasownikowa forma arq, wskazują na to, że praktyka „czytania” 
oznaczała głośne wypowiadanie, obwieszczanie, głoszenie, recytowanie. 
Czynność cichego czytania wydaje się być nieznana albo mieć znaczenie 
marginalne . 

W Deuteronomium czasownik arq występuje wielokrotnie na oznacze-
nie czynności wezwania kogoś, zawołania, ogłoszenia, nazywania493. Dwa 
razy dotyczy on czynności odczytywania zapisu: 17,19 – król czyta torę; 
31,11 – ludowi czytana jest tora. Jednak biorąc pod uwagę wieloznaczność 
czasownika, zachodzi pytanie, czy w niektórych innych miejscach nie na-
leży brać pod uwagę możliwego sensu „czytać” – na przykład gdy Mojżesz 
arq „ogłasza” prawa ludowi (por. Pwt 5,1). Powstaje pytanie, czy chodziło 
o nauczanie z pamięci, obwieszczanie czy może o odczytanie?

1.3.2. Słowo – dābār, dāberet, ēmer, imrāh

Termin dābār pojawia się w Deuteronomium w odniesieniu do zapisu. 
Dābār jest terminem szerokim, a zarazem przyjmującym poprzez związ-
ki językowe specyficzne znaczenia, które często można odczytać dopie-
ro poprzez analizę kontekstu ich użycia. Liczba mnoga, debārîm stanowi  
ponadto hebrajski tytuł analizowanej księgi biblijnej i jako jej wprowadza-

491 Por . L . koehler, W. BauMgartner, Lexicon, s. 84.
492 Por . R . ficker, ryv šīr singen, w: THAT, Bd III, k. 895.
493 Por . L . koehler, W. BauMgartner, Lexicon, s. 849-851.
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jące słowo świadczy o tym, czym księga jest w zamyśle biblijnego pisa- 
rza. Dlatego chociaż termin wydaje się nie należeć bezpośrednio do ter- 
minologii piśmienniczej, zasadnym jest włączyć go do zbioru analizowa-
nych słów.

Leksykony rozróżniają dwa rdzenie rbd. Pierwszy, rzadziej występu-
jący, wiąże się ze znaczeniem: być z tyłu/na końcu; odwrócić się tyłem, 
natomiast drugi rdzeń oznacza: słowo, rzecz, mówić, przemawiać, ale tak-
że wskazuje na: sprawę, dzieła, czyny494. Pierwszy, rzadki rdzeń, posiada 
różne pochodne (o znaczeniach: przestrzeń z tyłu, pastwisko, tratwa, step), 
tymczasem drugi rdzeń jest wyjątkowo samotny. Pochodzą od niego zasad-
niczo dwa popularne terminy: dābār – słowo, rzecz oraz forma czasowniko-
wa rbd – mówić. Oprócz najczęstszej koniugacji piel, są jeszcze qal, nifal, 
pual, hitpael – bardzo słabo rozwinięte. Etymologicznie rbd (II) związany 
jest terminem dibrāh – rzecz, ale jest to formacja wtórna pochodząca od 
czasownika rbd, stanowiąca rzadką formę rzeczownikową od czasownika. 
Pojawia się też rzeczownik midbār (II) – jako narzędzie mówienia, usta495 .

Nie została znaleziona przekonywająca etymologia rdzenia rbd (II). Te-
za mówiąca o związku z pszczołą (debôrāh) i brzęczeniem jako figurą mo-
wy oraz tezy wskazujące na związki z terminami akadyjskimi (np. dabābu) 
wiązanymi ze sprawami sądowymi, nie znajdują potwierdzenia w tekstach 
biblijnych. Analogiczne rdzenie w językach: punickim, fenickim, aramej-
skim (imperialnym) są używane rzadko496 . 

Rzeczownik dābār, debārîm występuje w Biblii hebrajskiej 1440 razy 
i jest na 10 miejscu pod względem częstotliwości występowania. W Deu-
teronomium występuje aż 96497 razy i jest to najczęstsze użycie termi-
nu wśród ksiąg Pięcioksięgu (gdzie wysoki wynik osiągają też Rdz 61x  
i Wj 62x). W całej Biblii hebrajskiej termin jest również częściej używany 
przez Księgę Jeremiasza (która dystansuje wszystkie inne księgi – 204x!), 

494 Tamże, s. 199.
495 G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, w: THAT, Bd. I, k. 433.
496 Tamże, k. 433-434.
497 Wszystkie formy rdzenia rbd w Deuteronomium, w sumie 166x. 
1,1x2.3.6.11.14x2.17-18.21-22-23.25.32.34.43; 2,1.7.17.26; 3,26x2; 4,2.9-10.12x2-13.15.21. 
30.32-33.36.45; 5,1.4-5.22x2.24.26-27x2-28x5.31; 6,3.6-7.19; 9,3.5.10x2.28; 10,2.4x2.9; 
11,18-19.25; 12,20.28; 13,1.3-4.6.12.15; 15,2.6.9-10.15; 16,19; 17,1.4-5.8x2-9-10-11.19; 
18,2.17-18x2-19x2-20x4-21x2-22x5; 19,4.8.15.20; 20,2.5.8-9; 22,14.17.20.24x2 .26x2; 23,5. 
10.15.20.24; 24,1.5.18.22; 25,8; 26,18-19; 27,3x2.8-9.26; 28,14.21.58.69; 29,8.12.18.28; 
30,1.14; 31,1x2.3.12.24.28x2.30x2; 32,1.44x2-45x2-46x2-47x2-48; 33,3. W tym rzeczownik 
dābār/ debārîm – 96x; dāberet – 1x (33,3); rbd w piel – 69x; w qal – 1x; (28,21 deber – 
zaraza). 
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i obydwie Księgi Królewskie (1Krl 124x; 2Krl 108x; ponadto częstsze uży-
cie terminu zaznacza się w 1-2Sm; 2Krn; Ez i Ps)498 . 

Gerhard Lisowsky dzieli formy rzeczownikowe rbd, wskazując osobno 
formy występujące w funkcji podmiotu i dopełnienia:

Tabela 5. Różne formy rbd w znaczeniu „słowo” w Deuteronomium, na podstawie 
G. Lisowsky’ego499 (oraz nieliczne formy od rdzenia rma na oznaczenie „słowa”)

Pwt
rozdz.

jako podmiot
– wersety

jako dopełnienie
– wersety

inne użycie
– wersety

inne formy od rdzeni 
rbd i rma (w Pwt) 
o znaczeniu: słowo

1
2
3
4
5
6

9
10
11
12
13

15
16
17
18
19

22
23
24

27
28
29
30
31
32
33

14.23

30

6

15

9

4.8
22
15

20 .26

1.14

17.18.22.25
7

9.10.36
5.22

5
2.4
18
28

15
19
5.9.19
18.20.21

26 (Qere)

18.22

3.8.26
58
8.18.28

1.24.28.30
44.45.46

1.32.34
26
26
2.12.13.21.32
282x

10

1.4.12

2 .10

1.8.10.11
19.22
4.20

14.17.24x2

5.10.15.20
1.5

14.69 

12
46.47x2 1 ēmer, 2 imrāh

3 dāberet, 9 imrāh

498 G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, k. 434-435.
499 G. lisowsky, Konkordanz zum hebraeischen Alten Testament, Stuttgart (1958) 1993,  
s. 337-352. (Rzeczownik: dābār/ debārîm – s. 345-346; jako podmiot – s. 349; jako dopeł-
nienie – s. 352). 
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Termin dābār lub debārîm, występujący tylko sam, odnosi się do Boga 
ponad 300 razy, z czego ok. ¾ wyraża prorockie słowo objawienia, na-
tomiast około 1/5 stanowi słowa Boga o charakterze prawa (gesetzlicher 
Gottesworte)500. Są to dwa zasadnicze znaczenia, jakie przyjmuje termin 
dābār, debārîm w odniesieniu do Boga.

Zwrot debar Jhwh (pl. dibrê Jhwh) – który występuje w Biblii hebrajskiej 
aż 240 razy – najczęściej ma charakter technicznego terminu na prorockie 
słowo objawienia. G. Gerleman zauważa, że zwrot debar Jhwh w siedmiu 
przypadkach odnosi się do prawa, ale wszystkie one są późne (Lb 15,31; 
Pwt 5,5; 2Sm 12,9; 1Krn15,15; 2Krn 30,12; 34,21; 35,6). W.H. Schmidt 
podkreśla, że zwrot rzadko występuje w Pięcioksięgu, użycie w Deutero-
nomium 5,5 jest niepewne501 . 

W księgach pierwszych piszących proroków zwrot debar Jhwh rzadko 
występuje w ich rdzennych słowach, natomiast pojawia się w nagłówkach, 
redakcyjnych przejściach i narracjach dotyczących proroka – co wskazuje 
na rękę redaktora (Oz 1,1; Mi 1,1; Oz 4,1; Am 7,6)502 . 

Zwrot debar (ha-)elōhîm oznacza słowo sekretne, coś tajemniczego, co 
może zostać odkryte, objawione. W.H. Schmidt podkreśla, że zdecydowana 
większość przypadków debar Jhwh występuje w utrwalonych zwrotach503 . 
Koncepcja słowa Boga (debar Jhwh/ elōhîm) nie jest jednak mocno za-
kotwiczona w żadnych ważniejszych passusach tradycji Pięcioksięgu (por. 
Rdz 15,1.4; Wj 4,28.30; 9,20n; Lb 11,23n; 14,39; 15,31 – użycie późne lub 
niecharakterystyczne, peryferyjne dla tradycji). Wątpliwym jest nawet, czy 
perykopa o Synaju w jej wczesnej wersji znała koncepcję dābār504 .

Zastosowanie terminu dābār na określenie prawa, jak uważa Gillis Ger-
leman, można zauważyć już w okresie przeddeuteronomistycznym, cho-
ciaż jeszcze rzadko – tylko w odniesieniu do prawodawstwa synajskiego 
i tylko w liczbie mnogiej505 . 

Werner H. Schmidt podkreśla jednak, że zwrot aśeret ha-debārîm Dzie-
sięć Słów (dekalog) nie jest stary. Stosują go jedynie Wj 34,28; Pwt 4,13 
i 10,4, przy czym użycie w Wj 34,28 nie jest pewne. Oznaczałoby to, że  
 

500 G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, k. 440. 
501 G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, k. 440; W.H. sChmidt, rb;D' dābār, w: TWAT, Bd. II, 
k. 118.
502 W.H. sChmidt, rb;D' dābār, k. 118.  
503 Tamże, k. 118-119.
504 Por. tamże, k. 126-127. 
505 G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, k. 440.
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Deuteronomium zawiera pierwsze poświadczone i pewne użycie zwrotu 
aśeret ha-debārîm Dziesięć Słów506 .

Stosowanie terminu dābār w Deuteronomium i w dziele deuteronomi-
stycznym, a zwłaszcza użycie terminu w znaczeniu prawnym, analizował 
George Braulik. Według niego, dābār w Deuteronomium odnosi się do pra-
wa bardzo często. Jego wnioski można przedstawić w punktach:

 a) debārîm w 4,10.13.36; 5,5.22; 9,10; 10,2.4 oznacza dekalog;
 b) dābār w 15,15; 24,18.22 oraz debārîm w 12,28 – oznacza konkretne 

indywidualne regulacje;
 c) dābār w 4,2; 13,1[12,32]; 30,14 oraz debārîm w 1,18; 6,6; 11,18 – od-

nosi się do całości Mojżeszowego „prawa” – czyli części parenetycz-
nej i pojedynczych przykazań; 

 d) debārîm w 28,14 oznacza ha-tôrāh, prawdopodobnie wraz z dekalo-
giem507 . 

Rozważając związek dābār z prawem, W.H. Schmidta stwierdza, iż teza 
o debārîm jako technicznym terminie na określenie praw apodyktycznych 
(por. Pwt 4,13; 5,22; 10,4; Joz 24,26) nie wydaje się możliwa, chociaż jest 
przez niektórych broniona. Skoro bowiem dābār należy bardziej do proroc-
twa nie może być oryginalnym technicznym terminem na prawa, nakazy, 
przykazania – uważa autor508 . 

Jednak, porzucając założenie o „oryginalnym” i „technicznym” cha-
rakterze dābār jako prawnego terminu, można nadal zastanawiać się nad 
związkiem terminu dābār z prawem. Trzeba zauważyć zjawisko, jakie za-
chodzi w Deuteronomium – swoiste „poszerzenie” zakresu użycia terminu 
dābār, a mianowicie stosowania go także do innych praw – na co zwrócił 
uwagę G. Gerleman509 .

W tekstach deuteronomicznych i podeuteronomicznych następuje także 
łączenie w trwałe zwroty terminu dābār (dibrê – l. mn., status constructus) 
z różnymi terminami. To swoiste poszerzenie zakresu użycia terminu dābār 
dotyczy nie tylko terminów prawnych:

tôrāh – (tazh) hrwth yrbd „słowa (tego) prawa” (Pwt 17,19; 27,3.8.26; 28,58; 
29,28[29]; 31,12.24; 32,46; Joz 8,34; 2Krl 23,24; Ne 8,9.13; 2Krn 34,19); 

506 Por. W.H. sChmidt, rb;D' dābār, k. 124. 
507 G. Braulik, Die Ausdruecke fuer „Gesetz” im Buch Deuteronomium, Bib 51(1970), 
s. 39-66.
508 W.H. sChmidt, rb;D' dābār, k. 124. 
509 Por. G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, k. 440.
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berît – tyrbh yrbd „słowa tego przymierza” (Wj 34,28; Pwt 28,69 [29,1]; 29,8 
[9]; por. w. 18[19]; 2Krl 23,3; Jr 11,2.6.8; 2Krn 34,31); 
sēfer – (tyrbh /hrwth) rps(h) yrbd „słowa (tej) «księgi» (tego prawa/tego 
przymierza)” (2Krl 22,11.13.16; 23,2; 2Krn 34,21.30)510 .

Gillis Gerleman uważa, że takie coraz szersze stosowanie terminu 
w różnych zawężonych związkach i znaczeniach spowodowało, że rozróż-
nienie między prorockim i „prawnym” dābār zanika w tekstach deuterono-
mistycznych i podeuteronomistycznych511 . 

Jednak rozwój związków terminologicznych nie musi oznaczać utraty 
pierwotnych znaczeń. Zwroty powstają dla wyeksponowania nowej treści. 
Należałoby powiedzieć nie tyle o zaniku rozróżnienia między dābār pro-
rockim i „prawnym”, co o połączeniu obu idei i wyeksponowaniu w Deute-
ronomium – objawionego charakteru prawnej tradycji.

Powiązanie terminu dābār i sēfer (a także tôrāh i berît) w tradycjach bi-
blijnych, które wywodzi się z tradycji deutereronomistycznej, rozpoczyna 
nową ideę teologiczną. Oprócz prorockiego objawionego dābār i prawnego 
dābār pojawia się nowa jakość – zapisane Boże dābār, które łączy objawie-
nie, prawo i „księgę”. 

W Deuteronomium występuje jeszcze jedna pochodna od rdzenia rbd 
o znaczeniu „słowo” dāberet (33,3). Ten wyjątkowy termin, zwarty w po-
etyckim tekście „błogosławieństwa Mojżesza” (rozdz. 33) występuje tylko 
jeden raz Biblii hebrajskiej (hapax legomenon)512 . 

Oprócz terminów na określenie „słowa” pochodzących od rdzenia rbd 
w Deuteronomium znajdują się także dwie formy rzeczownika od rdzenia 
rma – ēmer (r.m.), imrāh (r.ż.) – o podobnym znaczeniu „słowo, wypo-
wiedź, mowa”. Termin imrāh513 występuje w Deuteronomium dwukrot-
nie (32,2; 33,9), ēmer514 – tylko jeden raz (32,1). Obydwa terminy wy-
stępują w Biblii hebrajskiej zawsze w tekstach poetyckich (por. imrāh 
Rdz 4,23; 2Sm 22,31; Ps x25; Iz 4x; Prz 30,5; Lm 2,17; ēmer Rdz 49,21;  
Lb 24,4.16). 

510 Por. G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, k. 441; W.H. sChmidt, rb;D'' dābār, k. 125.
511 Por. G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, k. 441.
512 Termin ten występuje w Biblii tylko jeden raz, w Pwt 33,3; Por. L. koehler, W. BauM-
Gartner, Lexicon, s. 202; G. lisowsky, Konkordanz, s. 355.
513 L . koehler, W. Baumgartner, Lexicon, s. 65. 
514 Tamże, s. 64. 
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1.3.3. Tôrāh515 – nauka-prawo

Termin tôrāh, wydawałoby się na wskroś prawniczy, jest jednak w swym 
znaczeniu szerszy od samego prawa. Jego występowanie w Deuteronomium 
w związkach świadczących o istniejącej relacji do sēfer i do czynności pisa-
nia każe wziąć go pod uwagę w analizach terminologicznych. 

Termin tôrāh – o podstawowym znaczeniu: prawo, nauka, instrukcja 
– pochodzi od rdzenia hry. Już na poziomie rdzenia zaczyna się jednak pro-
blem, a nawet podnoszona jest opinia, że na podstawie etymologii trudno 
jest w sposób pewny zdefiniować zakres znaczenia tego terminu516. Leksy-
kony bowiem albo odróżniają aż trzy rdzenie o odmiennych znaczeniach517, 
albo tylko jeden, ale wieloznaczny, jak to czynią autorzy Hebrew and En-
glish Lexicon (BDB). Określają oni odmienny zakres znaczenia form cza-
sownikowych zależnie od koniugacji: w qal – rzucać; kłaść, umieszczać; 
pchnąć (strzałę), strzelać; cisnąć (wodę), deszcz; w nifal – przestrzelić 
(strzałą); w hifil – rzucić; strzelać (strzałami); cisnąć wodę, deszcz; wska-
zać, pokazać; pouczyć, poinstruować, udzielić wskazówki518 . 

Termin pojawia się 220 razy w Biblii Hebrajskiej, w tym 12 razy w licz-
bie mnogiej. Tylko Psałterz wyprzedza Deuteronomium pod względem czę-
stotliwości użycia terminu, a właściwie należałoby powiedzieć, że Psalm 
119 (36x w Psałterzu, z czego aż 25x w Ps 119). Deuteronomium zawiera 
22 razy użyty termin (1/10 wszystkich występowań; w Pięcioksięgu używa 
go Kpł –16x, Lb – 10x, Rdz – 1x)519. W Deuteronomium termin występuje 
wyłącznie w liczbie pojedynczej520, co może wskazywać na jego rozwinięte 
znaczenie teologiczne. 

515 Przy opracowaniu punktu wykorzystałam fragment publikacji własnej: R. jasnos, Teolo-
gia Prawa w Deuteronomium, Kraków 2001, s. 38-51. 
516 W. gutBrod, The Law in the Old Testament, w: TDNT, t. 4, s. 1045.
517 1) rzucać, ciskać, 2) nawadniać, 3) nauczać; por. F. zorell, Lexicon hebraicum Veteris 
Testamenti, Roma 1968, s. 329; G. liedke, C. Petersen, hr'AT tōrā Weisung, w: THAT, Bd. 
II, k. 1032; zob. R. jasnos, Teologia Prawa, s. 39.
518 BDB, s. 434-435. Na temat szerszej dyskusji dot. etymologii terminu tôrāh zob. R. ja-
snos, Teologia Prawa, s. 38-50.
519 W dalszej kolejności znajdują się księgi posiadające kolejno następujące użycie ternu: 
Ne 21; 2Krn 17; Kpł 16; Prz 13; Iz 12; Jr 11; Lb i 2Krl po 10; Joz 9; itd.; por. G. liedke,  
C. Petersen, hr'AT tōrā Weisung, w: THAT, Bd. II, k. 1032.
520 1,5; 4,8.44; 17,11.18.19; 27,3.8.26; 28,58.61; 29,20.28; 30,10; 31,9.11.12.24.26; 32,46; 
33,4.10; G. lisowsky, Konkordanz, s. 1514-1515.
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Félix García López zauważa, że Deuteronomium posiada całe spektrum 
wariantów znaczeniowych terminu tôrāh, które to warianty wydają się od-
zwierciedlać różne tradycje521 . 

Termin ha-tôrāh – zwykle z rodzajnikiem określonym (wyj. 33,4.10) – 
występuje w Deuteronomium w części tak zwanej ramowej (poza wyj. 
17,11.18-19 w „kodeksie”), czyli w mowach, które obejmują central-
ny „kodeks” (por. 1,5; 4,8.44; 27,3.8.26; 28,58.61; 29,20.28; 30,10; 
31,9.11.12.24.26; 32,46)522. Nie przynależy zatem do samej treści przepi-
sów, ale do ich ramy interpretacyjnej, do teologii prawa oraz do rozdziałów 
kończących i podsumowujących (tzw. Dodatków; por. 33,4.10). 

Według Waltera Gutbroda, „administrowanie torą523” jest ukazane w naj-
starszych tekstach biblijnych jako należące do zadań kapłanów524. Ta teza 
odwołuje się do rzucania losów w celu dawania wyroczni525, co miało na-
leżeć do najstarszych funkcji kapłanów. Toteż J. van der Ploeg zauważa, że 
w tym przypadku tora nie oznacza jakiegoś całościowego prawa, ale tylko 
jednostkowe ustne pouczenie, wyrocznię opartą na rozstrzygnięciu Bożym, 
rozpoznanym w drodze rzucania losów526. Najstarszym tekstem „dowodo-
wym” legitymującym podstawy owego związku tory z urzędem kapłańskim 
jest deuteronomiczny fragment błogosławieństwa Mojżesza (Pwt 33,8-11), 
który F. García López nazywa locus classicus kapłańskiej tory527.

Tora rozumiana jako całościowy zbiór instrukcji, będący przedmio-
tem nauczania, również związana była z kapłanami. Jednak, jak dowodzą  
G. Liedke i C. Petersen, nie od początku nauczanie tory było przywilejem 
kapłanów, ale dopiero stało się takim z czasem, należąc później do preroga-
tyw urzędu kapłańskiego528 .

Torę wiążą z Bogiem Jhwh prorocy Ozeasz, Izajasz, Amos i Jeremiasz, 
(por. Am 2,4; Oz 4,6; 8,1.12; Iz 1,10; 8,16.20529; Jr 31,33-34). Jest ona ro-

521 F . GarCía lópez, hr'AT tôrāh, w: TWAT, Bd VIII, k. 631.
522 G. Braulik, Die Ausdruecke fuer „Gesetz”, s. 64.
523 Z racji popularności terminu tôrāh, który w języku polskim jest odmieniany, będę także 
stosowała uproszczony zapis tora .
524 Oz 4,6; So 3,4; Mi 3,11; Jr 18,18; Ez 7,26; 22,26; por. 2Krn 15,3. 
525 Por. J. Ben-dov, Writing as Oracle and as Law. New Contexts for the Book-Finding of 
King Josiah, JBL 127(2008), s. 227-228.
526 J. van der PloeG, Studies in Hebrew Law, CBQ 12(1950), s. 252.
527 F . garcía lópez, hr'AT tôrāh, k. 608.
528 G. liedke, c. petersen, hr'AT tōrā Weisung, k. 1035.
529 U Izajasza widać rozwój koncepcji tory Jhwh, począwszy od poszczególnych instrukcji 
(1,10) do rozumienia tory jako określonej całości (8,16.20). Ozeasz w podobny sposób 
rozumie zwrot „tora Boga twojego” (por. Oz 4,6; 8,1.12), podobnie jak Jeremiasz (Jr 31,33-
34); por. tamże, k. 1038-1039.
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zumiana albo jako pojedyncze pouczenia, instrukcje, albo jako całościowo 
wyrażona wola Jhwh, przy czym widać rozwój – przejście od pierwszego 
do drugiego rozumienia530. Źródło tradycji o torze Jhwh nie jest jasne. Naj-
ważniejszą rolę odgrywa tradycja Synaju, która ukazuje Boga jako dawcę 
Swojego prawa Izraelowi (Oz 8,12 por. z glosą Wj 24,12; Joz 24,26)531 . 
W Deuteronomium Mojżesz wskazuje Jhwh jako dawcę prawa. Widać 
w Deuteronomium również wpływy tradycji mądrościowych – określenie 
całościowej woli torą, której źródłem jest Jhwh, przypomina mądrościową 
„torę rodziców” (por. Prz 4,1.4; Hi 22,22). Jednak poza tekstem poetyckim 
kończącym księgę (33,4.10) nie występuje zwrot łączący torę z Jahwe532 . 

Tôrāh jest też wiązana z osobą Mojżesza. W Deuteronomium tôrāh 
w większości miejsc powiązana jest właśnie z Mojżeszem (por. 4,44; 5,1; 
31,9.24; 33,4), chociaż nie występuje tu utrwalony zwrot „tôrāh Mojże-
sza”, charakterystyczny dla dzieła deuteronomistycznego, a także dzieła 
kronikarskiego (Joz 8,31.32; 23,6; 1Krl 2,3; 2Krl 14,6; 23,25; 2Krn 23,18; 
25,4; 30,16; Ezd 3,2; 7,6; Ne 8,1; por. Joz 1,7; 22,5; 2Krn 33,8; 34,14)533 . 
Jednak Mojżesz przedstawiony jest jako ten, który jest pośrednikiem Bożej 
tory (4,44; 31,26; 33,4), jej nauczycielem (1,5; 32,46), a w końcu utrwala 
torę na piśmie (31,9.24).

Félix García López analizował najbardziej charakterystyczne, najczęst-
sze zwroty z terminem tôrāh. Doszedł do wniosku, że blok obejmujący 
Deuteronomium i dzieło deuteronomistyczne zawiera najważniejsze treści 
dotyczące tory. Znalazły się tutaj trzy utrwalone zwroty: „Księga” tory – 
hrwth rpsh, „słowa tory” – hrwth yrbd (9x w Pwt i 3x w dtrDz), które po-
za wspomnianym blokiem pojawią się jeszcze w dziele kronikarskim. Dla 
samego Deuteronomium charakterystyczny jest jeszcze trzeci zwrot hrwth 
tazh lub hrwth taz – „to prawo”, „ta tôrāh”, „ta nauka/ pouczenie” (por. 
1,5; 4,8.44; 31,9.11)534 . 

Zwrot hrwth rpsh – „Księga” tory (4x w Pwt i 8x w dtrDz) oprócz 
wersji podstawowej (Joz 8,34; 2Krl 22,8.11), może być rozbudowany o ele-
ment hzh /tazh (por. Pwt 28,61; 29,20; 30,10; 31,26; Joz 1,8). Czasem do-
łączają kolejne elementy do całego sformułowania: ~yhla (por. Joz 24,26), 
imię: hXm (por. Joz 8,31; 23,6; 2Krl 14,6)535. „Księga” tory jest podstawą 

530 Tamże.
531 Tamże.
532 F . garcía lópez, hr'AT tôrāh, k. 607.
533 Tamże.
534 Tamże, k. 607-610. 
535 Tamże .
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przymierza zawartego między Jhwh a królem Jozjaszem i całym narodem 
(2Krl 22,8), a zarazem sama „Księga” zostaje tajemniczo „odnaleziona” 
w świątyni. Jest ona równocześnie tytułowana zamiennie „Księgą” przy-
mierza (por. 2Krl 23,2). 

W dalszych analizach – poza kontekstem etymologicznym – przyjmę 
uproszczony sposób odwoływania się do często używanych terminów 
i zwrotów: sefer, tora, sefer ha-tora, sefer ha-berit.



2. Wybrane zagadnienia kultury piśmiennej
w deuteronomium

Księga Powtórzonego Prawa należy do ksiąg częściej stosujących ter-
miny związane z pisaniem. Biorąc pod uwagę, że jest to księga należąca do 
Pięcioksięgu i relacjonująca wczesny okres dziejów Izraela, trzeba przyjąć, 
że może być ona istotnym świadectwem początków i rozwoju pisma, a tak-
że świadectwem jego rozumienia. 

Analiza terminologii dotyczącej pisania i zapisów wprowadza w kul-
turę piśmienną w Deuteronomium. Kolejnym krokiem będzie analiza ele-
mentów tej kultury, odzwierciedlonych w badanej księdze. Zostaną one 
przedstawione w punktach dotyczących wybranych aspektów i zagadnień 
z zakresu kultury piśmiennej (aspekt materialny, aspekt personalny, rodzaje 
i funkcje spisanych dokumentów). 

W następnej kolejności podejmę kwestie piśmiennych dokumentów 
przedstawionych w Deuteronomium („Księga” tory, kamienne tablice), ich 
zawartości, relacji między nimi, a w końcu ich związku z samą Księgą Po-
wtórzonego Prawa. 

2.1. aspekt materialny pisma – materiały i narzędzia pisarskie

Na starożytnym Bliskim Wschodzie pisano na różnych materiałach i za 
pomocą różnych narzędzi. Było to warunkowane techniką pisma, dostęp-
nością materiału oraz znaczeniem konkretnego zapisu. Technika pisania 
wiązała się z rozwojem formy zapisu. Pismo klinowe wiązało się ściśle 
z materiałem – glinianą tabliczką. Wynalezione w Mezopotamii, gdzie 
w dorzeczu Tygrysu i Eufratu glina stanowiła podstawowy i dostępny ma-
teriał wykorzystywany na różne sposoby (budownictwo, garncarstwo), 
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na stałe związały technikę zapisu z systemem pisma i materialnym nośni- 
kiem – glinianą tabliczką. Ale w przypadku ważnych zapisów te same wy-
ciskane w glinie papirusowym stylem znaki można było wyryć na trwałych, 
kamiennych powierzchniach, jak to można zobaczyć na licznych królew-
skich stelach536 . 

Żłobienie znaków na materiale kamiennym nie wiązało się z jednym 
tylko systemem zapisu. Takie pracochłonne zapisy, poświęcane były często 
królom i bogom (czyny chwalebne władcy, wygrane bitwy i wojny, zbu-
dowane świątynie, głoszone prawo, inskrypcje wotywne), a odnajdywane 
były we wszystkich kulturach (i systemach zapisu) starożytnego Bliskiego 
Wschodu. 

W Deuteronomium wskazanym materiałem piśmiennym są kamienne 
tablice oraz pobielane kamienie. W innym przypadku wymieniany jest 
sēfer bez wskazania materiału, zatem należy przyjąć domyślny dla danego 
rodzaju zapisu, dokumentu materiał. List rozwodowy sēfer kerîtut (24,1-3) 
wręczany odsyłanej żonie zapewne pisany był na papirusie537. Inny wymie-
niany wielokrotnie dokument również nie został określony pod względem 
materiału, na którym został spisany – chodzi o sēfer ha-tôrāh. Ponadto jako 
nadzwyczajne „miejsce” dokonania zapisu raczej, a nie materiał wskazane 
są: bramy i odrzwia.

Deuteronomium wielokrotnie mówi o dokumencie, który określa jako 
sēfer ha-tôrāh. Ponieważ ma być w nim zapisane wiele treści (nie tylko 
prawo, ale i słowa przymierza oraz przekleństwa; por. 28,61; 29,19.20.26; 
Joz 8,34), można wnioskować, że ów sēfer jest czymś obszerniejszym niż 
tabliczka, jak w przypadku Dziesięciu Słów aśeret ha-debārîm Boga (na 
dwóch tablicach). Wiadomo też, że wówczas, gdy utwór/dokument zapi-
sany bywał na kilku tabliczkach określano go, używając liczby mnogiej 
tabliczki. Czy można zatem wyprowadzić wniosek, że ów sēfer powierzo-
ny lewitom (por. 31,9.24-26) miał formę papirusowego albo skórzanego 
zwoju? Nakaz deuteronomicznego prawa poleca królowi zrobić sobie odpis 
tory, który ma być wykonany dosłownie „na” sēfer (rps-l[ 17,18). Stąd 
termin w tym wypadku traktowany jest jako dotyczący materiału, a w prze-

536 Przegląd monumentalnych inskrypcji egipskich, hetyckich, zachodniosemickich, akadyj-
skich i sumeryjskich, wybranych ze względu na relacje do tekstów biblijnych, opracowali 
W.W. Hallo, K.L. Younger, H.A. Hoffner, R.K. Ritner; zob. W.W. hallo, K .L . younger 
(ed), The Context of Scripture. Vol. 2; również zob. F.M. fales (ed.), Assyrian Royal In-
scriptions. New Horizons in Literary, Ideological, and Historical Analysis (OAC XVII), 
Roma 1981; D.M. fouts, Another Look at Large Numbers in Assyrian Royal Inscriptions, 
JNES 53(1994), s. 205-211. 
537 Por . A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 1003.
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kładach tłumacze oddają go czasem przez „zwój” (BT). Podobnie w Deu-
teronomium 31,24 użyty jest ten sam zwrot w odniesieniu do pisania prawa 
„na” sēfer (co różne polskie przekłady oddają zwrotem w „księdze” – BT, 
BPaul, BP: „do księgi”). Określenie „księga” jest współcześnie dość jedno-
znaczne, ale użyte w odniesieniu do materialnej kultury piśmiennej w sta-
rożytności nie mówi nic (albo wprowadza w błąd). Warto zwrócić uwagę 
na to, że tę „Księgę” tory daje się na przechowanie (kapłanom-lewitom), 
dokonuje się z niej odpisu (17,18). Skoro nie podano szczegółów material-
nych zapisu tory, zatem należy odnieść się do zwyczajowego materiału słu-
żącego do dokonywania dłuższych zapisów w ramach kultury piśmiennej 
w Judzie i Izraelu.

Teoretycznie także tabliczka drewniana czy skorupa gliniana nadawała 
się do zapisu, ale stosowana była do tekstu krótkiego i mniej ważnego. Naj-
bardziej prawdopodobnym, używanym materiałem, były przede wszystkim 
papirus i skóra538. Jeremiasz swoje proroctwa dyktował Baruchowi, który 
najprawdopodobniej pisał je na zwoju papirusu, skoro król, czytając zwój, 
odcinał po kawałku przeczytany fragment, wrzucając do ognia (por. Jr 
36,23). Skóra wydaje się bardziej odpowiadać zapisowi tak ważnemu, jak 
Boże przymierze i tora. Oczywiście, wnioski mogą być jedynie hipotetycz-
ne. Nie można zapominać, że w biblijnej księdze nie mamy do czynienia 
z prostą rejestracją rzeczywistości historycznej, ale z bogatą tradycją lite-
racką (o tej rzeczywistości). Zatem stosowane w księdze terminy i wyra-
żone koncepcje mogą pochodzić z różnych etapów formowania przekazu 
deuteronomicznego. Deuteronomium stanowi ponadto złożone połączenie 
różnych tradycji – o objawieniu na Horebie Boga i Bożego prawa-nauki 
(dekalogu i tory), o Bożym przymierzu na Horebie, ale także o przymierzu 
moabskim i Mojżeszowym nauczaniu rozbudowanej Bożej tory539 .

Kamienne tablice wymieniane w Deuteronomium nie są opisane pod 
względem materialnym, nie ma żadnych dodatkowych wyjaśnień doty-
czących sposobu ich przygotowania (techniki obróbki, rodzaju kamienia, 
wymiarów) zawartych ani w poleceniu Boga kierowanym do Mojżesza540, 
ani w stwierdzeniu faktu sporządzenia tablic. Jedyny wniosek co do ich 
ciężaru i wielkości można wysnuć z faktu, że Mojżesz sam nosi te tabli-

538 Por . H . haaG, bt;K' kātab, k. 388; M.W. haslam, The Physical Media. Tablet, Scroll, 
Codex, w: J.M. foley (ed.), Companion to the Ancient Epic, Malden – Oxford – Victoria 
2005, s. 150-151, 157.
539 Por . A .D .H . mayes, Deuteronomy (NCBC), London 1981, s. 53-55; W. BrueggeMann, 
Deuteronomy (Abingdon OT Comm.), Nashville 2001, s. 19-21.
540 Por. Pwt 10,1 (por. w. 3; Wj 34,1.4) $l-lsp: wyciosaj sobie (BT, BP).



174 deuteronomium jako SēFER

ce (9,15; 10,4-5), rzuca nimi o ziemię – tutaj tekst informuje, że ciskając 
o ziemię trzymał je oburącz (ydy ytX; 9,17). Rozwinięta tradycja z Księgi 
Wyjścia podaje wymiary skrzyni, w której umieszczono obie tablice: jej 
długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia hma; jej wysokość półtora łok-
cia i jej szerokość półtora łokcia (Wj 25,10). Janusz Lemański przelicza 
wymiary skrzyni na centymetry, przyjmując że podana miara hma oznacza 
łokieć, i podaje: 125 – 75 – 75cm541. Tradycja z Księgi Wyjścia dodaje też 
inną cechę tablic, o której nie wspomina Deuteronomium – miały być one 
zapisane z obu stron (por. Wj 32,15), co nie było rzadkością w przypadku 
tabliczek glinianych albo kamiennych tablic (wolną powierzchnię zapełnia-
no gęsto liniami tekstu)542 . 

Pobielane kamienie, podobnie jak tablice, nie zostały dokładniej okre-
ślone. Jedyny wyraźny szczegół dotyczący ich przygotowania, mówi, że 
będą pobielone (27,2.4), co Stanisław łach interpretuje jako nawiązanie do 
tradycji egipskiej543. Zostaną na nich zapisane „wszystkie słowa tej tory”  
(w. 3.8). Wiadomo też, że kamienie będą wielkie i zostaną postawione na 
górze Ebal. Użyty czasownik ~wq (w koniugacji kauzatywnej hifil – „spra-
wisz, że staną”) wskazuje na czynność podnoszenia, stawiania w pionie. 
Stąd można wnioskować, że kamienie nie będą jedynie wielkimi bryłami 
kamienia leżącymi na Garizim, ale raczej kamiennymi monumentami pod-
niesionymi i sterczącymi w górę, co bardzo dobrze odpowiada praktyce sta-
wiania kamiennych stel z inskrypcją na starożytnym Bliskim Wschodzie544 . 

Jakie znaczenie miało bielenie kamieni? Użyty zwrot dyXb ~ta tdXw tłu-
maczony jako „pobielisz je wapnem” (5BT, BP, BPaul), stosuje dwie formy 
pochodzące od jednego rdzenia dyX. Czy mogło to oznaczać przygotowanie 
tła i podkładu dla pisanych, czyli nakładanych za pomocą jakiejś farby, 
atramentu liter? Wydaje się to mało prawdopodobne, gdyż taki zapis byłby 
bardzo nietrwały, a przecież kamienie stały „pod gołym niebem”545. Mogło 

541 Por. J. leMański, Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB ST II), 
Częstochowa 2009, s. 534.
542 Por. J.H. walton, V.H. matthews, M.W. Chavalas, Komentrz historyczno-kulturowy do 
Biblii hebrajskiej, Warszawa 2005, s. 109. Przykład może stanowić słynna Stela z Prawami 
Hammurabiego (Kodeksem Hammurabiego). 
543 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 243.
544 Poświadczone Syrii i Palestynie w I tysiącleciu, w Mezopotamii przez III tysiąclecia 
przed Chr.; por. A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 1001; W.W. hallo, K .L . 
younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 2., s. XXI-XXVI.
545 Zapisy na podkładzie-tynku są znane, ale dotyczą powierzchni ścian budowli – starohe-
brajski i fenicki zapis z Kuntillet Ajrud oraz zapis z Tell Deir Alla (na ścianie zburzonej 
świątyni); A. lemaire, Writing and Writing Materials, s. 1001; B.A. levine, The Deir Alla 
Plaster Inscription (2.27), w: W.W. hallo, K . L . younger (ed.), The Context of Scrip-
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być to zatem tylko tło i sposób na wyeksponowanie kamiennych bloków, 
aby przyciągały wzrok z daleka. 

Inskrypcje na kamieniach mają zostać wykonane bjyh rab – wyraźnie, 
dobrze (27,8). Nacisk położony na jakość napisu podkreśla wagę zapisa-
nych słów. Księga Jozuego, relacjonująca wykonanie polecenia Boga do-
tyczącego wielkich kamieni na górze Ebal, jest jeszcze bardziej niż Deu-
teronomium oszczędna w szczegóły: I napisał tam [Jozue] na kamieniach 
odpis tory Mojżesza, na oczach synów Izraela (Joz 8,32). 

Bramy i odrzwia jako miejsce umieszczania napisów, podobnie jak 
przepaski na czoło i bransolety albo inne ozdoby przywiązywane do ręki, 
nie stanowią materiału piśmiennego, a jedynie miejsce i okazję do wyeks-
ponowania w jakimś celu liter i zapisów. 

Na papirusie i skórach pisano przy zastosowaniu „atramentu” dejô (wyd; 
por. Jr 36,18), a jako „pióra” – stylusa ēt (j[; por. Ps 45,2; Jr 8,8) uży-
wano odpowiednio przygotowanej trzciny546. Na skorupach, tabliczkach 
i kamiennych powierzchniach pisano, używając różnych rylców, np. me-
talowych (lzrb j[; por. Jr 17,1; Hi 19,24)547. Znano także rylce z diamen-
towym ostrzem, ponieważ jednak obraz rysowany przez Jeremiasza ma 
charakter metafory, takie wyjątkowe narzędzie być może było na wyposa-
żeniu rzemieślnika żłobiącego i obrabiającego kamienie i metale, pieczęci 
na kamieniach półszlachetnych (popularne)548, ale nie „zwykłego” pisarza 
(por. Wj 31,2-5). Księgi Jeremiasza i Hioba przywołują te same wyjątko-
we narzędzia: żelaznym rylcem, diamentem, na skale je [słowa] wyryć na 
wieki (Hi 19,24). Jednocześnie Hiob wskazuje na trwałość takiego zapisu. 
Można przypuszczać, że odwołuje się do pracy specjalnych rzemieślników, 
żłobiących pracochłonne inskrypcje na zamówienie władców, aby uwiecz-
nić ich czyny. Skutecznie, bo wiele z nich przetrwało do naszych czasów. 
W Księdze Jeremiasza wspomniany jest również „nóż pisarski” rpsh r[t 
(Jr 36,23), którym król tnie na kawałki zwój z wyroczniami proroka549 . Ter-
min r[t jest jednak szeroki, w tekstach biblijnych występuje w znaczeniu 
miecza, brzytwy, nożyc, pochwy, jest to zwykle ostre narzędzie służące do 

ture, Vol. 2., s. 140; P.k . mCCarter, Kuntillet Ajrud. The Two-Line Inscription (2.47C),  
w: W.W. hallo, K . L . younger (ed.), The Context of Scripture, Vol. 2., s. 172; P.K. mC-
Carter, Kuntillet Ajrud. Plaster Wall Inscription (2.47D), w: W.W. hallo, K . L . younger 
(ed.), The Context of Scripture, Vol. 2., s. 173.
546 H . haaG, bt;K' kātab, k. 388. 
547 Por . A . lemaire, Writing and Writing Materials, s. 1004.
548 Por . L . avrin, Scribes, Script, and Books. The Book Arts from Antiquity to the Renais-
sance, Chicago – London 1991, s. 66-68.
549 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 78.
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cięcia – w przypadku narzędzia pisarskiego – może także do żłobienia na-
pisów na twardej powierzchni. 

2.2. aspekt personalny – kto pisze 

Wskazano już wcześniej osoby, które ukazywane są w Biblii jako piszą-
ce. Były to osoby tak wyjątkowe, jak Bóg, ale także zwyczajne, jak przy-
kładowy „chłopiec”. 

Księga Powtórzonego Prawa posiada swoje „postaci” piszące. Wśród 
nich wyjątkową rolę pełnią piszący Bóg (4,13; 5,22; 9,10; 10,2.4; por. Wj 
24,12; 31,18; 32,15-16) oraz piszący Mojżesz (31,9.22.24; por. Wj 34,1.28), 
który jest pierwszą osobą ukazaną w Biblii w roli pisarza550. Pośród in-
nych osób piszącymi są: ojciec rodziny (6,9; 11,20), mąż (24,1; por. w. 3), 
a także król (ma sporządzić odpis i go czytać; por. 17,18-19), zbiorowo 
wszyscy Izraelici (27,3.8), może także Jozue (wezwany przez Boga wraz 
z Mojżeszem do zapisania hymnu; por. 31,19). Możliwe, że umiejętność 
pisania posiadają także kapłani-lewici, powiernicy „Księgi” Mojżesza (por. 
17,18; 31,9), skoro mają później czytać „Księgę” „do uszu całego Izraela” 
(31,11). 

Wśród wymienionych „piszących” trzeba oddzielnie wskazać tych, któ-
rzy są faktycznie związani z określonym aktem zapisu, jak Bóg oraz Moj-
żesz. Osobno wskazać należy tych, którzy potencjalnie wezwani są, aby 
takiego aktu dokonać po spełnieniu pewnych warunków: Izraelici i Jozue – 
gdy wejdą do ziemi, ojciec rodziny – gdy zamieszka w ziemi i zbuduje 
dom, król – gdy zasiądzie na tronie, a także mąż, który znajdzie podsta-
wy do odesłania żony. Osoby potencjalnie wezwane do zapisania albo do 
sporządzenia odpisu mogą być piśmienne, ale nie muszą. Takie wezwanie 
może mieć charakter skrótu myślowego. Instrukcja polecająca mężowi, od-
syłającemu niechcianą żonę, napisanie sēfer kerîtut, może oznaczać że spo-
rządzi taki dokument urzędowy pisarz na zlecenie owego męża. Również 
polecenie sporządzenia odpisu – z Mojżeszowej sefer ha-tora, przekazanej 
kapłanom – jaki ma dla siebie wykonać król, nie musi oznaczać, że król bę-
dzie kopiował osobiście. Podobnie zapisanie słów tory na wielkich pobie-
lonych kamieniach na górze Ebal skierowane jest ogólnie do Izraela i nie 
zostało określone, kto wykona napisy (por. 27,3-4.8). Można się domyślić, 
że musi to być odpowiedni pisarz-rzemieślnik, który potrafi wyżłobić takie 

550 Por . H . haaG, bt;K' kātab, k. 388. 
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inskrypcje. Można zastanawiać się nad nakazem skierowanym do Izraela, 
aby wypisał „te słowa” na odrzwiach domów i na bramach (6,9; 11,20). 
Zapisane słowa mają być także przywiązane jako znak do ręki i znajdować 
się na przepasce na czole, dosłownie między oczami, stanowiąc ozdobę 
(por. 6,8-9). Pytanie – kto będzie wykonywał te napisy umieszczone na 
odrzwiach, bramach, noszone na ręce i na przepasce na czole – nie znajduje 
odpowiedzi w Deuteronomium. Dla pisarza biblijnego dopowiedź była za-
pewne naturalna i nie przedstawiała problemu. Dzisiaj próba hipotetycznej 
odpowiedzi wymaga odwołania się do realiów życia Izraelitów. Problemem 
jednak będzie wskazanie poszukiwanego okresu czasu – odpowiadającego 
albo historycznemu czasowi narracji, albo „redakcji” Deuteronomium (eta-
pu opracowania). Problem ten wiąże się bezpośrednio z kwestią procesu 
opracowania przekazu deuteronomicznego.

Określiłam Boga i Mojżesza jako wyjątkowych „pisarzy” w Deuterono-
mium. To wyróżnienie związane z jest nie tylko z określoną i szczególną 
osobą podejmującą czynność pisania, ale również z niezwykłością samego 
aktu zapisu ukazanego w Deuteronomium oraz wagą zapisywanych treści. 

Analizując rozmieszczenie w tekście Deuteronomium elementów tekstu 
mówiących o czynności pisania przez najważniejsze osoby – Boga i Moj-
żesza, można zauważyć charakterystyczną rozbieżność-dwubiegunowość. 
Bóg jako piszący wskazywany jest pięciokrotnie. Wszystkie te miejsca 
znajdują się w pierwszym bloku Deuteronomium, który stanowią mowy 
Mojżesza (rozdz. 1–11). Przy czym nie ma ich we wstępnej części tego blo-
ku (rozdz. 1–3) stanowiącej tak zwany prolog historyczny. W części Deu-
teronomium zawierającej odniesienia do piszącego Boga, nie ma wzmianki 
na temat piszącego Mojżesza. W przypadku Mojżesza odniesienia do czyn-
ności pisania znajdują się w jeszcze bardziej zawężonym miejscu tekstu 
Deuteronomium – w rozdziale 31. Należy on do późniejszej części Deute-
ronomium (rozdz. 31–34), która przypisywana jest późniejszemu okresowi 
kształtowania przekazu deuteronomicznego (określana czasem jako tzw. 
dodatki). W części tej nie ma z kolei wzmianki o piszącym Bogu. Może to 
sugerować połączenie dwóch odrębnych tradycji. 

Poniższa tabela ukazuje rozmieszczenie w tekście Deuteronomium od-
wołań do postaci piszących (i czytających – zaznaczono kursywą). Piszący 
Mojżesz występuje jedynie w 31. rozdziale Deuteronomium, tymczasem 
piszący Bóg Jhwh – tylko w części wyznaczonej przez rozdziały 4–11 (do-
kładniej w rozdz. 4–5 i 9–10).
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Tabela 6. Podmiot piszący w Deuteronomium [i czytający]

Części 
księgi

Jhwh Bóg wasz Mojżesz Inne osoby

M
ow

y 
M

oj
że

sz
a 

ro
zd

z.
 1

–1
1

Rozdz. 1–3 (prolog historyczny) 
 – brak odniesień do pisania

4,13 [Jhwh Bóg wasz]
5,22 Jhwh
9,10 Jhwh
10,2 Jhwh
10,4 Jhwh Bóg wasz

6,9 ty [Izrael/ ojciec rodziny]

11,20 ty [Izrael/ ojciec rodziny]

 K
od

ek
s 

de
ut

er
on

om
ic

zn
y

ro
zd

z.
 1

2–
26

17,18 król 
[17,19 król]

24,1 mąż

M
ow

y 
M

oj
że

sz
a 

ro
zd

z.
 

27
-3

0

27,3 Izrael [?Jozue]
27,8 Izrael

D
od

at
ki

ro
zd

z.
 3

1–
34

31,9
31,22
31,24

[31,11 kapłani, synowie 
Lewiego]
31,19 Izraelici?/ 
Mojżesz i Jozue?

Rozdz. 32–34 (hymn, błogosławieństwo, opis śmierci Mojżesza) 
– brak odniesień do pisania

Sama czynność pisania w przypadku Mojżesza nie nosi wyjątkowych 
znamion. Jest wspomniana jakby mimochodem, w kontekście czynności, 
które dalej następują: I ukończył Mojżesz pisanie słów tej tory w „księdze” 
całkowicie, i rozkazał lewitom… (31,24-25); Mojżesz napisał tę pieśń w tym 
dniu i nauczył jej synów Izraela (31,22); I napisał Mojżesz tę torę, dał ją 
kapłanom, synom Lewiego (31,9). 

Zapis dokonany przez Boga Jhwh jest aktem nadzwyczajnym. Mówią 
o nim cztery miejsca w Deuteronomium. Dwa pierwsze (4,13; 5,22) od-
noszą się do okoliczności pierwszego zapisu „Dziesięciu Słów” Jhwh (de-
kalogu). Kontekstem sytuacyjnym, którym dochodzi do dokonania zapisu, 
jest objawienie się Jhwh na górze (Horeb) wobec zgromadzonego Izraela: 
Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą (4,11a). Objawienie zostało 
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wyeksponowane poprzez występujące w opisach teofanii symboliczne zna-
ki551 ognia, obłoku i ciemności: a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta 
mrokiem, ciemnością i chmurą (4,11b). Informację o napisaniu przez Bo-
ga „Dziesięciu Słów” poprzedza narracja o wypowiedzeniu słów spośród 
ognia, obłoku i ciemnej chmury wielkim głosem lwq lpr[hw !n[h Xah $wtm 
lwdg (5,22; por. 4,12). W drugiej kolejności podana jest informacja o tym, 
że słowa zostały napisane przez Boga na dwóch kamiennych tablicach 
i przekazane Mojżeszowi (5,22b; 4,13b). 

Dwa kolejne miejsca (9,10; 10,2.4) włączone są także w narrację – po-
nownie przedstawia ona przekazanie tablic (9,9-11), ale tym razem nar-
racja została poszerzona o wątek zniszczenia pierwszych tablic (9,12-17) 
oraz przygotowania i przekazania Mojżeszowi drugich podobnych tablic 
kamiennych z zapisanymi Bożymi słowami (10,1-5). Szerszym kontekstem 
dla tej relacji jest opisany akt nieposłuszeństwa Izraela. Dochodzą także 
nowe elementy, takie jak wstępowanie Mojżesza na górę w celu otrzyma-
nia tablic i przebywanie na górze przez czterdzieści dni i nocy bez pokar-
mu i napoju. Ten symboliczny czas jest dla Mojżesza czasem osobistego 
przygotowania do otrzymania Bożego objawienia w formie zapisanej, a dla 
ludzi w obozie czasem próby wierności wobec Boga. Druga narracja (10,1-
-5) przekazuje dodatkowe szczegóły: Boże zlecenie sporządzenia dwóch 
kamiennych tablic oraz drewnianej skrzyni z akacjowego drewna, celem 
umieszczenia w niej tablic i stwierdzenie, że Mojżesz wykonał wszystko 
zgodnie z poleceniem Jhwh .

Czynność zapisu słów, realizowana przez Boga, wyrażona została 
czasownikiem btk: napisał je [Dziesięć Słów] na dwóch tablicach ka-
miennych ~ynba txl ynX-l[ ~btkyw (4,13; 5,22 – qal, waw + imperfekt,  
3. os., r.m., l.p.). Po zniszczeniu kamiennych tablic Jhwh zleca Mojżeszowi 
sporządzenie ponownie tablic, takich jak pierwsze, i zapowiada: napiszę na 
tych tablicach wszystkie te słowa, które były na pierwszych tablicach (10,2 
– qal, imperfekt, 1. os., r. ż./m., l.p.). Następnie narrator stwierdza: napisał 
na tablicach txlh-l[ btkyw pismem jak za pierwszym razem Dziesięć Słów  
~yrbdh trX[ ta !wXarh btkmk (10,4 – qal, waw + imperfekt, 3. os., r.m., 
l.p.). Czynność zapisu została tym razem podkreślona użyciem dwóch słów 
pochodzących od rdzenia btk. Oprócz formy czasownika bowiem użyto 
terminu w formie miktāb – pismo (jako forma zapisu; rzeczownik r.m., l.p., 
status absolutus). Również w rozdziale wcześniejszym podkreślone zostało 

551 Por . D .L . Christensen, Deuteronomy 1–21,9 (WBC 6A), Dallas 1991, ad locum;  
S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 118. 
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Boże autorstwo słów napisanych na kamiennych tablicach – poprzez uży-
cie niezwykłego zwrotu: ~yhla [bcab ~ybtk „zapisane palcem Boga” 9,10 
(qal, imiesłów bierny, r.m. l.mn. status absolutus; [bca – r.ż., l.p., status 
constructus)552. Zwrot „palec Boży” (dosłownie: „palec Boga” ~yhla [bca), 
wskazuje na dzieło czy działanie jako pochodzące od Boga, mające Go za 
Autora i Przyczynę. Nie jest on częsty w Biblii hebrajskiej, zastosowano 
go jeszcze trzykrotnie, dwukrotnie w Księdze Wyjścia, gdzie raz występuje 
w analogicznym kontekście dokonanego przez Boga zapisu na kamiennych 
tablicach (Wj 31,18). W innym miejscu (Wj 8,15) zwrot włożony jest w usta 
magów faraona, którzy, nie potrafiąc wywołać powtórnie, za Mojżeszem, 
zjawiska plagi komarów z pyłu ziemi, przyznają że zjawisko to wykracza 
poza granice ich magicznej mocy i jako takie musi leżeć w domenie działa-
nia samego Boga. W Psalmie ósmym (Ps 8,4) Psalmista wyrażając zachwyt 
stwórczym dziełem Boga i wymieniając elementy tego dzieła, określa nie-
bo jako dzieło palców Boga (dosł. „dzieło Twych palców”)553 .

Aspekty przedstawienia piszącego Boga i piszącego Mojżesza różnią 
się nieco w tradycjach Deuteronomium i Księgi Wyjścia554 . Omawiając ele-
menty świadectwa o piszącym Bogu i piszącym Mojżeszu, w kontekście 
objawienia na górze i zapisu na kamiennych tablicach Bożych słów, trzeba 
odnieść się do Księgi Wyjścia, która przedstawia wydarzenia wcześniej- 
sze – według biblijnej narracji ksiąg – a do których odwołuje się Deuterono-
mium już z perspektywy historycznej (por. 9,7-17). Księga Wyjścia przed-
stawia obydwóch piszących, Boga i Mojżesza, w ramach tej samej narra-
cji (rozdz. 24; 31–32; 34), zatem inaczej niż w Deuteronomium. Znacząca 
różnica zachodzi także co do roli Mojżesza. W przypadku drugich tablic, 
to Mojżesz, a nie Bóg – jak ukazano w Deuteronomium – dokonuje zapisu  
(Wj 34,1.27.28)555. Czterdziestodniowy post na górze „u Jhwh” służy 
właśnie temu dziełu: I był tam z Jhwh czterdzieści dni i czterdzieści nocy,  

552 Hebrajski termin określający palec [bca jest rodzaju żeńskiego, ale posiada taką samą 
formę zarówno w status absolutus, jak i status constructus, por . L . koehler, W. BauMgart-
ner, Lexicon, s. 80.
553 S. Niditch pisze w odniesieniu do zwrotu „palec Boga” o zantropomorfizowanej mocy 
Boga przedstawionej w biblijnej tradycji dotyczącej pisania; S. niditCh, Oral World and 
Written Word, s. 79-80.
554 Jak uważa E. Bosshard-Nepustil, motyw Jhwh piszącego prawo rozwinięty został w kon-
tekście politycznym, duchowym i teologicznym; E. Bosshard-nepustil, Der schreibende 
Gott, s. 16.
555 Jednak przekaz Księgi Wyjścia (por. Wj 24; 25–31; 34; 35–40) i zależności jej poszcze-
gólnych passusów od tradycji kapłańskiej P jest bardziej złożona – próbuje je przybliżyć  
E. Bosshard-Nepustil; por. tamże, s. 1-19, 5.
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chleba nie jadł i wody nie pił, i na napisał na tablicach słowa przymierza – 
Dziesięć Słów (Wj 34,28). Różnice zachodzą także w materii dokumentów 
spisanych przez obu „Pisarzy”. Przedstawię je w następnym podpunkcie.

Osobiste zaangażowanie Boga w dokonanie zapisu – odnośnie do pierw-
szych tablic – podkreślone zostało w księdze Exodusu na dwa sposoby. 
Prócz zwrotu mówiącego o „palcu Bożym” (Wj 31,18), występuje powtó-
rzony termin miktāb – pismo (jako sposób zapisu): a tablice te były dzie-
łem Boga, a to pismo [było] pismem Boga wyrytym na tych tablicach (Wj 
32,16). W sentencji tej użyto też czasownika trx – ryć, żłobić, na oznacze-
nie sposobu zapisu. Jest to jedyne miejsce w Biblii hebrajskiej, w którym 
zastosowano formę tego czasownika556 .

Innym motywem, który nie został wyeksponowany w Deuteronomium, 
jest polecenie dokonania zapisu skierowane przez Boga do Mojżesza. 
W Deuteronomium ukazano jeden raz wezwanie Boga do zapisu. Jest ono 
skierowane do całego ludu (zapiszcie sobie), a dotyczy pieśni (hymnu Moj-
żesza; por. Wj 31,19). Tymczasem w Księdze Wyjścia polecenie dokonania 
zapisu skierowane przez Boga do Mojżesza występuje aż trzykrotnie. Jeden 
raz dotyczy zapisania Bożej zapowiedzi zgładzenia Amalekitów i ma cha-
rakter prorocki (Wj 17,14), ale pozostałe dwa wezwania dotyczą kamien-
nych tablic (Wj 34,1) oraz przymierza (Wj 34,27). 

2.3. rodzaje zapisów oraz ich funkcje i czynności z nimi związane

W Deuteronomium można wskazać dokumenty wymienione z nazwy 
(posiadające nazwę własną) jako sēfer ha-tôrāh i sēfer kerîtut (24,1.3). 
W przypadku sēfer ha-tôrāh istnieją różne zwroty i sformułowania za-
mienne, wiążące termin sēfer z terminem tôrāh: hzh hrwth rps (29,20; 
30,10; 31,26), tazh hrwth rps (28,61), hzh rpsb ~ybwtkh tazh hrwth 
(28,58). Ponadto pojawia się zwrot związany z czynnością spisania tory 
w „księdze”: rps-l[ tazh-hrwth (31,24). Występuje też zwrot „ta «księ-
ga»” hzh rps, jako domyślne miano/wskazanie „Księgi” tory (29,19.26), 
albo nawet tylko określenie „ta tora” tazh hrwth (I napisał Mojżesz tę torę 
31,9; por. w. 11-12), które w połączeniu z czasownikiem pisać btk wska-
zuje na torę zapisaną, czyli na sēfer ha-tôrāh. Specyficznym dokumentem 
związanym z „Księgą” tory jest jej odpis, kopia rps-l[ tazh hrwth hnXm  

556 Por. G. lisowsky, Konkordanz, s. 535.
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(por. 17,18) ze wskazaniem źródła dla kopii – jest nim tekst będący w po-
siadaniu kapłanów-lewitów. 

Określenie na spisany dokument prawny – „list/dokument rozwodo-
wy” sēfer kerîtut występuje w Deuteronomium w passusie prawnym, który 
umieszczony został w ramach „kodeksu” deuteronomicznego, gdzie użyto 
go dwukrotnie (24,1.3). W Biblii hebrajskiej mowa jest wielokrotnie o ode-
słaniu niechcianej żony, ale nigdzie o wręczeniu listu rozwodowego, poza 
metaforami prorockimi (por. Iz 50,1; Jr 3,8).

Wymieniony w Deuteronomium spisywany dokument prawny służył do 
potwierdzenia faktu zerwania związku i był sposobem zrzeczenia się praw 
i obowiązków mężczyzny do kobiety. Prawny kazus z Deuteronomium sku-
pia się nie na samym zerwaniu związku, ale na praktyce ponownego wzię-
cia za żonę kobiety wcześniej odesłanej (por. w. 4).

W Deuteronomium zawarta jest aluzja do jeszcze jednego dokumentu 
o charakterze piśmiennym, a raczej do idei takiego sefer. Są nim zapisy 
zaliczane do kategorii tak zwanych „niebiańskich ksiąg”, w których Bóg 
zapisuje albo z której wymazuje imiona ludzi. Wśród gróźb i przekleństw, 
jakie mają spotkać człowieka świadomie i z uporem przekraczającego Boże 
prawa znajduje się zapowiedź: Jhwh wymaże jego imię spod nieba (29,19b). 
Idea Bożych rejestrów, w których jest zapisany każdy człowiek znajduje 
wyraz i w innych biblijnych tekstach (por. Wj 32,32.33; Ps 9,6; 69,29 – 
„Księga życia”), a znana jest już w starożytnej Mezopotamii. Czynności 
z użyciem takiej „księgi” są wyobrażone i symboliczne. Bóg jako Pisarz 
może człowieka nie tylko wpisać, ale jak w przypadku zapowiedzi z Deu-
teronomium wymazać. Wymazanie z „księgi” jest równoznaczne z unice-
stwieniem, śmiercią557 .

Oprócz dokumentów określonych jako sēfer, w Deuteronomium wystę-
pują kamienne tablice z Bożym zapisem Dziesięciu Słów aśeret ha-debārîm 
(4,13; 10,4). Tablice z Bożymi Słowami mają charakter objawienia: Te Sło-
wa powiedział Jhwh do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, ob-
łoku i ciemnej chmury wielkim głosem, niczego nie dodając. Napisał je na 
dwóch tablicach kamiennych i dał mi je (5,22; por. 4,6.8). To objawienie – 
zgodnie z świadectwem Deuteronomium – zostało uwiecznione przez Boga 
na piśmie. Według słów Deuteronomium, Dziesięć Słów zawartych na tabli-

557 Por. J. kuehlewein, rp,se sēfœr Buch, k. 166. Niektórzy autorzy rozróżniają kilka rodza-
jów Bożych rejestrów. Poza „księgą życia”, wyróżniają „księgę losów” (por. Ps 139,16; 
por. mezopotamskie „tabliczki losów”) oraz „księgę czynów” człowieka (por. Ps 51,3.11; 
Ne 13,14; Iz 43,25; Jr 18,23); por. C. dohmen, F .L . hossfeld – E. reuter, rp,s e sēpœr,  
k. 941-942.
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cach jest również utożsamianych z przymierzem Boga: Oznajmił wam swe 
przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć Słów i napisał je na dwóch 
tablicach kamiennych (4,13). Ten passus łączy dwa znaczenia tablic – 
zawierają one Boże nakazy, a zarazem należą do przymierza. 

Deuteronomium zawiera też dwukrotnie użyty zwrot „tablice kamienne 
tablice przymierza” tyrbh txwl ~ynbah txwl (9,9.11). Zgodnie z tym 
określeniem byłyby to kamienne płyty-stele zawierające Słowa Bożego 
przymierza objawionego Izraelowi i z nim zawartego. Księga Wyjścia na-
zywa je także tablicami świadectwa (Wj 31,18; por. 25,16.21), co byłoby 
wyrazem poszerzonej tradycji, która nawiązuje do funkcji dokumentu przy-
mierza na starożytnym Bliskim Wschodzie558 . 

Niezwykle znaczące są czynności związane najpierw z przygotowaniem, 
a następnie z użyciem tablic, przedstawione w Deuteronomium. Przygo-
towanie i sposób sporządzenia wskazuje na ich niezwykłość i pochodze- 
nie ponadnaturalne. Składają się na to – omówione już wcześniej w związ-
ku z aspektem materialnym – przygotowanie kamiennych płyt według in-
strukcji danej przez Boga, czterdziestodniowy czas pobytu Mojżesza na 
płonącej górze objawienia połączony z postem (por. 9,9-11; por. w. 18). 
Dopiero on pozwala Mojżeszowi na otrzymanie tablic Bożego objawienia 
i przymierza. 

Do przechowywania tablic, wykonanych powtórnie, sporządzona zosta-
je skrzynia z akacjowego drewna (10,1-2.5)559. Ten „futerał” czy „kusto-
dium” wydaje się mieć kilka funkcji: praktyczną, zabezpieczającą cenny 
przedmiot przed naturalnym czy nieumyślnym uszkodzeniem albo zuży-
ciem, starciem kamiennej powierzchni; rytualną, podkreślającą wagę za-
wartości i zarazem osłaniającą Boże tablice i pismo przed profanującym 
dotykiem i wzrokiem niepowołanej i nieprzygotowanej osoby, a w końcu 
praktyczną funkcję ułatwiającą mobilność, czyli przenoszenie (przez lewi-
tów) z zapewnieniem odpowiedniej czci wobec tablic560. Tekst Deutero-
nomium informuje też o wybraniu przez Jhwh pokolenia Lewiego, przy 
czym pierwszym z wymienionych zadań lewitów jest właśnie „noszenie 
arki przymierza Jhwh” (10,8; por. 31,25). C.L. Seow zauważa, że w Deute-

558 Obok traktatów (pełniących funkcję świadectwa zawartego przymierza), zapisanych 
na papirusach, skórach i tabliczkach glinianych były także inskrypcje kamienne; por.  
S. ParPola, K . watanaBe (ed.), Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths (SAA II), Hel-
sinki 1988, s. XIII. 
559 Szczegółowy opis konstrukcji i materiałów do wykonania arki zawiera rozwinięta trady-
cja zawarta w Wj 25,10-16. 
560 Rozwinięty opis organizacji miejsca kultu w Przybytku, z istotną w nim rolą „arki świa-
dectwa” zawiera Księga Wyjścia; por. rozdz. 25–31, zwł. 25–26. 
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ronomium arka jest wspominana zaledwie incydentalnie, ponadto wskazuje 
za G. von Radem, iż jest ona w tej księdze odmitologizowana, nie ma tu 
śladów szczególnego znaczenia arki, jakie posiada ona w innych tradycjach 
Biblii hebrajskiej561 . 

Zaskakująca jest czynność rozbicia przez Mojżesza tablic zapisanych 
palcem Bożym: pochwyciłem obie tablice i rzuciłem oburącz, aby je po-
tłuc na waszych oczach (9,17). Nie wydaje się możliwa interpretacja beha-
wioralna takiego postępowania Mojżesza (por. Wj 32,19), wyrażająca jego 
zawód, gniew i bezsilność. Zniszczenie tak cennego znaku i wyrazu za- 
angażowania i zaufania Jhwh Izraelowi jest raczej czynnością o znaczeniu 
symbolicznym i rytualnym. Roztrzaskanie kamiennych tablic przymierza 
u podnóża góry, wobec Izraelitów może być natomiast zewnętrznym, sym-
bolicznym wyrazem zerwanego przymierza – sposobem udramatyzowane-
go i dosadnego pokazania (na waszych oczach) i ogłoszenia, iż nastąpił fakt 
jego zerwania, ze wszystkimi złowrogimi konsekwencjami. Prawny zwrot 
„rozbić tabliczkę” (akad. tuppa helpû) odniesiony do dokumentu przymie-
rza oznaczał anulowanie albo zerwanie kontraktu562 . 

Inskrypcje i napisy. Oprócz spisanych dokumentów w Deuteronomium 
jest mowa o pełniących pewne funkcje napisach – na pobielonych wielkich 
kamieniach, na bramach, na odrzwiach domów, na „ręce”, na opasce na 
czole. Uwiecznienie tory na kamiennych blokach połączone jest (narracyj-
nie) ze zbudowaniem ołtarza dla Jhwh i złożeniem ofiar całopalnych i bie-
siadnych (27,5-7).

Inskrypcje na wielkich kamieniach przywodzą na myśl mezopotamskie 
tablice ku czci królów albo głoszonego prawa (por. Prawa Hammurabiego). 
Inną analogią mogą być kudurrū – limityczne kamienne obiekty, z symbo-
licznymi obrazami i napisami, które stawiane były w miejscach granicz-
nych (szerzej ten temat zostanie przedstawiony w Cz. III. 3.4.). 

Na wielkich kamiennych obiektach zostanie spisana – według instrukcji 
Mojżesza – „cała ta tora”, a kamienie zostaną postawione na górze Ebal. 
Izraelici mają je umieścić „po przejściu Jordanu”, a zatem po wkroczeniu do 
kraju, który będą zajmować (por. 27,2.4). Wielkie kamienie będą zatem stały 
w związku z wejściem Izraelitów do obiecanej im ziemi. Inskrypcje ze sło-
wami tory będą stanowiły manifestację praw obowiązujących w tej ziemi, 
zgodnie z całym nauczaniem Mojżesza, który wykładając torę, wiązał jej 

561 Nie posiada tajemniczej mocy, nie wiąże się z obecnością Boga, jak w tradycjach Wj, Lb, 
Joz, 1-2Sm; 1-2Krl, 1-2Krn; por. C.L. seow, Ark of the Covenant, w: ABD, vol. 1, s. 387. 
562 Por . A . annus, The God Ninurta, s. 152.
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obowiązywanie z tą ziemią (por. 5,31; 6,1; 12,1; 24,4; por. 11,8; 11,20-21; 
32,46-47). Kamienne monumenty z zapisem całej tory miałyby zatem funk-
cję demonstratywną. Zarazem taka demonstracja obowiązujących w danej 
ziemi zasad jest równocześnie manifestacją prawa własności do tej ziemi. 
Dla podróżującego byłyby znakiem, który demonstruje i ogłasza, oznajmia 
i ostrzega – i to niezależnie od jego umiejętności i możliwości przeczytania 
znajdujących się na nich słów – demonstruje i ogłasza prawo własności do 
tych ziem, oznajmia, że na tej ziemi stawiane są wymagania Boga Jhwh . 

Inskrypcje na bramach i na odrzwiach (6,9; 11,20), polecane są w związ-
ku z nakazem pamiętania o Jhwh i Jego słowach, związanych z przymierzem 
i głoszonych przez Mojżesza jako przykazania (por. 6,6-7.12.17; 11,20). 
Deuteronomium łączy to polecenie z kolejnym, wzywającym do noszenia 
słów zapisanych jako znak ôt twa, przywiązanych do ręki i umieszczonych 
na czole – dosłownie „między oczami”, w formie naczółka czy przepaski 
tôtapôt twpjwj (11,18; 6,8; por. Wj 13,9.16)563 . 

Obydwa polecenia występują razem dwukrotnie. W obydwu przypad-
kach w podobnym ciągu wezwań obrazujących różne poziomy pamięta- 
nia: „wziąć do serca i duszy”, „przywiązać jako znak na ręce i między ocza-
mi umieścić na przepasce”, „napisać na odrzwiach domu i na bramach” 
(6,6.8-9; 11,18.20)564 . 

Podobnie jak w przypadku polecenia dotyczącego napisów na odrzwiach 
i bramach, również w przypadku znaku słów przywiązanego do ręki 
i umieszczonego na opasce na czole, nie podano żadnych dalszych instruk-
cji dotyczących napisów i znaków w formie ozdób noszonych na ciele czy 
informacji to o charakterze technicznym, dotyczącym rodzaju użytego ma-
teriału, czy treściowym – dotyczącym słów, które mają być wyeksponowane 
(zapisane). Nie wskazano też żadnych szczególnych czynności ani gestów, 
ani zwyczajów, jakie miałyby być w praktyce związane z owymi napisami 
i słowami-znakami. Fragment z Księgi Wyjścia 13,16 też nie wnosi wiele 
do zrozumienia tekstu565. W tej sytuacji można przypuszczać, że nie chodzi 

563 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 145.
564 W Egipcie są świadectwa zapisywania na drzwiach inskrypcji. W eposie Erra nato-
miast mowa jest o zapisie, który znajdował się w domu, miał on chronić dom przed plagą;  
J.H. walton, V.H. matthews, M.W. Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy, s. 183. 
Jak pisze A.D.H. Mayes, szeroko rozpowszechniony był w starożytności zwyczaj zapisy-
wania nad drzwiami domów dobrych znaków; por. A.D.H. mayes, Deuteronomy, s. 178.
565 I będzie jako znak na twojej ręce i jak przepaska między oczami, [przypominając] że 
mocną ręką wywiódł nas Jhwh z Egiptu (Wj 13,16). Te słowa – odnoszące się do przyka-
zania dot. wykupu pierworodnych (por. Wj 13,11-15) – napisane prawdopodobnie już pod 
wpływem Deuteronomium, mówią, że podobnie jak znak noszony na ramieniu i na czole, 
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o jakieś nadzwyczajne zachowania, ale raczej, że polecenie odwołuje się 
do znanych praktyk i zwyczajów, jak choćby noszenie opaski na głowie, 
które zostaną wykorzystane do wyeksponowania znaku słów Jhwh . Opa-
ski na czole i ramieniu, bransolety na nadgarstku były znane na obszarze 
Syro-Palestyny i w Mezopotamii pierwszego tysiąclecia. Ludzie na staro-
żytnym Bliskim Wschodzie chętnie też nosili różnego rodzaju przedmioty 
(np. metale i kamienie szlachetne) jako znaki ochronne. Niektórzy uważają, 
że „symbole noszone na czole i ramieniu były znakiem lojalności wobec 
konkretnego bóstwa”566 . 

Przepaska na czole, bransoleta na ręce, drzwi i bramy, na których pisano 
może jakieś znaki ochronne, mają stać się odtąd dla Izraelity „miejscem” 
dla wyróżniającego go znaku zapisanych słów Jhwh567. Wypisane na wska-
zanych miejscach – jako znaki pamięci – mają ustrzec przed niepamięcią 
i w konsekwencji odstępstwem, a w dalszych skutkach przed gniewem 
Jhwh (11,17), a z drugiej strony, jako zapamiętane, mają sprowadzić błogo-
sławieństwo (por. 11,21).

Oprócz wprost określonych dokumentów: „Księgi” tory, listu rozwodo-
wego i kamiennych tablic ze słowami Boga w Deuteronomium jest mowa 
o innych zapisach, co do których jednak trzeba się domyślać, czy stanowiły 
one osobny dokument, czy też wchodziły w zakres „Księgi” tory . Takimi 
są błogosławieństwa i przekleństwa, treści zawartego przymierza czy pieśń 
Mojżesza (zwana hymnem Mojżesza). 

W rozdziale 31. zawarte jest wezwanie Boga do Mojżesza: Zapiszcie 
teraz sobie tę oto pieśń hryXh, naucz jej synów Izraela […] (31,19) oraz 
stwierdzenie realizacji polecenia: Mojżesz napisał tę pieśń hryXh w owym 
dniu i nauczył jej synów Izraela (31,22). Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
czy pieśń zapisana została w „Księdze” tory. Narracja Deuteronomium 
zdaje się świadczyć o takiej właśnie możliwości. W ramach narracji bo-
wiem, w dalszej kolejności mowa jest o zakończeniu spisywania całkowi-
cie (!) „Księgi” tory (31,24), przekazaniu jej lewitom, krótkim pouczeniu 
o tym, że „księga” będzie świadectwem (31,25-27), wezwaniu słuchaczy  

również prawo wykupu pierworodnych, będzie w praktyce przypominało dzieło Boga 
w Egipcie. Inne wyjaśnienie zastosowania powyższych słów w tym miejscu tekstu może 
świadczyć, że zwroty „znak na ręce” i „przepaska-między oczami” były stosowane jako 
para synonimów na obrazowe określenie pamięci o czymś ważnym. 
566 J.H. walton, V.H. matthews, M.W. Chavalas, Komentrz historyczno-kulturowy, s. 183.
567 Nakaz stał się podstawą do późniejszej żydowskiej religijnej praktyki przywiązywania 
na czas modlitwy filakterii na czole i lewym ramieniu z umieszonymi wewnątrz zwitkami 
z biblijnym tekstem, czyli z słowami Jhwh; por. A.D.H. mayes, Deuteronomy, s. 177-178. 
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(31,28-30), a potem następuje wygłoszenie słów pieśni „do uszu” wszyst-
kich (32,1-44). Podkreślenie, że spisywanie zostało „całkowicie” (do końca 
-zakończone może oznaczać, że tekst pieśni – którego spisa (24 ,31 ;עד תמם
nie w ramach narracji było wskazane wcześniej – znalazł się w „Księdze” 
tory. Również pouczenie, najpierw że pieśń będzie świadkiem (31,19-21), 
a potem w odniesieniu do całej „Księgi” tory, że będzie ona świadectwem 
(31,26-27), sugeruje związek obu zapisów. Szczególnie znacząca, z punk-
tu widzenia redakcji Deuteronomium, jest podwójna relacja o przekazaniu 
„Księgi” tory kapłanom-lewitom. Pierwsze przekazanie, relacjonowane na 
początku rozdziału 31, poprzedza relację dotyczącą pieśni: I napisał Mojżesz 
tę torę, dał ją kapłanom, synom Lewiego, noszącym Arkę Przymierza Jhwh 
i wszystkim starszym Izraela (31,9). Ponowna relacja o przekazaniu „Księ-
gi” tory następuje właśnie po stwierdzeniu faktu spisania pieśni. Wskazuje 
to dość jednoznacznie na dołączenie tradycji o pieśni, która w zamierzeniu 
redaktora także jest przypisana do „Księgi” tory. Znaczące jest też to, że 
kolejny poetycki tekst, błogosławieństwo Mojżesza (33,1-29), nie został 
już zaopatrzony żadnymi uwagami na temat ewentualnego spisania czy  
zachowania. 

Poruszona kwestia, przynależności różnych zapisanych treści do „Księ-
gi” tory, stawia u progu kolejnego zagadnienia – zawartości sefer ha-tora 
oraz jej relacji do Deuteronomium. 

Pisząc o rodzajach i funkcjach dokumentów spisanych (i inskrypcji), 
wskazałam w pierwszej kolejności dokument sefer ha-tora, który posiada 
w Deuteronomium wiele stosowanych synonimicznie alternatywnych okre-
śleń. Powracając do tego, najważniejszego w Deuteronomium dokumentu 
piśmiennego, trzeba postawić trzy fundamentalne pytania. Pierwsze pyta-
nie będzie dotyczyło zawartości sefer ha-tora – na ile można określić, co 
wchodzi w jej skład, jakie treści. Drugie pytanie dotyczy relacji i zależności 
między dwoma dokumentami zawierającymi objawione tradycje prawne: 
sefer ha-tora i kamiennymi tablicami. W końcu trzeba podjąć pytanie rów-
nie trudne, a może najtrudniejsze i ściśle związane z pozostałymi: Jaka jest 
relacja między Księgą Powtórzonego Prawa a sefer ha-tora? 

2.4. deuteronomium jako pismo 

Istnieją w Deuteronomium sformułowania, które wskazują na związek 
tej księgi z sefer ha-tora. W celu zbadania tej zależności podjęte zostanie 
pytanie, czym jest sefer ha-tora i jakiego rodzaju zapisy znajdują się w tym 
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dokumencie. W oparciu o analizę tekstu Księgi Powtórzonego Prawa pod-
jęta zostanie próba określenia, jakie odniesienia do sefer ha-tora można 
w niej znaleźć. 

2.4.1. co zawiera sēfer ha-tôrāh? 

W poprzednim punkcie wskazano występujące w Deuteronomium 
zwroty łączące terminy sēfer i tôrāh. Trzeba zauważyć, że w większości 
przypadków sformułowania te znajdują się w rozdziałach 28–31 (17,18; 
28,58.61; 29,19.20.26; 30,10; 31,9.11-12.24.26). Wyjątkiem jest jedno uży-
cie w „kodeksie” deuteronomicznym w tak zwanym prawie króla (w nawią-
zaniu do odpisu tory, jaki ma dla siebie sporządzić król; 17,18). 

W rozdziałach 28–30 sefer ha-tora wymieniana jest w kontekście prze-
kleństw i błogosławieństw jako skutków jej przestrzegania bądź nie. Pierw-
szy passus dotyczący zawartości sefer ha-tora (28,58-61) znajduje się pod 
koniec obszernego zbioru przekleństw: Jeśli nie będziesz wypełniał wszyst-
kich słów tej tory – zapisanych w tej „księdze” […] Jhwh nadzwyczajny-
mi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo […] Także wszystkie choroby 
i plagi, nie zapisane w „Księdze” tory, ześle Jhwh na ciebie, aż cię wytępi 
(28,58-59a.61). 

Kolejny passus z odniesieniem do sefer ha-tora także dotyczy prze-
kleństw. Człowiek, który będzie z uporem lekceważyć słowa przekleństwa, 
ściągnie je na siebie wraz z gniewem Boga: spadną na niego wszystkie 
przysięgi-przekleństwa (hla) zapisane568 hbwtkh w tej „Księdze”, a Jhwh 
wymaże jego imię spod nieba. Jhwh go wyłączy na jego nieszczęście ze 
wszystkich pokoleń Izraela, według wszystkich przysiąg-przekleństw przy-
mierza, zapisanych w „Księdze” tory (29,19b-20). 

Dalsze wersety zawierają ponowne ostrzeżenie w formie zapowiedzi 
kary, nawiązujące do przyszłości i wyjaśniające to, co ma nastąpić: i zapalił 
się gniew Jhwh przeciw tej ziemi, sprowadzając na nich wszystkie przekleń-
stwa (hllq), zapisane w tej „Księdze” (29,26). 

Rozdział 30. traktujący ponownie o karze, ale i nawróceniu i wyborze, 
zawiera sentencję odnoszącą się do sefer ha-tora (30,9-10). Tym razem  
autor rozwija wizję błogosławieństwa ze strony Boga: …jeśli będziesz słu-
chał głosu Jhwh, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień 

568 Imiesłów r. ż., str. biernej w status absolutus. Forma ta występuje w kolejnych miejscach 
Pwt 29,19.20.26; 30,10. 
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hbwtkh wytqxw wytwcm zapisanych w tej „Księdze” tory; jeśli wrócisz do 
Jhwh, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy (30,10). 

Pozostałe odwołania do sefer ha-tora mają inny charakter. Rozdział 31. 
zawiera podwójne odniesienie do Mojżeszowego aktu spisywania słów to-
ry. Pierwsze z nich nie mówi wprawdzie o sefer, ale o spisaniu „tej tory”: 
I napisał Mojżesz tę torę, dał je kapłanom, synom Lewiego, noszącym Arkę 
Przymierza Pańskiego i wszystkim starszym Izraela (31,9). Drugie podsu-
mowanie, dotyczące zakończenia prac nad sefer, mówi o „słowach tej to-
ry w «księdze»”: Gdy Mojżesz zakończył całkowicie pisanie słów tej tory 
w „Księdze”, rozkazał lewitom noszącym Arkę Przymierza Jhwh: Weźcie 
tę „Księgę” tory i połóżcie ją obok Arki Przymierza Jhwh, Boga wasze-
go, a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek (31,24-26). Pomiędzy 
pierwszym i drugim zakończeniem znajduje się jeszcze passus dotyczą-
cy zapisania pieśni, która ma stać się świadkiem niewierności Izraelitów 
(31,19-23). Zatem powtórzone podsumowanie, o zakończeniu spisywania 
„Księgi” tory, niejako włącza do zapisu w/do sefer również wymienioną 
wcześniej pieśń (Zapiszcie teraz sobie tę oto pieśń hryX 31,19a – Mojżesz 
napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej Izraelitów 31,22). 

Analizując powyższe passusy zawierające odniesienia do sefer ha-tora, 
można dostrzec, że w mowy Mojżesza i narrację wpisany jest wątek spo-
rządzenia „Księgi” tory. Dokument ten ma wyjątkową wagę – co mówca 
podkreśla wielokrotnie – i otoczony zostaje szczególną pieczą (por. 31,9.24-
-26), ma też pełnić określoną rolę w społeczności Izraela (por. 31,2.10-13). 
Dokument, sporządzony przez Mojżesza, jest nazywany sefer ha-tora, co 
sugeruje, iż jego zawartość stanowi prawo-pouczenie, czyli tora . 

Wezwania dotyczące szczególnej relacji do Jhwh (por. 30,9-10) – ja-
kie w Deuteronomium wielokrotnie się powtarzają569 – przerzucają most 
między torą („Księgą” tory) a innymi terminami prawnymi występującymi 
w pozostałych wezwaniach570. W ramach tory znajdują się, między innymi 
twcm (hwcm) i ~yqx (hqx) (por. 30,10). Ten związek dookreśla prawne zna-
czenie tory – relację między torą a hqx, hwcm .

Deuteronomium znane jest z bogatej terminologii dotyczącej prawnych 
tradycji571. Dla Deuteronomium charakterystyczne jest zjawisko występo-
wania „łańcuchów” zbudowanych z terminów prawnych, które wyrażają 
różne aspekty Bożej woli wyrażonej w porządku stworzenia qx/ hqx, w de-

569 Zob. R. jasnos, Teologia Prawa, s. 235-271.
570 Prawny wymiar tory; zob. tamże, s. 48-50, 78-87, 184-201.
571 Zob. R. jasnos, Teologia Prawa, s. 37-87. 
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cyzjach względem Izraela jpXm, woli stanowiącej dla Izraela nakaz hwcm 
i naukę – tora572 .

Sam termin tora w Deuteronomium występuje w części ramowej (1,5; 
4,8.44; 27,3.8.26; 28,58.61; 29,20.28; 30,10; 31,9.11.12.24.26; 32,46), oka-
lającej „kodeks”. Wyjątkiem jest należący do kodeksu rozdział 17573 . Takie 
rozmieszczenie pokazuje, że termin nie jest złączony źródłowo z samym 
kodeksem, nie występuje bowiem w kontekście prawnych instrukcji, ale 
napominających mów Mojżesza. Wskazywałoby to, że „kodeks” został 
zatytułowany jako tora dopiero w ramach okalających „kodeks” mów, na 
etapie opracowywania tekstu Księgi Powtórzonego Prawa. Tora zapisana, 
rozumiana jako instrukcja, ma znaczenie szersze niż tylko „kodeks”. W ta-
kim szerokim znaczeniu stosowany jest termin w zwrocie sēfer ha-tôrāh, 
który w późniejszej tradycji stosowany jest zamiennie z określeniem sēfer 
ha-berît (por. 2Krl 22,8.11; 23,2-3.21. por. w. 24).

Na podstawie tekstu Deuteronomium można wskazać również inne tre-
ści, oprócz tych związanych bezpośrednio z ha-tora, jakie wchodzą w skład 
ha-sefer. W przytoczonych wyżej passusach wprost wskazane zostają  
przekleństwa w bezpośrednim związku z sefer ha-tora (por. 28,61;  
29,19b-20.26). 

W jednym miejscu (29,19) traktującym o zawartości „Księgi” chodzi 
nie tyle o „zwykłe” przekleństwo, co raczej o przysięgę mającą charakter 
samoprzeklęcia. Taka przysięga oznacza warunkowe przeklęcie574. Zawie-
ranie przymierza wiązało się przysięgą i możliwością ściągnięcia na siebie 
przekleństw przymierza w razie niewierności. Wcześniejsze wersety mówią 
o zawarciu przymierza właśnie wraz z taką przysięgą-przekleństwem, uży- 
wając tego samego terminu hla: tazh hlah-taw tazh tyrbh-ta trk ykna 
(29,13[14]); zawieram to przymierze i składam przysięgę (BT). Niektóre 
tłumaczenia oddają sens przysięgi-przekleństwa: zawieram Ja to przymie-

572 Na temat łańcuchów terminów prawnych i wymowy poszczególnych terminów więcej 
zob. tamże, s. 78-87.
573 Występuje tu dwa razy użyty termin tora, raz w wspominanym już tzw. prawie króla 
(nakaz sporządzenia przez króla odpisu ha-tôrāh; 17,18-19), drugi raz w instrukcji doty-
czącej trudnej sprawy sądowej (17,11), w którym to przypadku kapłani-lewici (wraz z sę-
dzią) mają „wydać rozstrzygnięcie” (zwrot zawiera formę czasownikową od rdzenia hry 
+ ha-tôrāh). W tym jedynym przypadku w Deuteronomium użyto terminu tôrāh w jego 
pierwotnym znaczeniu – wydać rozstrzygnięcie; por. J. van der PloeG, Studies in Hebrew 
Law, s. 252; por. A.D.H. mayes, Deuteronomy, s. 269. 
574 M. Weinfeld nazywa ją „the oath-imprecation”; M. weinfeld, Deuteronomy and the 
Deuteronomic School, s. 62-63; por. tenże, Covenant Terminology in the Ancient Near East 
and its Influence on the West, JAOS 93(1973), s. 191. 
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rze – wraz z [ostrzegawczym] zaklęciem (BP); …am I today making this 
covenant and pronouncing this solemn curse (NJB). 

2.4.2. treści przymierza berît

Przekleństwa i przysięga wprowadzają w temat przymierza, które rów-
nież występuje w najbliższym kontekście deuteronomicznego ha-sefer. Czy 
„przymierze” również stanowi treść ha-sefer? Sentencja zawarta w kontek-
ście ostrzeżenia przed przekleństwami, które mogą się zrealizować, łączy 
wprost zapisane w sefer ha-tora przekleństwa z przymierzem: 

Pan go wyłączy na jego nieszczęście ze wszystkich pokoleń Izraela, 
stosownie do wszystkich przekleństw tego przymierza, 
zapisanych w tej „Księdze” tory
hzh hrwth rpsb hbwtkh tyrbh twla lkk (29,20). 

Wynika stąd jednoznacznie, że zapisane w sefer przekleństwa należą do 
treści przymierza575 i jako takie są zapisane w sefer ha-tora . 

W Deuteronomium występuje też zwrot słowa przymierza tyrbh yrbd 
(28,69; 29,8), które zastosowano w zakończeniu zbioru przekleństw: To są 
słowa przymierza, które nakazał Jhwh zawrzeć Mojżeszowi z synami Izraela 
w ziemi Moabu (28,69a). Trzeba tu jednak zauważyć, że zbiór przekleństw 
nie jest samoistną odrębną jednostką tekstu, ale że prawdopodobnie kończy 
pewien kompleks. Poprzedzają go: kodeks 12,1–26,15; ogłoszenie faktu 
zawarcia przymierza 26,16-19 i 27,9-10; instrukcja rytuału z wypisaniem 
słów tory na kamieniach na górze Garizim 27,1-8; instrukcja dotycząca re-
cytowania na Garizim błogosławieństw i przekleństw 27,11-14. Dopiero 
po tych jednostkach – które wiążą się z przymierzem – zawarto najpierw 
mniejszy zbiór przekleństw 27,15-26 i błogosławieństw 28,1-13, po któ-
rych dopiero następuje dalszy, rozbudowany zestaw przekleństw 28,14-68. 
Zatem po „właściwej”, jakby się wydawało, torze, czyli „kodeksie” deu-
teronomicznym, znajdują się jeszcze inne zapisy dotyczące przymierza, 
a po nich spis przekleństw zamknięty kończącym zwrotem „to są słowa 
przymierza”. W traktatach przymierzy czy monumentalnych zapisach zbio-

575 Przekleństwa stanowiły integralny składnik starożytnych traktatów przymierzy; por.  
D . mCCarthy, Treaty and Covenant. A Study in Form in the Ancient Oriental Documents 
and in the Old Testament, Rome 1981; por. S. ParPola, K . watanaBe (ed.), Neo-Assyrian 
Treaties and Loyalty Oaths, s. XLI-XVII.
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rów prawnych standardowy zbiór przekleństw zamykał cały dokument576 . 
Zatem prawdopodobnie w zamierzeniu opracowującego tę „księgę” cała ta 
kompozycja, wraz z „kodeksem” stanowi sefer ha-tora577. To, że tradycje 
prawne Deuteronomium wiążą się ściśle z przymierzem, pisarz zaznacza 
również, wprost ogłaszając fakt jego zawarcia jako oparty na przestrze-
ganiu przez Izraela Bożych praw: Dziś oświadczyłeś, że Jhwh jest twoim 
Bogiem, że będziesz chodził drogami wskazanymi przez Niego, przestrzegał 
Jego ustaw, wyroków i przykazań wyjpXmw wytwcmw wyqx oraz że 
będziesz słuchał Jego głosu. A Jhwh dziś oświadczył tobie, że będziesz lu-
dem stanowiącym dla Niego szczególną własność, tak jak ci obiecał. A ty 
masz zachowywać wszystkie Jego przykazania wytwcm (26,17-18)578 .

2.4.3. czym są ha-debārîm? 

W Deuteronomium można znaleźć wielokrotnie zastosowany termin 
debārîm579. Nie przypadkowo najczęstsze zastosowanie tego terminu wystę-
puje w tych księgach biblijnych, które zawierają także bogatsze słownictwo 
związane z pisaniem. Jak już zostało napisane Deuteronomium najczęściej 
używa terminu dābār spośród ksiąg Pięcioksięgu, natomiast znaczące jest, 
że w całej Biblii hebrajskiej najczęściej używa tego terminu Księga Jere-
miasza, która jest bogata w tematy i motywy dotyczące pisania i pisanych 
dokumentów580. Zatem „słowo”, które kojarzy się raczej z mową, jest w Bi-
blii hebrajskiej reprezentatywne także dla rzeczywistości piśmiennej. 

Chociaż w Deuteronomium często występuje sformułowanie łączące 
termin dābār z torą (wszystkie słowa tej tory hrwth yrbd-lk 17,19; por. 
27,3.8.26; 28,58; 29,28; 31,12.24; 32,46; por. Dziesięć Słów 4,13), jed-
nak są i takie zwroty, które łączą dābār z przymierzem (Pwt 28,69; 29,8), 
z przekleństwami (4,30; 29,18.26; 30,1), z pieśnią (wszystkie słowa tej pie-
śni 32,44). Są także słowa, które są nakazywane, stąd można wnioskować, 
że dotyczą praw i/lub przymierza (12,28; 13,1; 28,14; 30,14; 32,46.47). 

576 Por. tamże, s. 45.
577 Toteż J. Stackert uważa, że sefer ha-tora zawierała pierwotnie rozdz. 5–28; por. J. staC-
kert, Rewriting the Tora, s. 141-142. 
578 W stwierdzeniu tym zawarta jest formuła przymierza z Bogiem, która określała wza-
jemną relację: …Jhwh będzie dla ciebie Bogiem, …ty będziesz dla Niego Jego wybranym 
ludem hlgs ~[ .
579 Sam termin dābār omówiłam już w ramach wstępnej analizy terminologii związanej 
z pisaniem (por. 1.1.3.1.).
580 R . jasnos, Jeremiasz, świadek Słowa i Pisma, s. 141-153.
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Przyglądając się, jak operuje „słowem” analizowana księga biblijna, 
można dostrzec miejsca, w których debārîm ktoś wypowiada, ale także za-
pisuje (4,13; 5,22; 31,28). Nie jest to zjawisko przypadkowe – w Deutero-
nomium można dostrzec podwójną dynamikę dābār/ debārîm. Są to zwykle 
słowa, które są zarówno wypowiadane (głoszone, nauczane, recytowane), 
jak i zapisywane. Ta podwójna dynamika wyraża złożony związek z kultu-
rą oralną i piśmienną, które to obydwa typy kultur są reprezentatywne dla 
Księgi Powtórzonego Prawa. 

Wydaje się, że określenie słowa tego przymierza albo tej tory wskazuje 
na całość sformułowaną w związku z przymierzem i prawem, która – jak 
świadczy Deuteronomium – została zapisana przez Mojżesza w sefer. Są 
to słowa znane, wygłoszone i zapisane, bowiem tylko wobec takich – po-
znanych przez lud i poświadczonych zapisem – można stawiać żądanie: 
Strzeżcie słów tego przymierza i wypełniajcie je (29,8). 

Słowa z Błogosławieństwa Mojżesza, poetyckiego tekstu (rozdz. 33), 
po którym znajduje się już tylko epilog o śmierci Mojżesza, wymienia łącz-
nie analizowane treści, które określają znaczenie „słów” i wchodzą w skład 
„księgi” i tory: Tak słowa Twego $trma (hrma) strzegli, przymierze Twoje 
$tyrb zachowali. Niech wyroków Twych $ytpXm uczą Jakuba, a tory Twojej 
$trwt – Izraela (z błogosławieństwa Lewiego; por. 33,9-10). 

2.4.4. relacja między księgą powtórzonego prawa a „księgą” tory

Dotychczasowa analiza (por. 2.4.1.), prowadzi do wniosku, że w uję-
ciu Deuteronomium sefer ha-tora stanowi określoną całość, która zawiera 
między innymi torę Jhwh (określoną przez inne terminy prawne), treści 
przymierza, zwłaszcza osobno wskazywany zbiór przekleństw oraz pieśń 
Mojżesza (jako świadectwo-zapowiedź niewierności). 

Stawiając pytanie o zależność między „Księgą” tory (sefer ha-tora) 
a Księgą Powtórzonego Prawa, trzeba najpierw zwrócić uwagę na powta-
rzający się w Deuteronomium rodzajnik określony, a nawet zwroty „ten 
oto”, „ta oto” „te oto” – hlah/hzh/tazh, zastosowane w odniesieniu do:

tory i „księgi” (sefer ha-tora hzh 29,20; 30,10; 31,26; sefer hzh 28,58; 29,19.26; 
ha-tora tazh 1,5; 4,8; 17,18.19; 27,3.8.26; 28,58.61; 29,28; 31,9.11.12.24; 
32,46; inne terminy prawne z tazh / hlah 4,6; 6,24.25; 7,12; 11,22; 15,5; 
16,12; 17,19; 19,9; 26,16; 30,11), 
przymierza (tazh 5,3; 29,8.13; przysięgi 29,13.18), 
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przekleństw (28,15.45; 29,18.19; 30,7) i błogosławieństwa (28,2), 
słów (15,1; 24,18.22; 27,26; …yrbd-lk 17,19; 27,3.8; 28,58; 
hlah ~yrbdh [lk] 4,30; 5,22; 6,6; 12,28; 30,1; 31,1.28; 32,45), 
a nawet pieśni (tazh 31,19[x2].21.22.30; 32,44).

Znaczące jest użycie określenia …h lk – „wszystkie te/ cała ta” i wy-
stępujące z nimi zwroty „każde słowo”, „wszystkie [te] słowa”. Rodzajnik 
określony wskazuje na wielkość znaną adresatom albo nawet wprost na 
redagowaną „księgę”. Czy można liczyć (por. zwrot „wszystkie słowa”) 
słowa wypowiadane, czy raczej zapisane?581. Zwroty te podkreślają całość 
pewnego zbioru. Trudno byłoby mówić o takiej całości w odniesieniu do 
słów przekazywanych jedynie ustnie. 

Zwrot hlah ~yrbdh (zwykle poprzedzony przez lk) – jest bardzo roz- 
powszechniony w Księdze Jeremiasza (21x), gdzie prawie zawsze ozna-
cza słowa prorockie, które są wygłaszane albo zapisywane, a ostatecznie 
w myśl narracji zostały zapisane na zwoju! W Deuteronomium są to sło-
wa Jhwh (5,22), słowa przekazane przez Mojżesza (31,1), słowa błogosła-
wieństwa i przekleństwa (30,1), słowa które należy wziąć sobie do serca,  
pamiętać je i uczyć ich (6,6; por. 12,28), tak, jak słowa pieśni (31,28). Moż-
na dostrzec pewną analogię tych dwóch ksiąg (Pwt – Jr) posiadających licz-
ne odniesienia do czynności pisania i do zapisanych dokumentów – sefer . 
Posługują się częściej zwrotem „te oto słowa”, a z kontekstu wynika, że są 
to słowa Boga, słowa objawione prorokowi (Jeremiasz, Mojżesz)582, słowa 
głoszone ludowi i zapisane na świadectwo (por. Jr 36,2-7; Pwt 4,45; 6,20) 
i jako takie otoczone pieczą. Są to zatem słowa niezwykłe z powodu ich 
proweniencji, treści ważnej dla losów adresatów, a w końcu są to słowa, 
które są najwyraźniej (w przekonaniu piszącego) znane adresatom. Pyta-
niem jednak pozostaje, w jakim zakresie znany dzisiaj tekst Deuterono-
mium odpowiada dokumentowi, do którego odwołuje się pisarz deutero-
nomiczny. 

581 W literaturze akadyjskiej istniała praktyka podawania w kolofonach m.in. ilości wierszy 
zapisu, czy tekstu źródłowego dla odpisu. Niektórzy badacze szukają ich śladów w tek-
stach biblijnych; por. L.E. PearCe, Statements of Purpose. Why Scribes Wrote, s. 185-193; 
M. fishBane, Biblical Colophons, s. 438-449; H. hunger, Babylonische und assyrische 
Kolophone, s. 1-3.
582 Por. W.L. Holladay odczytuje podobieństwa i paralele między tymi księgami, zwłaszcza 
na poziomie używanych zwrotów, a nawet analogicznych motywów; por. W.L. holladay, 
Elusive Deuteronomists, Jeremiah, and Proto-Deuteronomy, CBQ 66(2004), s. 55-77, zob. 
szczególnie s. 66-77.
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Szczególne namnożenie określeń hlah/hzh/tazh następuje w rozdzia-
łach 29. i 31.583, które należą do późniejszego etapu opracowania „księgi”584 . 
Rozdział 29. występuje – w ramach kompozycji Deuteronomium – po ele-
mentach konstytutywnych przymierza (kodeks, przekleństwa). Zawiera on 
ogłoszenie zawarcia przymierza, ostrzeżenie przed niewiernością, odwo-
łania do zapisanych w sefer przekleństw, natomiast kończy się sentencją 
o rzeczach objawionych, które należy „czynić”, jak „wszystkie słowa tej 
oto tory” (por. 29,28). Rozdział 31. zawiera relację o przekazaniu władzy 
Jozuemu, stwierdzenie faktu spisania i przekazanie kapłanom-lewitom tej 
tory, spisania pieśni jako świadectwa przyszłej niewierności Izraela oraz 
ponowne stwierdzenie spisania słów tej oto tory w sefer. Można wyciągnąć 
wniosek, że pisarz odwołuje się do tych treści i zapisów (stanowiących 
o przymierzu i fundujących podstawy tożsamości Izraela) jako znanych 
adresatom. 

Félix García López wskazuje na użycie określenia „ta tora” w mowach 
stanowiących ramy redakcyjne dla „kodeksu” – są to ramy należące do 
„edycji” „Księgi” tory. Autor uważa, że to dookreślenie ha – „ta” stanowi 
sposób utożsamienia Księgi Powtórzonego Prawa z sefer ha-tora . Dlatego 
określenie ha-tora należy rozumieć jako wskazanie na Deuteronomium585 . 
Uzasadnienie takiego wniosku opiera się na fakcie zastosowania określenia 
tazh hrwth yrbd-lk w odniesieniu do kopi „Księgi”, jaką ma dla siebie 
sporządzić król, biorący za wzorzec tekst kapłanów-lewitów (17,18-19). 
Ponieważ Deuteronomium mówi o powierzeniu tej tory, zapisanej przez 
Mojżesza, kapłanom-lewitom (por. 31,9), toteż można przyjąć, że Deute-
ronomium mówi o samej sobie. Zatem można wyprowadzić wniosek, że 
stosowane w Deuteronomium zwroty: tazh hrwth, hrwth yrbd, hrwth rps 
mają pokrywający się zakres znaczeniowy i dotyczą wczesnej Księgi Po-
wtórzonego Prawa586 . 

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że do wskazywanej „Księgi” tory, 
tożsamej z Deuteronomium, należą tradycje o charakterze prawnym okre-
ślane szeregiem terminów prawnych, zbiór przekleństw, „słowa przymie-
rza”, a także pieśń Mojżesza. Ale to jeszcze nie wszystko. Tytuł ha-sefer 

583 hzh: 29,3.6.19.20.23.26.27; 31,2.7.16.26; 32,47.48.49; tazh: 29,8.13[x2].18.23.28; 
31,9.11.12.19[x2].21.22.24.30; hlah: 29,13.18.19; 31,1.3.17.28.
584 Por. W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 19. 
585 Autor wskazuje na różne odcienie znaczeniowe terminu, co zależy od kontekstu jego 
zastosowania, ale także od różnych tradycji biblijnych (jakie w danym miejscu dochodzą 
do głosu); por. F. García López, hr'AT tôrāh, k. 607-610. 
586 Por. tamże, k. 609.
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ha-tora zawiera więcej odniesień do treści „Księgi”. Znaczenie terminu tora 
jest szersze – zwłaszcza w ujęciu mądrościowym (por. tora ojca; Prz 1,8; 
3,1; 4,2; 6,20.23; 7,2; 13,14; itd.), które właśnie charakteryzuje opracowanie 
Deuteronomium (!) – a obejmuje także pouczenie, instrukcję, naukę. Takimi 
są mowy Mojżesza, które noszą liczne cechy opracowania mądrościowe-
go (np. wezwania „słuchaj Izraelu” wzorowane na mądrościowym zwrocie 
„słuchaj synu”; por. Pwt 4,1; 5,1; 6,3.4; 9,1; 20,3), bogatą retorykę i cele na 
wskroś dydaktyczne587. Jak uważa F. García López, termin tora w Księdze 
Powtórzonego Prawa najczęściej stosowany jest na oznaczenie tory Mojże-
sza, ale rozumianej szeroko, wraz z napominającymi i pouczającymi mowa-
mi588 . Taka tora jest nauczana przez Mojżesza i spisana jako Pwt 1–32.

Sposób rozmieszczenia odniesień dotyczących aktu zapisu (zastoso-
wanych oddzielnie do poszczególnych elementów „Księgi”) może świad-
czyć o rozciągniętym w czasie procesie opracowywania i dołączania treści. 
Zastanawia też zjawisko „pozostawienia” bez takich uwag redakcyjnych 
(włączających do sefer ha-tora) drugiej z pieśni końcowych, tzw. błogosła-
wieństwa Mojżesza; rozdz. 33). Daje to efekt, jakby rozdziały 33–34 były 
już poza „zasadniczą” sefer ha-tora (por. 2.4.1.). W konsekwencji powstaje 
fenomen jak gdyby „księgi w księdze”589 . 

Analizując fenomen od strony warsztatu pisarskiego, można przyjąć, że 
kolejny pisarz łączący całą kompozycję z poetyckim „błogosławieństwem 
Mojżesza”, nie zastosował elementu opracowania stosowanego przez je-
go poprzednika – w postaci odniesienia w narracji do aktu zapisu z strony 
Mojżesza. 

2.4.5. funkcje i cele „księgi” tory w deuteronomium

Podobnie jak inne dokumenty piśmienne – czy to list rozwodowy, czy 
tablice przymierza – „Księga” tory także posiada swoje funkcje w religijnej 
kulturze Izraela. W Deuteronomium ukazane są różne czynności z sefer ha-
tora, a także nakazywane są pewne praktyki i zwyczaje z nią związane.

Analizowany był już związek sefer ha-tora z Deuteronomium. Zakła-
dam, że przedstawiane czynności i funkcje powiązane z „Księgą” tory (do 

587 Por. M. weinfeld, Deuteronomy and Deuteronomic School, s. 244-280, 298-305;  
R . jasnos, Dydaktyczny charakter biblijnej księgi, s. 81-94.
588 F . garcía lópez, hr'AT tôrāh, k. 607-610.
589 Por. J.P. sonnet, The Book within the Book. Writing in Deuteronomy (BibInt Series 14), 
Leiden – New York – Koeln 1997.
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której pisarz odwołuje się także poprzez zwroty: „słowa tej tory”; „słowa 
tej «księgi»”; „ta oto tora”; por. wyżej 2.4.4.) dotyczą Deuteronomium, 
nawet jeśli należy przyjąć jej wczesną wersję, która może nie posiadać nie-
których elementów znanych z kanonicznej postaci Księgi Powtórzonego 
Prawa590 . 

Relacje o dokonaniu zapisu i przekazaniu sefer ha-tora wskazują rów-
nież na cele, jakim służyć ma tekst. Powstanie sefer ha-tora wiąże się 
z osobami Boga i Mojżesza. Narracja Deuteronomium przedstawia – jako 
podstawową przyczynę Mojżeszowego pośredniczenia i w dalszej konse-
kwencji zapisu tory – problem lęku ludu zgromadzonego pod górą, gdzie 
„spośród ognia” przemawiał Jhwh. Na prośbę ludzi i za akceptacją Jhwh 
(5,4-31) Mojżesz zostaje pośrednikiem Bożego prawa-nauki dla ludu Izra-
ela: Idź i powiedz im: Wróćcie do swoich namiotów! A ty zostań tutaj ze 
Mną. Ja ci powiem wszystkie moje przykazania, ustawy i wyroki (twcm, 
~yqx, ~yjpXm), jakich masz ich nauczyć, aby je pełnili w ziemi, którą Ja im 
daję na własność (5,30-31). Pełnomocnictwo Mojżesza zostało powtórzone 
(por. 6,1). Określona została też kwestia statusu prorockiego Mojżesza (por. 
18,15-20). Podejmują ją także ostatnie wersy zamykające Deuteronomium: 
Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał 
Jhwh twarzą w twarz (34,10; por. w. 11-12).

Wykonanie zapisu i zdeponowanie „Księgi” tory przez Mojżesza zre-
lacjonowane jest w Deuteronomium dwukrotnie, za każdym razem te dwa 
akty – dokonanie zapisu i przekazanie „Księgi” w depozyt – są przedsta-
wione razem. Za pierwszym razem dowiadujemy się także, że oprócz ka-
płanów-lewitów depozytariuszami są wszyscy starsi Izraela: I napisał Moj-
żesz to prawo, dał je kapłanom, synom Lewiego, noszącym Arkę Przymierza 
Jhwh i wszystkim starszym Izraela (31,9). Druga relacja wskazuje miej-
sce przechowywania sefer ha-tora – ma on spocząć obok Arki Przymierza 
Jhwh, Boga waszego (31,26). Miejsce to wydaje co najmniej dwuznaczne. 
Najprostszym wydawałoby się bowiem włożyć sefer do arki, wraz z tabli-
cami. Czy sefer ha-tora posiadała inny status? Czy też może – przechodząc 
na poziom historii redakcji – wskazuje to na połączenie dwóch tradycji? 
Problem relacji między tablicami i sefer ha-tora zostanie rozwinięty w na-
stępnym punkcie.

Pierwsza funkcja sefer ha-tora ma charakter liturgiczny. „Księga” tory 
ma być odczytywana, głoszona arq Izraelowi na zgromadzeniu. W tym ce-

590 Kwestia procesu opracowywania Deuteronomium będzie podejmowana w dalszych pod-
punktach oraz w Cz. III.
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lu zebrani mają zostać wszyscy, cały Izrael, mężczyźni, kobiety, dzieci i cu-
dzoziemcy. Miejsce zgromadzenia określone jest jako „miejsce, które On 
wybierze rxby” (31,11)591. Również czas został ustalony, będzie się to odby-
wało cyklicznie, co siedem lat, w roku darowania długów, w czasie święta 
Namiotów (31,10). Tak zorganizowane głoszenie tory wiąże się z formacją 
Izraela – aby słuchając, uczyli się bać Jhwh, Boga waszego, i przestrzegać 
pilnie wszystkich słów tej tory (31,12). 

Celem zapisu i przechowania sefer ha-tora jest świadectwo: Weźcie tę 
„Księgę” tory i połóżcie ją obok Arki Przymierza Jhwh, Boga waszego, 
a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek d[ (31,26). Deuterono-
mium odwołuje się stosunkowo często do świadków, co jest spójne z ideą 
przymierza, a świadkami podjętych przez naród zobowiązań przymierza są: 
pieśń Mojżesza zapowiadająca niewierność (31,19.21; por. 32,46), a nawet 
niebo i ziemia (4,26; 30,19; 31,28; dw[ w koniugacji hifil). Wielkie kamie-
nie z zapisem słów tory też pełnią taką funkcję. Sefer ha-tora ma w tym 
kontekście jednak znaczenie szczególne, zawiera bowiem istotne elementy 
przymierza, tradycje prawne jako konkretne zobowiązania, a ponadto ma 
służyć do przypominania i nauczania tego, czego nie tylko nie wolno zapo-
mnieć, ale co trzeba „wprowadzać w czyn” (por. 6,24; 7,12; 8,1 itd.). 

Wymieniano już wcześniej w punkcie dotyczącym rodzaju dokumentów 
i inskrypcji, czynności związane z sefer ha-tora – są to nakazywane prak-
tyki różnych zapisów-odpisów poświęconych słowom tory (tym słowom; 
tym prawom; itp.). Chodzi tu o zapis słów tory na pobielanych kamieniach 
w miejscu granicznym (27,2.4), o napisy na odrzwiach, bramach (por. 6,6- 
-7.12.17; 11,20), na przedmiotach umieszczonych na ciele – na ramieniu 
i na czole (11,18; 6,8). Zapisy te mają służyć pamięci i poważnemu trak-
towaniu (tj. realizacji) Bożych słów tory. Napisy umieszczane na bramach 
i na czole pełnią także funkcje ochronne592 . 

Osobno należy wskazać cele tory w odniesieniu do instytucji króla. 
Trzeba tu zauważyć dwie kwestie. Pierwsza, która wydaje się znacząca, to 
fakt, że to król jest wezwany do studiowania „Księgi” tory. Wyraża się to 
nakazem, aby intronizacja niosła z sobą obowiązek sporządzenia dla nowe-

591 Zwrot o wyborze przez Jhwh miejsca dla swego Imienia jest charakterystyczny dla 
Deuteronomium, używany wielokrotnie (por. 12,5.11.14.18.21.26; 14,23.24.25; 15,20; 
16,2.6.7.11.15.16; 17,8.10; 18,6; 26,2; 31,11), wiąże się z ideą tzw. centralizacji kultu; 
zob. R .E . Clements, The Deuteronomic Law of Centralization and the Catastrophe of 587 
B.C.E., w: J. Barton, D.J. reimer (ed.), After the Exile. Essays in Honour of Rex Mason, 
Macon, Georgia 1996, s. 14-15.
592 J.H. walton, V.H. matthews, M.W. Chavalas, Komentrz historyczno-kulturowy,  
s. 183.
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go króla kopi-odpisu „Księgi” tory. Król jest gwarantem utrzymywanego 
porządku wewnątrz kraju i pokoju w relacjach na zewnątrz. Jako gwarant 
porządku powinien, według Deuteronomium, dobrze znać prawo pocho-
dzące od Boga i co więcej sam powinien czuć się zobowiązany postanowie-
niami prawa (aby się nie wynosił w swym sercu nad braci; 17,20). 

Godna zauważenia jest też praktyka sporządzania kopii, a zatem po-
wielania, rozpowszechniania niezwykłego dokumentu. Samo zjawisko ko-
piowania tekstu było najwyraźniej znane, skoro Deuteronomium zastrzega, 
że kopię należy sporządzić z tekstu źródłowego (król ma sporządzić dla 
siebie dosłownie „kopię tej tory na sefer, przed obliczem kapłanów-lewi-
tów” 17,18, którzy, według Deuteronomium, byli powiernikami Mojżeszo-
wej „Księgi” tory 31,9.24-26). Świadomość usterek, jakie mogą się poja-
wić w trakcie kopiowania, a może także dbałość o wierność oryginałowi 
w kwestiach ewentualnych zmian, dopisków, każe wskazać tekst wiary-
godny, źródłowy593. Tekst sefer ha-tora zdeponowany u kapłanów-lewitów 
posiada zatem funkcje tekstu wzorcowego, służącego do sporządzania wia-
rygodnych odpisów. 

Tekst sefer ha-tora jest podstawą nauczania594 słów Jhwh. W kulturze 
piśmiennej początkowo teksty służyły wciąż przekazowi oralnemu. Jeżeli 
zapisywano ważny przekaz, to jednak główną funkcją takiego zapisu był 
przekaz ustny i nauka pamięciowa. Wskazałam już powyżej, że jednym 
z celów sporządzenia i zachowania sefer ha-tora jest zastosowanie litur-
giczne, związane pośrednio z formacją i prawno-religijną edukacją „całe-
go Izraela”. Przypomnę też, że sam przekaz Bożych praw Mojżeszowi na 
Synaju ma za cel nauczanie Izraela (por. 5,31). Do Bożego mandatu na 
nauczanie Izraela odwołuje się Mojżesz jeszcze w innych miejscach (por. 
4,5; 6,1). Deuteronomium ukazuje też nauczającego „tej tory” Mojżesza: 
za Jordanem, w kraju Moabu, począł Mojżesz wyjaśniać [rab] tę torę, mó-

593 Może w tym kontekście zastanawiać wzburzenie Jeremiasza, który oskarża pisarzy, cheł-
piących się, iż mają torę Jhwh, a tymczasem – w ocenie proroka – ich fałszywy stylus… 
w fałsz zamienił [torę] (por. Jr 8,8). Czy słowa Deuteronomium, nakazujące królowi sko-
rzystanie z wersji tekstu będącej w posiadaniu kapłanów-lewitów, mogą wskazywać na 
istnienie konfliktu w odniesieniu do wczesnej wersji sefer ha-tora? (por. P.C. CraiGie, P .H . 
kelley, J.F. drinkard, Jeremiah 1—26, ad locum). W innym miejscu Deuteronomium wy-
stępuje tzw. formuła kanonizacyjna: Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z te-
go nie odejmiecie, zachowując przykazania twcm Jhwh, Boga waszego… (4,2; por. 13,1). 
Według B.M. Levinsona, tzw. formuła kanonu pojawia się w Biblii w kontekście literatury 
mądrościowej (Koh 3,14; 12,12-13; por. Syr 42,21; Ap 22,18-19); B.M. levinson, „You 
Must Not Add Anything”, s. 6. 
594 Na temat elementów procesu nauczania w Księdze Powtórzonego Prawa zob. R. jasnos, 
Dydaktyczny charakter biblijnej księgi, s. 81-94.
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wiąc… (1,5). A teraz, Izraelu, słuchaj ustaw [~yqx] i wyroków [~yjpXm], 
które uczę was wypełniać (4,1). Nie zbaczaj od słów595, które ja ci dzisiaj 
obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo… (28,14). 

Użyty hebrajski czasownik [rab] w koniugacji piel znaczy „czynić wyraź-
nym”596. Stosuje go tylko Deuteronomium, w dwóch miejscach (por. 27,8). 
Ponieważ czasownik wiąże się z akadyjskim ba’ûru – „dowód”; bu’’ūru – 
„dowieść, udowodnić, składać dowody”, toteż część przekładów skłania 
się do tłumaczenia czasownika przez: „wyjaśniać”, „tłumaczyć”. Biblia Ty-
siąclecia bierze po uwagę drugie użycie w Deuteronomium tego samego 
czasownika w odniesieniu do kamiennych bloków – na których prawo ma 
zostać zapisane „wyraźnie” – i tłumaczy działalność Mojżesza jako „wpaja-
nie” prawa. Obydwie czynności realizują cele w ramach nauczania597 .

Sam Mojżesz nakazuje nie tylko przyjąć naukę tej tory, ale także prze-
kazać i przekazywać ją z pokolenia na pokolenie: Weźcie sobie do serca 
te wszystkie słowa, które ja wam dzisiaj ogłaszam, nakażcie waszym dzie-
ciom pilnie strzec wszystkich słów tej tory (32,46). Niech pozostaną w twym 
sercu te słowa598, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, bę-
dziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać 
i wstając ze snu (6,6-7; por. 31,13). 

Nauczanie w oparciu o zapis sefer ha-tora jest w Deuteronomium wy-
eksponowane. Sama czynność przywoływana jest bardzo często i trzeba 
podkreślić, że w Deuteronomium szerokie zastosowanie posiada czasow-
nik „nauczać” lāmad599, gdy tymczasem wcale nie ma go w pozostałych 
księgach Pięcioksięgu600 . 

Zarysowany w Deuteronomium proces nauczania jest zakrojony na sze-
roką, można powiedzieć, że na narodową skalę. Przede wszystkim Moj-
żesz naucza Izraela, ale również czyni szereg kroków, aby po jego śmierci  
(„w ziemi, do której idą”) zorganizowane było dalsze nauczanie „tej tory” 
i to począwszy od króla, który ma sobie sporządzić kopię tory i ją studio-

595 Według G. Braulika, termin debārîm oznacza w tym kontekście torę; por. G. Braulik, 
Die Ausdruecke fuer „Gesetz”, s. 49.
596 Por . L . koehler, W. BauMgartner, Lexicon, s. 105.
597 Według A.D.H. Mayesa, te wstępne słowa mają za cel zatrzeć wrażenie, że spisana for-
ma prawa pojawia się dopiero po osiedleniu w Kanaanie – por. 27,8; por. A.D.H. mayes, 
Deuteronomy, s. 116.
598 Według G. Braulika, termin debārîm oznacza w tym kontekście całą torę Mojżesza, czyli 
część parenetyczną oraz „kodeks”; por. G. Braulik, Die Ausdruecke fuer „Gesetz”, s. 49.
599 dml, qal: uczyć się, wprawiać się; piel: ćwiczyć, wprawiać, uczyć, przyzwyczajać; por. 
BDB, s. 540. 
600 Por. Pwt 4,1.5.10.14; 5,1.31; 6,1; 11,19; 14,23; 17,19; 18,9; 20,18; 31,12.13.19.22.
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wać (por. 17,18-19), po najmłodszych – syna każdego Izraelity, którego 
ojciec ma obowiązek nauczać go w każdej porze dnia i w każdym miej-
scu (por. 6,4-9; 11,19; por. 31,13). Poza tym indywidualnym nauczaniem, 
za zorganizowaną edukację całego zgromadzenia (wszystkich Izraelitów) 
w kontekście kultycznym odpowiedzialnością zostali obarczeni kapłani- 
-lewici i starsi (por. 31,9-13). 

Mojżesz naucza tory i naucza, jak nauczać jej innych, synów. Nie zawsze 
jednak można dokładnie określić, do jakich praktyk odnoszą się jego słowa. 
Czy oświadczenie: Patrz! Kładę przed tobą dziś życie i dobro, śmierć i zło 
(30,15; por. 11,26; 30,1.19;) wypowiedziane w kontekście słów: Słowo to601 
jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, abyś je czynił 
(30,14) wiąże się z jakimś rytuałem? symboliczną czynnością?602 Co ozna-
cza zwrot: kładę $ynpl yttn przed tobą? Czy chodzi o jakąś czynność albo 
gest z użyciem sefer ha-tora? 

2.4.6. relacje między „księgą” tory i kamiennymi tablicami 
w przekazie deuteronomium 

Przeciętny czytelnik Biblii, zapytany o Boże prawo w Starym Testamen-
cie, odparłby że zostało zapisane na kamiennych tablicach na górze Synaj 
(Horeb) i przekazane Mojżeszowi, aby go nauczał. Ale przyglądając się 
bliżej tej kwestii, można dostrzec, że jest ona bardziej złożona. Najbardziej 
wymownym tego znakiem jest polecenie Mojżesza, aby umieścić sefer ha-
tora obok arki przymierza (por. 31,26) – tej samej arki, w której, zgodnie 
z poleceniem Boga, umieszczone zostały kamienne tablice. 

Tablice kamienne ~ynba twxl nazywane są też tablicami przymierza603 
tyrbh txwl/ txl (9,9.11.15), zgodnie z ukazanym, w innym miejscu, ich 
związkiem z przymierzem: Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał 
wam pełnić Dziesięć Słów i napisał je na dwóch kamiennych tablicach 
(4,13). Zawartość tablic określona jest jako aśeret ha-debārîm, które tłuma-
czy się albo dosłownie jako „Dziesięć Słów”, albo – interpretując w kon-
tekście prawnym – jako „dziesięć przykazań”. Jest to zgodne z przekazem 

601 Według G. Braulika, termin dābār oznacza w tym kontekście całą torę Mojżesza, czyli 
część parenetyczną oraz „kodeks”; por. G. Braulik, Die Ausdruecke fuer „Gesetz”, s. 49.
602 Czy spożycie zwoju przez Ezechiela (Ez 2,8–3,3) albo picie gorzkiej wody ze spłukany-
mi literami (Lb 5,23-24) może być podstawą do przypuszczeń, iż Izraelici sprawowali jakiś 
podobny rytuał ze słowami tory? 
603 Por. 1.3.1.
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Deuteronomium, według którego Bóg zawarł przymierze na Horebie mó-
wiąc do ludu „z ognia” i wypowiadając właśnie ów krótki zbiór zakazów 
i nakazów („zacytowanych” w ramach narracji; por. 5,2-4). A On mówił: 
Ja jestem Jhwh, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. Nie uczynisz sobie 
posągu ani żadnego obrazu […] (5,5-8; por. w. 9-21). 

Synopsa narracji o powstawaniu tablic

W kontekście pytania o relację między tablicami a sefer ha-tora intere-
sująca będzie synoptyczna analiza czterech fragmentów Deuteronomium 
dotyczących powstawania Bożych tablic. Nie piszę o perykopach ani jed-
nostkach, gdyż specyfika tekstu Księgi Powtórzonego Prawa sprawia, iż 
niezmiernie trudno wydzielić z niej takie integralne odrębne jednostki. 
Analizie synoptycznej poddane będą jedynie wybrane elementy przekazu, 
które nawiązują do siebie na różnym poziomie opracowania tekstu, two-
rząc ponadjednostkowe struktury czytelne dopiero w szerszej perspekty-
wie księgi. Dlatego wydzielenie jednostek o wyraźnym początku i końcu 
z takiego splotu tematów i wątków często, jeśli nie jest niemożliwe, to jest 
uwarunkowane założeniami. 

Analizie poddane zostały cztery fragmenty, z których każdy zawiera 
stwierdzenie o zapisie dokonanym przez Boga Jhwh na kamiennych tabli-
cach, które (stwierdzenie) ujęte jest w szerszym kontekście narracyjnym: 

Tabela 7. Synoptyczne porównanie czterech fragmentów Pwt o zapisie na kamien-
nych tablicach

charakte- 
rystyczne 
elementy
struktury 
i motywy

A) 4,10-38 B) 5,2–6,25 C) 9,8-21 D) 10,1–11,21 

motyw 1 – objawienie 
Jhwh 
na Horebie

– Jhwh zawarł 
przymierze 
na Horebie

– niewierność 
Izraela w czasie 
pobytu 
Mojżesza 
na górze

– „wyciosaj sobie dwie tablice” 
drugie tablice

motyw 2 [*zapis na 
tablicach*]
nakaz 
pełnienia 10 

[*zapis na 
tablicach*]
5,22

[*rozbicie 
tablic*]
9,9-11.17

[*zapis na tablicach 
„pismem jak poprzednio”*]
10,1-5
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motyw 3

motyw 4

debārîm jako 
równoznaczny 
z deklaracją 
przymierza 
4,13

nakaz Jhwh 
nauczania 
Izraela ustaw 
i wyroków 
(~yqx 
i ~yjpXm)
4,14

– Izrael 
słyszał głos 
Boży z ognia 
i żyje 4,32-33

– Izrael słyszał 
głos Boży 
z ognia i żyje, 
ale boi się 
umrzeć, więc 
prosi Mojżesza 
o pośrednictwo; 
Jhwh zleca 
Mojżeszowi 
pośrednictwo 
5,5.23-31

wprowadzenie 
do tory – 6,1

„nauka dla 
syna” – 6,3-9

– Jhwh chce 
wytępić Izraela, 
Mojżesz leży 
przed Jhwh 
40 dni
 9,8.13-14.18-
20

– śmierć Aarona, wybór Eleazara 
i pokolenia Lewiego; 
40 dni wstawiennictwa za lud;
„Wstań, idź na czele ludu”… 
10,6.8-10

„A teraz, Izraelu, czego żąda od 
ciebie Jhwh” – jako 
wprowadzenie 
do tory – 10,12

„nauka dla syna” 
– 11,18-21

tablice t . kamienne t . kamienne t . kamienne
t. przymierza 
(3x)

t. pisane 
palcem Bożym

t . kamienne
t. przymierza

t. podobne do pierwszych

prawa na 
tablicach

aśeret ha-
debārîm 

ha-debārîm
– przytoczony 
cały dekalog;
na końcu 
formuła: 
„niczego nie 
dodając”

ha-debārîm aśeret ha-debārîm

dodatkowe 
szczególne 
słowa, 
zwroty, 
motywy

40 dni i nocy 
w poście, aby 
dostać tablice; 
drugie 40 dni 
Mojżesz leży 
przed Jhwh za 
grzech Izraela

Arka z drzewa akacjowego;
Mojżesz sam obrabia kamienne 
tablice
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Analiza czterech fragmentów tekstu ukazała liczne i to zasadnicze po-
dobieństwa. Elementem łączącym te fragmenty jest góra Horeb – narracja 
każdego wiąże się z górą albo odbywa się na tej górze. We wszystkich re-
lacjach występują Jhwh, Mojżesz i naród, przy czym narratorem jest Moj-
żesz, który występuje w pierwszej osobie. Ważnym motywem, występują-
cym w każdej z relacji, jest motyw niebezpieczeństwa śmierci dla narodu 
ze strony Jhwh, najpierw z powodu uczestnictwa w objawieniu, później 
z powodu sprzeniewierzenia się zawartemu z Jhwh przymierzu. 

Analiza struktury czterech fragmentów pokazuje, że tworzą one pew-
ną całość w ramach deuteronomicznego przekazu. Widać to w kompozy-
cji, która wykazuje podobne elementy struktury, motywy, które powracają 
w tym samym miejscu narracji w kolejnych fragmentach A., B., C. i D. po to, 
aby zarazem rozwinąć wątek (np. A: Izrael wobec objawiającego się Boga;  
B: jego lęk o życie – odpowiedzią pośrednictwo Mojżesza; C: niewierność 
Izraela i Boży zamiar wytępienia Izraela – reakcja wstawiennictwa Mojże-
sza; D: wstawiennictwo wysłuchane). Podobnie można zobaczyć rozwój 
– w ramach kolejnych czterech relacji A., B., C. i D. – szczególnie intere-
sującego mnie wątku dotyczącego zapisu przez Boga słów i przekazania 
tablic. Najpierw Mojżesz jako narrator (A) relacjonuje, że Jhwh zadekla-
rował (dgn; 4,13) przymierze i nakazał pełnić aśeret ha-debārîm, po czym 
zapisał je na dwóch kamiennych tablicach. W kolejnej relacji (B) przytacza 
owe Boże debārîm, po czym stwierdza, że te właśnie słowa wyrzekł Jhwh, 
„niczego nie dodając” i zapisał na dwóch kamiennych tablicach oraz dał je 
Mojżeszowi. Trzecia relacja (C) rozwija wątek przekazania tablic: w celu 
ich otrzymania Mojżesz musi wejść na górę i przebywać tam 40 dni i nocy 
bez chleba i wody – aby w tym kontekście przedstawić dramat niewierności 
Izraela i rozbicia tablic przez Mojżesza. Czwarta relacja (D) jest kluczowa 
i wprowadza więcej szczegółów dotyczących sporządzenia tablic. Kamien-
ne płyty ma przygotować dla Boga Mojżesz (a także akacjową skrzynię, 
o której wcześniej nie było mowy). Mojżesz stwierdza, że Jhwh „napisał 
na tablicach pismem jak poprzednio, aśeret ha-debārîm”, dodaje, że są to te 
same słowa, „które były na tablicach pierwszych” (10,2).

Można zauważyć specyficzną dynamikę prowadzenia narracji. W każ-
dej z tych czterech narracji mamy do czynienia z pewną całością narracyj-
ną. Każda z tych czterech relacji jest w pewien sposób skończona. Zarazem 
jednak każda następna relacja (z tych czterech) rozpoczyna od nawiąza-
nia do poprzedniej i jakby dopowiedzenia istotnego elementu, za każdym 
razem podjęty i poszerzony zostaje jeden wątek z poprzedniej relacji. Co 
najciekawsze, wątek ten zostaje rozwinięty w taki sposób, że w jego świetle 
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zmienia się zasadnicza wymowa wcześniejszej relacji! Pierwsza narracja 
o Bożych słowach i zapisanych tablicach (A) kończy się refleksją o nie-
słychanym wydarzeniu objawienia się Boga całemu narodowi: Czy słyszał 
jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? (4,33). Ale 
już druga narracja (B), mimo iż powtarza zasadniczą tezę: Twarzą w twarz 
mówił Jhwh z wami na górze spośród ognia (5,4), to rozwija ją w taki spo-
sób, iż okazuje się, że naród bał się płonącej góry i głosu z ognia (Czemu te-
raz mamy umrzeć? 5,25) i wystąpił do Mojżesza z prośbą o pośredniczenie 
między Bogiem a nimi (5,27). W ramach drugiej narracji dowiadujemy się 
też, że Bóg tablice dał Mojżeszowi (5,22). Narracja trzecia (C) rozwija ten 
właśnie wątek, ale okazuje się, że wcześniejsze krótkie stwierdzenie faktu 
„i dał mi je” yla ~ntyw zamienia się w długą i dramatyczną historię. Jest 
to historia 40 dni i nocy na górze bez chleba i wody, historia dramatyczna, 
bo Jhwh, dając na koniec Mojżeszowi tablice, jednocześnie ogłasza mu fakt 
sprzeniewierzenia (txX 9,12 – dosł. „zepsucia”, „zniszczenia”) się narodu 
i zapowiada jego zniszczenie (dmX 9,14 – dosł. „unicestwienie”; fonetycz-
ne podobieństwo słów podkreśla ich związek w narracji)604. Mojżesz rozbi-
ja tablice na oczach ludu i leży przed Jhwh kolejne 40 dni i nocy, bojąc się 
o naród w obliczu gniewu Boga. Narracja czwarta (D) dotyczy ponownego 
przekazania Mojżeszowi tablic, rozwinięte zostają wątki dotyczące szcze-
gółów – to Mojżesz ma obrobić kamienie, przygotowując tablice, ponadto 
przygotuje też akacjową skrzynię, w której tablice będą nosić lewici. 

Zastanawia taki sposób prowadzenia dyskursu teologicznego. Nasuwa 
się również pytanie o warsztat literacki pisarzy biblijnych605. Może trzeba 
zapytać także o ustne techniki nauczania. Niewykluczone, że na taki sposób 
budowania relacji wpływ mają także oralne techniki przekazu tradycji. 

Rozwój tradycji

Deuteronomium nie mówi nic o poleceniu spisania tory, mówi natomiast 
o nakazie nauczania Izraela ustaw, wyroków, przykazań (~yqx, ~yjpXm, 
twcm) czy „tej tory” (4,5.14; 5,31; 6,1) oraz o tym, że Mojżesz naucza (por. 
4,1-2.) albo daje lub ogłasza, nakazuje (hwc) je Izraelitom (por. 4,2.8.44-45; 
5,1; 6,6). Można powiedzieć, że prawie cała Księga Powtórzonego Prawa 
przepełniona jest Mojżeszowym nauczaniem tory .

604 Bunt przeciw Jhwh, określany jako „zepsucie” narodu, spotyka się z Bożym zamia-
rem „zniszczenia” go; por. W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 117. Obydwa czasowniki są  
b. popularne w Deuteronomium; por. A.D.H. mayes, Deuteronomy, s. 199. 
605 Techniki powtórzeń, jako jeden z elementów sztuki biblijnej narracji, analizuje: R. alter, 
The Art of Biblical Narrative, New York 1981, s. 88-113.
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Oprócz Dziesięciu Słów Jhwh zapisanych na kamiennych tablicach, 
w Deuteronomium występują, powtarzane jakby obok, a czasem równole-
gle, inne prawne nakazy: ustawy, wyroki, przykazania (~yqx, ~yjpXm, twcm), 
„cała ta tora”. Według deuteronomicznego przekazu, zostały one wypowie-
dziane przez Jhwh „tym samym” głosem z ognia do Mojżesza – gdy lud 
wystraszony Bożym głosem poprosił o Mojżeszowe pośrednictwo (5,5.27-
-31). Autor relacjonuje Boże przemawianie z góry w taki sposób, że trudno 
odróżnić, kiedy Jhwh miał wypowiadać Dziesięć Słów, a kiedy inne prawa 
(tj. ustawy, wyroki, przykazania, całą torę). 

Analizując relacje między sefer ha-tora i kamiennymi tablicami, można 
dostrzec rozwój tradycji dotyczący przekazu Bożych słów. Drugi z analizo-
wanych wyżej – w ramach synopsy – fragmentów, wprowadzając motyw 
lęku ludzi i prośby o pośrednictwo kierowane do Mojżesza, czyni miejsce 
na dalsze objawienie słów Bożych ludowi, już nie wprost, ale za pośred-
nictwem słów i nauczania Mojżeszowego: A ty zostań tutaj ze Mną. Ja ci 
powiem wszystkie moje przykazania, ustawy i wyroki (twcm, ~yqx, ~yjpXm), 
jakich masz ich nauczyć, aby je pełnili w ziemi, którą Ja im daję na wła-
sność (5,31). W tym też kontekście znajduje się wprowadzenie (jedno z kil-
ku zawartych w Deuteronomium; por. 1,5; 4,8.44; 11,8; 12,1) do Bożego 
przykazania, ustaw i wyroków (hwcm, ~yqx, ~yjpXm; 6,1; por. podobne wpro-
wadzenie po przekazaniu drugich tablic 10,12-13). W pierwszym z anali-
zowanych w ramach synopsy fragmentów, dotyczących przekazania tablic, 
znajduje się oświadczenie Mojżesza, że Bóg, wypowiadając Dziesięć Słów 
aśeret ha-debārîm, nakazał mu ponadto nauczać Izraela Bożych ustaw i wy-
roków (~yqx, ~yjpXm; 4,14). 

Jeśli chodzi zatem o źródło praw, to pochodzą one wszystkie z Bożych 
ust, z objawienia na górze. Różnią je jednak czas i okoliczności zapisu. 
aśeret ha-debārîm na tablicach zapisuje Jhwh, na górze objawienia, gdy 
tymczasem pozostałe prawa, „całą tę torę” zapisuje Mojżesz, w sefer, dużo 
później. Jeśli oprzeć się na narracji Deuteronomium, to tablice pisał Bóg 
na górze Horeb po wyjściu z Egiptu, a torę spisał Mojżesz przed śmiercią, 
w Moabie, mając 120 lat, po długim czasie czterdziestoletniej wędrówki 
z góry Horeb przez pustynię (1,2-5; 34,7). 

Dopiero teraz „słowa stają się księgą” (31,9)606. Jak zauważa Jean-Pierre 
Sonnet, deuteronomiczne wymaganie, aby król po intronizacji sporządził 

606 I . Cairns, Word and presence. A Commentary on the Book of Deuteronomy, Grand Rap-
ids, MI 1992, s. 279. Jak pisze A.D.H. Mayes, wyraźne stwierdzenie, że Mojżesz zapisał 
torę stanowi nieunikniony rozwój jego roli jako głosiciela tory. Stwierdzenie to bowiem 
jest wprowadzeniem do polecenia odczytywania co siedem lat „księgi” tory; A.D.H. may-
es, Deuteronomy, s. 375; S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 263.
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sobie kopię sefer ha-tora (17,18 – pierwsze odniesienie do tory zapisanej 
w sefer), dopiero teraz doczekało się warunku umożliwiającego jego reali-
zację – powstaje sefer ha-tora607. „Materialność” powstałej sefer ha-tora od 
razu jest bardzo wyraźna – określają ją nacisk na zabezpieczenie „Księgi” 
tory, przekazanie w depozyt kapłanom-lewitom608 . 

Jak zauważa Jean-Pierre Sonnet tylko w Pwt 31,26 spisana tora znajduje 
się w relacji do arki – i zawartych w niej tablic. Jakie jest znaczenie wyra-
żenia takiej zależności? Składając „Księgę” tory w depozyt obok arki, Moj-
żesz naśladuje tym aktem Boga – Jego akt przekazania tablic do złożenia 
w arce609. Arka zawierająca Dziesięć Słów otrzymała miano arki przymie-
rza. Ale, jak zauważa Ian Cairns, odkąd obok spoczywa sefer ha-tora, to 
właśnie tora staje się synonimem przymierza610. Zatem tora została skoja-
rzona z przymierzem nie tylko poprzez naukę Mojżesza, ale także poprzez 
symboliczny akt złożenia jej obok arki przymierza z tablicami będącymi 
jego świadectwem.

Jak dekalog może być jednak oddzielony od tory, skoro jest jego czę-
ścią? – pyta Eckart Otto611. I. Cairns uważa, że takie umieszczenie dekalogu 
i „kodeksu” obok siebie może wskazywać na intencję przyjęcia zasadniczej 
jedności obydwu, gdzie dekalog jest sumą „kodeksu”, a „kodeks” rozwinię-
ciem dekalogu612. E. Otto uważa, że poprzez wskazanie na Mojżeszowego 
ducha mądrości (por. Pwt 34,9-10) pisarz deuteronomiczny ukazuje czas 
Mojżesza jako czas objawienia przykazań Bożych613. Ponieważ tora jest 
„echem” głosu Jhwh z góry Horeb, jest zatem związana z relacją przymie-
rza. A w formie spisanej otrzymuje szczególną, odrębną tożsamość. Według 
autora, ta myśl stanowi późny element deuteronomicznej teologii i buduje 
fundament późniejszej żydowskiej i chrześcijańskiej idei Pism świętych614 . 

607 J.-P. sonnet, The Book Within the Book, s. 163. 
608 Tamże, s. 163.
609 Co więcej, można dostrzec paralelę między drugim zapisem przez Jhwh Dziesięciu Słów 
na kamiennych tablicach a Mojżeszowym „drugim” zapisem słów tory (na drodze uzupeł-
nienia); por. tamże, s. 165.
610 I . Cairns, Word and presence, s. 272.
611 E . otto, Die Tora als Buch. Ein Schluessel zum Schriftverstaendnis der Hebraeischen 
Bibel, ZAR 13(2007), s. 285.
612 Jako jego autorytatywna interpretacja i aplikacja; por. C.T. BeGG, Tablets of the Law, 
w: ABD, vol. 6, s. 304; tenże, The Tables (Deut X) and the Lawbook (Deut XXXI), VT 
33(1983), s. 96-97.
613 E . otto, Die Tora als Buch, s. 297.
614 Por . I . Cairns, Word and presence, s. 277; E. nielsen, Deuteronomium (HAT I/6), Tu-
ebingen 1995, s. 279. 
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Połączenie przekazów („redakcja”)

Powstaje pytanie, czy taką odmienność w przekazie zawartości tablic 
(Dziesięciu Słów) i w przekazie tory należy tłumaczyć jedynie na pozio-
mie redakcyjnego procesu połączenia odrębnych tradycji i wypływających 
stąd różnic w zapisie, czy też celowemu rozróżnieniu między tymi dwoma 
zbiorami praw?

Niektóre miejsca deuteronomicznego przekazu mogłyby świadczyć 
o połączeniu dwóch tradycji na poziomie redakcji, na przykład wersety 
4,13-14: Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć 
Słów i napisał je na dwóch tablicach kamiennych. W tym czasie rozkazał mi 
Jhwh uczyć was wyroków (~yjpXm) i ustaw (~yqx), byście je pełnili w kraju, 
do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie. 

W rozdziale 5. autor ukazuje nawet, że już w trakcie zawierania przy-
mierza Mojżesz pośredniczył w przekazywaniu słów Bożych (por. 5,2.4-5). 
Wersety 4-5 wydają się jednak niespójne – mówią o bezpośrednim obja-
wieniu, ale zaraz potem o Mojżeszowym pośrednictwie (hwhy rbd ~ynpb ~ynp 
~km[ – twarzą w twarz mówił Jhwh z wami; por . ~kynybw hwhy-!yb dm[ ykna 
awhh t[b – ja stałem między Jhwh a wami w tym czasie, aby wam oznajmić 
słowa Jhwh). Już w dalszych wersetach pisarz najwyraźniej połączył dwie 
tradycje, które również wydają się bardziej spójne (lud słyszał głos Boga, 
ale ocenia, że już dłużej nie może go słuchać, pozostając przy życiu; por. 
5,24-26). Czytając, ma się wrażenie, że chodzi o to samo przekazywane 
prawo, ale przeprowadzając analizę, można dostrzec, że są tu dwa odręb-
ne przekazy – najpierw wysłuchane przez lud Dziesięć Słów, zapisanych 
na tablicach, następnie inne słowa, których nauczać będzie odtąd Mojżesz 
w roli Bożego proroka (por. 5,22-31). Dodatkowym argumentem za połą-
czeniem redakcyjnym (na piśmie) dwóch tradycji może być fakt, że dopiero 
i jedynie rozdziały 28–30 odnoszą się do treści „zapisanych” w sefer ha-to-
ra (por. 28,58.61; 29,19.20.26; 30,10)! A chociaż sama ha-tora (określona 
także innymi zwrotami o znaczeniu synonimicznym; por. 2.4.4.) występuje 
również w innych miejscach Deuteronomium, to jednak nigdzie tam nie 
ma odniesienia ani do zapisu w „księdze”, ani w ogóle do „księgi” (sefer) 
w odniesieniu do tory (jak w 31,9.19.22.24615).

Trzeba zauważyć, iż w Deuteronomium odzwierciedlone zostało swoiste 
poszerzenie zakresu treści przymierza. W ramach narracji Deuteronomium 
pierwsze zerwanie przymierza było związane z zapisanymi na tablicach 

615 Wyjątek stanowi – później włączony – nakaz sporządzenia kopi tory dla króla zawarty 
w kodeksie; por. 17,18.
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Dziesięcioma Słowami (por. 4,13), a tablice jako świadectwo przymierza 
zostały rozbite na znak jego zerwania. Tymczasem zawarte w Deuterono-
mium zapowiedzi przyszłej niewierności odnoszą się już nie tylko do Dzie-
sięciu Słów, ale do całej sefer ha-tora, która w ramach przymierza musi być 
przestrzegana (por. 30,10; 31,9). Potwierdzenie takiego szerokiego zakresu 
obowiązujących praw przymierza nastąpiło bowiem w ramach tak zwane-
go przymierza moabskiego616 (por. 26,17-19; 28,69; 29,20; 31,26), którego 
zawarcie jest uzasadnione faktem nastania drugiego pokolenia617. Można 
zatem dostrzec w tekście Deuteronomium, dokonujący się na drodze pi-
semnego procesu, rozwój tradycji i przekazu dotyczących Bożych Słów, 
przykazań, ustaw i wyroków, „całej tej tory”. 

Można zatem mówić o dwóch odrębnych narracjach w ramach Deute-
ronomium, dotyczących z jednej strony Bożego zapisu na tablicach (rozdz. 
4–5 oraz 9–10), a z drugiej Mojżeszowego zapisu całej tory (rozdz. 31)618 . 
Można stąd wyciągnąć wniosek, że tekst Deuteronomium świadczy o po-
łączeniu dwóch narracji (rozdz. 4–5; 9–10 oraz 28–31) i dwóch tradycji, 
jednej dotyczącej Dziesięciu Słów Jhwh zapisanych „palcem Bożym”, 
a drugiej o torze Jhwh, przekazanej Izraelowi, w ramach przymierza, za po-
średnictwem Mojżesza, który jej nauczał, a przed śmiercią zapisał wszyst-
kie jej słowa w sefer . 

Odmienna funkcja tablic i „Księgi” tory

Analizując kwestię odmienności i odrębności w przekazie Dziesięciu 
Słów i w przekazie tory, warto zapytać, czy należy tłumaczyć je jedynie na 
poziomie procesu rozwoju tradycji oraz literackiego (redakcyjnego) opra-
cowania? Inne uzasadnienie różnic (w deuteronomicznej tradycji o prze-
kazaniu z jednej strony Dziesięciu Słów, a z drugiej – tory) może wyni-
kać z odmiennych przesłanek związanych z funkcjonowaniem tych dwóch 
przekazów. Ustna tradycja nauczanej przez Mojżesza tory, zapisana zostaje 
dopiero w obliczu jego śmierci, wobec niebezpieczeństwa jej zapomnienia, 
a celem zapisu jest jej dalsze głoszenie poprzez głośne odczytywanie „do 
uszu” Izraela (por. 31,9-13)619. Można dostrzec tu pewną analogię do pro-

616 Według E. Bosshard-Nepustil, nastąpiło „poszerzenie” zakresu prawa przymierza (por. 
połączenie tradycji, które można dostrzec analizując wersety: 5,1-22.23-31.32n; 4,13n; 
31,26); por. E . Bosshard-nepustil, Der schreibende Gott, s. 10. 
617 Por . E . otto, Die Tora als Buch, s. 298.
618 Por. tabela nr 6. Podmiot piszący w Deuteronomium .
619 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 267-268.
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cesu powstawania „księgi” prorockiej. Tymczasem zapis dokonany przez 
Boga na kamiennych tablicach ma inny charakter, jest „równoczesny” z za-
wartym przymierzem, staje się jego dokumentem i świadectwem jako „ta-
blice przymierza”. Jednak jako „świadectwo” mają odrębną funkcję i nie 
służą do nauki i odczytywania, ale do poświadczania. 

Na podstawie Deuteronomium (a także innych tradycji) można zauwa-
żyć charakterystyczne „rozdzielenie” funkcji dwóch zapisów dokumentują-
cych Boże słowa objawienia na górze – kamiennych tablic i sefer ha-tora . 
Tablice przymierza spoczywają w arce i nie służą do żadnych czynności 
związanych z odczytem czy odpisem, natomiast tora służy nieustannie – 
jest nauczana, sporządza się z niej odpisy, jest podstawą utrwalonych na 
wielkich kamieniach, na górze Garizim, praw (co potwierdza tradycja z Joz 
8,32), jej słowa są powielane i noszone w różnej formie na ciele (na ręce, na 
czole), to „Księga” tory, a nie tablice służą do liturgicznego odczytywania 
słów Jhwh. Gdy tymczasem tablice kamienne, nazywane tablicami przy-
mierza i zawierające Dziesięć Słów spoczywają, noszone przez lewitów, 
w arce. Stają się przedmiotem o charakterze kultycznym, ale nie mają za-
stosowania w żadnych czynnościach związanych z odczytywaniem zapisu 
na nich620. G.J. Venema uważa, że obiekt, jakim jest arka, odgrywa w deute-
ronomicznej narracji istotną rolę dla zrozumienia słów „Księgi” tory . Arka 
ma za cel ukrywać i chronić tablice, gdy tymczasem dostęp do Bożych słów 
przymierza następuje za pośrednictwem „Księgi” tory621 .

Sama arka występuje często w innych księgach, i stanowi w nich znak 
i uobecnienie Jhwh, jako taka służy do kontaktu z Jhwh, „radzenia się Bo-
ga” (por. Wj 25,22; Joz 7,6; Sdz 20,27; 1Sm 3,3-4). Jest przedmiotem kultu 
(Kpł 16,2; Joz 8,32; 2Sm 6,17; 7,2; 2Krn 8,11), rodzajem Bożego tronu 
(por. 1Sm 4,4), ale służy też do celów militarnych (por. 1Sm 4,3.6-7), do 
skutecznej ofensywy (Lb 10,35; Joz 3,10-11; 6,8.11). Nigdzie jednak nie 
wspomina się żadnych czynności związanych z tablicami, nawet same ta-
blice wspominane są, jako zawartość arki, niezwykle rzadko (Wj 25,21; 
40,20; Pwt 10,5; 1Krl 8,9; 2Krn 5,10), co kontrastuje z licznymi odniesie-
niami do czynności i wydarzeń z samą arką622 . 

620 Por . A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 379.
621 Por. G.J. venema, Reading Scripture in the Old Testament. Deuteronomy 9-10; 31 – 2 
Kings 22-23 – Jeremiah 36 – Nehemiah 8 (OTS 48), Leiden – Boston 2004, s. 45.
622 Przenoszenie, „udział” w walkach i podboju ziemi (Joz 3–4; 6; 1Sm 4,3), zdobycie arki 
przez Filistynów (1Sm 4,11), „padanie” Dagana przed arką (1Sm 5,3-4), historia zarazy 
i odesłanie arki z darami (1Sm 5–6), porażenie śmiercią Uzzy dotykającego arki (2Sm 
6,6-7) oraz ludzi z Bet-Szemesz zaglądających do arki (1Sm 6,19), sprowadzenie arki 
do Miasta Dawidowego przez Dawida (2Sm 6,12-17), decyzja budowy świątyni dla arki  
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W ramach podsumowania dotyczącego tablic i „księgi”, stwierdzić moż-
na, że Deuteronomium świadczy o istnieniu dwóch koncepcji spisanego do-
kumentu o statusie Bożego objawienia. Jeden z nich, kamienne tablice, ma-
ją charakter Bożego objawienia w formie zapisu. Drugi stanowi „Księga” 
tory spisana przez Mojżesza, która jest owocem objawienia zapośredniczo-
nego przez słowo męża Bożego i proroka. Obydwa dokumenty połączono 
na poziomie relacji o przekazie Bożych słów przymierza. Zarazem tradycja 
biblijna zachowała wyraźną odmienność i rozdzielność obu niezwykłych 
dokumentów, z których każdy łączy się z odmiennymi tradycjami w ra-
mach kolejnych ksiąg biblijnych623 – przedstawiających niezwykłe losy arki 
zawierającej tablice z jednej strony, a z drugiej – dalsze dzieje Mojżeszowej 
„Księgi” tory . 

2.4.7. „księga” tory i kamienne tablice w księdze Wyjścia

Poza przekazem Deuteronomium również Księga Wyjścia zawiera re-
lację o objawieniu na górze Synaj (której w Deuteronomium odpowiada 
góra Horeb), w ramach której mowa jest o zapisie Bożych słów zarówno na 
dwóch kamiennych tablicach, jak i w „księdze”. 

Pytanie o zależności między obiema księgami nie znajduje łatwej odpo-
wiedzi. Przekaz Księgi Wyjścia wydaje się być pod niektórymi względami 
bardziej dopracowany, ujednolicony i rozwinięty w porównaniu z przeka-
zem Deuteronomium, pomimo iż w porządku chronologicznym to Deute-
ronomium ukazuje czasy późniejsze i tradycyjnie przypisywano mu raczej 
zależność od Księgi Wyjścia. Norbert Lohfink uważa, że Deuteronomium 
jest zależne od Exodusu, ponieważ opowiadanie o Horebie w Deuterono-
mium zakłada, że czytelnik zna tekst Wj 32–34. Mojżesz odwołuje się tu 
tylko zdawkowo do szeroko przedstawionych w Exodusie wydarzeń, jak 
sporządzenie złotego cielca (por. Pwt 9,12; jakby zakładał znajomość tej 
tradycji u swoich czytelników), nie przywołuje roli Aarona. Ale niektórzy 
wskazują na odwrotną zależność. Janusz Lemański, analizując cechy kom-
pozycji Wj 19–20, przedstawia możliwość, iż „Redaktor Księgi Wyjścia, 

(2Sm 7,2), instalacja w świątyni przez Salomona (1Krl 8,1-10) – ukazują rozwój bogatych 
tradycji związanych z arką jako przedmiotem kultu. 
623 E. Bosshard-Nepustil wskazuje w tym kontekście na dwie oddzielne tradycje, jedna 
związana z arką i z Namiotem Spotkania, następnie z świątynią, druga tradycja skupiona na 
„księdze” tory prowadzi do rozumienia Pięcioksięgu jako tory; por. E. Bosshard-nepustil, 
Der schreibende Gott, s. 12.
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komponując perykopę synajską, mógł […] mieć przed oczyma tradycję 
znaną z Księgi Powtórzonego Prawa”624. R.E. Clements porównuje treść 
Dziesięciu Przykazań (Dziesięciu Słów, dekalogu) w wersjach z obu ksiąg 
(Pwt 5,6-21 i Wj 20,2-17) i dochodzi do wniosku, że pod pewnymi wzglę-
dami wersja Deuteronomium jest starsza od wersji z Księgi Wyjścia625 . 
Również E.W. Nicholson uważa, że tradycja o Dekalogu nadanym przez 
Boga była najpierw włączona do Deuteronomium, dopiero później przenie-
siono ją stąd do Księgi Przymierza w Księdze Wyjścia626 . 

Zależności między Księgą Wyjścia i Deuteronomium wydają się być 
bardziej złożone niż tylko proste następstwo, dotyczące i historycznej kolej-
ności wydarzeń, i historii redakcji, bowiem sam proces powstawania trady-
cji i pism biblijnych jest złożony627 i nie można go przestawiać jako jedno-
razowego aktu literackiego. Rozciągnięty w czasie proces opracowywania 
pisemnego przekazu ksiąg biblijnych Wyjścia i Deuteronomium odbywał 
się wprawdzie oddzielnie, ale nie zupełnie bez wpływów. Stąd można odna-
leźć zarówno treści i motywy rozwinięte (do pewnego stopnia) niezależnie, 
jak i będące pod wpływem wybranych elementów drugiej z dwóch tradycji. 
Według Norberta Lohfinka, można mówić o zależnościach intertekstual-
nych obu ksiąg biblijnych628 . 

Pierwszy element porównania tradycji obu ksiąg będzie dotyczył potrój-
nej relacji Jhwh – naród – Mojżesz, ukazanej w kontekście objawienia na 
Horebie-Synaju. W kilku fragmentach Deuteronomium (por. analiza synop-
tyczna czterech fragmentów) sposób przedstawienia relacji między Jhwh, 

624 J. leMański, Księga Wyjścia, s. 436.
625 R .E . Clements, Deuteronomy (OT Guides), Sheffield 1989, s. 44. Inni uważają trady-Inni uważają trady-
cyjnie, że Deuteronomium „powtarza” dekalog z Księgi Wyjścia, wprowadzając pewne 
różnice zwł. w drugiej części; por. S.R. driver, A Critical and Exegetical Commentary on 
Deuteronomy (ICC 5), Edinburgh 1951, s. 84; G. von rad, Deuteronomy. A Commentary, 
Townbridge – Wiltshire 1984, s. 56; J.H. tiGay, Deuteronomy. The Traditional Hebrew 
Text with the New JPS Translation Commentary (The JPS Torah Commentary), Philadel-
phia – Jerusalem 1996, s. 62. R.E. Clements wskazuje na wcześniejsze (od redakcji biblij-R.E. Clements wskazuje na wcześniejsze (od redakcji biblij-
nych ksiąg Wj i Pwt) pochodzenie „praw” dekalogu i ich etyczny, a nie prawny charakter;  
por. tamże.
626 E.W. niCholson, The Decalogue as the Direct Address of God, VT 27(1977) 422-433. 
627 Studium badające korespondencję między prawnymi zbiorami, zwł. między zbiorem 
Deuteronomium i Kodeksem Świętości (Kpł 17–26), prowadzi do wniosku, że Kodeks 
Świętości jest zależny zarówno od Kodeksu Przymierza, jak i deuteronomicznego. Ponadto 
można przyjąć, że opracowujący Kodeks Świętości posługiwali się metodą literackiej rewi-
zji; J. staCkert, Rewriting the Tora, s. VII.
628 N. lohfink, Deuteronomium 9,1–10,11 und Exodus 32–34. Zu Endtextstruktur, Intertex-
tualitaet, Schichtung und Abhaengigkeiten, w: N. lohfink, Studien zum Deuteronomium 
und zur deuteronomistischen Literatur, Bd. V (SBAB 38), Stuttgart 2005, s. 168.
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ludem i Mojżeszem wskazuje na jej rozwój. Za pierwszym razem Bóg uka-
zany jest jako mówiący bezpośrednio do ludu, dopiero po tym doświadcze-
niu pojawia się problem pośrednictwa. Z całości przekazu deuteronomicz-
nego wynikałoby, że lud usłyszał najpierw Dziesięć Słów Jhwh, następnie 
bojąc się słuchać dalej, poprosił Mojżesza o mediację. Tymczasem, według 
narracji w Księdze Wyjścia, od początku Jhwh zapowiada Mojżeszowi, 
że to do niego będzie przemawiał, a lud, słysząc to, powinien uwierzyć 
Mojżeszowi: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku (!n[h b[b), aby lud 
słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze (Wj 19,9). 
Ale w Deuteronomium analogiczna zapowiedź wskazuje na inny cel obja-
wienia się Jhwh ludowi: Zgromadź mi lud, niech usłyszą Moje słowa, aby 
nauczyli się Mnie bać (Pwt 4,10). Można wnioskować, że Wj 19,9 rozwija 
teologię roli Mojżesza. Widać to również, analizując tekst dalej – po wy-
powiedzianych słowach dekalogu (które dopiero w późniejszej jednostce 
Wj 34,28 określone są jako Dziesięć Słów) – narrator wskazuje na strach 
ludu, który zwraca się do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy słuchać. 
A Bóg niech nie przemawia do nas, żebyśmy nie umarli! (Wj 20,19). Słowa 
te wydają się wykraczać poza wcześniejszą zapowiedź, zgodnie z którą lud 
miał „tylko” słyszeć629, że Jhwh rozmawia z Mojżeszem. Zarazem realizują 
cel (por. Wj 20,20) – lud usłyszał słowa Jhwh, przejął się i poprosił o dal- 
sze pośrednictwo Mojżesza. W Księdze Wyjścia przedstawiona relacja 
Jhwh – naród, zapośredniczona przez mediację Mojżesza, wydaje się bar-
dziej rozwinięta.

Po słowach dekalogu i krótkiej relacji z wymiany zdań Mojżesza z lu-
dem (Wj 20,18-21) w przekazie Księgi Wyjścia następuje dalszy ciąg obja-
wianych Mojżeszowi przez Jhwh praw (por. Wj 20,22–23,33). Sprawia to, 
że prawa z tablic i dalsze prawa są wypowiadane razem, w jednym ciągu, 
stanowią niejako całość, gdy tymczasem w Deuteronomium najpierw de-
kalog był spisany przez Jhwh, a następnie pozostałe Boże nakazy prze-
kazane Mojżeszowi tylko ustnie, aby ich nauczał. I w tej kwestii przekaz 
Exodusu wydaje się być bardziej ujednolicony, gdy tymczasem tradycja 
deuteronomiczna ukazuje dwa różne akty objawienia – jeden dotyczy ta-
blic, konsekwencją drugiego jest powstanie sefer ha-tora. Tekst Deutero-
nomium nie przedstawia też od razu w dalszej kolejności „kodeksu”, jako 
dalszych objawionych Mojżeszowi słów Jhwh, lecz pouczenia, wezwania, 

629 W następnym wersecie Mojżesz wyjaśnia ludowi, że nie potrzebuje się obawiać o życie, 
i niemal zachęca do dalszego słuchania Jhwh; por. J.I. durhaM, Exodus (WBC 3), Dallas, 
Texas 1987, ad locum.
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relacje z przeszłości i zapowiedzi Mojżesza (rozdz. 6–11). Zbiór „kodeksu” 
deuteronomicznego następuje dopiero po tych Mojżeszowych naukach – 
w efekcie powstaje wrażenie oddzielenia dekalogu i „kodeksu” jako treści 
dwóch odrębnych objawień. 

Różnice w przekazie Exodusu i Deuteronomium dotyczą też przed-
stawionego czasu i okoliczności powstania tablic z zapisem oraz zapisu 
w sefer. Z Exodusu najpierw dowiadujemy się, że Mojżesz wyliczył (rpsyw) 
ludowi wszystkie słowa Jhwh i wszystkie wyroki [~yjpXm], po czym spisał 
wszystkie słowa Jhwh (Wj 24,3-4). Następnie, już w ramach rytuału zawie-
rania przymierza, Mojżesz czyta głośno ludowi „Księgę” przymierza sēfer 
ha-berît (Wj 24,7)! Zatem „księga” ta, według Księgi Wyjścia, powstałaby 
„od razu”, w ramach przygotowań do zawarcia przymierza, a nie jak przed-
stawia to Deuteronomium przed śmiercią Mojżesza (sefer ha-tora; por. 
29,20; 31,9.24.26). I w tym punkcie Księga Wyjścia wydaje się zawierać 
przekaz późniejszy, bardziej ujednolicający i łączący różne tradycje.

Zgodnie z relacją Księgi Wyjścia po zakończonych uroczystościach, 
związanych z przymierzem, Jhwh ponownie wzywa Mojżesza do siebie 
na górę, gdzie ma mu przekazać tablice kamienne, tę torę i to przykazanie 
(hwcmhw hrwth; por. Wj 24,12). Fragment ten można uznać za nową jednost-
kę. Rozpoczyna się ona od zwrotu Rzekł Jhwh do Mojżesza: wstąp do mnie 
na górę…, podczas gdy wcześniejsze wersety opisują uroczystości zawie-
rania przymierza właśnie na górze. Powstaje zatem wrażenie niespójności, 
wersety, począwszy od 24,12, zostały włączone do szerszej relacji. 

Określenie ha-tôrāh mogłoby wskazywać na spisaną „Księgę” tory (por. 
Pwt 4,8.44; 27,3.8; 29,28; 31,9.11; 32,46). Ale powstaje kolejna niespój-
ność, na poziomie czasu spisywania treści objawienia – Mojżesz „już” na-
pisał sēfer ha-berît630. Sumując informacje zawarte w przekazie Exodusu, 
można byłoby rozwiązać problem, zakładając, że Mojżesz spisał sēfer ha-
berît, natomiast Jhwh napisał dwie kamienne tablice i sēfer ha-tôrāh! 

Inna interpretacja, szukająca logicznej spójności, nakazywałaby wie-
dzieć w terminie ha-tora nie tyle „księgę”, co odniesienie do tablic. W kon-
sekwencji należałoby szukać znaku równości między kamiennymi tablicami 
oraz hrwth i hwcmh, których zawartość można byłoby określić terminami „to 
pouczenie” i „to przykazanie”. Tak interpretuje tekst i wyjaśnia zawiłość 
Janusz Lemański631. Wówczas, w dalszej konsekwencji należałoby przyjąć, 
iż Mojżesz spisał dokument przymierza sēfer ha-berît, natomiast Jhwh ka-

630 Tamże.
631 J. leMański, Księga Wyjścia, s. 520-521.
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mienne tablice, na których znalazło się przykazanie i pouczenie (hwcmh 
i hrwth). Jednak cechy tekstu pozwalają rozpoznać technikę pisemnego 
rozwijania tradycji, jaką stosuje biblijny pisarz (jeden z wielu pracujących 
nad tekstem). Po pierwsze, werset otwiera nową myśl i to niezbyt spój-
nie (por. w. 11 i 12632) – po zakończonych obrzędach zawarcia przymierza 
Mojżesz dowiaduje się, że otrzyma kamienne tablice, torę i przykazanie ze 
wskazaniem celu Bożego zapisu: aby ich pouczyć (24,12). Po drugie, okre-
ślenie ha-tôrāh jest terminem charakterystycznym, występuje w różnych 
tradycjach Biblii hebrajskiej, w różnych zwrotach i zwykle odnosi się do 
„Księgi” tory, po trzecie, różne terminy prawne (tu: hwcmh) stosowane 
są wielokrotnie w odniesieniu do tory jako sefer (np. w Deuteronomium)  
natomiast nie są stosowane do zawartości kamiennych tablic (która jest 
określana tylko zwrotem Dziesięć Słów633). Można stąd wyprowadzić 
wniosek, że według przekazu Exodusu Jhwh daje i tablice, i sefer ha-tora 
(sēfer ha-berît Wj 24,3-4; por. wyżej). Mogłoby to być świadectwo połą-
czenia na poziomie zapisu tradycji przymierza i tradycji objawienia tory 
(osobnej; por. Wj 24,12)634. Ale może nie trzeba szukać na siłę logicznej 
spójności wszystkich elementów spisanej tradycji. Warto jednak podkre-
ślić, że pisarz najwyraźniej pracował nad kształtowaną na piśmie tradycją, 
zapewne będącą w pewnym kontakcie z opracowywaną równolegle trady-
cją deuteronomiczną. 

Dalsze rozdziały Exodusu zawierają przepisy i szczegółowe instruk-
cje dotyczące budowy przybytku, jego wyposażenia i sprawowania kultu 
(rozdz. 25–31). W ramach wyposażenia przybytku opisana zostaje szcze-
gółowo budowa akacjowej skrzyni pokrytej złotem, i nakrytej przebłagal-
nią z cherubami. Tu po raz pierwszy wymieniona jest nazwa świadectwo 
w odniesieniu do opisanych później tablic kamiennych – mają one zo-
stać złożone w arce (I włożysz do arki świadectwo td[h, które dam tobie;  
Wj 25,16; por. w. 21), która otrzymuje nazwę arki świadectwa twd[h !wra 
(Wj 26,33; por. 25,22; 30,6.26). Arka zawierająca świadectwo, umiesz-
czona w przybytku, ma natomiast służyć jako miejsce spotkania Mojżesza 

632 Werset 12. rozpoczyna się poleceniem Jhwh, aby Mojżesz wszedł na górę, chociaż po-
przedni werset ukazuje go wraz z innymi na górze właśnie. Jak zauważa J. Lemański: 
„Mojżesz wchodzi na górę co najmniej trzy razy (ww. 13. 15. 18), co pozwala sądzić, że 
perykopa była uzupełniana”; tamże, s. 520.
633 Również inna hipoteza, którą przywołuje J. Lemański – iż tora oznacza tu dekalog, z po-
wyższych powodów, wydaje się być nieuzasadniona; por. tamże, s. 521. 
634 Zgodnie z klasyfikacją fragmentów tekstu w oparciu o teorię czterech źródeł, w. 12-15a 
miałyby należeć do źródła J, ale koncepcje tego, jak tłumaczyć wpływy różnych tradycji na 
przekaz Exodusu mogą być bardzo różne; zob. tamże, s. 519.
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z Jhwh w celu konsultowania nakazów powierzonych Izraelowi (Wj 25, 
21-22; por. 34,32). 

Dłuższy przekaz kultycznych instrukcji kończy informacja narratora, 
że (po tej długiej rozmowie) Jhwh dał Mojżeszowi dwie tablice świadec-
twa (td[h txl), tablice kamienne, napisane palcem Bożym (Wj 31,18). 
Dalsza relacja, dotycząca rozbicia tablic, wnosi jeszcze do ich opisu dal-
sze szczegóły: a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej 
i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym (~yhla hX[m), a pismo 
na nich było pismem Boga (~yhla btkm), wyrytym (twrx) na tablicach  
(Wj 32,15-16). 

W dalszej relacji, dotyczącej zniszczenia pierwszych tablic i sporzą-
dzenia drugich, występuje istotna różnica w przekazie obu analizowanych 
ksiąg. Różnica ta dotyczy wykonawcy. Według Księgi Wyjścia, jest nim już 
nie Jhwh, ale Mojżesz. Jak uważa Erich Bosshard-Nepustil, według Księgi 
Wyjścia, drugie tablice nie posiadają już takiego statusu jak pierwsze635 . 
Według przekazu Exodusu, Jhwh wprawdzie zapowiada, że zapisze po-
nownie słowa, jednak dalsze wersety wyraźnie wskazują na Mojżesza jako 
piszącego: Jhwh rzekł do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia 
jak te pierwsze, a na tych tablicach Ja wypiszę (ytbtkw)636 znów słowa, ja-
kie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś (Wj 34,1; por. w. 4). I był 
tam [Mojżesz] z Jhwh czterdzieści dni i czterdzieści nocy, chleba nie jadł 
i wody nie pił, i na napisał na tablicach słowa przymierza – Dziesięć Słów  
(Wj 34,28). Tablice mają charakter świadectwa przymierza (por. 34,29) 
i zarazem otrzymują tytuł Dziesięć Słów ~yrbdh trX[637 . 

Zbierając spostrzeżenia z krótkiej analizy relacji Księgi Wyjścia doty-
czącej objawienia i przekazania Bożych słów – porównanej z relacją w wer-
sji Deuteronomium – trzeba wskazać na kilka kwestii. Po pierwsze, przekaz 
Exodusu wydaje się być pod pewnymi względami bardziej ujednolicony 
i rozwinięty. Od początku wskazuje na Mojżesza jako pośrednika między 
Jhwh a ludem niemającym bezpośredniego dostępu do Boga (podkreśla 
go dodatkowo wyznaczona granica u podnóża góry; por. 19,12.23-24). To 
pośrednictwo rozciąga się także na czynność dokonania zapisu Dziesięciu 
Słów Jhwh! Chociaż pierwsze tablice były dziełem Boga (Wj 32,16), to 

635 E . Bosshard-nepustil, Der schreibende Gott, s. 9.
636 Czasownik btk koniugacja qal, waw + perfekt, 1. os. l.p. , r.ż./m. 
Tłumacz w starszych wydaniach Biblii Tysiąclecia zmieniał oryginalny tekst i zamiast „wy-
piszę” tłumaczył „wypisz”, by w ten sposób ujednolicić przekaz wersetów 1. i 28.
637 Zwrot Dziesięć Słów w Wj 34,28 traktowany jest przez wielu za glosę deuteronomi-
styczną; por. J. leMański, Księga Wyjścia, s. 643; Pojawia się on jeszcze tylko w Deutero-
nomium (Pwt 4,13 i 10,4).
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jednak te, z którymi Izrael ostatecznie odszedł spod góry objawienia stano-
wiły już „tylko” dzieło Mojżesza. Tablice te wykonane zostały na polecenie 
(Wj 34,27), według wskazówek i w obecności Jhwh – co z kolei podkreślo-
ne zostało stygmatem promieniującej twarzy Mojżesza schodzącego z góry 
z tablicami (por. Wj 34,29; lęk i posłuszeństwo wobec Jhwh przeniesione 
zostają na Mojżesza przekazującego Boże polecenia; por. w. 30-32). Arka 
została opisana – dokładnie, ze szczegółami technicznymi – jeszcze przed 
przekazaniem pierwszych tablic, w kontekście rozwiniętego opisu kultu 
i detali dotyczących wykonania sprzętów. Tymczasem przekaz Deuterono-
mium nie interesuje się szczegółami wykonania arki ani samą arką, rozwija 
natomiast całą relację, poszerzając ją o elementy parenetyczne. Można za-
tem mówić o dwóch rozwiniętych odrębnie przekazach. 

Pozostaje zapytać osobno o „Księgę” spisaną przez Mojżesza i jej re-
lację do kamiennych tablic. Tutaj zachodzi najwięcej różnic w przekazach 
Exodusu i Deuteronomium. Różnice przedstawia schematycznie tabela. 

Tabela 8. Porównanie elementów biblijnego przekazu dotyczących zapisów: „księ-
gi” i tablic

Exodus Deuteronomium
nazwa

autorstwo- 
-wykonanie

czas powstania

miejsce 
przechowywania

a) sēfer ha-berît 
[wymieniona tylko 1x]
b) dwie tablice, tablice 
kamienne, tablice świadectwa

pierwsze tablice (rozbite) 
zapisuje Jhwh, drugie tablice 
i „Księgę” przymierza zapisuje 
Mojżesz 

„Księga” przymierza – po 
objawieniu słów na górze Synaj, 
posłużyła do zawarcia tam 
przymierza 

tablice w arce świadectwa 
nakrytej przebłagalnią 
z cherubami – 
w przybytku

a) sēfer ha-tôrāh; ha-sēfer; ha-
tôrāh (jako synonimy)
b) dwie tablice, tablice kamienne, 
tablice przymierza

tablice (pierwsze i drugie) 
zapisuje Jhwh
„Księgę” tory zapisuje Mojżesz

„Księga” tory – przed śmiercią 
Mojżesza, w ziemi Moabu

tablice w arce przymierza; 
„Księga” tory obok arki –  
pod opieką noszących ją  
lewitów 

Po pierwsze, „księga”, którą spisuje Mojżesz, nazwana jest „Księgą” 
przymierza sēfer ha-berît i wymieniona jest tylko jeden raz. Inny jest też 
czas zapisu „księgi”, powstaje ona zaraz po wysłuchaniu słów Jhwh, przed 
samym zawarciem przymierza na Synaju, gdyż to z niej właśnie Mojżesz 
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odczytuje ludowi słowa przymierza w ramach rytuału jego zawierania  
(Wj 24,7). Znaczące jest, że w Exodus nie wspomina się już nigdzie o sēfer 
ha-berît ani o żadnym innym sefer. Nie ma mowy o jego przechowywaniu, 
nic nie wiadomo o jego statusie ani o dalszych losach. Księga Wyjścia sku-
pia się natomiast na tablicach, które pełnić zaczynają nadzwyczajną rolę 
w kulcie i w kontaktach z Jhwh – stanowią „miejsce” spotkań. Tymczasem 
Deuteronomium koncentruje się na sēfer ha-tôrāh – to właśnie „Księga” 
tory zaczyna odgrywać niezwykłą rolę w relacji Izraela do Jhwh. Naucza-
nie z tej „Księgi” i przestrzeganie spisanej w niej tory stanowi o trwaniu 
w przymierzu z Bogiem. 

Na końcu trzeba zauważyć, że chociaż przekaz Exodusu wydaje się bar-
dziej rozwinięty pod względem treści kultycznych dotyczących przybytku, 
arki i tablic, to z drugiej strony Deuteronomium rozwija temat „Księgi” 
tory i roli Mojżesza w jej powstaniu i przekazaniu następnym pokoleniom. 
Zatem można mówić o dwóch tradycjach teologiczno-literackich, z których 
każda rozwija temat i eksponuje rolę jednego z dwóch spisanych świadectw 
objawienia i przymierza. Księga Wyjścia wskazuje tablice świadectwa jako 
najważniejsze i biorące udział w życiu religijnym i kontakcie z Bogiem, 
a sefer (sēfer ha-berît) zaledwie raz wspomina. Tymczasem Księga Powtó-
rzonego Prawa, chociaż poświęca sporo miejsca tablicom, to jednak w cen-
trum swej uwagi sytuuje sēfer ha-tôrāh . 



3. „księga” tory w pozostałych tradycjach 
biblii hebrajskiej 

Niełatwo ogarnąć wszystkie miejsca biblijne odnoszące się do „Księgi” 
tory, gdyż stosowane są różne inne terminy i zwroty na jej określenie. Już 
samo słowo tora może i często odnosi się do spisanego prawa (por. Pwt 
4,8.44; 29,28; 33,4; 2Krl 17,13; 21,8; Ne 8,9.13; Jr 2,8). Jednak częściej 
występuje ono (zwłaszcza w liczbie mnogiej) na określenie wyroczni ka-
płańskiej albo pojedynczego nakazu, instrukcji (por. Rdz 26,5; Wj 16,4.28; 
18,16.20; Lb 6,7.18; 7,1.7.18; i inne). Dlatego wyznacznikiem będzie dla 
mnie termin sēfer wskazujący na świadomość spisanego dokumentu i za-
akcentowanie tego w przekazie biblijnym. W analizie wezmę pod uwagę 
przede wszystkim te miejsca, w których zastosowano w odniesieniu do tory 
(i innych terminów prawnych) lub przymierza termin sēfer lub czasownik 
kātab. Pominę zatem wiele z tych tekstów, które nawiązują do treści prawa 
i przymierza, przekazanych przez Mojżesza na górze, w których jednak nie 
ma wyraźnej świadomości spisanej formy przekazu. 

Odwołania do „Księgi” czy zapisu tory albo „Księgi” przymierza znaj-
dują się – poza Księgami Wyjścia i Deuteronomium – także w księgach 
o charakterze historycznym, kontynuujących przekaz dotyczący dziejów 
Izraela: Księdze Jozuego, Księgach Królewskich i analogicznych do nich 
Księgach Kronik, a także w Księdze Ezdrasza i Księdze Nehemiasza. Po-
nadto, wśród ksiąg prorockich, takie odniesienia posiadają Księgi: Ozeasza, 
Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela.

3.1. księga jozuego

Księga Jozuego jest kolejną, w której mowa jest o sefer ha-tora. Jest ona 
narracyjną kontynuacją Deuteronomium. Znajduje się w niej kilka odwołań 
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i epizodów z odniesieniem do „księgi” nazywanej: sefer ha-tora (1,8; 8,34), 
„Księgą” tory Mojżesza hXm trwt rps (8,31; 23,6; por. 1,7) oraz „Księgą” 
tory Boga ~yhla trwt rps (24,26), a także bez użycia terminu sefer: trwt 
hXwm (8,32) lub ha-tora (8,34; 22,5). Występują zatem nowe – w stosunku 
do Deuteronomium – określenia sefer ha-tora wiążące ją z Mojżeszem lub 
z Bogiem (Elohim). 

Już pierwsze wersety Księgi Jozuego zawierają słowa Jhwh skierowane 
do Jozuego, są to słowa wezwania do podjęcia po Mojżeszu misji wprowa-
dzenia ludu do ziemi, zapewnienia o wspieraniu oraz wezwania do wier-
ności torze Mojżesza: Niech ta „Księga” tory nie oddala się od twych ust: 
rozważaj638 ją wt tyghw dniem i nocą, abyś przestrzegał by spełniać wszystko, 
co jest w niej zapisane (Joz 1,8).

W podobnym tonie zwraca się stary już Jozue u schyłku swej misji do 
zgromadzenia Izraelitów, w czasie, gdy ziemia została już podbita, podzie-
lona między pokolenia, a Jhwh użyczył Izraelitom pokoju ze strony wszyst-
kich wrogów (Joz 23,1). W zawartej w przedostatnim rozdziale księgi mo-
wie Jozuego – mającej charakter duchowego testamentu i przypominającej 
mowy Mojżesza z Deuteronomium – nakazuje on mężnie strzec i wypełniać 
wszystko, co napisane w „Księdze” tory Mojżesza (Joz 23,6; por. w. 1-16). 

Oprócz tych pouczeń i wezwań (na początku Księgi Jozuego – we-
zwania Jhwh do Jozuego, pod jej koniec – wezwania Jozuego do narodu) 
w Księdze Jozuego przedstawiono dwa wydarzenia z udziałem „Księgi” 
tory. Pierwszym z nich jest uroczystość na górze Ebal, po zwycięstwie nad 
miejscowością Aj. Jozue, kierując się zapisem w „Księdze” tory Mojżesza 
hXm trwt rps (por. Joz 8,31; Pwt 27,2-4), buduje ołtarz z kamieni nie cio-
sanych, pisze na kamieniach odpis tory Mojżesza [hXwm trwt hnXm], którą 
spisał przed obliczem synów Izraela (8,30-32). Następnie cały lud staje po 
dwóch stronach – góry Garizim i góry Ebal, a Jozue odczytuje [arq] wszyst-
kie słowa tory, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko to, co zapisano 
w „Księdze” tory (Joz 8,34). 

Drugie wydarzenie z udziałem „Księgi” tory ma charakter zaprzysięże-
nia ludu, a jego opis zamyka Księgę Jozuego. Jozue ponownie gromadzi 
wszystkie pokolenia i przywódców, tym razem w miejscowości Sychem 
(24,1). Tutaj stawia ich wobec wyboru, podobnie jak niegdyś Mojżesz 
w Moabie: wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć (Joz 24,15), a następ-
nie przypomina wymagania i wobec zdecydowanej postawy ludu dopełnia 

638 BDB, s. 211. Użyty czasownik – hgh w koniugacji qal – oznacza wypowiadać, wydawać 
z siebie różne dźwięki, ale także rozważać (monologować, mówić do siebie albo w sercu). 
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rytuał zawarcia przymierza. Zawarł Jozue przymierze z ludem w tym dniu 
i nadał mu ustawę i wyrok w Sychem. Zapisał Jozue te słowa w „Księdze” 
tory Boga (Joz 24,25-26a). 

Księga Jozuego odwołuje się zatem wielokrotnie do „Księgi” tory, 
z której właśnie dokonuje się odpis tory na kamieniach, natomiast do tablic 
przymierza nie czyni żadnej nawet aluzji. Arka przymierza występuje, ale 
przyjmuje charakter znaku sprawczej obecności Jhwh wśród Izraela zdo-
bywającego ziemię, a także staje się miejscem kontaktu z Jhwh (zgodnie 
z tradycją z Księgi Wyjścia 25,22; por. Lb 7,89)639 . 

3.2. księgi królewskie i księgi kronik

W Księgach Królewskich i w Księgach Kronik znajdują się różne odnie-
sienia do „Księgi” tory (także przy użyciu innych jej określeń), są to zarów-
no odwołania do całości „Księgi”, jak i do jej poszczególnych zapisów. Na-
wiązania do „Księgi” tory mają często charakter odsyłacza, ale są również 
narracje, w których sefer ha-tora znajduje się w centrum uwagi narratora. 

W Księgach Królewskich znajdują się odniesienia do zapisów „Księ-
gi” tory, jako normy postępowania królów izraelskich, które mają cha-
rakter okolicznościowego pouczenia i wezwania do przestrzegania ustaw, 
przykazań, wyroków (~yqx, twcm, ~yjpXm) zapisanych w „Księdze” tory 
(np. 1Krl 2,3 – testament Dawida dla Salomona; 2Krl 17,37 – mowa po 
upadku Samarii640). Poza tym znajdują się odwołania do zapisów prawa 
w odniesieniu do konkretnego przypadku (2Krl 14,6// 2Krn 25,4; 1Krl 2,3;  
2Krl 23,21.25). 

Takie odniesienia do zapisu tory albo do tory Mojżesza (ewentualnie 
„Księgi” przymierza; por. 2Krl 23,21) – w celu stwierdzenia lub podkreśle-
nia, że dane czyny (najczęściej króla!) zgodne są z jej zapisami albo wręcz, 
że spisana tora stała się ich inspiracją, wyznacznikiem i normą postępo-
wania – są częstsze w późniejszych księgach, w Księgach Kronik (a tak-
że omawianych dalej Dn, Ezd, Ne): 1Krn 16,40; 2Krn 23,18; 31,3; 34,21; 

639 Można powiedzieć, że arka bierze czynny udział w przeprawie przez Jordan i zdobyciu 
Jerycha (Joz 3,1–4,18: przeprawa przez Jordan, arka przymierza Pana całej ziemi [3,11] – 
#rah-lk !wda tyrbh !wra niesiona przez kapłanów lewitów rozdziela wody Jordanu; Joz 6,1-
-16.20: zdobycie Jerycha przy udziale arki Jhwh; Joz 7,6: po nieposłuszeństwie Izraela wobec 
Bożego polecenia i klęsce w walce Jozue ze starszymi leżą cały dzień przed arką Jhwh).
640 W tym przypadku narrator odwołuje się do tych ustaw, wyroków (~yqx, ~yjpXm) i tej 
tory, które zapisał Jhwh .
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35,12.26. Nierzadko dotyczą one rządów sprawiedliwego króla: Dawida 
czy Ezechiasza (1Krn 16,40 – por. 2Krn 23,18; 31,3). I tak na przykład Da-
wid organizuje porządek ofiar i służby przed Arką według wszystkiego, co 
napisano w torze Jhwh, którą On nakazał Izraelowi (1Krn 16,40). 

Takie stwierdzenie zgodności z zapisem tory wyrażone jest najczę-
ściej641 stałą formułą bwtkk, która pojawia się już w Księdze Jozuego (8,31), 
następnie w Księgach Królewskich (1Krl 2,3; 2Krl 14,6; 23,21), Księgach 
Kronik (1Krn 16,40; 2Krn 23,18; 25,4; 31,3; 35,12.26), Ezdrasza i Nehe-
miasza (por. niżej). 

Szczególne miejsce dla analizy rozwoju tradycji dotyczącej „Księgi” 
tory zajmuje relacja o odnalezieniu w świątyni, w czasach króla Jozja-
sza, sefer ha-tora i o konsekwencjach wynikających z tego wydarzenia  
(2Krl 22–23; por. 2Krn 34,1-33). Deuteronomistyczny opis rządów Jozja-
sza rozpoczyna się – po krótkim przedstawieniu osoby króla (2Krl 22,1-2) 
– od relacji o znalezieniu „Księgi”. Z kontekstu wynika, że trwał remont 
świątyni i potrzebne były środki na szeroko zakrojone prace. Król wysłał 
Szafana, noszącego tytuł rpsh (wyrażający urząd i stanowisko; Szafan na-
leżał do elity urzędników i doradców króla), do arcykapłana (lwdgh !hkh) 
Chilkiasza z poleceniem przygotowania pieniędzy, jakie zebrano w świąty-
ni od ludu (w. 4-6). W dopowiedzi na to polecenie arcykapłan obwieszcza 
Szafanowi: Znalazłem „Księgę” tory w świątyni Jhwh (w. 8). Jednocześnie 
Chilkiasz oddaje sefer ha-tora Szafanowi. 

I tu nasuwa się cały szereg pytań dotyczących z jednej strony biblijnego 
przekazu jako literackiej tradycji, z drugiej strony wydarzeń stojących za 
tym przekazem. Czy tekst bazuje na wydarzeniach642, czy jest tylko literac-
kim wyrazem promulgacji (albo może nawet „kanonizacji”) tekstu? Jeśli 
odnosi się do zaistniałych wydarzeń z udziałem sefer ha-tora, to czy „Księ-
ga” została zapomniana, a następnie odnaleziona, czy tylko ogłoszono ją 
jako znalezisko, jako odkrycie?

Zgodnie z dalszą relacją Drugiej Księgi Królewskiej sefer ha-tora zosta-
ła przyjęta, odniosła ogromny wpływ na decyzje młodego, gorliwego króla 
Jozjasza, a zwłaszcza na zorganizowaną pod jej wpływem reformę kultu. 

641 Rzadziej występują inne zwroty, por. 2Krl 22,13; 2Krn 34,21; Dn 9,13.
642 Uczeni poddają w wątpliwość, czy historia odnalezienia „księgi” tory ma walor historycz-
ny. Jako argument przywoływane są cechy opracowania, relacja jest sporządzona w sposób 
schematyczny, wygląda bardziej na legendę niż raport historyczny. T.R. Hobbs przypusz-
cza, że za tą historią stoi dworska kancelaria królestwa; Por. A.D.H. mayes, Deuterono-
my, s. 57; D. heniGe, Found But Not Lost. A Skeptical Note on the Document Discovered 
in the Temple under Josiah, JHS 7(2007), art. 1, www.jhsonline.org (dostęp 20.02.2010);  
T .R . hoBBs, 2 Kings (WBC 13), Dallas, Texas 1998, ad locum.
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Po zabraniu „Księgi” Szafan ją najpierw sam przeczytał, następnie rela-
cjonując sprawę królowi, odczytał mu też „Księgę”. Reakcja króla okazała 
się gwałtowna, ale można ją też odczytać jako gest rytualny643: Kiedy król 
usłyszał słowa „Księgi” tory (hrwth rps yrbd), rozdarł szaty (w. 11). Wy-
słał następnie grupę swoich urzędników-pisarzy z arcykapłanem, aby zapy-
tali Jhwh o dalsze losy osoby króla, o lud i o całą Judeę. Bo wielki gniew 
Jhwh zapłonął przeciwko nam z tego powodu, przodkowie nasi nie słuchali 
słów tej „Księgi” (hzh rpsh), by spełnić wszystko, co jest w niej napisane  
(bwtkh-lkk w. 13). Delegacja udała się w tym celu do Chuldy prorokini 
haybnh, która obwieściła zagładę, gniew i spełnienie wyroków księgi. Za-
powiedź miała się spełnić dopiero po rządach pobożnego Jozjasza. Według 
dalszej narracji, Jozjasz dokonał odnowienia przymierza z całym ludem 
i przeprowadził zakrojoną na dużą skalę akcję zniszczenia rozpowszech-
nionych kultów obcych bóstw, aby w czyn zamienić słowa tory, zapisane 
w księdze (rpsh-l[ ~ybtkh hrwth yrbd-ta), jaką znalazł Chilkiasz, kapłan 
świątyni Jhwh (2Krl 23,24). Niszcząc kult obcych bóstw, dokonał także 
centralizacji kultu, znosząc lub zabijając kapłanów pogańskich, a kapłanów 
z lokalnych sanktuariów gromadząc w Jerozolimie (por. 2Krl 23,5.8-9.19-
20). Ponadto król wznowił obchody święta paschy według tego, jak jest 
napisane w tej „księdze” przymierza – hzh tyrbh rps l[ bwtkk (2Krl 
23,21). Porównanie zapisów „kodeksu” deuteronomicznego z opisem prze-
prowadzonej reformy religijnej ukazuje szereg analogii644. Opis tej kultycz-
nej „rewolucji” deuteronomista kończy stwierdzeniem: Nie było przed nim 
króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Jhwh całym sercem, całą 
duszą i całą mocą – zgodnie z całą torą Mojżesza (hXm trwt lkk). I po nim 
już nie zjawił się taki jak on (2Krl 23,25). 

Odkąd Wilhelm M.L. De Wette opublikował swoją rozprawę doktor-
ską645, w której wskazał na związek Deuteronomium z „Księgą” odnale-
zioną w świątyni za Jozjasza, powstało wiele publikacji podejmujących ten 
temat646. Dyskusja nad perykopą o znalezieniu „Księgi” tory/przymierza 

643 W Księdze Jeremiasza narrator przedstawia króla i jego urzędników, którzy słuchają 
słów złorzeczących ze zwoju Jeremiasza i niszczą zwój. Narrator oczekiwałby, że zacho-
wają się, jak sprawiedliwy król Jozjasz; por. Jr 36,24: Nie wystraszyli się i nie rozdarli szat – 
król i wszyscy jego słudzy słyszący wszystkie te słowa .
644 Por. E.W. niCholson, Deuteronomy and Tradition, Philadelphia 1967, s. 3-4. 
645 W.M.L. De wette, Dissertatio critica, qua Deuteronomium a prioribus Pentateuchi li-
bris diversum, alius cuiusdam recentioris auctoris opus esse monstratur, Jena 1805, reprint 
Berlin 1806. 
646 Przegląd publikacji począwszy od XIX w. podaje E.W. niCholson, Deuteronomy and 
Tradition, s. 1-17.
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i problemami dotyczących interpretacji 2Krl 22–23 podejmowana jest na-
dal przez wielu biblistów647 . 

Geert Johan Venema, wskazuje na brak ciągłości w tradycji dotyczącej 
„Księgi” tory – w 2Krl 22 „Księga” pojawia się „znikąd”, nie ma też żad-
nego odniesienia do arki648. Krytyczny David Henige ma wątpliwości co do 
opisanych w 2Krl 23 realiów reformy i zastanawia się, czy w ogóle miała 
ona miejsce. Jak zauważa, niektórzy oceniają, że cała historia deuterono-
mistyczna jest późniejsza, a co za tym idzie epizod tak dla niej istotny – jak 
znalezienie „Księgi” tory i oparta na niej reforma – miałby charakter fabuły 
literackiej i pochodziłby z okresu powygnaniowego649 . 

Trudno jednak zupełnie zaprzeczyć całemu przekazowi z 2Krl 22–23 
i odrzucić istnienie oraz jakąkolwiek rolę „Księgi” tory w okresie króle-
stwa przedwygnaniowego. Prorok Jeremiasz – który krytykuje pisarzy za 
„fałszowanie” piórem tory Jhwh – świadczy w ten sposób także o tym, że 
sefer ha-tora była znana w okresie przedwygnaniowym jako objawienie 
Boże (por. Jr 8,8-9)650. Według Williama Schniedewinda, krytyka Jeremia-
sza dotyczyła nowej władzy i autorytetu, jakie z tekstem tory wiązali refor-
matorzy jozjańscy651 .

647 Zob. np. M. CoGan, A Slip of the Pen? On Josiah’s Action in Samaria (2 Kings 23:15-
-20), w: Ch. Cohen, A . huroVitz, S.M. paul (ed.), Sefer Moshe. The Moshe Weinfeld Ju-
bilee Volume. Studies in the Bible and the Ancient Near East, Qumran, and Post-Biblical 
Judaism, Winona Lake, IN 2004, s. 3-8; L.K.handy, Josiah in a New Light. Assyriology 
Touches the Reforming King, w: S.W. holloway (ed.), Orientalism, Assyriology and the Bi-
bel, Sheffield 2006, s. 415-435; A. sChenker, The Textgeschichte der Koenigsbuecher und 
ihre Konsequenzen fuer die Textgeschichte der hebraeischen Bible, illustriert am Beispiel 
von 2 Koen 23:1-3, w: A. lemaire (ed.), Congress Volume Leiden 2004, Leiden – Boston 
2006, s. 65-80; M. leuchter, Josiah’s Reform and Jeremiah’s Scroll. Historical Calamity 
and Prophetic Response (HBM 6), Sheffield 2006; L.A.S. monroe, A Pre-Exilic ‘Holi-
ness’ Substratum in the Deuteronomistic Account of Josiah’s Reform, w: M. leuchter (ed.), 
Scribes Before and After 587 BCA. A Conversation, JHS 7(2007), art. 10, www.jhsonline.
org (dostęp 25.11.2009); E. otto, A Hidden Truth Behind the Text or the Truth of the Text. 
At the Turning Point of Biblical Scholarship Two Hundred Years after De Wette’s Disserta-
tio critico exegetica, w: E. otto, Die Tora Studien zum Pentateuch. Gesammelte Schriften 
(BZAR 9), Wiesbaden 2009, s. 1-8.
648 G.J. venema, Reading Scripture in the Old Testament, s. 53.
649 D . heniGe, Found But Not Lost, s. 1-17.
650 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 225. Niektórzy opracowali schemat „rozwoju” 
Deuteronomium w oparciu o Jozjańską sefer ha-tora. Frank M. Cross uwzględnił dwie 
redakcje, przedwygnaniową Jozjańską oraz powygnaniową, „uzupełniającą” (interpretacja 
w świetle upadku); F.M. Cross, The Themes of the Book of Kings and the Structure of the 
Deuteronomistic History, w: F.M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic . Essays in the 
History of the Religion of Israel, Cambridge 1973, s. 274-289. 
651 W.M. sChniedewind, The Textualization of Torah in the Deuteronomic Tradition,  
w: E. otto, R . aChenBaCh (ed.), Das Deuteronomium zwischen Pentateuch und Deuterono-
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Niektórzy uważają, że chociaż opisane w 2Krl 22 wydarzenie odna-
lezienia sefer ha-tora nie musi być świadectwem odkrycia zapomnianej 
gdzieś w skarbcu „Księgi”, to przynajmniej jest świadkiem wydarzenia, 
które można nazwać promulgacją. „Księga” zostałaby „odkryta” w wymia-
rze polityczno-społecznym i religijnym. Takie wskazanie na odkrytą sefer 
ha-tora miałoby na celu obwieszczenia jej istnienia, jej starożytności i nie-
zwykłej proweniencji jako Bożej „Księgi” dla narodu, przekazanej i zapisa-
nej przez charyzmatycznego męża Bożego Mojżesza, stojącego u podstaw 
początków zorganizowanego państwa652 . 

Jedna z teorii głosi, że promulgacja „Księgi” wiąże się z ogłoszeniem 
przymierza z Jhwh jako alternatywy wobec wasalskiego przymierza ze słab-
nącym imperium asyryjskim. Walter Brueggemann uważa, że kluczowym 
punktem odniesienia dla tej „rewolucyjnej teologiczno-politycznej alterna-
tywy” jest reforma Jozjasza (2Krl 22–23), „w której nowy król odrzuca 
kontrolę gasnącej asyryjskiej władzy na rzecz niezależnego państwa jah-
wistycznego, opartego na torze”. Sama zaś „Księga” tory „jest wyrazem 
oficjalnej «państwowej» teologii”653 . 

Odrębny nurt badań nad historią odnalezionej „Księgi” skupia się na 
piśmiennych analogiach, które mogą rzucić światło zarówno na znaczenie 
perykopy, jak i jej literackie i historyczne zakorzenienie. 

Johanan Ben-Dov rozważa starożytne literackie analogie do relacji 
z odnalezienia w świątyni sefer ha-tora654. Analizuje motyw odnalezienia 
„Księgi” i zwraca uwagę zwłaszcza na władców reformatorów. Przywo-
łuje relację z działań króla babilońskiego Nabonida. Miał on, odnawiając 
świątynię Szamasza w Sippar, prowadzić prace odkrywcze, przeszukując 

mistischem Geschichtswerk (FRLANT 206), Goettingen 2004, s. 165. Według M. Weinfel-
da okres Jozjasza rozpoczyna «czas księgi»: „the period of Josiah is typified as the period of 
the «book», and in fact it commenced the process of the canonization of the Scripture […]. 
Josiah sanctified the book of the Torah of Moses […], and obligated the people to keep it 
(2Kgs 23:1-3). As a result of the sanctification of this book, other written traditions began to 
be sanctified. […]; M. weinfeld, Deuteronomy 1 – 11. A New Translation with Introduction 
and Commentary (ABD 5), New York – Toronto – London 1991, s. 84.
652 Por. B.M. levinson, „The Right Chorale”. Studies in Biblical Law and Interpretation 
(FAT 54), Tuebingen 2008, s. 58-68 [The „Origin Myth” of the Founding of the Judicial 
System].
653 W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 19; por. J. BlenkinsoPP, Wisdom and Law in the 
Old Testament. The Ordering of Life in Israel and Early Judaism, Oxford 1995 [The Se-
cond Law. Deuteronomy, religious programme and civil constitution, s. 107-119]; zob.  
J.E. otto, Das Deuteronomium. Politische Theologie und Rechtsreform in Juda und As-
syrie (BZAW 284), Berlin 1999.
654 J. Ben-dov, Writing as Oracle and as Law, s. 223-239.
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i odsłaniając jej fundamenty – aby odnaleźć starożytny depozyt umieszczo-
ny tam jako założenie. W tym celu zgromadził jako świadków starszych 
i obywateli Babilonu oraz uczonych pisarzy655 . 

J. Ben-Dov odwołuje się także do przykładów egipskich – do rozdzia-
łu „Księgi Zmarłych” mówiącej o odnalezieniu tekstu podczas renowacji 
świątyni oraz do odnowienia świątyni w okresie ptolemejskim, podczas 
którego odnaleziono dokument dotyczący wyglądu świątyni i sprawowa-
nych w niej rytów656 . 

Najbliższe konotacje z analizowaną biblijną relacją zawiera hetycki 
tekst Modlitwy Muršili II w związku z plagą657, który przywodzi historię he-
tyckiego króla (z późnego XIV w.), poszukującego przyczyn długotrwałej 
plagi w kraju658. Szukając odpowiedzi na dręczący problem gniewu bogów, 
znalazł dwie starożytne tabliczki. Jedna mówiła o rytuale ofiary dla rze-
ki Mala/Eufrat, od czasów ojca króla niepraktykowanej. Druga dotyczyła 
przymierza między Hetytami a ludem Kuruštama, którego gwarantem był 
hetycki bóg burzy (tekst mówi dosłownie, że to bóg uczynił przymierze). To 
przymierze Hetyci odrzuci, najeżdżając sprzymierzony lud. Król zrozumiał 
teraz przyczyny zarazy. Jednak poprosił jeszcze bogów o potwierdzenie 
w tej sprawie – o omen, sen albo prorocką wyrocznię659. Johanan Ben-Dov 
wskazuje na występujące kulturowe analogie z biblijną relacja o odnale-
zieniu „Księgi”. Obydwa przekazy dotyczą znalezienia starożytnego tek-
stu, będącego poświadczeniem zawartego przymierza. W obu przypadkach 
przymierze zostało porzucone. Obydwaj królowie, Jozjasz i Muršili, szuka-
ją wyroczni w celu potwierdzenia złowrogich dla królestwa konsekwencji 
niewierności wobec Boga/bogów (Jozjasz wysyła poselstwo do prorokini 
Chuldy; 2Krl 22,13-14)660 . 

Lowell K. Handy przedstawia w kontekście biblijnej historii o odna-
lezieniu „Księgi” różne starożytne teksty, które powstały w celach strate-
gicznych (propagandowych). Podaje także przykład tekstu napisanego post 

655 Tamże, s. 233.
656 Tamże, s. 232.
657 G. BeCkman, Plague Prayers of Muršili II, w: W.W. hallo, Y.K. lawson (ed.), The 
Context of Scripture. Vol. 1., s. 156-160; A. goetze, Plague Prayers of Mursilis, w: ANET, 
s. 394-396.
658 Zaraza od 20 lat uśmiercała ludzi i przerwała wcześniejsze krótkie panowanie ojca króla 
i jego brata. 
659 G. BeCkman, Plague Prayers of Muršili II, s. 156-160
660 Por. J. Ben-dov, Writing as Oracle and as Law, s. 233-234. J. Ben-Dov wskazuje na 
literacki motyw „wyroczni poprzez (odnaleziony) tekst”, który wraz z wyrocznią prorocką 
stanowi środek porozumiewania się z bóstwem.
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factum dla uzasadnienia reform – cylindryczną inskrypcję Cyrusa (Cylinder 
Cyrusa)661. Zapis mówi, iż Marduk wybrał Cyrusa, jako swojego prawdzi-
wego czciciela – w przeciwieństwie do uzurpatora Nabonida – na długo 
wcześniej, w celu przywrócenia właściwego kultu, którego rytuały zostały 
porzucone i zlekceważone przez Nabonida (por. zapomniane prawa tory; 
2Krl 22,13.16-17)662 . 

Thomas C. Roemer analizuje strategię deuteronomistycznej historiogra-
fii i określa „przypadek księgi” jako jej leitmotiv. Zastosowana poprzez ten 
motyw literacka strategia, jak uważa, ma za cel ukazać, że „złoty wiek” po-
czątku państwa powrócił wraz z Jozjaszem i odnalezioną „Księgą tory663 . 

Jak widać, te różnorodne analogie wskazują wprawdzie na specyficzny 
sposób kształtowania przekazu o celach strategicznych, jednak nie rozwią-
zują jednoznacznie kwestii znalezionej w świątyni jerozolimskiej „Księgi”. 
Każdy z przywołanych przykładów rzuca nieco światła. I tak świątynie by-
ły miejscami deponowania ważnych dokumentów, stąd w pewnym sensie 
nie jest niezwykłe odnajdywanie ich w takim miejscu. Historia króla Murši-
li II podkreśla rutynę poszukiwania kontaktu z bóstwem na drodze różnych 
praktyk dywinacyjnych (sen, znak, prorocka wyrocznia) oraz świadomość 
związku między nieszczęściami w królestwie a zaniedbaniami kultu czy 
sprzeniewierzeniem się przysięgom i przymierzom (stąd poszukiwanie 
przyczyn w tym zakresie). Cylinder Cyrusa jest świadectwem propagowa-
nia przekonania o sprawiedliwości króla i jego wybraniu przez boga (Mar-
duka), który to cel nie jest też obcy biblijnym tradycjom w odniesieniu do 
wybranych władców. 

Wszystkie te zapisy ukazują kulturowy kontekst funkcjonowania i roli 
zapisu na tle trudów rządzenia państwem i niezwykłości relacji z bogami. 
Nie wyjaśniają one szczegółów przekazu o znalezienia „Księgi” tory, ale 
ukazują, że doskonale „mieści się” on w kulturowym kontekście miejsca 
i czasu, w jakim powstał. Jozjasz jest sprawiedliwym władcą, który oczysz-
cza i przywraca kult Jhwh, znaleziona w świątyni „Księga” jest świadec-

661 M. CoGan, Cyrus Cylinder (2.124), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed), The Context of 
Scripture. Vol. 2., s. 314-316. 
662 L .K . handy, Historical Probability and the Narrative of Josiah’s Reform in 2 Kings,  
w: S.W. holloway, L .K . handy (ed.), The Pitcher is Broken. Memorial Essays for Gösta  
W. Ahlström (JSOT Suppl. 190), Sheffield 1995, s. 252-275, szczególnie 273-275.
663 T.C. roemer, Transformations in Deuteronomistic and Biblical Historiography. On 
„Book-Finding” and Other Literary Strategies, ZAW 109(1997), s. 7; por. D.A. Glatt-
Gilad, Revealed and Concealed. The Status of the Law (Book) of Moses within the Deuter-
onomistic History, w: N.S. fox, D .A . Glatt-Gilad, M.J. williams (ed.), Mishneh Todah, 
s. 185-199.
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twem zapomnianego ważnego przymierza – z samym Jhwh, kara związana 
z tymi zaniedbaniami zostaje zapowiedziana, król poznaje prawdę o niej, 
kierując pytanie do prorokini. 

Intencje, jakie związane zostały z powyżej przytoczonymi zapisami, 
a nawet motywy (motyw winy i kary, motyw sprawiedliwego władcy przy-
wracającego porządek kultu, motyw odnalezionego dokumentu), są zatem 
do pewnego stopnia obecne w biblijnym świadectwie, jednak nie wyczer-
pują jego specyfiki i przekazu. Nierozwiązana pozostaje kwestia początku 
Jozjaszowej „Księgi”, jej relacji do Deuteronomium664, związku z reformą. 

Zawarta w Księgach Królewskich terminologia dotycząca odnalezio-
nego dokumentu jest rozwinięta w stosunku do przekazu Księgi Powtó-
rzonego Prawa, ale trzeba zaznaczyć, że jest treściowo zgodna z prze-
kazem Deuteronomium. Oprócz zasadniczego zwrotu sēfer ha-tôrāh  
(2Krl 22,8.11), występuje sēfer ha-berît (w kontekście odnawianego 
przymierza 2Krl 23,2.21; por. 23,3), sēfer tôrat Mošeh albo tôrat Mošeh  
(1Krl 2,3; 2Krl 14,6; 23,25). 

Druga Księga Kronik zawiera analogiczną relację z rządów i reformy Jo-
zjasza (2Krn 34,1-33), jest ona w niektórych miejscach mniej dynamiczna, 
a bardziej opisowa, chociaż duże partie tekstu są analogiczne. Zasadniczą 
zmianą jest skrócenie relacji z reformy kultu i przeniesienie samej reformy 
na czas przed znalezieniem „Księgi” tory (w. 3-7). Relacja kronikarza z rzą-
dów Jozjasza ukazuje gorliwego króla, który już od młodości stopniowo 
usuwał obce kulty, a kulminacją jego działań była restauracja świątyni665  
(w. 8-12), podczas której znaleziono „Księgę” tory: Podczas wydobywania 
pieniędzy, złożonych w świątyni Pańskiej, kapłan Chilkiasz znalazł „Księ-
gę” tory Jhwh, przekazaną za pośrednictwem [dosł. „z ręki”] Mojżesza 
(2Krn 34,14; por. Ne 8,14). Relacja z samego momentu znalezienia zawiera 
nowy zwrot na określenie „Księgi”: sēfer tôrat Jhwh bejad Mošeh .

Druga Księga Kronik wprowadza do dziejów sprawiedliwego króla Jo-
zafata (2Krn 17,1-13; por. 1Krl rozdz. 22. zwł. w. 41-51; 2Krl 3,7-14) nowe 
treści dotyczące „Księgi” tory, nieznane z dzieła deuteronomistycznego. 
Według kronikarza, Jozafat na początku swoich rządów zorganizował we 
wszystkich miastach judzkich nauczanie ludu w oparciu o „Księgę” tory 
Jhwh hwhy trwt rps (2Krn 17,7-9). Wysłana przez króla grupa misyjna, 
docierająca do miast Judei, obejmowała wymienionych z imienia królew-
skich przywódców ~yrX, lewitów i kapłanów. Problem polega na tym, że 

664 Por. E.W. niCholson, Deuteronomy and Tradition, s. 16-17.
665 W opisie kronikarza to właśnie odnowienie świątyni jest punktem centralnym opisu, 
a nie reforma kultu, jak w przekazie deuteronomisty (por. 2Krl 23). 
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„Księga” tory odnaleziona została dopiero za rządów później panującego 
Jozjasza. Co więcej, wydaje się, że w grupie misyjnej mogą być niektóre 
z osób wymienionych jako zaangażowane w remont świątyni za Jozjasza 
(por. 2Krn 34,12: Obadiasz, Zachariasz). Wydaje się, że kronikarz dokonał 
przesunięcia w czasie działalności niektórych osób. Także w Księdze Nehe-
miasza, należącej do dzieła kronikarskiego, występują powtórzenia imion. 
Zachariasz i Meszullam, wymienieni razem i występujący wśród remontu-
jących świątynię za Jozjasza (por. 2Krn 34,12), są wymienieni w Księdze 
Nehemiasza, wśród nauczających lud z „Księgi” tory, ale już po powrocie 
z niewoli (por. Ne 8,7). 

Interesujące są uwagi kronikarza o poczynaniach króla Ezechiasza, 
zwłaszcza tych podyktowanych zapisami w „księdze” tory. Król Ezechiasz, 
kierowany zapisem w torze, miał przekazać część majątku królewskiego na 
ofiary całopalne (hwhy trwtb bwtkk; 2Krn 31,3). Jak zauważa R. Dillard, 
w czasach kronikarza perscy królowie okazywali podobną szczodrość jak 
Ezechiasz (por. Ezd 6,9; 7,21-23)666 . 

Ezechiasz wydał także nakaz dotyczący mieszkańców Jerozolimy: aby 
oddawali części należne kapłanom i lewitom, aby mogli oni wytrwać [qzx] 
w torze Jhwh (hwhy trwtb; 2Krn 31,4)667. W ramach tradycji literackiej 
w Drugiej Księdze Kronik nastąpiła antycypacja skutków późniejszej re-
formy religijnej Jozjasza (2Krn 34–35), w ramach której centralizacja kultu 
i kapłanów w Jerozolimie spowodowała problem ich utrzymania (por. 2Krl 
18,4.6; por. 23; deuteronomiczny nakaz wspierania kapłanów-lewitów; por. 
Pwt 12,19; 14,27-29; 18,6-8; 26,1-13)668. Jak uważa Raymond Dillard, kro-
nikarz przedstawia króla jako wspierającego kapłanów i lewitów w celu 
ich gorliwego poświęcenia się torze Jhwh669. Oddaje to sytuację już powy-
gnaniową. Ale niektórzy przedstawiają tezę o pochodzeniu „Księgi” tory 
z czasów Ezechiasza670 .

W omawianych księgach znajduje się wzmianka o dwóch kamiennych ta-
blicach, która jest jedyną poza relacjami z Exodus i Deuteronomium. Są one 
wymienione jako zawartość arki przymierza, która została uroczyście prze-
niesiona do wybudowanej przez Salomona świątyni, do miejsca najświętsze-

666 R.B . dillard, 2 Chronicles (WBC 15), Dallas, Texas 1998, ad locum.
667 Ezechiasz odnowił system ofiar utrzymujących kapłanów i lewitów; por. tamże, ad  
locum .
668 Por. S. wypych, Lewicka interpretacja okresu monarchicznego (Księgi Kronik),  
w: P. Briks, s. gądecki, j.w. rosŁon, s. wypych, Księgi historyczne Starego Testamentu. 
Cz. II. Dziejopisarstwo okresu judaistycznego (WMWKB 3), Warszawa 2007, s. 57. 
669 R.B. dillard, 2 Chronicles, ad locum .
670 Por. M. weinfeld, Deuteronomy 1 – 11, s. 83; L.K. handy, Josiah in a New Light, s. 425.
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go, pod skrzydła cherubów (1Krl 8,6). Nic nie było w arce, tylko dwie tablice 
kamienne (~ynbah twxl ynX), które tam Mojżesz złożył pod Horebem, gdy Jhwh 
zawarł przymierze z synami Izraela (1Krl 8,9; por. 2Krn 5,10). 

3.3. księga ezdrasza i księga nehemiasza

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza traktują o powrocie Judejczyków z roz-
proszenia za czasów perskich i o początkach odbudowy kraju oraz o reorga-
nizacji religijnej i społecznej. Obydwie księgi biblijne zawierają odwołania 
do „Księgi” tory, skupione zwłaszcza w rozdziale 7. Księgi Ezdrasza i roz-
dziale 8. Księgi Nehmiasza. „Księga” ta, nazywana sēfer tôrat Mošeh (Ne 
8,1), sēfer Mošeh (Ne 13,1), sēfer tôrat ha-elōhîm (Ne 8,8.18), sēfer tôrat 
Jhwh (Ne 9,3), lub „w skrócie” tôrat Mošeh (Ezd 3,2; 7,6), tôrat Jhwh (Ezd 
7,10), stała się podstawowym odniesieniem dla rekonstrukcji organizacji 
społecznej i życia religijnego ochotników, którzy wrócili z wygnania, aby 
dać początek nowemu królestwu Izraela. 

Odwołania do „Księgi” tory wyrażone są opisowo (W tym czasie czy-
tano z „Księgi” Mojżesza do uszu ludu i natrafiono w niej zapis […];  
Ne 13,1) albo poprzez charakterystyczną formułę bwtkk (Gdy nadszedł 
siódmy miesiąc – a Izraelici mieszkali już w miastach... zbudowali ołtarz 
Boga Izraela, aby składać na nim całopalne ofiary, jak zapisano w torze 
Mojżesza; Ezd 3,1-2; por. Ne 10,35.37). 

Poza pojedynczymi odwołaniami do sefer ha-tora, jako podstawy po-
rządku społeczno-religijnego, obydwie omawiane księgi biblijne zawierają 
opis działań i przedstawiają postaci, które związane są bezpośrednio „Księ-
gą” tory . 

W tradycji Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza dominuje postać kapłana Ez-
drasza, pisarza związanego w ramach wykształcenia i pełnionej funkcji 
z „Księgą” tory. Jest to pierwszy tak wyraźny wizerunek osoby pełniącej 
urząd i niejako reprezentującej znawców i przekazicieli spisanej w „księ-
dze” tory. W Księdze Ezdrasza otrzymał on tytuł sōfēr māhîr betôrat Jhwh 
(Ezd 7,6), co można oddać jako: pisarz, znawca671 tory Jhwh. W innym 
miejscu jest nazwany bardziej opisowo: wyqxw hwxy-twcm yrbd rps rpsh  
larXy-l[ (Ezd 7,11), co przetłumaczyć można dosłownie jako: pisarz słów 
przykazań Jhwh i jego ustaw dla Izraela. Ale jak podkreśla H.G.M. Wil-

671 Znawca, ekspert – termin wskazuje na kwalifikacje (por. Ps 45,2); por. Cz. I. 2.2.2. 
[omówienie tytułu]. 
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liamson672, termin sōfēr nigdy nie oznacza autora, toteż inni tłumaczą tę 
frazę jako: nauczyciel przykazań i ustaw PANA dla Izraela (BPaul); uczony, 
znawca słów przykazań Jahwe i ustaw dla Izraela (BP)673. Na przekład ten 
zapewne ma wpływ następny werset 7,12 (por. 7,6), który jednak zawiera 
zwroty aramejskie. Artakserkses zwraca się listownie do kapłana Ezdrasza, 
którego określa tytułem: pisarz prawa Boga niebios (7,12). Ponieważ ter-
min rps posiada formę status constructus i łączy się z terminem atd (td 
aram. prawo; a – rodzajnik określony) zwrot tłumaczony jest często jako 
„znawca prawa” (por. BT, BPaul; natomiast BP ma: „rzecznik prawa”)674 . 

Narrator Księgi Ezdrasza wyjaśnia, że Ezdrasz postanowił w sercu ba-
dać675 [Xrd] torę Jhwh i nauczać Izraela ustaw i wyroków (dosłownie: usta-
wy i wyroku – jpXmw qx; Ezd 7,10). W tych samych wersetach podkreśla, że 
to ręka Jhwh sprawiła, iż Ezdrasz z grupą Izraelitów powrócił z Babilonu 
do Jerozolimy (Ezd 7,6-9), a uzasadnieniem takiej opieki i zmiany losu 
wygnańców jest właśnie zaangażowani Ezdrasza na rzecz badania „Księgi” 
i nauczania Izraela tory (por. w. 9-10). 

Księga Nehemiasza bardziej eksponuje gorliwość i zaangażowanie sa-
mego ludu w studiowanie i przestrzeganie tory676. Podczas święta namio-
tów zgromadził się cały lud, jak jeden mąż [...] I domagali się od pisarza 
Ezdrasza, by przyniósł „Księgę” tory Mojżesza, którą Jhwh nakazał Izra-
elowi [...] przyniósł kapłan Ezdrasz torę przed zgromadzenie [...] I czytał 
z tej „Księgi”, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, 
od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy ro-
zumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku „księdze” tory (Ne 8,1-3). 
Rozdziały 8–10 Księgi Ezdrasza zawierają rozbudowany opis święta na-
miotów, którego główną część stanowi studium „Księgi” tory (rozdz. 8), 
oraz pokutnego „nabożeństwa” połączonego z zawarciem (odnowieniem) 
przymierza (rozdz. 9–10). 

672 H.G.M. williamson, Ezra, Nehemiah, ad locum .
673 S. Wypych określa Ezdrasza „pedagogiem Prawa”; S. wyPyCh, Odnowa życia religij-
nego i narodowego po niewoli (Ksiega Ezdrasza i Nehemiasza), w: P. Briks, S. gądecki,  
J.W. rosŁon, S. wyPyCh, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 94.
674 Niektórzy przyjmują, że tytuł „pisarz prawa Boga niebios” był perskim tytułem urzędu, 
który można oddać jako „minister stanu ds. Żydów” (por. Ne 11,24; Ezd 7,14); por. H.G.M. 
williamson, Ezra, Nehemiah, ad locum .
675 Termin [Xrd] – pytać, dowiadywać się, nabrał nowego znaczenia w kontekście „księgi” 
tory – interpretacji zapisanego tekstu; W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, 
s. 189.
676 W pierwszej kolejności gorliwość religijna dotyczy kultu, na potrzeby którego zwierzch-
nicy rodów i lud składają pieniądze (por. Ne 7,69-72).
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Święto namiotów rozpoczyna się od czytania „Księgi” tory w zgroma-
dzeniu (Ne 8,1-8). Następnie, po uczcie (w. 9-12), naczelnicy zbierają się 
u Ezdrasza, aby zgłębiać (lkX, Hifil) słowa „Księgi” tory (w. 13-14). W je-
go efekcie znajdują zapis o budowie namiotów w związku ze świętem, co 
ogłaszają i realizują (w. 15-17). Na końcu narrator podkreśla, że obchodzo-
ne przez oktawę święto odbywało się przy codziennej lekturze tory: I czy-
tano z „Księgi” tory Boga dzień w dzień, od dnia pierwszego aż do dnia 
ostatniego. Przez siedem dni obchodzono święto, a dnia ósmego zgodnie 
z wyrokiem [jpXmk] odbyło się uroczyste zgromadzenie (Ne 8,18). 

Pokutne nabożeństwo – którego obchody zostały przedstawione zaraz 
po obchodach święta namiotów – także rozpoczyna się czytaniem „Księ-
gi” tory Jhwh Elohim. Trwa ono „jedną czwartą dnia”, po czym następuje 
wyznawanie grzechów (Ne 9,1-3). Następnie ma miejsce długa modlitwa 
prowadzona przez lewitów, będąca uznaniem dzieł Boga na rzecz Izreala 
i wyznaniem grzechów narodu, począwszy od przodków oraz uznaniem 
słuszności doświadczonej kary (Ne 9,4-37). Modlitwa stanowi przygotowa-
nie do zawarcia przymierza (Ne 10,1-40), w ramach którego wymienione są 
konkretne zobowiązania, oparte już na interpretacji tory i jej zastosowaniu 
do życia i kultu powygnaniowej wspólnoty (por. w. 31-40). 

Omawiane Księgi Ezdrasza i Nehemiasza wyróżniają się w swym prze-
kazie dotyczącym „Księgi” tory i w sposobie odwoływania się do niej tym, 
że przyjmują „Księgę” tory za główny punkt odniesienia (dla organizowa-
nej wspólnoty powygnaniowej677) oraz stosowaniem formuły, która nabie-
ra charakteru najwyższej legitymizacji poczynań („jak napisano w…”). 
Ponadto w przekazie analizowanych ksiąg uderza (wyeksponowane przez 
pisarza) zaangażowanie całego ludu i poszczególnych osób – Ezdrasza, 
przełożonych – w lekturę i studium „Księgi” tory Jhwh, przekazanej przez 
Mojżesza (dosł. „z ręki Mojżesza” bejad Mošeh Ne 8,14). 

3.4. księgi prorockie

W księgach prorockich, poza kilkoma wyraźnymi nawiązaniami do za-
pisanej „Księgi” tory, występują różne odniesienia i aluzje, najczęściej do 
samej tory, jednak bez aspektu piśmiennego. W Księdze Ozeasza, Księdze 

677 Por. H.G.M. williamson, The Torah and History in Presentations of Restoration in Ezra – 
Nehemiah, w: J.G. mCConville (ed.), Reading the law. Studies in honour of Gordon  
J. Wenham, New York 2007, s. 170.
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Izajasza i Księdze Malachiasza znajdują się odwołania do przymierza jako 
zerwanego i praw, tory, jako pogwałconych (por. Oz 8,1; Iz 24,5; Ml 2,8). 
Jest to nawiązanie do tradycji przymierza zawartego na Horebie/Synaju 
w oparciu o spisaną torę . 

Podobny wydźwięk mają słowa Bożej skargi w Księdze Ozeasza, na-
wiązujące do Bożego zapisu. W przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmią tak: 
Wypisałem im moje liczne prawa (BP: wiele praw), lecz je przyjęli jako coś 
obcego (8,12). Tekst jest jednak niepewny. Występuje w nim termin tora 
w status constructus z sufiksem pierwszej osoby liczby pojedynczej ytrwt . 
Zapis hebrajski nie daje pewności, czy użyta została forma liczby pojedyn-
czej czy mnogiej. Termin ten poprzedzony jest określeniem wbr [ybr qere], 
które tłumaczy się jako „liczne”, „wiele” w nawiązaniu do wcześniejszego 
wersetu, gdzie występuje również czasownik oparty na tym samym rdzeniu 
(hbr hifil – czynić licznym)678 . 

Czy należy interpretować termin ytrwt jako liczbę mnogą, jak czynią 
to tłumacze polskich przekładów? Przy takiej interpretacji terminu chodzi-
łoby o kapłańskie wyrocznie (por. wczesne rozumienie terminu tora), ale 
wówczas zaskakują słowa Boga: „zapisałem”. Czy może zatem chodzić 
o torę (l.p.), która zawiera mnogie przykazania, instrukcje? Ozeasz naj-
wyraźniej nie odwołuje się do kapłańskich wyroczni trwt (pl.). Zna idee 
praw, wyroków oraz przymierza warunkowego (8,1; por. jpXm; 4,6; 5,1; 
12,7). Kilkanaście wersetów wcześniej (wobec 8,12), w tej samej mowie, 
wyraźnie odwołuje się do tory i do przymierza: Przekroczyli Moje przymie-
rze i zbuntowali się przeciw Mojej torze – w[Xp ytrwt-l[w ytyrb wrb[ (8,1b). 
Termin ytrwt występuje w 8,1 w formie identycznej jak w 8,12. Można 
zatem uznać, że i w 8,12 chodzi również o „torę Moją” (Jhwh). Z kontekstu 
wynika także, że chodzi o ideę tory pochodzącej od Mojżesza679. Wobec 
tego należałoby tłumaczyć niepewny werset 8,12: Zapisałem dla niego680 
(wl) wiele [debārîm] Mojej tory. W tym kierunku też idą niektóre przekłady 
angielskie: I have written to him the great things of my law… (KJV);  
…much of my Law I write for him… (NJB)681 . 

W Księdze Ezechiela prorok zapowiada nawrócenie Izraela, rysuje 
wizerunek nowej świątyni, a Jhwh nakazuje mu oznajmić jej wzór, for-
mę i prawa oraz zapisać je na oczach Izraela, aby ich strzegli i wypełniali  
(Ez 43,11). Jest to wyraźne odwołanie się do Bożych praw, nakazów (do-

678 Por. D.J. mCCarthy, R .E . Murphy, Księga Ozeasza, w: KKB, s. 811.
679 Por . D . stuart, Hosea-Jonah (WBC 31), Dallas, Texas 1998, ad locum.
680 We wcześniejszym wersecie podmiotem jest Efraim (por. Oz 8,11).
681 The New Jerusalem Bible, King James Version.
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tyczących świątyni i kultu), które jako spisane nabierają wyjątkowego zna-
czenia i zobowiązują. Jednak również w tym przypadku tekst fragmentu 
dotyczącego terminów hrwc i hrwt jest niepewny682 . 

Księga Izajasza zawiera wiele odniesień do tory, rozumianej jako po-
uczenie Boga (por. 1,10; 2,3; 5,24; 8,16.20; 30,9; 42,4.21.24; 51,4.7), tak-
że w kontekście przymierza (24,5 – tu wyjątkowo termin tora występuje  
w l.mn.). Zasadniczo jednak termin występuje bez odniesień do „księ-
gi” czy czynności zapisu. W jednym jednak przypadku termin tora wraz 
z hdw[t – świadectwo683 określają spisany dokument (por. 8,20), który ma 
być związany i opieczętowany. Polskie przekłady mają trudność z tłuma-
czeniem pierwszej czynności (BP: zamknąć; BT: zamykam; BPaul: zabez-
pieczam). Dosłowny przekład: „zawiązuję”, „owijam sznurkiem” – rwc 
[rrc]684 i „pieczętuję” – ~wtx [~tx] doskonale oddaje praktykę postępowa-
nia z dokumentami: Owijam sznurkiem świadectwo, pieczętuję torę wśród 
moich uczniów. Aby zapieczętować zwinięty dokument, trzeba było go naj-
pierw owinąć, obwiązać sznurkiem! Pieczęci – nierzadko kilka685 – odci-
skane w glinie (bulle) sklejały sznurek686. Aby rozwinąć dokument, trzeba 
było złamać pieczęci albo przeciąć sznurki. Można zapytać: Jaki dokument 
był tak zabezpieczany przez Izajasza? Czynności pieczętowania w obec-
ności świadków (uczniów) mogą wskazywać, że powinien on zostać zde-
ponowany w jakimś archiwum, aby kiedyś można było go tworzyć, ale 
czynności te mogły też mieć charakter symboliczny i służyć podkreśleniu 
wagi dokumentu. W wersecie 20. ponownie występują obydwa terminy 
hrwc i hrwt, tym razem kontekst pozwala przypuszczać, że może chodzić 
o „Księgę” tory: Do tory i do świadectwa! Jeżeli nie będą tak mówić, to 
nie ma dla nich jutrzenki (8,20). Zapisana tora-świadectwo została uka-
zana jako źródło wiedzy i mądrości od Jhwh, i przeciwstawiona wróżbi-

682 Ketib: moją formę, mój wzór – ytrwc; qere: jego formy, jego wzory - wytrwc; ketib: wtrwt; 
qere: wytrwt – jego prawa; por. L.C. allen, Ezekiel 20-48 (WBC 29), Dallas, Texas 1998, 
ad locum .
683 BDB, s. 730. 
684 T. Brzegowy wskazuje także na znaczenie „zasznurować”, które jak najbardziej odpo-
wiada czynności obwiązywania dokumentu przed opieczętowaniem; por. T. Brzegowy, 
Księga Izajasza 1–12. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB ST XXII/1), Często-
chowa 2010, s. 482. 
685 Por. Dn 12,9; Ap 5,2.5.9; 6,1-12; 8,1.
686 Jako świadectwa archeologiczne przetrwały jedynie bulle (odciski pieczęci) ze ślada-
mi bądź resztkami sznurka, a czasem nawet ze śladami odciśniętej charakterystycznej po-
wierzchni papirusu; por. Cz. I. 2.1.4. i 2.2.1. Philip J. King przedstawia szkic przypusz-
czalnego wyglądu dokumentu obwiązanego sznurkiem i zapieczętowanego; P.J. kinG, 
Jeremiah, s. 90.
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tom i wywoływaczom duchów, których radzą się ludzie, zamiast radzić się 
Boga (por. 8,19). Czy tora, nazwana także świadectwem, mogła oznaczać 
sefer ha-tora? Taką interpretację, jako prawdopodobną, przyjmuje Tadeusz 
Brzegowy687. Czy zatem Izajasza skopiował, związał i zapieczętował odpis 
sefer ha-tora? 

Wyraźniejsze odniesienie do „Księgi” tory odnaleźć można w Księdze 
Jeremiasza i należącej do trzeciego zbioru kanonicznego Pism – Księdze 
Daniela. W Księdze Jeremiasza można wskazać teksty, co do których nie 
ma wątpliwości, że dotyczą spisanej „Księgi” tory, chociaż samo określe-
nie „księga” – sefer nie pada. Dwa z tekstów dotyczą osób, które „zajmują” 
się torą, są pisarzami, a sami nazywają siebie mędrcami. W obu przypad-
kach prorok krytykuje znawców tory, w pierwszym mówi: Znawcy tory 
(hrwth yXpt; dosł. dzierżący torę)688 nie uznawali Mnie (Jr 2,8). W drugim 
fragmencie zawarty jest atak proroka kierowany do pisarzy: Jak możecie 
mówić: Jesteśmy mądrzy i mamy torę Jhwh? (Jr 8,8a). Można z niego wy-
ciągnąć wniosek, że chodzi o grupę wykształconych pisarzy, zapewne nie 
tylko w podstawach zapisu, skoro pretendują do bycia ~ymkx hakāmîm689. 
W dalszych słowach proroka zawarte jest uzasadnienie dla oskarżenia 
i zarazem prorocka interpretacja działalności oskarżanych: Prawda, lecz 
w kłamstwo (rqXl) ją [torę] zamieniło fałszywe pióro (rqX j[) pisarzy. Mę-
drcy będą zawstydzeni, zatrwożeni i pojmani. Oto odrzucili słowo Jhwh i co 
im da mądrość? (Jr 8,8b-9). Wśród komentatorów różne są opinie, czy pió-
ro (dosłownie: rylec, stylus j[) pisarzy określone zostało jako fałszywe, czy 
też próżne – piszące na próżno690. Obie wersje mieszczą się w hebrajskim 
rqX. Te wyraźne odniesienia do piszących mędrców, w posiadaniu których 
jest tora i którzy – według Jeremiasza – fałszują ją swym piórem (8,8), ka-
żą widzieć w nich owych „posiadaczy” „Księgi” tory, którzy nazywani są 
także znawcami tory, dosłownie: „dzierżącymi torę” (2,8). Różne są próby 
interpretacji konfliktu między nimi a prorokiem. James P. Hyatt uważa, że 
wypowiedź Jeremiasza wyraża rozdźwięk między spisaną torą, która jest 
dla Jeremiasza fałszywa a żywym słowem Jhwh, jakie przekazuje prorok691, 

687 Por . T . Brzegowy, Księga Izajasza, s. 492.
688 Dosł. dzierżący torę, co tłumacze różnie interpretują: znawcy Prawa (BPaul); uczeni 
w Piśmie (BT); stróżowie Prawa (BP). 
689 Ci, którzy posiadają torę, są to wg J.P. Hyatta, wprawieni/biegli w interpretacji oraz ad-
ministrowaniu prawem (skilled in interpreting and administering the law); por. J.P. hyatt, 
Torah in the Book of Jeremiah, JBL 60(1941), s. 385-387. 
690 Por. M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 160-161. 
691 J.P. hyatt, S.R. hoPPer, The Book of Jeremiah (IntB 5), New York – Nashville, Tenn 
1956, ad locum; G.P. couturier, Księga Jeremiasza, w: KKB, s. 694; Inne hipotezy, 
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i które tylko Bóg sam może wpisać w ludzkie serca692. Możliwa jest jesz-
cze inna interpretacja. Księga Jeremiasza jest świadectwem konfliktu, w ra-
mach którego grupa o świadomości prorockiej protestuje przeciw pisarskim 
praktykom interpretowania i rozwijania tradycji piśmiennej „Księgi” tory . 
Taki konflikt odzwierciedlałby nie tylko napięcie między słowem mówio-
nym (przez proroka) a pisanym, które domaga się opracowania, ale także 
napięcie między tendencjami zachowawczymi oraz rozwojowymi, inter-
pretacyjnymi, jakie były motorem powstawania piśmiennych kompozycji 
starożytnego Bliskiego Wschodu. Także deuteronomiczny nakaz, aby król 
sporządził sobie kopię tory z tekstu – pierwowzoru, będącego w posiadaniu 
kapłanów-lewitów, może być wyrazem tego samego konfliktu (przezwy-
ciężonego?). 

Księga Jeremiasza zawiera jeszcze inne odwołanie do zapisanej to-
ry Jhwh i to w kontekście przymierza. Jednak nie chodzi o Horeb, Synaj 
czy Moab. Jeremiasz wobec świadomości pogwałcenia i zerwania tamtego 
przymierza i związanej z nim tory przekazuje proroctwo o przymierzu no-
wym693. I chociaż wydaje się ono należeć do innego porządku rzeczywi-
stości, to jednak w jego tajemniczym opisie kluczową rolę odgrywa Boży 
zapis tory. Niezwykłym jest to, że ma ona być zapisana nie na tablicach 
ani na zwoju, lecz w sercach Izraelitów: bo takie będzie przymierze, jakie 
zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Jhwh: Umieszczę moją 
torę w ich wnętrzu i zapiszę [btk] na ich sercu (Jr 31,33). W tym obrazie 
nowego przymierza istotą jest związek sprzymierzonych rodzący się pod 
wpływem Bożej ingerencji we wnętrze człowieka, co zostało wyrażone 
Bożą czynnością dokonania wpisu w serce, jako określające wnętrze, wo-
lę i umysł. Sama idea Boga piszącego w sercu człowieka nie była nowa, 
w Asyrii i Babilonii jedną z popularniejszych praktyk dywinacji było od-
czytywanie „zapisu” bogów, dokonywanych – jak wierzono – na wnętrz-
nościach zwierząt ofiarnych694. Obraz czynności Bożego pisania w ludzkim 
sercu ma znaczenie zobowiązania, ale i przemiany człowieka. 

Księga Daniela, nienależąca już do Proroków, ale do późniejszych Pism, 
zbliża się w swoich motywach, dotyczących spisanej tory, do powygna-

zob. W.M. sChniedewind, The Textualization of Torah in Jeremiah 8:8, w: L. Morenz,  
S. sChorCh (ed.), Was ist ein Text? Alttestamentliche, aegyptologische und altorientalisti-
sche Perspektiven, Berlin 2007, s. 93-94.
692 Por . E . Bosshard-nepustil, Der schreibende Gott, s. 18.
693 Por . K . finsterBusch, „Ich habe meine Tora in ihre Mitte gegeben”. Bemerkungen zu Jer 
31,33, BZ 49(2005), s. 86-92.
694 F . roChBerG, Empiricism in Babylonian Omen Texts and the Classification of Mesopota-
mian Divination as Science, JAOS 119(1999), s. 559-569. Więcej zob. Cz. III. 3.1.
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niowej Księgi Nehemiasza. Z drugiej strony fragment, do którego chcę na-
wiązać, odwołuje się wprost do proroctwa Jeremiasza, nad którym odbywa 
się „studium”: dociekałem [!yb]695 w Pismach liczby lat, które objawił Jhwh 
prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia 
Jerozolimy (Dn 9,2). Zwrot „zapisane w torze Mojżesza”, przywołany dwu-
krotnie, zawarty jest w rozbudowanej modlitwie Daniela przed Bogiem, 
a dokładniej w jej części stanowiącej wyznanie win i w konsekwencji uzna-
nie nieszczęścia jako skutku i realizacji przekleństw przysięgi przymierza: 
Cały Izrael przekroczył Twoją torę i pobłądził, nie słuchając Twego głosu. 
Wylały się na nas przysięga i przekleństwo (h[bXhw hlah), zapisane w torze 
Mojżesza, sługi Bożego; zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Niemu. [...] Tak jak 
zostało zapisane w torze Mojżesza, przyszło na nas całe to nieszczęście (Dn 
9,11.13; por. Pwt 30,7; 2Krn 34,24). Zarówno sposób odwołania do tory, 
jak i motyw przekleństwa należącego do przysięgi przymierza są charakte-
rystyczne dla Deuteronomium (Pwt 29,19.20.26; por. Jr 42,18; 44,6)696 . 

W modlitwie Daniela dwukrotnie został podkreślony związek między 
zapisem w torze Mojżesza a doświadczoną klęską. Co ciekawe, autor nie 
tylko dostrzega związek między zapisem a historyczną realizacją w przy-
padku „Księgi” Mojżesza, ale – jak wyżej zaznaczyłam – także innych 
pism ~yrps (por. Dn 9,2), spośród których należy w pierwszej kolejno-
ści wskazać zwój Jeremiasza, którego proroctwa analizuje Daniel. Według 
świadectwa tej księgi biblijnej, ma miejsce praktyka studiowania pism i po-
szukiwania w ich zapisach klucza do rozumienia zachodzących wydarzeń 
w dziejach Izraela. 

3.5. konkluzja

W tradycjach biblijnych widać rozwój rozumienia, czym jest „Księga” 
tory oraz rozwój jej znaczenia i funkcji w kulcie i w życiu religijnym Izraela. 

W Księgach proroków Ozeasza, Jeremiasza i Izajasza obok dominują-
cego wołania o zerwanym przymierzu i porzuconej torze (występującego 
także u innych proroków), można dostrzec świadectwa wczesnej tradycji 

695 Czynność określona poprzez rdzeń [!yb] ma za cel rozróżnić, oddzielić, wydobyć, 
zrozumieć; BDB, s. 106-107; A. jeffery, G. kennedy, The Book of Daniel (IntB 6), New 
York 1956, ad locum; J.E. GoldinGay, Daniel (WBC 30), Dallas, Texas 1998, ad locum.
696 Chodzi o tzw. przekleństwa przysięgi, czyli związane z przysięgą wierności samoprze-
klęcie na wypadek zdrady, praktykowane w ramach zawierania przymierzy; Por. tabela 4; 
Cz. II. 2.4.1; por. A . jeffery, G. kennedy, The Book of Daniel, ad locum .
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„Księgi” tory. W Deuteronomium natomiast można dostrzec połączenie tej 
tradycji z początkami powygnaniowej formalizacji podejścia do zapisanej 
tory (por. nakaz sporządzenia kopi tory dla króla Pwt 17,18-20; kultyczne 
czytanie tory w zgromadzeniu Pwt 31,10-11). Prorocką tradycję Ozeasza, 
Jeremiasza i Izajasza charakteryzuje spór o formę i treść tory (Jr) i o jej 
przetrwanie w formie zapisu (Oz, Iz). Koresponduje to z tradycją 2Krl 22–
23 o odkryciu i wprowadzeniu do życia społecznego „Księgi” tory .

W tradycjach powygnaniowych, wraz z rozwojem piśmienności, „Księ-
ga” tory staje się coraz bardziej „prawem” i „kodeksem”, jest cytowana 
z zastosowaniem formuły „jak napisano w…” – co ukazuje podejście lega-
listyczne i formalne (Ez, Dn, 1-2Krn, Ezd, Ne), jakiego nie było wcześniej. 
Od czasów wspólnoty powygnaniowej spisana tora zyskuje znaczenie jako 
podstawa decyzji, jako przedmiot kultycznej recytacji i zorganizowanego 
nauczania. Osoby studiujące i znające „Księgę” tory otrzymują nobilitujące 
tytuły znawców, nauczycieli (2Krn 15,3). 



4. Struktura księgi powtórzonego prawa 
a proces kształtowania tekstu 

Księga Powtórzonego Prawa, jako owoc pracy i kunsztu pisarskiego, 
charakteryzuje się określonymi i specyficznymi dla siebie cechami, które 
dotyczą także struktury tekstu. Specyfika języka, stosowanej terminologii, 
sposób literackiego kształtowania przekazu są świadectwem pisarskiego 
warsztatu, ale także celów, dla których tekst powstawał. 

Deuteronomium odwołuje się do pisarskiego aktu samego Boga i do 
pracy pisarskiej Mojżesza. Jak wskazywano już we wcześniejszych ana-
lizach, narracja o tych działaniach wyróżnia się pod względem literackim, 
jak również znajduje swoje odrębne miejsce w strukturze księgi. 

Tekst Księgi Powtórzonego Prawa posiada swoją oryginalną strukturę, 
opiera się ona na obszernych mowach Mojżesza (1,1–11,32; 26,16–30,20), 
które tworzą rozbudowane ramy dla centralnie umiejscowionego zbioru 
prawnego (tzw. „kodeksu” 12,1–26,15). „Kodeks”, traktat przymierza oraz 
mowy stanowią trzy najbardziej wyraziste formy, które kształtowały zasad-
niczy zrąb Deuteronomium, czyli rozdz. 1–30. Dołączone ostatnie polece-
nia, hymn i błogosławieństwo oraz relacja o śmierci Mojżesza (31,1–34,12), 
określane są jako Dodatki, Uzupełnienie, Epilog albo Apendyx697 .

Przedstawię teraz formy, jakie wpłynęły na strukturę tekstu Deuterono-
mium, elementy specyfiki języka oraz trudności, na jakie napotyka próba 
określenia szczegółów kompozycji Deuteronomium. Analiza terminologii 
księgi, odniesiona do struktury tekstu, pozwoli odpowiedzieć na pytanie 
o jednorodność językową oraz etapy kształtowania tekstu. 

697 Por . E . talstra, Deuteronomy 31. Confusion or Conclusion? The Story of Moses’ Three-
fold Succession, w: M. vervenne, J. lust (red.), Deuteronomy and Deuteronomic Litera-
ture. Festschrift C.H.W. Brekelmans, Leuven 1997, s. 87; E.W. niCholson, Deuteronomy 
and Tradition, s. 19; H.D. preuss, Deuteronomium (EdF 164), Darmstadt 1982, s. 149.
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4.1. kodeks

Joseph Blenkinsopp uważa, że to kodeks prawny stoi u podstaw struktu-
ry księgi. Wyodrębnia w tekście sześć części, które są wprost lub pośrednio 
związane z prawem, stanowią wprowadzenie, konkluzję albo ukazują szer-
szy kontekst wydarzenia, jakim było nadanie prawa Izraelowi: 

Pierwsza mowa: od Horebu do Moabu (1,1–4,49); 
Druga mowa: homiletyczne wprowadzenie do Księgi Prawa (5,1–11,32); 
Księga Prawa (12,1–26,15); 
Konkluzja do nadania prawa (26,16–28,69); 
Trzecia mowa (29,1–30,20); 
Ostatnia wola, testament i śmierć Mojżesza (31,1–34,12)698 .

Gerhard von Rad również widzi dominację tematu prawa nie tylko w tre-
ści, ale i w strukturze księgi. Stawia tezę, że Deuteronomium jest odbiciem 
specyficznej liturgii proklamacji prawa699 .

4.2. traktat

Wpływ formy traktatu starożytnych dokumentów przymierzy na kształt 
i treść Księgi Powtórzonego Prawa jest zauważalny, chociaż zastrzec trze-
ba, że Deuteronomium nie stanowi takiego traktatu. Tekst zawiera jednak 
wybrane elementy traktatu (np. zbiór przekleństw) albo nadaje częściom 
tekstu cechy takich elementów. Zatem na kształt księgi wpłynęła znana pi-
sarzom forma traktatu przymierza700. Jednak już określenie części kompo-
zycyjnych nawiązujące do traktatu budzi kontrowersje, co widać po różni-
cach w ujęciu schematu Deuteronomium u egzegetów:

George Braulik wyodrębnia w Deuteronomium 5–28 poszczególne ele-
menty nawiązujące do traktatów bliskowschodnich przymierzy:

Preambuła (brak);
Prolog historyczny (rozdz. 5–11);

698 J. BlenkinsoPP, Deuteronomy, w: NJBC, s. 95-96.
699 Por. G. von rad, Deuteronomium, w: InterprDict, vol. 1, s. 835.
700 Zwłaszcza licznie dokumentowane traktaty hetyckie stanowią bazę porównawczą i po-
twierdzają wpływy tej formy literackiej na kształt tekstu Deuteronomium. Z drugiej strony 
rozbudowane przekleństwa w Deuteronomium znajdują swoje paralele w tekstach z Mezo-
potamii (por. Cz. II. 2.4.2.). Zob. D. mCCarthy, Treaty and Covenant, s. 27-153, 157-205; 
S. ParPola, K . watanaBe (ed.), Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, s. XLI-XVII.
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Podstawowe wyjaśnienie (w Pwt: „Główny nakaz”);
Pojedyncze ustawy (rozdz. 12–26);
Lista boskich świadków przymierza (brak z oczywistych powodów);
Błogosławieństwa i przekleństwa (rozdz. 28)701 .

Podobnie postrzega strukturę księgi Walter Brueggemann, przy czym 
wyodrębnia jako osobną część passus 26,16-19, określając go jako przysię-
gę wierności702 .

Peter Craigie inaczej interpretuje poszczególne jednostki struktury, cho-
ciaż dostrzega te same części traktatu: 

Preambuła (1,1-5); 
Prolog historyczny (1,6–4,49); 
Generalne warunki (rozdz. 5–11);
Szczegółowe warunki (rozdz. 12–26); 
Błogosławieństwa i przekleństwa (rozdz. 27–28); 
Świadkowie (zob. 30,19; 31,19; 32,1-43)703 .

John A. Thompson, chociaż w swoim komentarzu przyjmuje schemat 
mów, uważa, że tekst Deuteronomium może być przedstawiony w for-
mie traktatu. Co może zaskakiwać, dostrzega on jeszcze inne elementy 
traktatu (klauzula dokumentu), a pozostałe określa inaczej niż G. Braulik  
i P. Craigie:

Prolog historyczny (1,6–3,29);
Generalne warunki (4,1-40; 5,1–11,32);
Warunki szczegółowe (12,1–26,19);
Klauzula dokumentu (27,1-26);
Błogosławieństwa (28,1-14);
Przekleństwa (28,15-68);
Rekapitulacja (29,1–30,20)704 .

4.3. mowy

Mowy obejmują większą część Deuteronomium (rozdz. 1–30). Nawet 
zbiór prawny („kodeks”) przedstawiony został tak, że czytelnik ma wraże-

701 G. Braulik, Deuteronomium 1 – 16, 17 (NEB), Wuerzburg 1986, s 7.
702 W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 17.
703 P.C. CraiGie, The Book of Deuteronomy, s. 23-24. 
704 J.A. thomPson, Deuteronomy. An Introduction and Commentary (Tyn OT Comm.), Lon-
don 1974, s. 19.
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nie, iż to Mojżesz w ramach mowy przedstawia kolejne prawa. Z mowami 
Deuteronomium wiąże się literacka forma testamentu duchowego. Ponie-
waż wszystkie mowy wygłoszone są w ciągu jednego dnia (wszystko dzieje 
się „dzisiaj” ~wyh), który kończy śmierć Mojżesza, toteż całość nauki, oka-
zuje się być duchowym przesłaniem męża Bożego. Takie mowy-pouczenia 
o charakterze fundamentalnej nauki-przesłania, wygłaszane w ważnych 
sytuacjach przez przywódcę narodu (ewentualnie narratora), znajdują się 
w różnych miejscach historii deuteronomistycznej705, ale w Deuterono-
mium obejmują większą część księgi. 

Podział na mowy prezentuje Mauro Laconi (por. R. Polzin706;  
I. Cairns707):

Pierwsza mowa Mojżesza (1,1–4,40);
Druga mowa Mojżesza – część pierwsza (4,41–11,32);
Kodeks deuteronomiczny (12,1–26,15);
Druga mowa Mojżesza – część druga (26,16–28,69);
Trzecia mowa Mojżesza (29,1–30,20);
Koniec misji Mojżesza (31,1–34,12)708 .

Andrew Mayes dzieli tekst, wyłącznie na mowy. Także zbiór prawny 
mieści się w tej kategorii:

Pierwsza mowa Mojżesza do Izraela (1,1–4,43);
Druga mowa Mojżesza do Izraela (4,44–28,68);
Trzecia mowa Mojżesza do Izraela (29,1–30,20);
Dodatek (31,1–34,12)709 .

Prawie identyczny schemat struktury tekstu przyjmuje J.A. Thomp-
son710. Jednak A.D.H. Mayes już przy szczegółowym rozpisaniu powyż-
szej struktury niejako „przechodzi” na model przymierza (!) i wskazuje – 
w ramach pierwszej mowy jednostki o tytułach: A. Wprowadzenie (1,1-5).  
B. Historyczna rewizja (1,6–3,11). C. Konkluzja. Posiąść ziemię pod prze-

705 Mowy deuteronomistyczne: Pwt 1–3, Joz 1; 23–24; 1Sm 12; 1Krl 8; 2Krl 23; mowy 
narratora: Joz 12; Sdz 2,10-23; 2Krl 17,7-41; por. T . Brzegowy, Księgi historyczne Starego 
Testamentu, Tarnów 1998, s. 24-25.
706 R.M. polzin, Moses and the Deuteronomist. A Literary Study of the Deuteronomic His-A Literary Study of the Deuteronomic His-
tory. Part one. Deuteronomy, Joshua, Judges, New York 1980, s. 25-72.
707 I . Cairns, Word and presence, s. 2-4.
708 M. laConi, Deuteronomio. Versione – introduzione – note di, Roma 1969, s. 239-242.
709 A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 5. Rozdz. 31—34 uważane są przez wielu za późniejszy 
dodatek. Por. tamże, s. 5 i 110. 
710 J.A. thomPson, Deuteronomy, s. 78-80.
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wodnictwem Jozuego (3,12-29). D. Generalny nakaz przestrzegania prawa 
(4,1-40). E. Miasta ucieczki w wschodnim Jordanie (4,41-43). W ramach 
drugiej mowy wyróżnia: A. Wprowadzenie (4,44-49). B. Nawoływanie 
do wierności przymierzu (5,1–11,32). C. Prawo przymierza (12,1–26,15). 
D. Przypieczętowanie przymierza (26,16–27,26). E. Deklaracja błogosła-
wieństw i przekleństw (28,1-68)711 . 

4.4. Struktura złożona 

Moshe Weinfeld zwraca uwagę na rodzaj sprzeczności występującej 
w strukturze Deuteronomium, która polega na tym, że w ramach schematu 
traktatu przymierza – w jego miejscu centralnym występuje rozbudowany 
zbiór prawny, poświęcony prawu cywilnemu, kultycznemu, karnemu. Cho-
ciaż można postrzegać tę sekcję jako ekwiwalent warunków przymierza, 
a zatem jako część traktatu, to jednak analogiczne warunki w traktatach 
bliskowschodnich zawierają inne treści. Z drugiej strony zbiór o charakte-
rze prawnym, jaki stanowi niewątpliwie blok 12–26, posiada także swoje 
analogie na starożytnym Bliskim Wschodzie, niezależne od traktatów (por. 
starobabilońskie zbiory prawne: Prawa Ur-Nammy, Lipit-Isztara, Hammu-
rabiego)712. M. Weinfeld dochodzi zatem do wniosku, że u podstaw Deute-
ronomium muszą stać dwa przymierza, jedno jest przymierzem wasalskim 
i dotyczy relacji między Bogiem a Izraelem, natomiast drugie ma charak-
ter przymierza prawa. Jednak w obecnej formie Deuteronomium są one 
przemieszane i połączone713. Inni drążąc szczegóły struktury traktatu, do-
chodzą do wniosku, że w Deuteronomium zawarte jest kilka cykli struktur  
przymierza714 . 

711 A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 108-110.
712 Por. M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 148; Zob. M.T. roth, 
Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, Georgia 1995; E. lipiński, Pra-
wo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne (SHiBi 2), Lublin 2009.
Analiza formy i treści bliskowschodnich zbiorów prawnych w odniesieniu do Deuterono-
mium będzie przeprowadzona w Cz. III niniejszego opracowania; zob. 3.2.
713 M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 156-157.
714 Na przykład lewicka ceremonia na górach Ebal i Garizim z recytacją przekleństw 
(27,11-26) ma niewiele wspólnego z następującym po niej wielkim zbiorem przekleństw 
(28,1-68), który odzwierciedla późny okres historii monarchii i należy do innego gatunku 
literackiego. Jednak autor połączył te dwa rodzaje proklamacji jako oddające ideę odpłaty 
i kary; M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 147-148; por. D . mC-
Carthy, Treaty and Covenant, s. 110n; N. lohfink, Das Hauptgebot. Eine Untersuchung 
literarischer Einleitungsfragen zu Dtn 5 – 11 (AnBib 20), Romae 1963, s. 111.
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W konsekwencji tych spostrzeżeń niektórzy egzegeci przedstawiają 
strukturę tekstu, która łączy elementy przedstawionych już wyżej koncep-
cji: zbioru prawa, traktatu przymierza oraz mów715. Norbert Lohfink rozpo-
znaje w tekście Deuteronomium cztery mozaickie kompozycje:

Mowa Mojżesza ~yrbd (rozdz. 1–4);
Prawo albo nauka Mojżesza hrwt (rozdz. 5–28);
Agenda-tekst przymierza moabskiego tyrbh yrbd (rozdz. 29–32);
Błogosławieństwo Mojżesza hkrb (rozdz. 33)716 . 

Michał Peter, wskazując na etapy opracowywania Księgi Deuterono-
mium, wyróżnia centralny kodeks (12,1–26,15), otoczony przez mowy 
Mojżesza (rozdz. 5–11 i 26,16–28,69), którą to kompozycję otaczają z kolei 
inne mowy (rozdz. 1–4 i 29–30), całość natomiast otrzymała jeszcze kilka 
dołączonych elementów (rozdz. 31–34)717. Joseph Blenkinsopp podkreśla, 
iż mowy wobec prawnego zbioru stanowią jego ramy retoryczne718 . 

Wspominany już Gerhard von Rad dostrzega w Deuteronomium cztery 
sekcje: 

Wprowadzenie historyczne i parenetyczne (rozdz. 1–11); 
Prezentacja prawa (12,1–26,15); 
Przypieczętowanie przymierza (26,16-19); 
Błogosławieństwa i przekleństwa (rozdz. 27–28). 

Nie wyczerpuje to jednak cech kompozycji tekstu. Tak wyróżnione sek-
cje są podstawą do wniosku o kultycznej ceremonii odnowy przymierza, 
której formę ma oddawać Księga Powtórzonego Prawa719 .

Duane L. Christensen podkreśla symetryczność struktury tekstu:

A  Rama zewnętrzna: Spojrzenie w przeszłość (rozdz. 1–3); 
B  Rama wewnętrzna: Wielka peroracja (rozdz. 4–11); 

715 Por. np. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 372-374; P. Buis, Le Deutéronome 
(VSal 4), Paris 1966; S. wyPyCh, Pięcioksiąg (WMWKB 1), Warszawa 1987, s. 169;  
R . nelson, Deuteronomy, Luisville 2002, s. 2-9; i inni.
716 N. lohfink, Das Deuteronomium, w: lohfink N., Studien zum Deuteronomium und zur 
deuteronomistischen Literatur. Bd. II (SBAB 12), Stuttgart 1991, s. 15-16.
717 M. Peter, Księga Powtórzonego Prawa – przypis wstępny, w: BP, s. 288; por. S. Łach, 
Księga Powtórzonego Prawa, s. 241-266.
718 J. BlenkinsoPP, The Pentateuch. An Introduction to the First Five Books of the Bible 
(AncB), New York – London – Toronto 1992, s. 213.
719 Por. Wj 19–24; G. von rad, The Form-Critical Problem of the Hexateuch, w: Problem 
of the Hexateuch and Other Essays, Edinburgh 1966, s. 1-78; por. A.D.H. mayes, Deuter-
onomy, s. 30.
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C  Centralny rdzeń: Warunki przymierza (rozdz. 12–26); 
B’  Rama wewnętrzna: Ceremonia przymierza (rozdz. 27–30); 

A’  Rama zewnętrzna: Spojrzenie w przyszłość (rozdz. 31–34)720 .

Przedstawione powyżej koncepcje odczytania struktury i zasad kompo-
zycji Deuteronomium nie oddają wszystkich propozycji, ale ukazują prze-
gląd zasadniczych opinii na ten temat. Ukazują one specyfikę i zarazem 
złożoność kompozycyjną tekstu. 

Poniżej, w tabeli nr 9, zamieszczony został szczegółowy schemat struk-
tury Księgi Powtórzonego Prawa, w opracowaniu własnym, w którym 
istotnymi czynnikami są zarówno mowy, zbiór prawny („kodeks”), jak 
i elementy traktatu przymierza. 

Tabela 9. Struktura Deuteronomium 

Mowy Mojżesza 
rozdz. 1–11

Prolog historyczny 1:
Droga z Synaju, podbój Zajordania
rozdz. 1–3
Prolog historyczny 2:
Objawienie na Horebie 
i dekalog jako Boże wybranie
rozdz. 4
Nauka Bożego prawa
rozdz. 5–11

„Kodeks” 
deuteronomiczny 
12,1–26,15

Warunki przymierza – lojalność
rozdz. 12–13
Pozostałe prawa deuteronomiczne
14,1–26,15

Mowy Mojżesza 
26,16–30,20

Ogłoszenie zawarcia przymierza 
26,16-19
Rytuał przekleństw na górze Ebal 
27,1-26
Zbiór błogosławieństw i przekleństw 
28,1-68
Przymierze i przeszłość w Egipcie 
29,1-17
Przyszłość: niewierność, kara, nawrócenie 
29,18–30,10
Wybór między życiem i śmiercią
30,11-20

720 D .L . Christensen, Deuteronomy 1–21,9, ad locum .
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Dodatki 
rozdz. 31–34

Epilog 1: 
m.in. zapowiedzi śmierci Mojżesza, 
przekazanie władzy Jozuemu a „Księgi” tory lewitom, 
zapowiedzi odstępstwa, hymn świadkiem 
31,1-30
Hymn Mojżesza 
32,1-44
Zachęta do przestrzegania tory
i zapowiedź śmierci Mojżesza 
32,45-52
Błogosławieństwo Mojżesza (hymn) 
rozdz. 33
Epilog 2: 
Śmierci Mojżesza 
rozdz. 34.

4.5. analiza terminologii w odniesieniu do struktury

Egzegeci zwracają uwagę na liczne słowa i zwroty, które powraca-
ją wielokrotnie w tekście, określając jego słownictwo i styl721. Nasycenie 
tekstu powtarzającymi się charakterystycznymi terminami może stanowić 
wskazówkę do określenia prawdopodobnych etapów kształtowania pisem-
nej tradycji deuteronomicznej. 

W poniżej zamieszczonych tabelach nr 10 i 11 ukazane zostało wystę-
powanie wybranych terminów, charakterystycznych dla Deuteronomium, 
z uwzględnieniem ich rozmieszczenia w częściach strukturalnych tekstu. 
W przypadku terminów szczególnie często używanych ich występowanie 
(lub brak) w danej części strukturalnej tekstu wskazuje na związek, lub jego 
brak, z innymi częściami – w odniesieniu do czasu opracowania i pisarza 
(tj. ten sam pisarz, ten sam czas opracowania). Części wyróżniające się 
odmienną specyfiką terminologiczną mogą posiadać odrębną genezę albo 
mogły powstać na końcu procesu opracowywania tekstu. 

Analiza wybranych terminów wskazuje na odrębność językową rozdz. 
1–3. Chociaż zaliczane często do bloku mów Mojżesza, różnią się języko-
wo od pozostałych części tekstu Deuteronomium. G. von Rad określa te 
rozdziały jako narracje historyczne722. Nie zawierają one częstych słów wy-
stępujących w prawie wszystkich pozostałych rozdziałach (por. berît, kātab, 
sēfer; tôrāh – tylko raz, w formule wprowadzającej; por. 1,5). Również cha-

721 J.A. thomPson, Deuteronomy, s. 30-34.
722 Por. G. von rad, Deuteronomy. A Commentary, s. 21.
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rakterystyczne dla Deuteronomium i historii deuteronomistycznej terminy 
i zwroty, zebrane przez M. Weinfelda, wykazują tę samą zależność – wiele 
z nich nie występuje w rozdz. 1–3, chociaż użyte są w innych częściach 
księgi723. Może to wskazywać, że ta część powstała później nawet niż koń-
cowe tzw. Dodatki, czyli rozdz. 31–34. 

Przy pewnym założeniu można podobną specyfikę przypisać trzem in-
nym częściom: „kodeksowi” (12–26), zbiorowi błogosławieństw i prze-
kleństw (rozdz. 28), Epilogowi 2: śmierć Mojżesza (rozdz. 34). W przy-
padku „kodeksu”, na przestrzeni aż czternastu rozdziałów występują tyl-
ko w dwóch miejscach cztery wskazane wyżej charakterystyczne terminy 
(m.in. prawo króla 17,18-19; list rozwodowy 24,1-3). W długim zbiorze 
błogosławieństw i przekleństw badane terminy występują tylko w zakoń-
czeniu (28,58-61.69). 

Interesujące jest rozmieszczenie terminu tora – rozumianego jako ca-
łościowa wola Jhwh objawiona Mojżeszowi na Horebie724 (bez brania pod 
uwagę terminu w starszym, pierwotnym rozumieniu jako wyroczni kapłań-
skiej; por. 17,10725) – kluczowego dla rozumienia, czym jest Deuterono-
mium. Nie ma tego terminu w ostatnim rozdziale 34., a w części pierwszej 
(rozdz. 1–3) jest tylko we wprowadzeniu do całej księgi. W całym „ko-
deksie” jest tylko w tzw. prawie króla (17,18-19 – 2x), które jest późnego 
pochodzenia. Można w związku z tym przypuszczać, że rozdz. 1–3 (tzw. 
prolog historyczny o wstępnym podboju), a także epilog (o śmierci Mojże-
sza) powstały w końcowym etapie opracowania. 

Termin berît należy do pośredniego etapu opracowania. (4,13.23.31; 5,2.3; 
7,2.9.12; 8,18; 9,9.11.15; 10,8; 17,2; 28,69; 29,8.11.13.20.24; 31,9.16.20. 
25.26; 33,9). Jest on do pewnego stopnia podobnie umiejscowiony jak ter-
miny sefer i kātab – co może uzasadniać fakt, iż traktat przymierza łączy 
się z pisaniem i dokumentem (sefer). Wydaje się, że obydwa tematy (pisa-
nia „księgi” oraz przymierza) znalazły się w opracowaniu tekstu na podob-
nym etapie. Obydwóch brakuje w rozdz. 1–3 oraz 32–34 (tu wyjątkiem jest  
berît w 33,10, gdzie dotyczy jednak starszej tradycji przymierza ojców (por. 
6,10; 7,12; 9,5; 10,25; 11,9; 19,8; 30,5; itd.726). Termin berît najbardziej re-
prezentatywny jest dla pierwszej mowy rozdz. 4–10 oraz rozdziałów 29 

723 Por. M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 320-365. [Appendix 
A. Deuteronomic phraseology].
724 1,5; 4,8.44; 17,11.18.19; 27,3.8.26; 28,58.61; 29,20.28; 30,10; 31,9.11.12.24.26; 32,46; 
33,4.10.
725 A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 269.
726 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 77.
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i 31 – a zatem do mów okalających „kodeks” – oraz dla rozdz. 31 jako 
epilogu zbierającego najważniejsze tematy i treści opracowania. 

Zbiór praw, zwany kodeksem, wyróżnia się słownictwem, które nie 
występuje w pozostałej części Deuteronomium albo występuje wyjątkowo 
(np. zwrot „miejsce, które [Jhwh] wybierze” rxby rXa ~wqmh727; obrzy-
dliwość hb[wt728). Wskazuje to na niezależną tradycję pisarską, co zgodne 
jest z przekonaniem wielu egzegetów o wczesnym pochodzeniu pierwotnej 
warstwy deuteronomicznego zbioru prawnego (przez niektórych trakto-
wanego jako UrDeuteronomium)729. „Kodeks” zawiera również takie cha-
rakterystyczne terminy lub zwroty (qx /hqx; hwcm), które występują tak-
że w mowach (ale bez rozdz. 1–3), a również w rozdziałach końcowych 
(31–34). Przypuszczalnie terminy te są związane z treściami wydobytymi 
i wyakcentowanymi na zaawansowanym etapie rozwoju kompozycji lite-
rackiej, gdy wskazane części („kodeks”, mowy) należały już jako całość do 
powstającej „księgi”. 

Inny, charakterystyczny dla przekazu Deuteronomium (częsty), termin: 
lwq – głos, użyty w odniesieniu do osoby Jhwh (tabela nr 10), posiada rów-
nież charakterystyczne rozmieszczenie w strukturze tekstu. Znajduje się 
tylko w mowach (4–11; 26,16–30,20), wraz z kodeksem (12,1–26,15), co 
wyodrębnia te elementy struktury i zarazem może wskazywać na etap opra-
cowania połączonych już części – kodeksu i mów. 

Tabela 10. Deuteronomium – struktura i terminologia. Wybrane terminy.

Części strukturalne terminy

rps btk hrwt tyrb

M
ow

y 
M

oj
że

sz
a 

ro
zd

z.
 1

–1
1 

Prolog historyczny 1:
Droga z Synaju, podbój 

Zajordania
rozdz. 1–3

Prolog historyczny 2:
Objawienie na Horebie 

i dekalog jako Boże wybranie
rozdz. 4

4,13; 

1,5;

4,8.44; 4,13.23.31; 

727 Pwt 12,5.11.14.18.21.26; 14,23.24.25; 15,20; 16,2.6.7.11.15.16; 17,8.10; 18,6; 26,2; 
31,11 (wyjątek); por. inne określenia związane z centralizacją kultu; M. weinfeld, Deute-
ronomy and the Deuteronomic School, s. 324-326.
728 Pwt 7,25.26; 13,15; 17,4; 18,9; 20,18; w zwrocie: „obrzydliwość Jhwh” 7,25; 12,31; 
17,1; 18,12; 22,5; 23,19; 25,16; 27,15; „obrzydliwość narodów” 18,9; por. M. weinfeld, 
Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 323.
729 Por. E.W. niCholson, Deuteronomy and Tradition, s. 18-19. 
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Nauka Bożego prawa
rozdz. 5–11

5,22; 6,9; 
9,10; 
10,2.4[x2]; 
11,20;

5,2.3; 
7,2.9.12; 
8,18; 
9,9.11.15; 
10,8; 

„K
od

ek
s”

 
de

ut
er

on
om

ic
zn

y 
12

,1
–2

6,
15

Warunki przymierza – 
lojalność

rozdz. 12–13

Pozostałe prawa 
deuteronomiczne

14,1–26,15

[16,9 liczyć];
17,18; 24,1.3;

17,18; 
24,1.3;

[17,10 
wyrocznia 
kapłańska];
17,11.18.19 
prawo króla

17,2;

M
ow

y 
M

oj
że

sz
a 

26
,1

6–
30

,2
0

Ogłoszenie zawarcia 
przymierza 26,16-19;

Rytuał przekleństw na górze 
Ebal 27,1-26;

27,3.8; 27,3.8.26;

Zbiór błogosławieństw 
i przekleństw 28,1-68;

28,58.61; 28,58.61; 28,58.61; 28,69; 

Przymierze i przeszłość 
w Egipcie 29,1-17;

29,8.11.13;

Przyszłość: niewierność, kara, 
nawrócenie 29,18–30,10;

Wybór m. życiem i śmiercią 
30,11-20;

29,19.20.26; 
30,10; 

29,19.20.26; 
30,10; 

29,20.28; 
30,10;

29,20.24;

D
od

at
ki

 
ro

zd
z.

 3
1–

34

Epilog 1: 
m.in. zapowiedzi śmierci 
Mojżesza, przekazanie 

władzy Jozuemu a „Księgi” 
tory lewitom, zapowiedzi 

odstępstwa, hymn świadkiem
31,1-30

31,24.26; 31,9.19.22.
24;

31,9.11.
12.24.26;

31,9.16.20. 
25.26;

Hymn Mojżesza 
32,1-44;

Zachęta do przestrzegania tory
i zapowiedź śmierci Mojżesza 

32,45-52 32,46;

Błogosławieństwo Mojżesza 
(hymn) rozdz. 33

33,4.10 33,9

Epilog 2: 
Śmierci Mojżesza 

rozdz. 34
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Tabela nr 10 zawiera wszystkie miejsca występowania form pochodzą-
cych od rdzeni rps i btk730 w odniesieniu do części struktury Deuterono-
mium . Termin rps – dokument, list, „księga” – pojawia się w 28,58–31,26, 
a zatem na stosunkowo niewielkim „obszarze” tekstu. 

Terminów rps i btk brakuje w pierwszej części księgi (rozdz. 1–3), 
a także w trzech ostatnich rozdziałach (32–34). Z drugiej strony trzeba pod-
kreślić, że rozdz. 31. jest szczególnie bogaty w te terminy, co pokazuje, że 
na rozwiniętym już etapie formowania kompozycji (prawdopodobnie przed 
przyłączeniem rozdz. 1–3 i 32–34) został wyeksponowany temat piśmien-
niczy, który swą kulminację otrzymał właśnie w rozdz. 31., będącym jedy-
nym świadectwem piśmiennej działalności Mojżesza i sefer ha-tora jako 
owocu jego pracy. 731 732  733

Tabela 11. Deuteronomium – struktura i terminologia. Wybrane terminy i zwroty. 
Części strukturalne terminy

lwq – głos jako 
głos Jhwh 

miejsce, 
które 
wybierze 
[Jhwh]734

usuniesz 
zło spoś- 
ród sie- 
bie / 
z Izraela735

słuchaj 
Izraelu
[mX
larXy 
[t[mX]

które ja ci 
nakazuję/ 
nakazuję 
wam736

M
ow

y 
M

oj
że

sz
a 

ro
zd

z.
 1

–1
1

Prolog historyczny 1:
Droga z Synaju, podbój 

Zajordania
rozdz. 1–3

Prolog historyczny 2:
Objawienie na Horebie 

i dekalog jako Boże 
wybranie
rozdz. 4

4,30.33.36; 4,1; 4,2[2x].40;

Nauka Bożego prawa
rozdz. 5–11

5,22.23.
24.25.26; 
8,20; 9,23;

5,1; 
6,3.4; 
9,1; 

6,6; 7,11; 
8,1.11; 
10,13; 
11,8.13.
22.27.28;
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,1
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6,
15

Warunki przymierza - 
lojalność

rozdz. 12–13

13,5.19; 12,5.11.14.
18.21.26;

13,6 12,11 .
14.28; 
13,1.19;

Pozostałe prawa 
deuteronomiczne

14,1–26,15

15,5; 18,16; 
26,14;

14,23.24. 
25; 15,20; 
16,2.6.7.11.
15.16; 17,8. 
10; 18,6; 
26,2; 

17,7.12; 
19,19; 
21,21; 
22,21 .
22.24; 
24,7;

20,3; 15,5; 19,9; 

730 Por. tabela 6. Podmiot piszący w Deuteronomium.
731 rxby rXa ~wqmh; Por. M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 324.
732 larXym / $brqm [rh tr[bw; Por. tamże, s. 355.
733 ~kta hwcm / $wcm ykna rXa; Por. tamże, s. 356.
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Ogłoszenie zawarcia 
przymierza 26,16-19

26,19;

Rytuał przekleństw na 
górze Ebal 27,1-264

27,10; 27,9 27,1.4.10;

Zbiór błogosławieństw 
i przekleństw 28,1-68

28,1.2.
15.45.62;

28,1.13.
14.15; 

Przymierze i przeszłość 
w Egipcie 29,1-17

Przyszłość: 
niewierność, kara, 

nawrócenie  
29,18–30,10;

Wybór m. życiem 
i śmiercią 30,11-20

30,2.8.10.20 30,2.8.
11 .16

D
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 3
1–

34

Epilog 1: 
m.in. zapowiedzi 
śmierci Mojżesza, 

przekazanie władzy 
Jozuemu a „Księgi” 

tory lewitom, 
zapowiedzi odstępstwa, 

hymn świadkiem
31,1-30

31,11;

Hymn Mojżesza 
32,1-44

Zachęta do 
przestrzegania tory
i zapowiedź śmierci 
Mojżesza 32,45-52
Błogosławieństwo 
Mojżesza (hymn)  

rozdz. 33
Epilog 2: 

Śmierci Mojżesza 
rozdz. 34

734

W Deuteronomium występuje termin niezwykle charakterystyczny, 
powtarzający się „nieustannie” i reprezentujący ważny temat teologiczny. 
Termin #ra – ziemia pojawia we wszystkich częściach Deuteronomium  
(w rozdz. 4 – aż 19x; w 11 – 16x)! W tekstach poetyckich (o odrębnej 
genezie; rozdz. 32–33) termin ten został użyty rzadziej i w nieco innym 
zastosowaniu. Jednak trzeba podkreślić, że motyw ziemi i termin #ra jest 
bogato reprezentowany nawet w rozdz. 1–3 (tak ubogich w inne deutero-
nomiczne terminy!) oraz że występuje stosunkowo często w całej księdze 

734 M. Weinfeld zwraca uwagę na dwa rodzaje błogosławieństw i przekleństw zawartych 
w rozdz. 27,1-26 i rozdz. 28; M. weinfeld, Deuteronomy 1–11, s. 9.



252 deuteronomium jako SēFER

(chociaż nie w każdym rozdziale735), także w kodeksie deuteronomicznym 
i w przekleństwach (rozdz. 28) – niosąc teologiczne znaczenie. Świadczy to 
o niezwykłym nasyceniu tekstu teologiczną kategorią ziemi jako daru Jhwh .  
Jest to zarazem bardzo wyraźny, kolejny przejaw stopniowego i długoter-
minowego procesu opracowywania tekstu. Można też przypuszczać, że na 
tym etapie powiązano kompozycję z prologiem o wstępnych podbojach 
Zajordania. 

Wnioski ogólne. Analiza wybranych charakterystycznych terminów, od-
niesionych do struktury, potwierdza jej wyodrębnione zasadnicze części. 
Części mniej ujednolicone pod względem terminologii stanowią rozdz. 1–3 
oraz 32–34 (mniej powiązane terminologicznie z zasadniczą częścią 4–31), 
co wskazuje na ich dołączenie na późniejszym etapie opracowania. Co cie-
kawe, rozdział 31., zaliczany do tzw. dodatków (czyli do bloku 31–34), 
jako teologiczne „podsumowanie” zawiera bogate słownictwo charaktery-
styczne dla księgi. Analiza terminologiczna nie tylko potwierdziła zasad-
nicze części strukturalne tekstu „księgi”, ale również ukazała ich literacką 
odrębność (rozdz. 1–3; „kodeks”; zbiór przekleństw 28).

Analiza słownictwa ukazała części kompozycyjne odrębne językowo, 
które prawdopodobnie powstały niezależnie, to znaczy albo oddzielnie, 
albo później, na końcowym etapie opracowywania tekstu736. Taką odręb-
ną specyfikę terminologiczną posiada zbiór prawny, jednak widać również 
elementy opracowania, czyli zaadaptowania „kodeksu” do szerszej kom-
pozycji, co wyraża się także pojawiającymi się pojedynczymi terminami 
charakterystycznymi dla pozostałej części Deuteronomium. Sam „kodeks” 
zawiera też charakterystyczne zwroty (będące nośnikami treści teologicz-
nych; por. zwrot „miejsce, które wybierze” [Jhwh] – idea centralizacji kul-
tu; „usuniesz zło…” – idea kultycznej czystości Izraela), które poza jednym 
wyjątkiem (por. 31,11) nie występują w pozostałej części Deuteronomium.

Należy zatem stwierdzić, że w Deuteronomium jednostki strukturalne 
testu posiadające swoją specyfikę językowo-teologiczną. Jednak trzeba 
z drugiej strony zaznaczyć także, że wskazane wyżej elementy specyficzne 
są „rozproszone” w taki sposób, iż nie sposób na podstawie analizy ich po-
łożenia i związków z innymi jednostkami wskazać jedną „logiczną”, spójną 
i przekonywającą strukturę. 

735 Teologicznego motywu otrzymanej od Jhwh ziemi brakuje w rozdz. 13–14; 20–21.
736 Materiał, który tworzy korpus Deuteronomium, oparty na różnych, odmiennych źró-
dłach, gromadzony był długi okres czasu, a został połączony jako jednolita całość – uważa 
W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 17.
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4.6. konkluzja

Analiza terminologii ukazała bogactwo i specyfikę słownictwa, zarów-
no tego bezpośrednio wskazującego na kulturę piśmienną, jak i terminów 
o szerszym znaczeniu, zastosowanych w Deuteronomium w odniesieniu do 
rzeczywistości pisemnej komunikacji (słowo, tora). 

Analiza wybranych elementów kultury piśmiennej, jej aspektu material-
nego i personalnego, celów i funkcji zapisów, ukazały wycinek tej kultury 
utrwalony i przekazany poprzez Księgę Powtórzonego Prawa. Poszukiwa-
nie relacji między „Księgą” tory a kamiennymi tablicami doprowadziło 
do poznania zarysu procesu rozwoju i łączenia tradycji w tym zakresie. 
Wyraża je zawarty w Deuteronomium podwójny akt zapisu Bożych słów, 
a także specyficzny związek między Bożą i Mojżeszową aktywnością pi-
sarską (przedstawioną w szczegółach nieco inaczej w Deuteronomium  
i w Księdze Wyjścia).

Pytanie o Deuteronomium jako pismo wiązało się z próbą odpowiedzi 
na pytanie o relację między Deuteronomium a sefer ha-tora. Również świa-
dectwa innych ksiąg biblijnych odnośnie do „Księgi” tory, zwłaszcza w jej 
kontekście piśmiennym (zapisu, odczytu, pieczętowania dokumentu), sta-
nowiły dodatkowe źródło treści na temat rozwoju tradycji związanej z torą 
rozumianą jako „księga” (sefer). 

Analiza struktury literackiej Deuteronomium ukazała jej wyjątkową 
złożoność. Zastanawiającym jest, jak w takim jednym opracowaniu piś- 
miennym (który można nazwać utworem literackim), jakim jest biblijna 
księga, dostrzec można tak wiele różnych struktur i elementów kształtują-
cych piśmienny przekaz, z których żadne samodzielnie nie tłumaczy w spo-
sób zadowalający kompozycji całości tekstu737. Mimo to różne rozwiązania 
dotyczące struktury wydają się mieć swoje podstawy. Jest to dodatkowy 
argument świadczący o złożoności Deuteronomium738 . 

Podejście synchroniczne do tekstu Deuteronomium i próba opisania je-
go struktury prowadzą do pytania o proces jego opracowywania (podejście 
diachroniczne). Próba naświetlenia jego okoliczności i charakteru działań 
literackich w ramach tego procesu zostanie podjęta w następnej części opra-

737 Stanisław łach pisał, że mimo rozległych dyskusji w kwestii struktury Deuteronomium 
jest więcej niewiadomych niż punktów pewnych; por. S. Łach, Księga Powtórzonego Pra-
wa, s. 35-44. 
738 Gerhard von Rad podkreślał, że w złożonym kompozycyjnie tekście forma jest ściśle 
związana z wyrażaną treścią; por. G. von rad, Deuteronomy. A Commentary, s. 22-23;  
G. von rad, Deuteronomium, w: InterprDict, vol. 1, s. 832.
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cowania. Pomocą będzie próba skonfrontowania wiedzy na temat rozwoju 
literackiego Deuteronomium z wiedzą na temat procesu opracowywania 
literackich dzieł starożytnych. 



część iii 

deuteronomium jako uczeStnik 
W kulturze 

Trzecia część opracowania, wynikająca z dwóch wcześniejszych, zawiera analizy 
fenomenów i koncepcji kulturowych dotyczących piśmiennictwa, a także aspektów 
warsztatu pisarskiego. Opracowanie bazuje na tych elementach kultury piśmienni-
czej, które bezpośrednio wiążą się ze specyfiką Deuteronomium jako starożytnej 
kompozycji piśmiennej. 

Najpierw podjęty zostanie fenomen oralności i piśmienności w Deuterono-
mium, ponieważ księga ta jawi się jako świadek okresu przejściowego i wynikają-
cej stąd podwójnej dynamiki oralno-piśmiennej. 

W drugiej kolejności przeanalizowana zostanie koncepcja (znana zwłaszcza 
w Asyrii i Babilonii pierwszego tysiąclecia) pochodzącej od bogów i mędrców za-
strzeżonej wiedzy, przekazywanej na piśmie przez wtajemniczonych pisarzy – jako 
kontekst wyrażonych w Deuteronomium idei objawienia poprzez zapis (kamienne 
tablice) i pisemnego przekazu nauki (tory). 

Punkt trzeci będzie miał na celu przybliżenie bliskowschodniej koncepcji prawa 
zapisanego, jego funkcji, a także znaczenia. Cel ten wiąże się z faktem, iż centrum 
deuteronomicznej kompozycji stanowi duży zbiór prawny (rozdz. 12–26), którego 
geneza i pierwotne funkcje nie zostały dotąd wystarczająco wyświetlone.

Czwarty punkt stanowi kontynuację analiz zamykających Część II niniejszej 
pracy i prowadzi do odpowiedzi na niełatwe pytanie o charakter piśmiennego pro-
cesu opracowywania Księgi Deuteronomium. Jako pomoc w zrozumieniu cha-
rakteru prac pisarskich nad starożytnymi kompozycjami literackimi przybliżone 
zostaną elementy (rozciągniętego w czasie) przebiegu prac prowadzących do po-
wstania i dalszego kształtowania eposu Gilgamesz. Efektem całości dociekań nad 
złożonym piśmiennym procesem opracowania biblijnej księgi będzie propozycja 
nowego podejścia badawczego w tej materii.

Ostatni punkt – Teologia Pisma i pisania w Deuteronomium – ma charakter 
syntezy. Przedstawione w nim zostaną wymowa i przesłanie Księgi Powtórzonego 
Prawa, w zakresie idei i koncepcji nawiązujących (czy to na zasadzie analogii czy 
dyskusji) do piśmienniczej kultury starożytnego Bliskiego Wschodu. 





1. oralność i piśmienność w deuteronomium 

Teorię oralności sformułowano w celu wyjaśnienia początków epickiej 
twórczości Homera, ale okazało się, że poruszone kwestie obejmują szersze 
zjawisko i w ciągu kilkudziesięciu lat powstała złożona teoria kultury1 . 
Teoria ta przyjmuje stopniowe i powolne przejście społeczności, czy to eu-
ropejskiej, czy każdej innej, „od ustnej do pisemnej transmisji kultury”. 
Przedstawiciele tej teorii uważają, iż „«myślenie tekstem» jest tylko jedną 
z możliwych odmian procesów poznawczych, którą poprzedzało «myślenie 
mową»”2 . 

Eric Havelock pisze o zjawisku kulturowych przemian zachodzących 
wśród oralnych kultur Afryki, Ameryki, Polinezji. W zderzeniu z rozwinię-
tą kulturą piśmienną kolonizatorów uległy one przekształceniom, wpraw-
dzie „oralność przetrwała, ale przestała pełnić swoją dotychczasową funk-
cję, to znaczy przestała być odpowiedzialna za przekaz zmemoryzowanych 
kodów zachowań społecznych. Wielka epika, rozśpiewane chóry, rytualne 
obrzędy – wszystko to popada w niepamięć”3 . 

Obraz takiej oralności, stopniowo później traconej, sięgającej czasu 
początków Izraela zawiera biblijna Pieśń Miriam. Poetycki, niezwykle 
dynamiczny i dramatyczny tekst nosi zdecydowane rysy kultury oralnej. 

1 P . majewski, Głos i tekst. Korzenie kultury europejskiej według Erica A. Haveloc-
ka. Wstęp do wydania polskiego, w: E.A. haveloCk, Muza uczy się pisać. Rozważania 
o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu (Communicare), Warszawa 2006, s. 9; zob.  
C. léVi-strauss, Myśl nieoswojona, Warszawa 1969; J. Goody, I . watt, The Consequences 
of Literacy, w: J. Goody (ed.), Literacy in Traditional Societies, Cambridge 1968, s. 27-68; 
E . haveloCk, Preface to Plato, Cambridge, MA 1963; J. Goody, Domestication of the Sav-
age Mind, Cambridge 1977; E.A. haveloCk, The Literate Revolution in Ancient Greece and 
Its Cultural Consequences, Princeton 1982; J. Goody, The Interface Between the Written 
and the Oral, Cambridge 1987. 
2 P . majewski, Głos i tekst, s. 13.
3 E . haveloCk, Muza uczy się pisać, s. 64.
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Biblijny przekaz świadczy także o kulturowym kontekście dla funkcjono-
wania takiej pieśni – o uczestnictwie całej społeczności w rytualnym śpie-
wie z instrumentami i tańcem, na cześć Jhwh, z okazji zwycięstwa nad 
Egipcjanami: 
Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Jhwh: 
Będę śpiewał ku czci Jhwh, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia 
i jeźdźca jego pogrążył w morzu […] Miriam prorokini, siostra Aarona, 
wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały 
w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im… (Wj 15,1.20-21a). 

Według jezuity Waltera Onga, tezy teorii oralności i piśmienności sta-
nowią większe wyzwanie dla studiów biblijnych, niż w przypadku innych 
dyscyplin. Bowiem „dogłębne zrozumienie procesów noetycznych i komu-
nikacyjnych oralności pierwotnej mogłoby otworzyć przed studiami biblij-
nymi nowe głębie rozumienia tekstu i doktryny”4. Za Wernerem Kelberem 
zauważa, że biblistyka, jak i inne studia and tekstem, skłonne są, aby mimo-
wolnie przyjmować model struktury znaczeniowej kultury oralnej w opar-
ciu o własny model piśmienny. Przyjmuje pamięć oralną jako swoiste tek-
sty czekające tylko na zapis, tradycję oralną jako wariant słowny tradycji 
piśmiennej5 . 

Jak zauważa Susan Niditch – badająca dynamikę oralno-piśmienną 
w Biblii – wielu badaczy, przyjmując piśmienność Izraela od VIII w. albo 
jeszcze wcześniej (na podstawie wzrostu świadectw epigraficznych; por. 
Cz. I. 2.1.5.), zakłada mimowolnie, iż od tego momentu obowiązywał dzi-
siejszy, współczesny wzór piśmienności. Tymczasem forma i funkcje piś- 
mienności starożytnego Izraela powinny być rozumiane w kontekście kul-
tury oralno-piśmiennej6 . 

Jak pisze dalej S. Niditch, wiele form typowych dla kultury oralnej by- 
ło już analizowanych w tekstach biblijnych, w ramach studium form lite-
rackich (H. Gunkel, H. Gressmann). Są to wzory oralnych narracji: opo-
wieści o bohaterze, relacji z bitwy, różnych mów prorockich, tradycyjnych 
powiedzeń7. Tak zwana szkoła skandynawska (Uppsala School) analizo-

4 M. O’Connor podjął kwestię „przewartościowania struktury wiersza hebrajskiego w ka-
tegoriach prawdziwie oralnej psychodynamiki”; W. onG, Oralność i piśmienność, s. 227; 
por. M. o’Connor, Hebrew Verse Structure, Winona Lake, IN 1980; por. R.C. culley, Oral 
Formulaic Language in the Biblical Psalter, Toronto 1967. 
5 W. onG, Oralność i piśmienność, s. 227; por. W.H. kelBer, The Oral and Written Gos-
pel. The Hermeneutics of Speaking and Writing in the Synoptic Tradition, Mark, Paul and 
Q, Bloomington, IN 1983. 
6 S. niditCh, Oral World and Written Word, s. 99.
7 Zob. A.B. lord, The Singer of Tales, New York 1968; 
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wała przedliteracki rozwój tradycji historycznych do czasu utrwalenia ich 
w formie zapisu8 .

1.1. retoryka tekstu literackiego a oralność pierwotna

Deuteronomium ukształtowane przez mowy Mojżesza, zawierające na-
ukę męża Bożego, siłą rzeczy nacechowane jest retoryką. Mowę charak-
teryzuje dialogowość i relacja między mówcą i odbiorcą, a także pewna 
teatrowość polegającą na przekazie nie tylko słowami, ale także gestem 
(„tekst werbalny jest częścią składową «tekstu» zachowaniowego”). Mo-
wę charakteryzuje sytuacyjność albo kontekstualność – ważne są dla niej 
relacje przestrzenne, okoliczności komunikowania9. Język mowy charakte-
ryzuje się stosowaniem przesadni, imperatywów, mowy niezależnej (direct 
speech)10. Jednak są to cechy naturalnie przynależne przekazowi retorycz-
nemu. Powstaje pytanie: Czy można odróżnić cechy pierwotnej oralności 
w przekazie biblijnej księgi Deuteronomium od retorycznych cech literac-
kiego opracowania tekstu? 

Pytanie o retorykę w kontekście badania oralności podejmują niezależ-
nie W. Ong i E. Havelock. Zauważają oni, że język wykorzystywany w re-
toryce ma charakter prozy, nie zaś poezji, która charakterystyczna jest dla 
wzorów zmemoryzowanych, dla języka kultury „mówionej”11 . 

W odniesieniu do tekstów biblijnych E. Havelock zauważa, że „rozwa-
żane jako źródło wiedzy o oralności przedstawiają swoisty paradoks. Za-
wsze obchodzono się z nimi bardzo troskliwie […]. Po ostatecznym okre-
śleniu kanonicznego tekstu uległ on zamrożeniu, co oznacza, że pozostało-
ści oralizmu, które przypadkowo przedostały się przez wszystkie redakcje, 
otrzymały gwarancję przetrwania w niezmienionej postaci”12 . 

8 E . nielsen, Oral Tradition. A Modern Problem in Old Testament Introduction, London 
1954; N.S. nyBerG, Studien zum Hoseabuch, Uppsala 1935; R.A. Carlson, David the Cho-
sen King, Uppsala 1964.
9 J. BartMiński, Opozycja ustności i literackości, w: G. Godlewski, Antropologia słowa, 
s. 432.
10 Por . R . alBertz, Public Recitation of Prophetical Books? The Case of the First Edition 
of Deutero-Isaiah (Isa. 40:1—52:12), w: D.V. edelman, E . Ben zVi (ed.), The Produc-
tion of Prophecy. Constructing Prophecy and Prophets in Yehud, London – Oakville 2009,  
s. 96-110.
11 Por . E . haveloCk, Muza uczy się pisać, s. 65-66.
12 Tamże, s. 68.
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Eric Havelock odwołuje się do Pieśni Debory (Sdz 5) jako przykładu 
na tekst biblijny utrwalający formę oralną. Ale ocena oralności tekstów 
starotestamentalnych wydaje się być złożona, bowiem autor z jednej stro-
ny dochodzi do wniosku, że w związku z tym, iż przekaz biblijny ulegał 
przekształceniom, „najstarsze fragmenty Starego Testamentu nie są w sta-
nie dostarczyć modelu pierwotnej oralności”13. Z drugiej strony zauważa, 
iż „Istnieje kategoria «ukrytego oralizmu» zupełnie innego rodzaju, któ-
ry przechował się i jest dostępny badaniom w postaci tekstów spisanych 
w języku hebrajskim […]. Są to teksty, które rzeczywiście «mówią», ale 
niedoskonale. Prawdziwe echa długo zapomnianej pierwotnej oralności 
rozbrzmiewały sporadycznie w tekstach ulegających skądinąd przekształ-
ceniom i skrótom, a wreszcie wcielonych do systemu teologicznego po-
wstałego już w tradycji pisanej”14 .

1.2. cechy przekazu oralnego w literaturze

1.2.1. powtórzenia

Cechą kompozycyjną sentencji oralnej jest jej symetryczność albo binar-
ność. Taka symetryczność epizodów narracyjnych została dostrzeżona w po-
ematach Homera. Tymczasem „systemy kompozycyjne” oparte na efekcie 
echa, czyli powtórzenia, występują w paralelizmach poezji hebrajskiej15 . 

Chociaż poezje oralna i pisana posługują się podobnym językiem, tymi 
samymi strukturami gramatycznymi, regułami syntaksy i podobnym podsta-
wowym słownictwem, to jednak można wskazać takie cechy, które pozwa-
lają do pewnego stopnia odróżnić to, co powstało jako oralne, od tego, co 
ukształtowane zostało na piśmie. Jedną z ważniejszych cech stanowi rytm 
oraz powtórzenie jako zasada kompozycyjna. „Powtórzenie jest najsku-
teczniejszym środkiem werbalizowania czasoprzestrzeni […]. Wiele z dziś 
już nieistniejących kultur budowało pojęcie świata z powtórzeń i paraleliz- 
mów”16. Na takie charakterystyczne powtórzenia w tekstach Deuterono-
mium zwraca uwagę Duane Christensen17 . 

13 Tamże, s. 67
14 Tamże, s. 66.
15 Tamże, s. 91.
16 P . zuMthor, Właściwości tekstu oralnego, w: Godlewski G., Antropologia słowa, s. 214.
17 „A common feature in Deuteronomy is the framing of strophic units with repetition of 
specific words”; D.L. Christensen, Prose and Poetry in the Bible: The Narrative Poetics of 
Deuteronomy 1,9-18, ZAW 97(1985), s. 186.
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Paralelizmy znane są każdemu, choć trochę interesującemu się tekstem 
Biblii, znany jest też fakt, że ta cecha poezji nie dotyczy tylko Psalmów 
i pieśni rozproszonych w różnych księgach, ale dużej części większości 
ksiąg prorockich (poza epizodami narracyjnymi). Księgi te, złożone głów-
nie z mów prorockich pisane są językiem poetyckim, który bazuje na kon-
strukcji różnych paralelizmów (synonimicznych, antytetycznych, synte-
tycznych). To zjawisko wyjaśnia właśnie dynamika oralna przekazu pro-
rockiego. Prorocy byli reprezentantami kultury oralnej, co wydaje się dosyć 
oczywiste. 

Zjawisko binarności, wykraczającej szeroko poza teksty poetyckie, 
analizuje Roland Meynet, znany z badań biblijnej retoryki. Podkreśla on 
binarność przekazu biblijnego na różnych poziomach, języka, dyskursu, 
struktury ksiąg18 . 

1.2.2. Styl formulatywny

Badania z zakresu antropologii kultury wykazały, że każda społeczność 
niepiśmienna, reprezentująca kulturę oralną, posiada to samo „szczegól-
ne upodobanie do wyrażeń stereotypowych i gotowych formuł”19. Według 
Waltera Onga, „kultury oralne nie tylko wyrażają się za pomocą ustalonych 
formuł, one także nimi myślą”20 . 

Eric Havelock pisze o powracających echach tych samych tematów jako 
cesze poematów Homera. Podaje przykład rozmów Achillesa z matką, które 
mają „bardzo podobny kształt. W ramach tych podobieństw wydarza się jed-
nak coś nowego. Echo powiązań między nimi pomaga pamięci […]21. W Bi-
blii takim spektakularnym przykładem powtarzalności pewnego wzoru, „ma-
trycy” dla przekazu jest opowiadanie o plagach egipskich (por. Wj 7–10)22 . 

18 Por . R . meynet, Binarność, podstawowa cecha języka biblijnego, w: Język Biblii a język 
współczesny, praca zbiorowa, Kraków 2006, s. 11-22; zob. R. meynet, L’Analyse rhétori-
que. Une nouvelle méthode pour comprendre la Bible: tertes fondateurs et exposé systéma-
tique, Paris 1989; tenże, Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, Kraków 2001; 
tenże, Język przypowieści biblijnych, Kraków 2005.
19 Ch. vandendorPe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, War-
szawa 2008, s. 28.
20 W. onG, The Interfaces of the Word, Ithaca 1977, s. 103, za: Ch. vandendorPe, Od pa-
pirusu do hipertekstu, s. 28.
21 E .A . haveloCk, Muza uczy się pisać, s. 92.
22 Interesującą analizę oralności schematu genealogii biblijnej, zob. W. onG, Pismo a struk-
tura świadomości, s. 375-376.
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Charakterystyka ta odpowiada również sposobowi konstruowania nar-
racji o podboju ziem zajordańskich w Deuteronomium 1,6–3,7. Czytając 
tekst, nawet w przekładzie, można natychmiast zauważyć powtarzające się 
epizody i deklaracje: 

Bóg poleca wyruszyć i określa kierunek i cel (1,6-7; 2,3; 2,13; 2,24); 
Bóg ogłasza, że wydaje ziemię Izraelitom (1,8. por. w. 21; 2,24.31; 3,2); 
Bóg zakazuje walczyć z danym ludem, i wyjaśnia, że to On nadał wskazaną 
ziemię określonemu ludowi (2,4-5; 2,9-12; 2,19-23). 

Można nawet rozpoznać powtarzający się „schemat fabuły”: polecenie 
Jhwh – nieposłuszeństwo Izraelitów – gniew Jhwh/klęska Izraelitów – skru-
cha Izraelitów (1,6-7 – 1,26 – 1,34-36 – 1,41; 1,42 – 1,43 – 1,44 – 1,45). 
Analizując tekst pod kątem powtarzających się elementów, można zaryzy-
kować wskazanie jednostek spoza tego schematu, włączonych później i nie 
pasujących do wiodącego wzoru (por. wybór sędziów 1,9-18; gniew Jhwh 
wobec Mojżesza 1,37-40). 

W Deuteronomium poza rozdziałami 1–3 teksty narracyjne (łączące się 
z pouczeniami) zawarte są także w rozdziałach 4–10 oraz końcowych 31 
i 34. W rozdziałach 4–6 i 9–10 zawarty jest jeszcze jeden cykl narracyj- 
ny – o objawieniu na Horebie i o kamiennych tablicach – posiadający cechy 
przekazu oralnego (tzw. pierwotnej oralności). W Części II, w ramach ana-
lizy relacji między sefer ha-tora i kamiennymi tablicami (2.4.6.; zob. Tabe- 
la 7) przedstawiono synoptyczne zestawienie czterech fragmentów o zapi-
sie na kamiennych tablicach. Zwrócono uwagę na powtarzające się za każ-
dym razem elementy przekazu, które wyeksponowane i zestawione zostały 
w tabeli (objawienie na Horebie: 4,10nn; 5,2nn; 9,8nn; 10,1nn; kamien-
ne tablice 4,13; 5,22; 9,9-11.17; 10,1-5; Bóg a lęk przed śmiercią 4,32nn; 
5,5.23-31; 9,8.13-14.18-20; 10,10). 

Zarazem jednak trudno było wyodrębnić jednostki kompozycji, gdyż 
obecna wersja tekstu, zawiera splot poszerzanych później tematów, dołącza-
nych wątków i dygresji (można wyodrębnić jednostki przy założeniu kon-
kretnego kryterium, ale wraz ze zmianą kryterium nastąpi zmiana podziału 
na jednostki). Omawiany przekaz o cechach oralnych nie stanowi zwartych 
jednostek, jest przerywany odrębnymi wątkami i pouczeniami, które oczy-
wiście pośrednio łączą się z nim. Określone roboczo jednostki (4,10-38; 
5,2–6,25; 9,8-21; 10,1–11,21; zakończenie tych jednostek jest umowne) za-
wierają w sobie, oprócz omawianych relacji – dotyczących objawienia na 
Horebie i tablic kamiennych – także inne wątki i wezwania, które nie należą 



263oralność i piśmienność W deuteronomium

do rozpoznanego schematu oralnego, a które zapewne zostały połączone 
w ramach kształtowania piśmiennej tradycji Deuteronomium. 

W omawianym cyklu, złożonym z czterech części narracyjnych, druga 
i czwarta część zawiera analogiczne wątki: wprowadzenie do tory 6,1nn; 
10,12nn oraz „naukę dla syna” 6,3nn; 11,18nn. „Nauka dla syna” zawiera 
kilkuwersetowy passus złożony z tych samych formuł, powtórzonych za 
każdym razem w nieco zmienionej kolejności (6,4-9 i 11,18-21). Poniższy 
przekład – bardziej dosłowny (wraz z niekonsekwencjami dot. liczby po-
jedynczej i mnogiej) ma na celu wydobycie podobieństwa między passu-
sami. Analogiczne sentencje zaznaczono odpowiadającymi sobie literami: 
A – A’; B – B’; C – C’; D – D’. Tłustym drukiem zaznaczono fragmenty 
identyczne, kursywą odpowiedniki (zamienniki, inny czasownik o podob-
nym znaczeniu), podkreślono te zwroty, które są „dodatkowe”, nie mają 
analogii. Podkreślono także niektóre końcówki ukazujące brak konsekwen-
cji w stosowanej liczbie pojedynczej albo mnogiej:

6,6-9 (2 os. l. p.): 
A 6Niech będą wyhw te słowa, te które ja nakazuję ci dzisiaj, w twoim sercu. 
B 7Wpoisz ~tnnXw [!nX] je twoim synom 
 mówiąc o nich, gdy przebywasz w twoim domu, i gdy idziesz drogą, 
 gdy kładziesz się i gdy wstajesz. 
C 8Przywiążcie je sobie do twojej ręki jako znak 
 i nich będą na przepasce między oczami twoimi. 
D 9Napiszecie je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.

11,18-20 (2 os. l. mn.): 
A’ 18a Weźcie ~tmXw [~yX] te moje słowa do waszego serca i do waszej duszy . 
C’ 18bPrzywiążcie je sobie jako znak do waszej ręki 
 i nich będą na przepasce między oczami waszymi. 
B’ 19Nauczcie ~tdmlw [dml] ich waszych synów, 
 mówiąc o nich, gdy przebywasz w twoim domu, i gdy idziesz drogą, 
 gdy kładziesz się i gdy wstajesz. 
D’ 20Napiszecie je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.

Jest to przykład ustalonego przekazu, który został wyrażony dwukrot-
nie, jednak teksty te nie zostały ujednolicone. Odczytując poszczególne 
formuły, można się spodziewać, iż należały do stałych powiedzeń wyraża-
jących określone treści (np. w odniesieniu do potraktowania czegoś poważ-
nie: wziąć sobie coś do serca; albo w doniesieniu do powtarzania, aby za-
pamiętać: w domu i w podróży, gdy wstajesz i gdy się kładziesz). „Słychać” 
w tych formułach rytm, widać ich powtórzenia, podwójność, efekt echa. 
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Niektóre z formuł są w obu przypadkach wyrażone identycznie: ~tbtkw 
$yr[Xbw $tyb twzwzm-l[ (6,9 = 11,20), ale są też takie, które zawierają te same 
terminy i zwroty, lecz sformułowane są z użyciem innych form gramatycz-
nych, czasem innego zwrotu (6,8; por. 11,18b): 

 $yny[ !yb  tpjjl wyhw   $dy-l[ twal   ~trXqw (6,8)
~kyny[ !yb tpjwjl wyhw ~kdy-l[ twal ~ta  ~trXqw (11,18b) 

„Formuły pomagają organizować zrytmizowany dyskurs, działają też 
same z siebie jako wsparcie mnemoniczne”. Takie „spetryfikowane wyra-
żenia”, które pojawiają się czasem w tekście pisanym w oralnych kultu-
rach występują nie tylko okazjonalnie. W przekazie oralnym „wracają nie-
ustannie. Stanowią samą substancję myśli. Bez nich niemożliwa jest żadna 
rozbudowana myśl, ponieważ właśnie z nich się składa […]”23. Problem 
pamięciowego zachowania ważnej myśli, idei rozwiązywały wzorce mne-
moniczne. Bez nich myśl była ulotna, niepowtarzalna (dosłownie). Dlatego 
w świecie opartym na mówionym słowie „doświadczenie jest intelektuali-
zowane mnemonicznie”. „Wypowiadana myśl musi przybrać kształt silnie 
zrytmizowanych, równoważnych jednostek (patterns), powtórzeń lub anty-
tez, aliteracji i asonansów, wyrażeń epitetycznych i formułowanych, stan-
dardowych układów tematycznych […]. Dłuższa myśl w postaci oralnej, 
nawet jeśli formalnie nie ma postaci wiersza, posiada na ogół silny rytm”24 . 

„Grecy Homera cenili klisze, ponieważ nie tylko poeci, lecz cały świat 
oralnej noetyki, w tym świat myśli, opierał się na formułowym sposobie 
(constitution) myślenia. Kultura oralna musi ciągle powtarzać raz zdobytą 
wiedzę lub ulega ona zapomnieniu; formułowe, stałe wzorce myślowe są 
istotne dla mądrości i efektywnego funkcjonowania”25 . 

W Deuteronomium wiele treści wyrażonych jest poprzez formuły po-
wtórzone w tej księdze w podobny sposób kilkakrotnie albo wielokrotnie, 
czasem aż „do znużenia”. Moshe Weinfeld poświęca 46 stron apendyksu 
na wyliczenie zwrotów charakterystycznych dla całego dzieła deuterono-
mistycznego. Prym wiedzie Księga Powtórzonego Prawa, którą nie bez 

23 W. onG, Oralność i piśmienność, s. 60.
24 Tamże, s. 61, 58-59.
25 Kiedy Grecy zinterioryzowali pismo (semicki alfabet spółgłoskowy poszerzony o sa-
mogłoski), co nastąpiło po kilku wiekach ok. V-IV w. przed Chr., „pozwalało to wykorzy-
stywać umysł do myślenia bardziej oryginalnego i bardziej abstrakcyjnego”. Gwałtowny 
rozwój filozofii i w ogóle kultury greckiej, wiązane są przez niektórych badaczy właśnie 
z tym głównym czynnikiem; W. onG, Oralność i piśmienność, s. 47; J. doMański, Tekst 
jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Kęty 2002, s. 23-24. 
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powodu określa się jako zwieńczenie dzieła deuteronomistycznego26 . I tak 
dla przykładu, motyw wyrażający teologiczną myśl o nadaniu przez Jhwh 
ziemi Izraelowi występuje w formie utrwalonego zwrotu „którą Jhwh twój 
Bóg, daje ci w dziedzictwo (abyś ją posiadł)” $l !tn $yhla hwhy rXa (htXrl) 
hlxn(l) aż osiem razy (4,21; 15,4; 19,10; 20,16; 21,23; 24,4; 25,19; 26,1). 
Potępiany kult obcych bogów wyrażany jest między innymi zwrotami „słu-
żyć obcym bogom” ~yrxa ~yhla db[ (7,4; 11,16; 13,7.14; 17,3; 28,36.64; 
29,25), „chodzić za obcymi bogami” ~yrxa ~yhla yrxa $lh (6,14; 8,19; 
11,28; 13,3; 28,14). Dzieła Boga wyrażane są formułami: „znaki i cuda” 
(4,34; 6,22; 7,19; 26,8; 29,2; 34,11); „mocną ręką i wyciągniętym ramie-
niem” (4,34; 5,15; 7,19; 11,2; 26,8). Sam zwrot o przestrzeganiu prawa, 
z użyciem różnych terminów prawnych, występuje 23 razy27 .

Takie namnożenie powracających zwrotów jest charakterystyczne dla 
stylu Deuteronomium, ale występują też „zestawy” zwrotów odnoszące się 
do danego tematu. W ramach rozprawy doktorskiej analizowałam deutero-
nomiczne wezwanie do miłości Jhwh. Jak zauważyłam, występowało ono 
zwykle w serii wezwań określających relację do Boga, czasem było ich 
mniej, czasem więcej, zmieniała się kolejność, ale „powracały” te same 
ustalone zwroty. Te krótkie, treściwe nauki nakazywały, aby „Jhwh, two-
jego Boga” „kochać Go” (z całego serca i z całej duszy)”, „chodzić Jego 
drogami”, „służyć Mu”, „przylgnąć do Niego”, „bać się Go”, „słuchać Je-
go głosu”, „przestrzegać Jego praw” (6,5; 7,9; 10,12-13; 11,1.13.22; 13,4; 
19,9; 30,6.16.20; por. 5,9b-10)28 . 

Nie trzeba podawać więcej przykładów na występowanie w Deuterono-
mium tekstu opartego na przekazie o cechach pierwotnej oralności (przed-
piśmiennej) – bazującego na wzorcach mnemonicznych, na ustalonych 
i utrwalonych pamięciowo formułach – aby uznać wpływ kultury oralnej 
na tekst Księgi Powtórzonego Prawa. „Im bardziej złożona jest myśl typu 
oralnego, tym bardziej prawdopodobne, że złoży się na nią zbiór troskliwie 
dobranych wyrażeń. Ta prawda dotyczy kultur oralnych na całej ziemi” – 
pisze W. Ong29. Przedstawione przykłady takich zestawów formuł w tek-
ście Deuteronomium wskazują na zawarte w tej księdze (i w ten sposób 
utrwalone na piśmie) „echa” kultury mówionej, echa nauczania opartego 
na przekazie ustnym. 

26 M. weinfeld, Deuteronomy and Deuteronomic School, s. 320-365 [Deteronomic Phrase-
ology].
27 Por. tamże, s. 329-320, 330, 336, 341.
28 Zob. R. jasnos, Teologia Prawa, s. 235-270.
29 W. onG, Oralność i piśmienność, s. 60.
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1.2.3. performance

Jak pisze Eric Havelock: „W środowisku oralności pierwotnej specja-
lista oralny, śpiewak, kapłan, prorok lub jasnowidz, stale ubiera przezna-
czone do zapamiętania instrukcje w przyjemne dla ucha formy. […] Warto 
zauważyć, że najczęściej są to przykłady, w których instrukcje nie zostają 
skutecznie wcielone w życie: działanie bohatera niespodziewanie staje się 
«heroiczne» albo «tragiczne» (albo, w przypadku Hebrajczyków, «grzesz-
ne»), ale jest przez to niemniej efektywne jako ostrzeżenie, skutecznie prze-
chowujące i przekazujące kryjącą się w nim «lekcję»”30. Dramatyzm wyda-
rzeń zapadających w pamięci sprawia, że wypowiedź nierzadko przybiera 
zabarwienie agonistyczne (zaskakująca obecność gwałtu, śmierci, niebez-
pieczeństwa, kryzysów zewnętrznych)31 . 

Rozpoznany już wyżej, jako reprezentatywny dla przekazu oralnego, 
dłuższy przekaz o podboju ziem zajordańskich Pwt 1,6–3,7 spełnia rów-
nież i te kryteria, odpowiada przedstawionej charakterystyce. Opowiadanie 
o podboju jest dramatyczne, najpierw nieposłuszeństwo dwukrotnie prowa-
dzi do klęsk w walkach. Przekaz stanowi lekcję posłuszeństwa i zaufania 
Jhwh, poleganie na poleceniach Boga przynosi Izraelitom dwukrotne zwy-
cięstwo i zdobycie ziem. 

Również w przypadku cyklu narracyjnego o objawieniu na Horebie 
i kamiennych tablicach spełnia on przedstawione kryteria oralności. Cykl 
zawierający świadectwo o Bożym objawieniu na Horebie i o kamiennych 
tablicach pełen jest grozy (lęk przed objawiającym się Bogiem, lęk przed 
śmiercią, Jhwh zamierza wygładzić Izraelitów, heroiczne wstawiennictwo 
Mojżesza). Zawarta „lekcja” dotyczy wierności i niewierności wobec po-
tężnego Boga Jhwh. Zawarte w niej są i grzech, i tragizm, i lekcja. 

Wspominaną już cechą przekazu oralnego jest obrazowość i dynami-
ka „wykonania”32, ponieważ „ludzie uczą się tradycji przez działanie, nie 
przez idee i zasady. Aby jej nauczać, społeczeństwa oralne korzystają z do-
godnego środka, jakim jest spektakl [performance] […]. Naturalna skłon-
ność istot ludzkich […] prowadzi do urządzania zbiorowych imprez i prze-
żywania zbiorowych uczuć, odgrywających wielką rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu wszystkich społeczeństw oralnych, bowiem to właśnie 

30 E .A . haveloCk, Muza uczy się pisać, s. 95; por. R .F . Person, The Ancient Israelite Scribe 
as Performer, JBL 117(1998), s. 601-609.
31 W. onG, Oralność i piśmienność, s. 70. 
32 Por . A . CamPBell, The Reported Story. Midway Between Oral Performance and Literary 
Art, Sem 46(1989), s. 77-85.
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silne emocje gwarantowały skuteczny przekaz instrukcji. […] Publiczność 
oralna uczestniczyła nie tylko przez bierne przysłuchiwanie się i zapamię-
tywanie, ale przez czynny udział w użyciu języka. Wspólnie wybijano rytm, 
tańczono i śpiewano, odpowiadając na zaśpiew twórcy”33 .

Deuteronomium zawiera odwołania do „wydarzenia” ustnego przeka-
zu ważnego dla całego ludu „świadectwa”. W wydarzeniu tym uczestniczą 
wszyscy Izraelici, przełożeni i zwierzchnicy odgrywają w nim rolę pierw-
szoplanową. Kiedy Mojżesz nakazuje nauczyć lud pieśni jako „świadectwa 
przeciw Izraelitom”, poleca zebrać starszych i zwierzchników i zapowiada, 
że wezwie przeciw nim na świadectwo „niebo i ziemię” (31,28). I rzeczy-
wiście Mojżesz rozpoczyna pieśń wezwaniem skierowanym do nadzwy-
czajnych świadków: Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, słów moich ust 
słuchaj, ziemio (32,1). To niezwykłe zaaranżowanie całej sytuacji wpisuje 
się w dynamikę performance. Słowa poetyckie nie są zwykłą pieśnią, są 
nauką (32,2 xql), są zapowiedzią-ostrzeżeniem. Co więcej, lud nie tylko 
wysłuchał, ale został nauczony pieśni (por. 31,19), co jest jeszcze mocniej-
szym argumentem za oralnością przekazu34. Sam motyw odwołania się do 
świadków, jakimi są niebo i ziemia, należy do „spetryfikowanych” wzorów, 
znanych z innych ksiąg biblijnych, a także z literatury mezopotamskiej. 

Deuteronomium zawiera też inny przykład zbiorowo przeżywanych 
i przyswajanych najważniejszych prawd, jakie ma do przekazania ta księga. 
Po wejściu do ziemi ma odbyć się szczególny rytuał, w niezwykłej scenerii – 
góry Ebal i Garizim, w obecności całego ludu, ze szczególną rolą lewitów 
wołających donośnym głosem ~r lwq . …wydał Mojżesz ludowi takie pole-
cenie: Gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, by błogosławić 
lud: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin. A na górze Ebal staną, 
by przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali. Lewici zabiorą 
głos i zawołają do całego Izraela donośnym głosem: Przeklęty każdy, kto 
wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu […]. A w odpowiedzi cały 
lud powie: Amen […] (Pwt 27,11-15). Cały lud uczestniczy w tym rytuale, 
odpowiadając na wywoływane przekleństwa potwierdzeniem i aprobatą, 
zawartą w deklaracji „amen”.

33 E .A . haveloCk, Muza uczy się pisać, s. 95-96.
34 R. Albertz, analizując znaki oralnej komunikacji w Deutero-Izajaszu, zwraca uwagę na 
wskazówki świadczące o przeznaczeniu pierwszej edycji księgi do publicznej recytacji; 
por . R . alBertz, Public Recitation of Prophetical Books?, s. 96-110.
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1.2.4. prawo – oralnie

Prawo w kulturze oralnej przyjmuje kształt zbioru formuł, powiedzeń, 
czasem przysłów wyrażających przyjęte zasady postępowania i zarazem 
zasady stosowanej oceny – jako podstawy wyroku sądowego. Jak pisze 
Walter Ong, od sędziego reprezentującego sędziowski urząd w ramach kul-
tury oralnej często wymagano, aby wygłosił stosowne formuły i przysłowia 
skłaniające go do podjęcia takiej a nie innej decyzji sądowej35 . 

Deuteronomiczny zbiór prawny, zawiera również tak wyrażone zasady, 
świadczące, iż zebrane tradycje prawne sięgają czasów prawa zwyczajo-
wego funkcjonującego w kulturze przedpiśmiennej. Jedne są krótkie i kon-
kretne (apodyktyczne):

Nie będziecie jedli nic obrzydliwego hb[wt (14,3); 
Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki (14,21);
Usuniesz [winę rozlania] niewinnej krwi z Izraela (19,13; por. 21,9)36;
Nie przesuniesz granicy [ziemi] bliźniego (19,14);
Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu (25,4); 

inne przypominają przysłowia oparte na paralelizmach:

Na słowo dwu lub trzech świadków skaże się na śmierć,
nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka (17,6);
Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, 
ręka za rękę, noga za nogę (19,21);
Nie będzie prostytutki sakralnej wśród córek Izraela
i nie będzie prostytuującego się sakralnie wśród synów Izraela (23,16);
Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, możesz zjeść winogron do syta,
ile zechcesz; lecz do swego koszyka nie weźmiesz.
Gdy wejdziesz do zboża bliźniego swego, ręką możesz zrywać kłosy, 
lecz sierpa nie przyłożysz do zboża swego bliźniego (23,25-26; por. 24,19-21);
Nie weźmie w zastaw ręcznego młyna ani kamienia młyńskiego, 
bo życie wziąłby w zastaw (24,6);
Nie zginą ojcowie za synów i synowie nie zginą za ojców, 
mąż za grzech swój zginie (24,16); 
Nie złamiesz prawa przybysza i sieroty 
ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy
(por. 16,19; 20,5-7; 23,20-21).

35 Por. W. onG, Oralność i piśmienność, s. 60.
36 Formuła odnosi się do oczyszczenia Izraela od niewinnej krwi wylanej przez zabójcę. 
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1.3. próba oceny oralności deuteronomium 

Dokonując wstępnej oceny Deuteronomium pod kątem obecności 
w tekście cech pierwotnego oralizmu, warto odwołać się do Waltera Onga. 
Zestawia on najważniejsze cechy przekazu oralnego37:

 – formularność stylu;
 – styl addytywny, dodający – zamiast konstrukcji złożonych, zdań nad-

rzędnych i podrzędnych (zwłaszcza w narracji, kolejne treści łączone 
spójnikiem „i”)38;

 – nagromadzenie zamiast analizy;
 – powtórzenia (powracające tematy, motywy; a także wtrącane przy-

kłady i rozwinięcia rozwlekające przekaz); 
 – zachowawczość i tradycjonalizm (powielanie tematów, zamiast inno-

wacji);
 – homeostaza (społeczność żyje teraźniejszością, zachowuje równo- 

wagę, porzucając wspomnienia, które utraciły znaczenie dla teraź-
niejszości)39;

 – odniesienia do doświadczenia i realiów życia ludzi;
 – sytuacyjność zamiast abstrakcji, bliskość rzeczywistości (odniesienia 

funkcjonale, a nie kategorialne; myślenie operacyjne); 
 – zabarwienie agonistyczne; 
 – empatia, zaangażowanie w przekaz zamiast obiektywizującego dy-

stansu (bywa, że „do tego stopnia oddziałuje na gramatykę opowie-

37 W. onG, Oralność i piśmienność, s. 61-78; por. S. niditCh, Oral World and Written Word, 
s. 14-17.
38 Przykładem ilustrującym jest tzw. pierwszy opis stworzenia (Rdz 1), w którym kolej-
ne dni dzieła stwarzania oddane są przez analogiczny zestaw formuł, zarazem dominuje 
styl addytywny, kolejne zwroty mówiące o działaniu i jego następstwach wprowadzane są 
nieustannie powracającym spójnikiem w (który w przekładzie BT oddany jest określenia-
mi: i, a, zaś, wtedy, „a gdy” albo często pomijany); por. W. onG, Oralność i piśmienność,  
s. 62-63; por. E. haveloCk, Muza uczy się pisać, s. 94.
39 W. Ong podaje przykład badanych tradycji ustnych (w plemieniu Gonja w Ghanie, ba-
dania przeprowadzili J. Goody, I. Watt). W ciągu kilkudziesięciu lat tradycja dotycząca za-
łożyciela państwa zmieniła istotne elementy, na początku XX w. głosiła, iż założyciel miał 
siedmiu synów, którzy panowali w siedmiu regionach kraju. Ale sześćdziesiąt lat później, 
w przekazywanej ustnie tradycji synów założyciela było już tylko pięciu, co odpowiada-
ło aktualnej sytuacji terytorialnej państwa, gdyż w międzyczasie utracono część terenów, 
a dwie z wcześniejszych prowincji zjednoczyły się. Tradycja wciąż była przekazywana 
jako ta sama, niezmienna, odnosząca się do przodków; por. W. onG, Oralność i piśmien-
ność, s. 75-76. 
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ści, iż narrator opisując czyny bohatera, mówi chwilami w pierwszej 
osobie”)40 . 

Do jakiego stopnia Deuteronomium bazuje na przekazie oralnym? Na 
ile odnalezione w tekście passusy, odzwierciedlające dynamikę oralną, 
mają wpływ na całościowy przekaz biblijnej księgi? Wprawdzie formula-
tywność stylu została wykazana w wybranych jednostkach tekstu, ale już 
nagromadzenie treści jest charakterystyczne dla całości mów, podobnie jak 
przykłady ilustrujące i rozwinięcia czy odniesienia do realiów życia i nie-
rzadkie podejście agonistyczne – cechy te określają oralny charakter prze-
kazu deuteronomicznego. 

Chociaż mowy Mojżesza wydają się być zbudowane w oparciu o pewien 
literacki zamysł retoryczny, nie wyjaśnia to do końca struktury księgi. Zo-
stały wprawdzie zarysowane treści określające mówcę, adresata, kontekst, 
jednak sama mowa Mojżesza zawiera nieustanne powroty, przypomnienia, 
co sugeruje pierwotną mnemonikę oralną. Zamiast wypracowanej struktury 
retorycznej41, występują liczne nagromadzenia i powtórzenia. Często wy-
dają się one z sobą powiązane, jednak próba odszukania literackiej struk-
tury prowadzi do odnajdywania wielu różnych związków, „struktur”, które 
nie sposób scalić (o czym będzie jeszcze mowa przy okazji analizy procesu 
kształtowania tekstu Deuteronomium; por. 4.1.). Wydaje się, że oralność, 
przynajmniej początków kształtowania przekazu zawartego w Deutero-
nomium, a może także oralność współtowarzysząca żywemu przekazowi 
treści równoległemu do historii kształtowania piśmiennego przekazu Deu-
teronomium, jest jednym z istotnych czynników wpływających na ustruk-
turyzowanie tekstu (!) Deuteronomium. 

1.4. dynamika oralno-piśmienna deuteronomium

Specyfika oralno-piśmienna Księgi Powtórzonego Prawa jest złożona42 . 
Analiza terminologiczna ukazuje dominację czasowników związanych 

40 Tamże, s. 73. Ta niezwykła cecha przekazu oralnego jest często spotykana w tekstach 
prorockich, gdzie prorok, głosząc słowo Boga, mówi w pierwszej osobie. Nierzadko także 
następują „płynne” przejścia, które niemal uniemożliwiają rozdzielenie słów proroka od 
przywoływanych przez niego słów Boga; por. Jr 4,19-22; 15,10-18. 
41 Taką kompozycję quasi-retoryczną próbuje naszkicować: J.W. watts, Reading Law. The 
Rhetorical Shaping of the Pentateuch (BiSe 059), Sheffield 1999, s. 61-87.
42 Por. S. amsler, Loi orale et loi écrite dans le Deutéronome, w: N. lohfink (ed.), Das 
Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft, Leuven 1985, s. 52.
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z przekazem ustnym: mówieniem rbd (69x piel)43, głoszeniem rma (140x 
qal)44, słuchaniem [mX (86x qal)45. Każdy z tych czasowników występuje 
w Deuteronomium o wiele więcej razy niż czasownik pisać btk (23x – 
wszystkie formy od rdzenia). 

Czasownik btk (21x w Pwt) oraz rzeczownik sēfer rps (11x w Pwt) są 
to terminy reprezentatywne dla piśmiennej aktywności (por. Cz. II. 1.1.). 
Chociaż wydawałoby się, że terminy te nie występują w Deuteronomium aż 
tak często, to z drugiej strony jednak właśnie ta księga zawiera ich najwię-
cej w Pięcioksięgu (w Rdz 1x sēfer, w Kpł nie ma tych terminów wcale)46 . 
„Jak żadna z poprzedzających ksiąg w Pięcioksięgu Deuteronomium jest 
nasycone „pisarskim myśleniem” – pisze Jean-Pierre Sonet 47 . 

Mojżesz mówi „te słowa” i o „tych słowach” (1,1; por. 6,6; 12,14.28; 
itd.), ale „słowo” ma charakter niespecyficzny, nie sposób rozróżnić między 
słowem mówionym a pisanym!48. W trakcie lektury Deuteronomium od po-
czątku uderza zawarta w księdze koncepcja przedstawienia jej w konwencji 
mowy. Zewnętrzne ramy ukazują treść tekstu jako mowy – Deuteronomium 
jako tekst przedstawia akt mowy. Ale to jeszcze nie wszystkie elementy 
złożoności tego „pisania o mówieniu”.

Głównym przedmiotem Mojżeszowego przemawiania jest ha-tora (por. 
1,5), która według jednego z końcowych rozdziałów Deuteronomium (31), 
została przez mówcę (!) zapisana na sefer (31,24; por. w. 9). Jak pisze Ge-
ert Johan Venema: „Deuteronomium jest przede wszystkim księgą słowa 
mówionego, ale na końcu księgi, następuje intrygujący zwrot, artykulacja 
słów okazuje się łączyć z ich zapisem”49. Zgodnie z narracją księgi Mojżesz 
zapisuje słowa po zakończeniu swojej długiej mowy. Ale Mojżesz w swojej 
mowie odwołuje się do „Księgi” tory jako istniejącej i osiągalnej. 

W tym złożonym „tekście o mowie” i „mowie o tekście”, jaką stano-
wi Deuteronomium – zawierają się elementy dynamiki oralno-piśmiennej. 
W ramach nauczania o sefer ha-tora, Mojżesz nakazuje również swoim 
słuchaczom nieustanne uczenie się, jest to zatem nauczanie o tym, jak się 
uczyć i nauczać (!). Adresaci mają uczyć się i nauczać synów tory, mówiąc 
o niej, ale także wykorzystać piśmienne środki „dydaktyczne” w naucza-

43 G. Gerleman, rb'D' dābār Wort, s. 435.
44 H .H . sChmid, rma mr sagen, w: THAT, Bd I, k. 212.
45 H . schult, [mv šm hoeren, w: THAT, Bd II, k. 979. 
46 Por. Cz. II. 1.1. (sēfer rps w Pięcioksięgu: Rdz – 1x; Wj – 4x; Lb – 2x; Pwt – 11x; kātab 
btk: Wj – 11x; Lb – 5x; Pwt – 23x).
47 J.-P. sonnet, The Book Within the Book, s. 262.
48 Por. Cz. II. 1.3.2.
49 G.J. venema, Reading Scripture in the Old Testament, s. 41, 45.
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niu. Będą to napisy o charakterze znaku i może także wyznania (na ręce, na 
czole), napis o charakterze ochronnym (na odrzwiach i bramach). 

Pismo niekoniecznie ruguje oralność z kultury, ale niewątpliwie „wnosi 
nową dynamikę do transmisji kultury”50. Pierwszy etap w rozwoju piśmien-
ności charakteryzuje się wykorzystaniem zapisu w służbie kulturze oralnej. 
Taki przekaz, w którym pojawiają się elementy pisma służące kulturze mó-
wionej, można bez trudu odnaleźć w Deuteronomium. Obok już wymienio-
nych zapisów o specyficznym i nadzwyczajnym charakterze, występują też 
zapisy służące kultowi, rytuałowi i recytacji. Z rytuałem na górze Garizim 
i Ebal wiąże się wypisanie słów tory na wielkich kamieniach (por. 27,2-4.8) 
oraz recytacja donośnym głosem ~r lwq przez lewitów błogosławieństw 
i przekleństw (27,12-14; por. 11,29). Chociaż Deuteronomium nie mówi, 
iż będą one odczytane z sefer, to w kontekście zapisu tory na kamieniach 
wydaje się, iż narrator zakłada, że Izraelici dysponują sefer ha-tora. Toteż 
Księga Jozuego (charakteryzująca się podobieństwem słownictwa w sto-
sunku do Deuteronomium), relacjonując wykonanie polecenia wydanego 
przez Mojżesza, mówi o czytaniu z sefer ha-tora: Następnie Jozue odczytał 
wszystkie słowa ha-tora, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko do-
kładnie, jak napisano w sefer ha-tora hrwth rpsb bwtkh-lkk (Joz 8,34). 

Są w Deuteronomium, oprócz recytacji związanych ze sporządzaniem 
zapisu na Ebal i Garizim, także inne przykłady podobnych związków 
oralno-piśmiennych. Takim przykładem może być pieśń hryXh Mojżesza, 
będąca „świadectwem przeciw Izraelitom”. Po pierwsze, pieśń ma zostać 
zapisana (31,19a.22a), po drugie, Izraelici mają zostać nauczeni pieśni na 
pamięć (31,19b.22b), po trzecie, Mojżesz ją uroczyście wygłasza wobec 
całego ludu ze zwierzchnikami na czele (31,30). Zastosowane w tekście 
sformułowania świadczą o dynamice piśmienno-oralnej. Kolejne zwroty 
rozwijają myśl i ukazują tę dynamikę:

A teraz napiszcie sobie tę pieśń oto tazh hryXh-ta ~kl wbtk ht[w
naucz jej synów Izraela larXy-ynb-ta hdmlw

 włóż ją w ich usta ~hypb hmyX
(31,19a).

Dwa ostatnie zwroty stanowią rozwinięcie paralelizmu synonimiczne-
go, „włożyć komuś w usta słowa” oznacza w tym kontekście nauczyć go 
tych słów na pamięć. Sentencja wprowadzająca do pieśni zawiera zwrot 
o charakterze oralnym (a niektórzy powiedzieliby auralnym51): Wypowie-

50 D.M. Carr, Writing on the Tablet, s. 8.
51 Zob. M.E. Vogelzang, H.L.J. Vanstiphout, Mesopotamian Epic Literature. Oral or Au-
ral?, Lewiston, NY 1992. 
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dział Mojżesz do uszu ynzab całej społeczności Izraela słowa tej oto pieśni 
do końca (31,30). Odwołanie do ust i uszu wymownie świadczy o oralności 
przekazu. Natomiast otwierające werset 19. wezwanie do zapisu psalmu, 
poprzedzające polecenie nauki pamięciowej, wydaje się ukazywać rolę po-
mocniczą zapisu w stosunku do nauczania/uczenia się. 

Przedstawione już wyżej dwa analogiczne passusy (6,6-9; 11,18-20), 
nazwane przeze mnie „nauką dla syna”, zostały uprzednio przywołane ja-
ko świadectwo oralnego sposobu wyrażania myśli poprzez zestawy formuł 
i powtarzające się sekwencje, ułatwiające memoryzację przekazu. Jedno-
cześnie jednak passusy te stanowią wyjątkowy przykład splotu praktyk 
oralnych z piśmiennymi52 – związanych z nauką słów tory. Można zauwa-
żyć, że w pierwszym passusie (6,6-9), pierwsze dwa wersety dotyczą prak-
tyk oralnych:

A 6Niech będą wyhw te słowa, te które ja nakazuję ci dzisiaj, w twoim sercu. 
B 7Wpoisz ~tnnXw [!nX] je twoim synom, 
 mówiąc o nich, gdy przebywasz w twoim domu, i gdy idziesz drogą, 
 gdy kładziesz się i gdy wstajesz. 

Tymczasem dwa następne wersety tego passusu ukazują praktyki zwią-
zane z zapisem:

C 8Przywiążcie je sobie do twojej ręki jako znak 
 i nich będą na przepasce między oczami twoimi. 
D 9Napiszecie je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.

Być może odzwierciedla to kolejność – od praktyk oralnych do tych, 
opartych na pierwotnym zastosowaniu pisma – w formie znaku na ciele 
(lub garderobie) albo zapisu symbolicznego i rytualnego.

W drugim passusie 11,18-20 nastąpiła zmiana porządku i kompozy-
cji. Wydaje się, że pisarz (albo mówca) połączył praktyki według innego 
kryterium. Najpierw są te, które dotyczą bezpośrednio osoby nauczanej, 
co wyrażono poprzez odniesienia do jej serca, duszy, ręki i czoła (między 
oczami):

A’ 18a Weźcie ~tmXw [~yX] te moje słowa do waszego serca i do waszej duszy. 
C’ 18bPrzywiążcie je sobie jako znak do waszej ręki 
 i niech będą na przepasce między oczami waszymi. 

52 Por. S. niditCh, Oral World and Written Word, s. 99-100.
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Dopiero w drugiej kolejności wymienione zostały czynności odniesione 
do codziennych miejsc przebywania i działania: 

B’ 19Nauczcie ~tdmlw [dml] ich waszych synów, 
 mówiąc o nich, gdy przebywasz w twoim domu, i gdy idziesz drogą, 
 gdy kładziesz się i gdy wstajesz. 
D’ 20Napiszecie je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.

Susan Niditch uważa, że styl zapisu niektórych pism biblijnych świadczy 
o „wzajemnym oddziaływaniu oralności i piśmienności, kontinuum między 
nimi […]. Pewne części mogą być zakomponowane oralnie, podczas gdy 
inne mogą naśladować styl oralny”53. Określa ona taką specyfikę tekstów 
biblijnych jako wzajemne oddziaływanie oralno-piśmienne (the oral-litera-
te interplay albo the interplay between orality and literacy)54 . 

Taka specyfika tekstu Deuteronomium jest podstawą dla wniosku doty-
czącego procesu powstawania tekstu. Deuteronomium nie powstała „tyl-
ko” jako piśmienny zapis (zarzucony w świątyni i odnaleziony w trakcie 
jej restauracji). Tekst Deuteronomium świadczy o tym, że przekaz oralny 
i piśmienny, musiały się wspierać. I w takich okolicznościach trwał proces 
opracowywania piśmiennego przekazu. 

Rozwój piśmiennej kultury wpływa na strukturę i kompozycję dzieła li-
terackiego. Jednak, jak podkreśla Walter Ong, „Dopiero wysoko rozwinięta 
piśmienność sprzyja narodzinom właściwej kompozycji pisma. Wówczas 
autor tworzy tekst, który naprawdę staje się tekstem: słowami ułożonymi 
w jedną, spójną całość na papierze. Nadaje to myśli inne kontury niż te, któ-
re kształtuje oralność”55. Przyjmując, że tekst Księgi Powtórzonego Prawa 
kształtowały obydwie dynamiki oraz że początki tradycji Deuteronomium 
formułowane były w ramach tradycji oralnej, trzeba również przyjąć, że 
struktura Deuteronomium nie odzwierciedla pełnej spójności przekazu li-
terackiego od początku formułowanego na piśmie. Wyjaśnia to też jedną 
z przyczyn, dla której nie sposób wyświetlić do końca literackiej struktury 
Deuteronomium, co ukazała już wcześniej analiza (por. Cz. II. 4. Struktura 
Księgi Powtórzonego Prawa a proces kształtowania tekstu). 

53 S. niditCh, The Challenge of Israelite Epic, w: J.M. foley (ed.), Companion to the An-
cient Epic, Malden – Oxford – Victoria 2005, s. 285.
54 S. niditCh, Oral World and Written Word, s. 99. W innym miejscu autorka pisze, że 
„Oralność i piśmienność są częścią trwającego kontinuum nawet w najpóźniejszym okresie 
biblijnym”; tamże.
55 W. onG, Pismo a struktura świadomości, s. 374. 
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Wyjątkiem w Księdze Deuteronomium, odzwierciedlającym kulturę – 
jak się wydaje – specyficznie piśmienną, jest polecenie dla króla, dotyczą-
ce sporządzenia sobie odpisu tory hrwth hnXm. W tym bowiem przypadku 
zapis służy pogłębionemu studium: wyyx ymy-lk wb arqw wm[ htyhw Będzie go 
miał przy sobie i będzie go czytał przez wszystkie dni swego życia (17,19a). 
Tu mamy już do czynienia z kulturą wysoce piśmienną. Niczym w prologu 
babilońskiej wersji standaryzowanej eposu Gilgamesz, gdzie narrator pole-
ca czytelnikowi wyjąć tabliczkę ze szkatułki (skrzynki) i pilnie ją czytać56 . 
Widać ogromną różnicę między oralnością nauki tory przez lud, wyrażo-
nej zwrotami: mówić (do uszu), nieustannie powtarzać, włożyć do ust oraz 
studium tory przez króla, które charakteryzuje sporządzenie odpisu tekstu 
i indywidualna, systematyczna lektura-studium.

1.5. przekaz piśmienny i implikacje piśmienności

Obecność kultury oralnej w przekazie Deuteronomium, zwłaszcza 
w wybranych tekstach, została potwierdzona. Mając na względzie oralne 
początki najstarszych elementów tradycji biblijnej i będąc świadomym 
przemian ku piśmienności, które stopniowo narastały w kulturze, w której 
kształtowany był przekaz deuteronomiczny, trzeba zapytać o zmiany, ja-
kie następowały pod wpływem rozwoju piśmienności, zwłaszcza zmiany 
w sposobie formułowania i przekazu treści biblijnych. 

Jack Goody określił różnice w przekazie powstałe pod wpływem pisma:

 – przewaga nominalizacji nad werbalizacją przekazu;
 – większa różnorodność słownictwa, synonimy zamiast powtórzeń;
 – więcej przymiotników określających;
 – mniej zaimków osobowych;
 – przekaz mniej spersonalizowany, bardziej oderwany od kontekstu;
 – unikanie powtórzeń, dygresji, przeładowania;
 – przekaz bardziej wypracowany syntaktycznie; 
 – bardziej przemyślany sposób wyrażania idei (teza, argumenty); 
 – rosnący poziom abstrakcji myśli i idei57 . 

Jak piszą Jack Goody i Ian Watt, w swojej głośnej publikacji o następ-
stwach piśmienności, „[Chociaż] […] pismo funkcjonuje nie zamiast, lecz 

56 A .R . GeorGe, Gilgamesh and the literary traditions, s. 451.
57 J. Goody, The Interface Between the Written and the Oral, s. 263-264.
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jedynie obok przekazu ustnego, […] [to] wynalazek pisma […] zmienił 
całkowicie strukturę tradycji kulturowej. […] W społeczeństwach niepi-
śmiennych tradycja kulturowa […] zmienia się za sprawą homeostatyczne-
go procesu zapominania lub przekształcania tych elementów, które przesta-
ją być przydatne lub istotne. Społeczeństwa piśmienne natomiast nie mogą 
już odrzucać, przyswajać ani przekształcać swojej przeszłości w podobny 
sposób. […] mają do czynienia z nieustannie utrwalanymi wersjami wy-
darzeń i przekonań, a ponieważ przeszłość zostaje przez to oddzielona od 
teraźniejszości, możliwe staje się badanie historyczne. To z kolei wyzwa-
la sceptycyzm […] Stąd już tylko krok do tego, by tworzyć alternatywne 
wyjaśnienia i poddawać je próbom”58. „Pisemne utrwalenie tradycji, której 
nośnikiem było dotąd słowo żywe i pamięć, powodowało […] wyłonienie 
się historii i świadomości historycznej”59 .

Początki krytycznej i historycznej myśli zawiera biblijne dzieło deute-
ronomistyczne (Joz – Sdz – 1-2Sm – 1-2Krl), które Martin Noth nazwał 
pierwszym dziełem historycznym60. Próba krytycznego spojrzenia na histo-
ryczne już dzieje, w oparciu o przywoływane zapisy kronikarskie61, ocena 
pod kątem czynienia bądź nie czynienia „tego, co sprawiedliwe w oczach 
Jhwh” – charakteryzują pisarza reprezentującego kulturę piśmienną z jej 
zdobyczami, spojrzeniem historycznym, oglądem krytycznym wyrażają-
cym się oceną pod kątem przyjętego kryterium. Podobne spojrzenie re-
prezentuje Deuteronomium, nazywane kluczem albo zwieńczeniem dzieła 
deuteronomistycznego62. Retrospektywne przedstawienie przeszłości, zapo-
wiedź skutków przyszłej niewierności (poprzez analogię), odsłania spojrze-
nie o charakterze historycznym, reprezentatywne dla kultury piśmiennej63 . 
Słowa zapisane na zakończenie 28 rozdziału, z którymi bibliści mają sporo 
problemu – To są słowa przymierza, które nakazał Jhwh zawrzeć Mojże-
szowi z Izraelitami w kraju Moabu, oprócz przymierza, jakie zawarł z nimi 

58 J. Goody, I . watt, Następstwa piśmienności, w: Communicare. Almanach antropolo-
giczny. 2. Oralność/piśmienność, red. G. Godlewski, A . karpowicz, P . rodak, Warszawa 
2007, s. 72-73. 
59 G. Godlewski, Jack Goody, uczony w piśmie, s. 15. 
60 T . Brzegowy, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 14.
61 Por . Księga dziejów Salomona – 1Krl 11,41 i inne; Księga kronik królów Izraela – 1Krl 
14,19 i inne; Księga kronik królów Judy – 1Krl 14,29 i inne.
62 T . Brzegowy, Księgi historyczne Starego Testamentu, s. 19.
63 Na temat szczegółowych różnic w postrzeganiu czasu i uwzględnianiu go w przekazie 
ustnym i pisanym zob. The Time of Telling and the Telling of Time in Written and Oral 
Cultures; por. J. Goody, The Power of the Written Tradition, Washington – London 2000, 
s. 63-85.
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na Horebie – też świadczą o krytycznym spojrzeniu na zebrane tradycje 
i zamysł spójnego połączenia jej wątków. 

Moc kryjąca się w piśmie wynika nie tylko z trwałości przekazu, ale tak-
że z dekontekstualizacji zapisu. Uzyskanie niezależności od kontekstu oso-
bowego, sytuacyjnego, czasowego prowadzi w konsekwencji do uniwersa-
lizacji64 zapisanych zasad, nauk, prawd. Jest to niezwykła moc przekształ-
cająca, jaką uzyskuje ludzka myśl w intelektualnym procesie przekształceń, 
jaki pociąga zapis65. Wymownym przykładem takiej dekontekstualizacji 
jest formuła „miejsce, które wybierze sobie Jhwh”66. Chociaż czytający 
myśli o Jerozolimie, pisarz dokonując uniwersalizacji i abstraktyzacji za-
kłada, że mogłoby to być inne miejsce, zależne od wyboru Jhwh . 

Można dostrzec w Deuteronomium początki takiej uniwersalizacji 
i początki nauki abstrakcyjnej. Na podsumowanie litanii błogosławieństw 
i przekleństw (28), i zapowiedzi ich wypełnienia (30,1-10), ostatecznie 
autor formułuje abstrakcyjnie określony wybór: Patrz, kładę przed tobą 
dzisiaj życie i dobro (bwjh-taw ~yyxh-ta), śmierć i zło ([rh-taw twmh-taw); 
30,15. Jako zwieńczenie refleksji (!) nad minionymi dziejami narodu wy-
głasza dość abstrakcyjną maksymę, choć w rytmicznej formie (cecha oral-
ności): nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi 
z ust Jhwh żyje człowiek (8,3b). 

Walter Ong wskazuje na jeszcze jedną niezwykłą właściwość pisma, 
która wpłynęła na powstanie ksiąg biblijnych jako pism świętych. „Dzięki 
oddzieleniu podmiotu od przedmiotu poznania pismo wydobywa na jaw 
introspektywność, jak nigdy przedtem otwierając psychikę nie tylko na 
obiektywny, zewnętrzny świat, tak różny od niej samej, lecz także na jej 
własne wnętrze, opozycyjne względem świata obiektywnego”67 . 

Pismo dało możliwość ukształtowania religijnych tradycji, które mają 
retrospektywny charakter68. Te religie, judaizm i chrześcijaństwo, ale także 

64 G. Godlewski, Jack Goody, uczony w piśmie, s. 20-21; por. W. harrelson, Life, Faith, 
and the Emergence of Tradition. Oral Composition and Transmission in Ancient Israel,  
w: D.A. kniGht, Tradition and Theology in the Old Testament, London 1977, s. 11-30.
65 D. de Kerckhove uważa nawet, iż słowo mówione, zapisane i oderwane od kontekstu 
staje się pojęciem; D. de kerCkhove, Słuch oralny a słuch pisemny, w: G. Godlewski, An-
tropologia słowa, s. 404.
66 Por. 12,5.11.14.18.21.26; 14,23.24.25; 15,20; 16,2.6.7.11.15.16; 17,8.10; 18,6; 26,2; 
31,11; M. weinfeld, Deuteronomy and Deuteronomic School, s. 324.
67 W. onG, Pismo a struktura świadomości, s. 379.
68 „Wszystkie tradycje religijne ludzkości mają swe najdawniejsze źródła w przeszłości 
oralnej i okazuje się, że wszystkie one szczególnie opierają się o słowo mówione. Wiel-
kie religie świata uległy jednakże interioryzacji dzięki rozwojowi świętych tekstów […]”;  
W. onG, Oralność i piśmienność, s. 233.
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buddyzm czy islam, bardzo silnie związane są z księgami, które zawierają 
istotę ich wierzeń i przekonań ujętych u początków. Co ciekawe, w Grecji, 
gdzie język alfabetyczny, udoskonalony wprowadzeniem znaków samogło-
skowych, wywołał niezwykły rozwój kultury i filozofii, nie powstały po-
dobne religijne teksty. „Starożytni Grecy i Rzymianie (zwłaszcza Grecy), 
znając pismo wykorzystywali je w wiedzy filozoficznej i naukowej. Nie 
stworzyli jednak tekstów sakralnych […] – ich religii nie udało się usado-
wić w zakamarkach psychiki otwartej dzięki pismu. Stała się więc tylko 
elegancką, archaiczną, literacką inspiracją dla pisarzy takich jak Owidiusz 
oraz zewnętrzną ramą obrzędów […]”69 .

Religie które posiadają swoje tradycje spisane u początków w Księdze, 
właśnie dzięki pismu stały się religiami uniwersalnymi, otwartymi na no-
wych wyznawców. Dzięki tradycji zdekontekstualizowanej poprzez zapis 
przekaz jest otwarty na czytelnika nawet spoza kultury, w której zapis ten 
się zrodził. Ta „nowa organizacja treści w tekstach, na których opierają się 
religie Księgi czyni je religiami powszechnymi, wyzwolonymi z ograni-
czeń lokalności, partykularyzmu, a zarazem radykalnie zmienia funkcję 
słowa Boga”70 .

Autorytet słowa mówionego i pisanego – autorytet tory. Znamiennym 
skutkiem rozwoju piśmienności – niezwykle istotnym dla rozumienia statu-
su księgi biblijnej – jest zmiana sposobu wyrażania legitymacji i autorytetu 
(wygłaszanych prawd, przedstawianych treści). W kulturze oralnej autorytet 
słowa opiera się na autorytecie mówcy, toteż w tej kulturze podstawą war-
tości i wagi słowa jest autorytet wypowiadającego je ojca, wodza, kapłana, 
proroka, a nawet samego Boga. W kulturze piśmiennej natomiast autorytet, 
znaczenie i wartość słowa opiera się na zapisie posiadającym odpowiedni 
status. Znaczenie ma formalna strona tekstu, jego forma jako określonego 
dokumentu, udokumentowane pochodzenie, i określone źródło treści („au-
torstwo”). W przypadku dokumentu istotne dla jego znaczenia i obowiązy-
wania są podpisy lub pieczęcie świadków, sposób przechowywania, a dla 
odpisu ważne jest wskazanie źródła jako podstawy sporządzenia kopii71 . 

W Deuteronomium występują elementy obydwu rodzajów autorytetu 
i legitymizacji. Słowa zawarte w sefer ha-tora są objawionymi na Hore-
bie słowami Jhwh, Boga Izraela, przekazane są poprzez Mojżesza, którego 
autorytet i mandat potwierdzają wybór Boga i wybór ludu, misja przywód-

69 Tamże, s. 379.
70 G. Godlewski, Jack Goody, uczony w piśmie, s. 20-21.
71 Por. J. derive, Słowo i władza w kulturze oralnej, w: G. Godlewski, Antropologia słowa, 
s. 264.
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cy oraz dokonane wielkie dzieła. Autorytet Bożych słów został wyrażony 
zwrotem z „ust Jhwh” hwhy-ypm (8,3; por. Jr 23,16). Zwrot, znany z tradycji 
neo-asyryjskiej (ša pî – z ust), służył do określania źródła zapisanych słów 
i był świadectwem autorytatywnej tradycji oralnej w kołach pisarzy72 . 

Oprócz wymienionych elementów autorytetu i legitymizacji należących 
do kultury mówionej, tekst Deuteronomium zawiera analogiczne – z zakre-
su kultury piśmiennej. Wskazane zostało źródło treści sefer ha-tora – Jhwh 
Bóg, wskazany został pisarz – Mojżesz oraz miejsce przechowywania – 
obok arki przymierza z tablicami kamiennymi, pod opieką lewitów (por. 
31,24-26). Co ciekawe, w Deuteronomium występuje także odniesienie do 
tego tekstu – traktowanego jako źródłowego (mastercopy)73. Odniesienie 
to znajduje się w tak zwanym prawie króla (jest to dodatkowy argument za 
przynależnością tego passusu do rozwiniętej kultury piśmiennej)74 . Dodat-
kowym elementem legitymizacji tekstu jest próba nadania mu charakteru 
obowiązujących dokumentów – zbioru prawego oraz traktatu przymierza. 

Można zatem zauważyć, że pisarze z jednej strony bardzo mocno osa-
dzili tekst na autorytecie tory jako słów objawionych przez Boga, z drugiej 
zadbali o to, aby tekst otrzymał piśmienne „gwarancje” powagi jako doku-
mentu o charakterze „kodeksu” i kontraktu. 

Interesującym jest, że obydwa rodzaje autorytetu wiążą się z osobą Moj-
żesza. Z jednej strony Mojżesz jest mówcą, nauczycielem, a nawet z man-
datu Boga prawodawcą75, ale z drugiej strony jest także pisarzem76 . 

Podsumowanie. Tekst Deuteronomium zawiera elementy oralności pier-
wotnej (wzory, powtórzenia) i wtórnej (retoryczna struktura mów Mojże-
sza). Jednak przekaz oralny, mimo elementów rozpoznawalnych, został 
poddany dalszemu opracowaniu, już na etapie pisemnego procesu. Tra-

72 Por. Y. elman, Authoratative Oral Traition in Neo-Assyrian Scribal Circles, JANES 
7(1975), s. 19-32.
73 K. van der Toorn podkreśla przejście od mistrza (Mojżesza) do autorytatywnego tekstu 
(mastercopy). Jednak to przejście długo będzie trwało, jeżeli w ogóle nastąpi do końca; por. 
K . van der toorn, Scribal Culture, s. 218. 
74 …sporządzi sobie na zwoju odpis tej tory [będącej] przed obliczem (ynplm) kapłanów-
lewitów (17,18); BT: z tekstu kapłanów-lewitów .
75 Por . R . venema, YHWH or Moses? A Question of Authorship. Exodus 34:28 – Deuter-
onomy 10: 4; 31:9.24, w: K.A. deurloo, B.J. dieBner, Yhwh – Kyrios – Antitheism or The 
Power of the Word. Festschrift fuer Rochus Zuurmond, Amsterdam – Heidelberg 1996,  
s. 69-76.
76 Por. J. sChaPer, The Living Word Engraved in Stone. The Interrelationship of the Oral 
and the Written and the Culture of Memory in the Books of Deuteronomy and Joshua, w: 
S.C. Barton, L .T . stuckenBruck, B.G. wold (ed.), Memory in the Bible and Antiquity 
(WUNT 212), Tuebingen 2007, s. 12.
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dycje ustne były przepracowywane w zapisie, o czym świadczy ukształ-
towanie całości tekstu Deuteronomium według literackich struktur zbioru 
prawnego, traktatu przymierza oraz zakomponowanych symetrycznie mów 
Mojżesza tworzących ramy. 

Autorytet biblijnej księgi, oparty na objawieniu, a także nawiązujący  
do autorytetu prawa zapisanego, będzie analizowany w ramach kolejnych 
punktów.



2. objawiona mądrość i wiedza nie-ukryta 
w deuteronomicznym zapisie

Cały dotychczas przedstawiony kontekst kultury piśmiennej został 
opracowany w wyniku analiz, które miały na celu poznanie realiów i wa-
runków zastosowania pisania oraz koncepcji związanych z wyobrażeniami 
i przekonaniami dotyczącymi pisma na starożytnym Bliskim Wschodzie. 
W kształtowaniu rzeczywistości piśmiennej Judy i Izraela współuczestni-
czyły zwłaszcza kultury Mezopotamii, Egiptu i Kanaanu. Duża część ist-
niejących podobieństw kulturowych w literaturze biblijnej występuje (poza 
najbardziej podstawową stroną materialną) na płaszczyźnie dotyczącej ele-
mentów wyobrażeń i koncepcji. Trudno jednak sądzić, aby rzeczywistość 
kulturowa biblijnego Izraela była prostym odbiciem kultur bliskowschod-
nich77. Zarazem trzeba uznać, że wpływały one bardzo dalece na kształtowa-
nie się wyobrażeń, koncepcji i świadomości kulturowej pisarzy biblijnych. 
Rozpoznanie tych zależności ma podwójne znaczenie w badaniu – z jednej 
strony pozwala bowiem zrozumieć podstawową wymowę elementu w ra-
mach całej koncepcji, a z drugiej strony umożliwia wyodrębnienie tego, 
co jest w niej odmienne i może stanowić o oryginalności koncepcji78. Cza-
sem te wpływy mają charakter pozytywny i rodzą analogie, innym razem 
negatywny, kształtując wyobrażenia i przekonania na drodze zaprzeczenia 
i opozycji albo dyskusji. Ale nawet wówczas pisarze biblijni poruszają się 
w podobnej płaszczyźnie koncepcyjnej. 

Temat deuteronomicznego objawienia i zapisu wiedzy, w odniesieniu do 
bliskowschodnich wyobrażeń w tej materii, implikuje kilka kwestii, jakie 
należy przeanalizować. Po pierwsze, trzeba zapytać, czy Deuteronomium 

77 Moje podejście metodologiczne w poszukiwaniu zbieżności i podobieństw kulturowych 
nie polega na szukaniu analogii świadczących o nieoryginalności kultury. Nie zamierzam 
też wyprowadzać wniosków o zapożyczeniach.
78 Por. Cz. I. 4.4. Pytanie o postępowanie badawcze . 
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daje odpowiedź na pytanie, jaką wiedzę zawiera. Druga kwestia dotyczy 
pochodzenia deuteronomicznego objawienia i jego przekazu. Gdzie ta wie-
dza ma swoje źródło zapisane? W jaki sposób uzyskała kształt piśmien-
ny i jak jest dalej przekazywana? Nie bez znaczenia jest także osoba po-
średnika, przekaziciela wiedzy objawionej w Deuteronomium – jak został 
on przedstawiony, kto jest jego kontynuatorem, kto zachowuje zapisaną  
wiedzę? 

Zawartość Deuteronomium, sefer ha-tora i tablic kamiennych była już 
przedmiotem analiz drugiej części opracowania, gdzie na bazie Księgi Po-
wtórzonego Prawa i innych ksiąg biblijnych postawiono pytania o to, co 
zawiera „Księga” tory, jakie są treści przymierza, czym są „te słowa”, jakie 
są relacje między sefer ha-tora i kamiennymi tablicami? Teraz kwestia za-
wartości zapisu sefer ha-tora i całego Deuteronomium odniesiona zostanie 
do specyficznego kontekstu izraelskiej kultury piśmiennej. Stąd wynika 
pierwsze pytanie, dotyczące objawienia i wiedzy sekretnej w Deuterono-
mium. Drugie wiąże się z statusem osoby Mojżesza w kontekście przekazu 
piśmiennego – określonego na tle koncepcji bliskowschodnich. 

2.1. objawienie i zapis – bóg pisarz na horebie i piszący mojżesz

W Deuteronomium występuje kilka elementów, których celem jest 
świadectwo o tym, że źródłem zapisanych słów jest Bóg. Jest to przede 
wszystkim relacja o objawieniu na górze Horeb, ale także pełnomocnictwo 
w przekazie Bożych słów, udzielone Mojżeszowi. 

W Deuteronomium występuje ponadto charakterystyczny zwrot „z ust 
Jhwh”, który wiąże się z pochodzeniem zapisanych słów. Znaczenie zwrotu 
trzeba rozważyć w kontekście zastosowania w tradycji neoasyryjskiej. 

Zastosowana w Deuteronomium formuła „[z] ust Jhwh” hwhy yp ta/l[, 
świadczy o szeroko rozumianym autorstwie (1,26.43; 8,3; 9,23; 34,5; por. 
32,1). Zwroty dotyczące ust mogą mieć różne znaczenia, a w samym Deu-
teronomium występuje w odniesieniu do Izraelitów zwrot „mieć w ustach” 
albo „włożyć w usta” – odnoszący się do powtarzania, mówienia z pamięci 
(por. 18,18; 31,19.21). Odwołanie do „ust Jhwh” pojawia się w Deuterono-
mium w kilku kontekstach i w różnych funkcjach: dla podkreślenia buntu 
Izraelitów – przeciw nakazom [z] ust Jhwh (por. 1,26.43; 9,23), we wska-
zaniu na skuteczność słów z ust Jhwh (stało się „według” tego [co zapowie-
działy] usta Jahwe; 34,5) oraz dla zaznaczenia szczególnej wartości tego, 
co wypowiadają usta Jhwh: 
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Utrapił cię […] bo chciał ci dać poznać, 
że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, 
ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Jhwh 
~dah hyhy hwhy-yp acwm-lk-l[. […] 
jak wychowuje człowiek swego syna, tak Jhwh, Bóg twój, wychowuje ciebie. 
Strzeż więc przykazań (twcm) Jhwh, Boga twego, chodząc Jego drogami, 
by żyć w bojaźni przed Nim (Pwt 8,3.5-6). 

W wypowiedzi tej występuje gra znaczeń. Usta służą Izraelitom do je-
dzenia chleba, który wprawdzie „daje” życie, ale nie jest wystarczającym 
jego „dawcą”. Tymczasem usta Jhwh służą Mu do dawania Izraelitom tego, 
czego brakuje im do życia – takimi są Jego słowa – rozumiane jako dające 
życie przykazania twcm. W sentencji zawarta jest aluzja do mocy stwór-
czego słowa i tchnienia ust Jhwh, które są dla człowieka (tu: Izraela) także 
źródłem życiodajnej nauki i prawa79 .

Zwrot „z ust Jhwh” stanowi analogię do prorockiego zwrotu debar  
(ha-)elōhîm, który używany jest na oznaczenie sekretnych słów, rzeczy ta-
jemniczej, które mogą zostać objawione80. Właśnie na określenie takiego 
rodzaju wiedzy i słów zastosowano także zwrot „z ust Ea” w Katalogu tek-
stów i autorów z biblioteki Assurbanipala. Katalog… przypisywał najważ-
niejsze dzieła, stanowiące źródło wiedzy dla pięciu dyscyplin nauki (por. 
Cz. I. 3.4.), bogu mądrości Ea – poprzez zastosowanie zwrotu „z ust (ša 
pî) Ea”. Wszystkie te dzieła, które pochodziły „z ust Ea” były zastrzeżone, 
mogli je czytać tylko wtajemniczeni, co świadczy o tym, że w świadomo-
ści pisarzy asyryjskich i babilońskich pierwszego tysiąclecia stanowiły one 
niezwykłe i cenne źródło wiedzy. Dla większości ludzi teksty „z ust Ea” 
były niedostępne i stanowiły dla nich tajemnicę81 .

Zwrot wskazywał jednak nie na autorstwo we współczesnym rozumie-
niu (por. Cz. I. 3.4.), ale na autorytet tekstu i źródło jego treści. Spisana 
sekretna wiedza mieszkańców Mezopotamii pochodziła „z ust Ea”, ale bóg 
sam jej nie zapisał82 . 

Słowa Jhwh w Deuteronomium są także zapośredniczone – przez słowo 
Bożego pośrednika. Są słowami „włożonymi w usta” Jego proroka (por. 
18,18), a za takiego uznany jest Mojżesz (por. 18,15; 34,10). Toteż nic 
dziwnego, że Mojżesz, wygłaszając naukę, mówi: Uważajcie, niebiosa, na 

79 Por . A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 191.
80 W.H. sChmidt, rb;D' dābār, k. 119-121.
81 Por. W.G. lamBert, A Catalogue of Texts and Authors, s. 72-75.
82 Nie było nawet „w zwyczaju”, aby bogowie sami pisali, posiadali oni bowiem swoich 
sekretarzy (a takim mógł być inny bóg, np. Ninurta dla Enlila, a Nabu dla Marduka).
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to, co powiem, słów moich ust słuchaj, ziemio. Nauka moja niech spływa 
jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak 
deszcz dobroczynny na trawę (Pwt 32,1-2). Zgodnie z wypowiedzią Jhwh 
Jego słowa są także w ustach Mojżesza (Wzbudzę im proroka spośród ich 
braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa; 18,18a). Toteż zapisu 
słów Jhwh może dokonać także Mojżesz, co czyni przed swoją śmiercią. 

W taki sposób w Deuteronomium został wyrażony, zgodnie ze standar-
dami bliskowschodniej kultury, najwyższy autorytet i pochodzenie słów 
księgi od Boga Jhwh i pośrednio od Mojżesza. Wraz z tekstem pojawia 
się nowy paradygmat objawienia, początkowo jeszcze zapośredniczonego 
przez proroka (jak Mojżesz), ale później przekazywanego przez pisarzy83 .

Dabar w Deuteronomium nierzadko przybiera znaczenie prawne, co 
wynika ze specyfiki tej księgi. Są to słowa tory, przymierza czy Dziesięć 
Słów z kamiennych tablic (por. Cz. II. 1.1.3.1.). 

Zarazem trzeba przypomnieć, że termin dabar, który występuje w Deu-
teronomium wyjątkowo często (w znaczeniu słowa), jest stosowany za-
równo w odniesieniu do słowa mówionego, jak i do słowa spisanego, bez 
rozróżnienia. Chociaż trudno byłoby precyzyjnie oddzielić i wskazać, które 
z zastosowanych terminów zostały użyte na określenie zapisanego słowa, 
można przyjąć, że część z nich ma takie właśnie znaczenie.

Deuteronomiczna relacja o objawieniu na górze Horeb mówi o słowach 
głoszonych przez Jhwh spośród ognia i zarazem zapisanych przez Boga na 
tablicach oraz o słowach objawionych poprzez Mojżesza jako pośrednika, 
wybranego przez lud i Jhwh, o słowach zapisanych następnie przez Mojże-
sza; jednak dużo później (por. Cz. II. 1.3.2.). Objawienie i zapis w przypad-
ku Dziesięciu Słów, które słyszy lud stojący u podnóża góry, następują po 
sobie, w ramach objawienia na Horebie, a owoc zapisu „palcem Bożym” 
(4,13; 5,22; 9,10; por. Wj 32,16), przynosi Mojżesz, schodząc z góry obja-
wienia. Ale już w przypadku dalszych słów – tych, których lud obawiał się 
słuchać, a które dane były Mojżeszowi – między objawieniem a zapisem 
przez Mojżesza następuje długa przerwa, wypełniona nauczaniem ludu. 
Dopiero przed śmiercią Mojżesz ukończył zapis w sefer ha-tora . 

Narracja deuteronomiczna daje mocne podstawy tradycji objawienia 
w formie zapisu. Jest to zapis najpierw słów „z ust Jhwh” na kamiennych 
tablicach „palcem Bożym”, a następnie zapis słów Jhwh włożonych w usta 

83 Por . K . van der toorn, Scribal Culture, s. 208. W tym kontekście występowanie i pro-
roka i pisarza – jak w przypadku duetu Jermiasza proroka i Barucha pisarza – należałoby 
uznać za oznakę okresu przejściowego. 
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Mojżesza – te drugie zostały zapisane w sefer ha-tora przez męża Bożego 
u schyłku jego życia. 

Objawienie Boże przyjęło wyraz jeszcze mocniejszy i trwalszy niż sło-
wo głoszone przez proroka. Boże objawienie domagało się uwiecznienia 
zapisem. Królowie uwieczniali swoje podboje kamiennymi stelami z zapi-
sem i choć niewielu umiało czytać, to sam monument z tajemniczymi zna-
kami budził uznanie i podziw. Nic dziwnego, że wyżłobione zostało rów-
nież i słowo Jhwh. Pismo – jako niezwykłe znaki „przenoszące” słowa – 
budziło szacunek i domagało się poważnego traktowania. 

Dziesięć Słów Jhwh otrzymało materialny wyraz na kamiennych tabli-
cach, popularnych na starożytnym Wschodzie i służących właśnie do wy-
konywania inskrypcji królewskich. Boski Pisarz dokonał sam zapisu. Cho-
ciaż w starożytności królowie korzystali z usług sekretarza, to jednak byli 
i tacy mądrzy władcy, jak Assurbanipal (założyciel biblioteki w Niniwie), 
którym przypisuje się znajomość pisma84. Z czasem, zwłaszcza po wejściu 
do użycia pisma alfabetycznego, piśmienność była bardziej dostępna i po-
żądana, także u władcy. 

Obraz Jhwh piszącego na płonącej górze objawienia „palcem Bożym” 
jest najpełniejszym wyrazem przekonania o objawieniu przyjmującym 
formę zapisu. „Palec Boży” ma znaczenie przede wszystkim symboliczne 
(moc), ale w tym szczególnym kontekście brzmi bardziej „dosłownie” – 
Bóg objawiający się w ogniu na górze nie potrzebuje narzędzi rzemieślni-
ka, to jest rylca do żłobienia znaków. 

To, że oprócz zapisu, Jhwh wypowiedział także Dziesięć Słów do ludu 
zgromadzonego, nie oznacza, że zapis jest tylko dodatkiem, przeciwnie. 
Teksty zapisywano, aby je odczytywać, a nie było zwyczaju cichego czy-
tania. Dostarczenie przekazu na piśmie łączył się często z jego głośnym 
odczytaniem (por. Jr 36,14-15.21; przywódcy, którzy sami są pisarzami 
czekają, aż Baruch odczyta zapisany przez siebie zwój). 

2.2. Wiedza sekretna i mądrość 

W tradycjach Biblii hebrajskiej występują teksty ukazujące, iż rzeczy 
tajemnicze i mądrość są domeną Boga (por. mityczny motyw zastrzeżonego 
„drzewa poznania dobra i zła” z Księgi Rodzaju) oraz takie, które ukazują, 
że wiedza i mądrość mogą zostać przez Boga odkryte, objawione – Jego 

84 Zob. A. livinGstone, Ashurbanipal. Literate or not?, ZA 97(2007), s. 98-118.
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wybranym albo narodowi. Terminologia dotycząca rzeczy ukrytych i obja-
wianych jest różnorodna85 . 

Autor Deuteronomium również posiada świadomość istnienia rzeczy 
dla człowieka zakrytych, tajemniczych, „należących” do Boga. Z drugiej 
strony wskazuje na „słowa tej tory”, które – jak podkreśla – zostały obja-
wione i są dostępne: 

Rzeczy zakryte trtsnh należą do Jhwh, Boga naszego,
a rzeczy objawione tlgnh – do nas i do naszych synów na wieki, 
byśmy wykonali wszystkie słowa tej tory (29,28)86 . 

Werset ten wydaje się rodzajem konkluzji, zamieszczonej w procesie 
opracowywania i rozwoju tekstu. Alan Lenzi nazywa ją późnym dodat-
kiem87. Jest ona na tyle „niezależna”, że mogłaby być dołączona w wielu 
miejscach Deuteronomium. Sentencja prawdopodobnie została sformuło-
wana na bazie przysłowia88. Występuje w niej opozycja rzeczy sekretne89 – 

85 Księgi prorockie i mądrościowe zawierają motyw wiedzy tajemnej i mądrości wyrażony 
różnymi terminami: Izajasz przeciwstawia rzeczy nowe, właśnie objawiane i „teraz stwo-
rzone” warbn ht[ (w. 7) – rzeczom pierwszym twnXarh, wcześniejszym, które „wyszły 
z Jego ust” (48,3): Od tej chwili ogłaszam ci rzeczy nowe, tajemne (dosł. strzeżone twrcn) 
i tobie nieznane (Iz 48,6b). Jeremiasz używa rdzenia [rcb] – odciąć, uczynić niedostępnym: 
Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione [becurôt twrcb], 
jakich nie znasz (Jr 33,3). Księga Hioba stosuje termin hml[t taalumāh – rzecz ukryta, 
sekret: Lecz gdyby Bóg przemówił i zaczął z tobą rozmawiać, objawił ci sekrety twml[t 
mądrości, gdyż wieloraka to mądrość… (Hi 11,5-6a). Terminologia w tych fragmentach ma 
podobne konotacje, wskazuje na słowa ukryte i zastrzeżone – dlatego nieznane ludziom.
86 Ten sam fragment w przekładzie Biblii Paulistów: 
Rzeczy ukryte należą do PANA, naszego Boga. 
Lecz to, co zostało objawione, na zawsze należy do nas i do naszych dzieci. 
Dlatego należy wypełnić wszystkie słowa tego Prawa.
87 Por . A . lenzi, Secrecy and the Gods. Secret Knowledge in Ancient Mesopotamia and Bibli-
cal Israel (SAAS XIX), Helsinki 2008, s. 322. Jednak takie określenie (ang. insertion) sen-Jednak takie określenie (ang. insertion) sen-
tencji przez A. Lenzi wskazuje na specyficzną świadomość tekstu – jako dzieła skończonego, 
do którego ktoś może coś „wstawić”, „dołożyć”. Takie określenia mają znaczenie negatywne 
i wskazują na brak zrozumienia specyfiki formacji starożytnego tekstu. Tymczasem anali-
za kompozycji ukazuje, iż ów „insertion” należy do ramy redakcyjnej jednostki tekstu (!).
88 Por. podobne: Chwałą Boga – rzecz ukryć, chwałą króla – rzecz badać (Prz 25,2). Zob. 
odwrotność tych sentencji w Tb 12,11.
89 A.D.H. Mayes interpretuje termin nistārōt trtsn z Pwt 29,28 jako słowa, które tylko 
Bóg może znać; por. A.D.H. mayes, Deuteronomy, s. 368. O słowie sekretnym i objawio-
nym mówi Sdz 3,19. Sędzia Ehud przychodzi przekazać Eglonowi, królowi Moabu „słowo 
sekretne” debar-sēter rts-rbd, synonimicznie do tego zwrotu użyte zostało w następnym 
wersecie określenie „słowo Boga” ~yhla-rbd. Można też przyjąć, że drugi zwrot stanowi 
dopełnienie albo uszczegółowienie pierwszego. Słowa Boga należałyby do „słów sekret-
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rzeczy objawione. Druga część wypowiedzi wskazuje na treść „rzeczy ob-
jawionych” – są to „słowa tej tory”. Warte podkreślenia jest, że hebrajski 
termin trtsn nistārōt „rzeczy zakryte”, opiera się na tym samym rdzeniu, 
co akadyjskie nisirti z kolofonów dołączanych do zapisów wiedzy zastrze-
żonej90. A. Lenzi stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym są „rzeczy 
zakryte” nistārōt w kontekście biblijnym91. Myślę, że wpada tutaj w pułap-
kę, przed którą ostrzega sama sentencja – tych słów nie ma co szukać, bo 
są zakryte. Przeciwnie rzecz się ma ze słowami objawionymi – należy je 
potraktować poważnie, skoro zostały objawione, to są to sprawy Boże, nie 
wolno ich zlekceważyć, nie można ich nie docenić. 

Walter Brueggemann zwraca uwagę na wymiar ponadpokoleniowy 
i ponadczasowy „rzeczy objawionych”, które należą: do nas i do naszych 
synów na wieki (29,28)92. Alan Lenzi podkreśla wymiar praktyczny – „wy-
konywanie” wszystkich słów tej tory (byśmy wykonali wszystkie słowa tej 
tory; 29,28)93 . 

Pochodzenie wiedzy deuteronomicznej. Analizowana sentencja (29,28) 
tworzy redakcyjną ramę wraz z passusem 30,11-14, okalając jednostkę 
30,1-10 dotyczącą „przyszłości” – wypełnionych przekleństw, rozproszenia 
narodu, nawrócenia do Boga i odwrócenia przez Boga złej doli. Jednostka 
ta ma strukturę koncentryczną94, co dodatkowo potwierdza status okalającej 
taką strukturę ramy. Passus 30,11-14 jest kontynuacją analizowanego wyżej 
wersetu (29,28) – mówi ponownie o dostępności Bożych słów tory (której 
słowa są uszczegółowione: …jego przykazanie hwcm i jego ustawa hqx za-
pisane w tej „księdze” tory; w. 10) i ponownie wzywa do ich wypełniania. 
Autor ogłasza dostępność słów tory jako coś niezwyczajnego: 

Przykazanie hwcmh to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, 
ono nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. 

nych”. Dopiero na drugie oznajmienie Ehuda król Eglon powstaje z tronu, aby wysłuchać 
słowa w tej postawie, zapewne ze względu na szacunek dla Boga. Istnieje związek termino-
logiczny między nistārōt trtsn w Pwt 29,28 oraz rts (rts-rbd) w Sdz 3,19, gdzie forma 
rzeczownikowa od tego samego rdzenia oznacza: nakrycie, miejsce ukryte, sekret. Por. aka-
dyjskie nisirtu – sekret; miejsce ukryte, wiedza zastrzeżona; CAD, vol. 11, cz. 2, s. 276.
90 Por . H . hunger, Babylonische und assyrische Kolophone, kolofon 328,13, s. 102.
91 W oparciu o Księgę Syracha wyprowadza wniosek że termin ten określa rzeczy przyszłe; 
por . A . lenzi, Secrecy and the Gods, s. 329-330. 
92 W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 264-265.
93 A . lenzi, Secrecy and the Gods, s. 336. 
94 Zob. R. jasnos, Kładę dziś przed tobą… (Pwt 30,15). Adresaci tory w Księdze Powtórzo-
nego Prawa, Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej WSFP Ignatianum w Krakowie 2002, 
s. 107-123.
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Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: 
Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, 
a będziemy słuchać i wypełnimy je. 
I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: 
Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, 
a będziemy słuchać i wypełnimy je. 
Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: 
w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić (30,11-14). 

Tekst wymaga komentarza. W wersecie 11. zastosowano formę cza-
sownikową od rdzenia alp – ‘być zaskakującym, nadzwyczajnym, cudow-
nym’. Określenie to jest zarezerwowane dla tajemniczych bądź pełnych 
mocy działań Boga (por. 28,59), jak zauważa Ryan O’Dowd95. Użyta forma 
w koniugacji nifal (imiesłów r.ż., l.p.) przyjmuje znaczenie: jest poza zasię-
giem, jest trudne do zrozumienia, cudowne. Tekst Deuteronomium wskazu-
je niedostępne dla człowieka miejsca – „w niebiosach”, „za morzem” – aby 
podkreślić, że nie tam umieszczone są tora, przykazanie i mądrość. Richard 
Nelson pisze o wertykalnym i horyzontalnym dystansie96 . 

Przywołane słowa nawiązują do wyobrażeń starożytnych o miejscach, 
gdzie były siedziby bogów, i skąd mogła być czerpana wiedza i mądrość. 
Drugi z obrazów odwołuje się do miejsca nieosiągalnego, do którego drogę 
zamyka morze albo inna woda. Jest to znane morze, na co wskazuje użyty 
rodzajnik określony, z drugiej strony nie zostało ono dookreślone żadnym 
innym terminem. Ea (sumer. Enki), którego wiązano z mądrością, był – jak 
wierzono – bogiem podziemnego oceanu, podziemnej głębi zwanej apsû, 
stąd miała pochodzić wiedza. Zgodnie z mitologią I tysiąclecia Ea był au-
torem wiedzy, zapisanej na tabliczkach i zastrzeżonej przez pisarzy jako 
wiedza sekretna – miała ona wypływać z miejsca, które zamieszkiwał Ea97 . 
Inne wyobrażenie związane z morzem-wodą przedstawia nieprzebytą dal 
za morzem, której nigdy nie osiągnął człowiek. Pojawia się ono w Psalmie 
139, także w powiązaniu z wiedzą Jhwh i z niebem98 . 

95 R . o’dowd, The Wisdom of Torah. Epistemology in Deuteronomy and the Wisdom Lit-
erature (FRLANT 225), Goettingen 2009, 98.
96 R. Nelson, Deuteronomy, s. 349; por. M. rose, 5. Mose. Teilband 2: 5. Mose 1—11 und 
26—34 Rahmenstuecke zum Gesetzeskorpuse (ZBK), Zuerich 1994, s. 556.
97 Por. J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 75;  
K . van der toorn, Scribal Culture, s. 209-210.
98 Psalmista zdumiony wiedzą Boga, wymienia miejsca dla człowieka niedostępne jako  
hipotetyczne miejsca ukrycia się przed przenikającą wszechwiedzą Jhwh – paradoksalnie 
są to właśnie te miejsca, w których zgodnie z wierzeniami starożytnych przebywali bogo-
wie: niebo, krańce morza, podziemna otchłań (por. Ps 139,1-10).
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Drugim, obok podziemnej głębi, miejscem, gdzie mogła przebywać wie-
dza i mądrość było niebo, siedziba bogów. Mit Enmeduranki z ok. 1100 r. 
przed Chr., mówi o wtajemniczeniu przez bogów starożytnego króla En-
meduranki w tajniki dywinacji. Wiedza o sposobach dywinacji jest nazwa-
na „tajemnicą (nisirti – od nas aru – strzec, zabezpieczać) Anu, Enlil i Ea” 
(w. 7, 13, 17) oraz „sekretem nieba i świata podziemnego” (pirišti šamê 
u ers etim – parāsu – oddzielić; w. 8, 14, 16)99. Z tym wyobrażeniem miejsc 
właściwych dla przebywania wiedzy tajemnej korespondują zwroty „wstą-
pić” do nieba oraz „zstąpić” do świata podziemnego. 

Podkreślenie w Deuteronomium, iż wiedza ta jest dostępna i bliska, 
nie jest tylko zabiegiem retorycznym, ale ma swoje konkretne odniesienie 
w kulturze. Pisarz deuteronomiczny najwyraźniej nawiązywał do znanej 
w pierwszym tysiącleciu mezopotamskiej koncepcji propagowanej przez 
cech pisarzy, którzy twierdzili, że posiadają wiedzę pochodzącą od bogów, 
a zarazem uczynili ją niedostępną dla przeciętnego obywatela, nawet tego 
umiejącego czytać. Tylko wtajemniczeni mogli mieć do niej dostęp. 

Teksty z wiedzą pochodzącą od bogów zaopatrywane były przez pisarzy 
w kolofony, które określały tekst jako sekretny albo jako wiedzę wyłączo-
ną. Kolofony dotyczące wiedzy tylko dla wtajemniczonych występowały 
od końca drugiego tysiąclecia i były charakterystyczne dla pierwszego ty-
siąclecia100. Kolofon do komentarza uczonego okresu średnioasyryjskiego 
głosił: „Wiedza wyłączona. Ten, który zna [ekspert], może pokazać to in-
nemu, który zna [ekspertowi]”101. Neoasyryjski kolofon do tekstu z zaklę-
ciami egzorcyzmów ostrzegał: „Wyłączona wiedza wielkich bogów. Ten, 
który zna, może pokazać to innemu, który zna. Ten, który nie zna, nie może 
tego widzieć. [Należy] do zakazanych rzeczy wielkich bogów”. Na póź-
nobabilońskiej tabliczce z zapisem omenów dotyczących opozycji słońca 
i księżyca napis informował: „Sekretna wiedza naukowa, wiedza wyłączo-
na niebiosów”102. Z okresu prawdopodobnie perskiego pochodzi komentarz 
astrologiczny z uwagą: „Strzeż sekretu nieba i ziemi”103. Zachowały się nie 

99 Por . k . van der toorn, Scribal Culture, s. 209-210; Zob. H. hunger, Babylonische und 
assyrische Kolophone, kolofon 325,3, s. 100-101.
100 Por . K . van der toorn, Scribal Culture, s. 220.
101 Por . A . lenzi, Secrecy and the Gods, s. 168. Podstawowy zwrot na tabliczkach z sekretną 
wiedzą brzmiał: mūdû mūdâ likallim (mūdû – ten, który wie, ekspert; od idû – wiedzieć);  
K . van der toorn, Scribal Culture, s. 220; por. F . roChBerG, The Heavenly Writing, s. 216.
102 F . roChBerG, The Heavenly Writing, s. 212.
103 A . lenzi, Secrecy and the Gods, s. 165. Autor wymienia kategorie tajemnicy według for-Autor wymienia kategorie tajemnicy według for-
muł, jakimi opatrzono teksty. Można je podzielić na te, które odwołują się do osób: sekret 
bogów (ogólnie, lub konkretne imiona), sekret nieba i ziemi (tj. bogów), sekret mędrca, 
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tylko teksty zawierając tzw. Geheimwissen kolofon, ale także listy donoszą-
ce o niezachowaniu tajemnicy tekstu i o wtajemniczeniu niepowołanego104, 
albo ostrzegające przed przekraczaniem granicy wiedzy zastrzeżonej.

Tora Boża stała się dostępna dla Izraela, już nie była zakryta i niedo-
stępna, nie była w odległej siedzibie Boga ani „za morzem”, ani w jego 
głębinach, już nie trzeba było pośrednika, który mógłby się po nią udać „do 
nieba”. Objawiona Izraelowi na Horebie i przekazana przez pośrednictwo 
Mojżesza, stała się dostępną wiedzą i mądrością narodu. 

Warto zaznaczyć, iż wyobrażenia o wiedzy przebywającej w niedostęp-
nych miejscach przebywania bogów wiążą się z silnym akcentem położo-
nym na mądrość. Począwszy od mezopotamskich wyobrażeń boga mądro-
ści Ea (Enki), „odpowiedzialnego” za wiele dzieł zawierających wiedzę 
uczonych pisarzy, a zamieszkującego podziemne głębie wód, po rozważa-
nia biblijnego Hioba: A mądrość [hmkx] skąd pochodzi i gdzie jest miejsce 
zrozumienia [hnyb]? Zakryta dla oczu żyjących na ziemi, i dla ptaków nieba 
ukryta. Podziemie i Śmierć mówią: Słyszeliśmy tylko o niej. Bóg rozumie jej 
drogę, On zna jej miejsce (Hi 28,20-23). Deuteronomium także postrzega 
objawioną przez Boga torę w kategoriach mądrości i stosuje te same okre-
ślenia: mądrość – hokmāh i zrozumienie – bînāh. Tę mądrość autor księgi 
wystawia nawet na ocenę innych narodów! I hipotetycznie formułuje ich 
ocenę, która zawiera zdumienie i podziw: 

Strzeżcie ich [ustaw, wyroków] i wypełniajcie je, 
bo one są waszą mądrością [hmkx] i zrozumieniem [hnyb] w oczach narodów, 
które usłyszawszy o tych ustawach powiedzą: 
Zaprawdę jest to lud mądry i rozumny !wbnw ~kx-~[ ten wielki naród
Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Jhwh, Bóg nasz, 
kiedykolwiek Go wzywamy?
Któryż naród wielki ma ustawy i wyroki tak sprawiedliwe, jak cała ta tora, 
którą kładę dziś przed wami? (Pwt 4,6-8). 

Obdarowanie Izraela torą jako objawioną wiedzą i zarazem mądrością 
dającą ludowi wielkość, posiada jeszcze jeden wymiar analogiczny do se-

sekret uczonego, sekret królestwa (np. sprawy zdrowotne króla), oraz na te, które wska-
zują na treść: sekret dywinacji, czy sekret egzorcyzmów; A. lenzi, Secrecy and the Gods,  
s. 170-186.
104 Jak w przypadku Listu do króla Esarhaddona (SAA XVI 65), w którym anonimowy 
pisarz donosi o tym, że złotnik Parrutu wtajemnicza swojego syna w sekrety egzorcyzmów, 
omenów, a syn jego studiuje nawet fragmenty Enūma Anu Enlil (seria astronomiczna)!;  
A . lenzi, Secrecy and the Gods, s. 155.
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kretnej wiedzy mieszkańców Mezopotamii w pierwszym tysiącleciu105. Ob-
jawienie łączy się z nauczaniem, tę wiedzę przyswaja się na drodze nauki. 
Temat nauczania106 tory jest w Deuteronomium jednym z kluczowych (por. 
6,1-9.20-25; 11,18-21): Mojżesz naucza naród (por. 4,1.14; 5,1; 6,1; duża 
część mów Mojżesza poświęcona jest właśnie temu nauczaniu), ojciec ma 
nauczać syna (por. 6,7; 11,19; por. 32,46), król ma sporządzić sobie odpis 
tory, aby ją studiować (por. 17,18-20), kapłani mają cyklicznie organizo-
wać odczytywanie tory „do uszu całego Izraela” (por. 31,9-13).

Mojżesz, wpajając Izraelowi torę Jhwh, podkreśla, że ta wiedza nie by-
ła aż dotąd dla niech dostępna: Nie dał Jhwh wam serca rozumnego, ani 
oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały aż do dzisiaj (Pwt 29,3). 
Objawienie dla Izraelitów ma formę nauki, dokonuje się z jednej strony na 
drodze wtajemniczenia, a z drugiej na drodze zrozumienia107. Jest to pro-
ces bardzo podobny do nauki w Mezopotamii. Ci, którzy osiągali wiedzę 
sekretną bogów, wprowadzani byli w tajniki tekstów pod kierunkiem na-
uczyciela. Zachował się tekst świadczący o warunkach przekazywania tak 
zastrzeżonej wiedzy. Wiązały się one z przysięgą wtajemniczanego: „Wy-
kształcony uczony, który strzeże sekretu wielkich bogów, zwiąże przysięgą 
syna, którego kocha, przez tabliczkę i stylus, przed Szamaszem i Adadem 
i wtedy pouczy go”108. Tak związany przysięgą uczeń mógł zgłębiać sekret-
ną wiedzę, pod kierunkiem nauczyciela. 

Deuteronomium zawiera w tej kwestii i podobieństwa, i różnice. Pod-
kreślając dostępność i bliskość tory jako objawionej mądrości Jhwh, autor 
deuteronomiczny określa także przysięgę i zobowiązanie wobec tory . To 
zobowiązanie następuje na mocy przymierza zawartego (Nie z wami tylko 
zawieram to przymierze i składam przysięgę… i z każdym, kogo tu dzisiaj 
nie ma z nami… 29,13-14; por. 28,69; 29,8.11) oraz na mocy podejmowa-
nych każdorazowo zobowiązań (Patrz! Kładę przed tobą dziś życie i do-
bro, śmierć i zło. […] Wybierajcie więc życie, abyście żyli…; 30,15.19;  

105 Tamże, s. 8.
106 Zob. R. jasnos, Dydaktyczny charakter biblijnej księgi, s. 81-94.
107 Podobny proces zarysowany jest w Księdze Daniela. Prorok wielbi Boga Nieba za mą-
drość, wiedzę i objawienie. W ujęciu tej księgi objawienie ze strony Boga spotyka się z ro-
zumieniem, zdolnością poznania ze strony człowieka: On […] daje mędrcom mądrość, 
a moc poznania ([dnm manda – wiedza, moc poznania) rozumiejącym. On odsłania to, 
co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego  
(Dn 2,21-22).
108 Enmeduranki por . H . ziMMern, Beitraege zur Erkenntnis der Babylonischen Religion 
(AB 12), Leipzig 1901, 24:19-22, za: A. lenzi, Secrecy and the Gods, s. 167-168.



292 deuteronomium jako uczeStnik W kulturze

por . 11,26)109. Jest to przysięga i zobowiązanie do „czynienia”, wprowadza-
nia w czyn słów poznawanej tory. Poznanie objawionej tory Jhwh nie może 
pozostać bez odpowiedzi człowieka.

W Mezopotamii ten, kto złożył przysięgę i był wprowadzany w tajniki 
wiedzy bogów odczytywał, w kolofonach tekstów należących do zbioru 
wiedzy sekretnej, wezwania do strzeżenia tajemnicy: „Strzeż korpusu se-
kretnych egzorcyzmów tak, aby go nikt nie widział”110. W Deuteronomium 
też wyrażono wielokrotnie wezwanie do strzeżenia słów objawionej tory 
(przykazań, ustaw, wyroków; por. rmX; 4,2.6.9x2.40; 5,1.10.12.29.32; itd.) – 
ale ta gorliwość w przypadku biblijnej księgi ma polegać nie na ukryciu 
i oddzieleniu, ale na zachowaniu i wprowadzaniu w czyn słów tory – gło-
szeniu, nauczaniu synów, przestrzeganiu jej nakazów. Cele tej wiedzy były 
odmienne, nie stanowiły o autorytecie i urzędzie wąskiej elitarnej grupy 
wtajemniczonych uczonych, ale dawały wiedzę i mądrość całemu ludowi. 

2.3. mojżesz prorok, pisarz i mędrzec apkallū

Objawienie tak niezwykłej wiedzy całemu ludowi Izraela wymagało od-
powiedniego pośrednika. Objawiona tora jako Boża wola i Boża mądrość 
wyrażona w przykazaniach i pouczeniach, została zdeponowana w formie 
zapisu. Między Bogiem objawiającym torę, a narodem jako jej adresatem, 
pośrednictwo sprawował Mojżesz. 

Alan Lenzi nazywa Mojżeszem izraelskim apkallū, ale sam przyznaje, 
że nie ma podstaw do porównania postaci pod względem historycznym czy 
genetycznym. Możliwa jest jedynie analogia funkcji, jaką odgrywają posta-
ci w literaturze111 .

Apkallū był to tytuł przyznany siedmiu przedpotopowym mędrcom – 
zgodnie z tradycją babilońską. Tytuł ten nosili również inni przedpotopowi 
mędrcy, wśród których szczególne miejsce zajmuje Adapa112 – prawy kapłan 

109 Poznanie Bożej tory, wcześniej niedostępnej, teraz objawionej, wiąże się z sytuacją 
określoną przez dobro i zło, życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Przypomina 
to motyw rajskiego drzewa poznania dobra i zła, którego owoc był zastrzeżony dla Boga. 
O ile jednak w przypadku Edenu śmierć groziła za sięgnięcie po zastrzeżoną wiedzę, to 
w Deuteronomium wiedza jest dostępna, ale poznanie rodzi odpowiedzialność i wybór, 
których konsekwencjami mogą być dobro i zło, życie i śmierć. 
110 A . lenzi, Secrecy and the Gods, s. 165.
111 Por. tamże, s. 364.
112 Jako symbol mędrca występuje w królewskich inskrypcjach asyryjskich. Berossos opi-
sał go pod imieniem Oannes, ale jego trzytomowe dzieło Babyloniaka (IV-IIIw.) zaginęło. 
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boga Ea w Eridu (najstarszym mieście sumeryjskim). Adapa miał być pierw-
szym z mędrców, stojącym u początków cywilizacji113. Mit o Adapie przed-
stawia jak mędrzec zaklęciem „złamał skrzydło” wiatrowi południowemu. 
Wezwany przez najwyższego boga Anu (An) ubrał się, za radą Ea, w szatę 
żałobną. Wstąpił w bramy niebios, uniknął kary. Poczęstowany chlebem 
i wodą życia wiecznego nie przyjął ich zgodnie z wcześniejszą radą Ea114 . 

Mędrzec Adapa, jako ten, który odbył podróż do nieba – według neoasy-
ryjskiej wersji mitu o Adapie (ok. 750 r. przed Chr.) – zobaczył tam wszyst-
kie jego sekrety, posiadł niezwykłą wiedzę i mądrość. Jako człowiek zyskał 
wiedzę boską. Sumariusz w neoasyryjskiej wersji mitu, który to stwierdza, 
służył jako wprowadzenie do wiedzy o egzorcyzmach. Mądrość Adapy sta-
ła się przysłowiowa jako mądrość niepochodząca od ludzi, ale mająca swe 
źródło w niebie115 .

Wspominany już wielokrotnie Katalog tekstów i autorów świadczy 
o bliskich związkach pomiędzy bogiem mądrości Ea, mitologicznymi mę-
drcami apkallū oraz uczonymi ummânū. Odpowiadają temu liczne odwoła-
nia do mędrców i bogów, w tekstach dotyczących wiedzy sekretnej. Istnie-
je również symboliczna „genealogia”, Lista mędrców z Uruk, która łączy 
uczonych pisarzy ummânū z mędrcami przedpotopowymi apkallū, ale po-
świadczona jest w tekście klinowym dopiero z późnego okresu Seleucydów 
(ok. 165 r. przed Chr.)116 . 

Alan Lenzi nazywa zawartą w tych tekstach koncepcję „mitologią piś- 
miennej sukcesji”, w ramach której pisarze przedstawiani są jako piszą-
cy spadkobiercy przedpotopowych mędrców apkallū (zwłaszcza Adapy), 
związanych ściśle z bogiem mądrości Ea117. Wyraża ona wiarę w boskie 
pochodzenie mądrości i wiedzy118 . 

Streścił je w I w. przed Chr. Aleksander Polihistor. Ale również jego praca nie przetrwała. 
Odwołania do niej znajdują się natomiast u Józefa Flawiusza i u Euzebiusza z Cezarei; por. 
Por. J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 41.
113 W.G. lamBert, A Catalogue of Texts and Authors, s. 74. 
114 Por. J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 27; 
B.R. foster, The Adapa Story (1.129), s. 449; P. puchta, Adapa i wiatr południowy,  
w: Mity akadyjskie, s. 145-147.
115 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 210.
116 A . lenzi, Secrecy and the Gods, s. 108-109.
117 Por. tamże, s. 119-120, 107-108. „The ummânū fashioned themselves – consciously or 
unconsciously – into the scribal heirs of antediluvian sages, themselves closely allied with 
Ea, the patron deity of the ummânū. This relationship of scribal succession gave mythologi-
cal support for the roles of the ummânū at court and in society as ritual experts, counselors 
to the king, and authors of important cuneiform works”; s. 120.
118 Ci, którzy prowadzili ciągłe obserwacje nieba albo badali wnętrzności zwierząt ofiar-
nych, wierzyli, że pismo bogów może być w nich ukryte. Klucz do ich odczytania, interpre-
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Deuteronomium tymczasem świadczy o tym, że słowa tory pochodzą 
z ust Jhwh, który włożył je w usta Mojżesza, a ten ich nauczał i następnie 
je zapisał. Pisarze, którzy „posiadają torę Jhwh” (por. Jr 8,8) stają się spad-
kobiercami Mojżesza. Można dostrzec tutaj pewną analogię – mezopotam-
scy uczeni uważali się za spadkobierców Adapy, który rozmawiał z bogami 
i posiadł mądrość, a następnie ją przekazał.

Nie ma wprawdzie podstaw, aby widzieć w Mojżeszu Adapę, chyba że 
w dalekim, symbolicznym znaczeniu. Jednak można dostrzec, że w budo-
wie obrazu obu postaci, brały udział podobne kategorie wyobrażeń o tych, 
którzy pośredniczą między społecznością a jej bogami/Bogiem. Obie posta-
ci są w swojej społeczności „kimś więcej” niż tylko zwykłym człowiekiem, 
bowiem doświadczyły rzeczywistości boskiej – Adapa, jako pół-bóg i mę-
drzec, który wstąpił do niebios i powrócił, Mojżesz w poświacie melam-
mu119 (Wj 34,29-35), jako ten, który wstąpił na górę objawienia i rozmawiał 
z Jhwh „twarzą w twarz” ~ynpb ~ynp (Pwt 5,4; 34,10; por. Wj 33,11; Lb 12,8; 
14,14). Obie postaci okazują moc ponadludzką, Adapa zaklęciem przetrąca 
skrzydło wiatrowi południowemu, Mojżesz na rozkaz Jhwh stawia czoło 
egipskim magom i sprowadza na Egipt serię niezwykłych plag. 

Różnic między obiema postaciami jest dużo więcej, Mojżesz nie jest 
traktowany jako półbóg ani mędrzec, ani nawet sprawiedliwy kapłan, jak 
Adapa, przeciwnie jest nieudolnym sługą, najpierw nie chce przyjąć misji 
(Wj 3,11; 4,1.10.13), potem nie chce okazać chwały Boga (Lb 20,12-13; 
27,14; Pwt 32,51). Jego śmierć u progu celu jest interpretowana jako kara 
(por. Lb 27,12-15), chociaż późniejsze tradycje apokaliptyczne widzą w jej 
tajemniczych okolicznościach i braku grobu znak, iż Mojżesz nie umarł 
zwyczajnie, ale jak Eliasz wstąpił do nieba120. Mojżesz jest przede wszyst-

tacji mogli objawić sami bogowie, co uczynili za pośrednictwem Adapy i mędrców. Uczeni 
pisarze jako spadkobiercy tej niezwykłej wiedzy prowadzili dalsze obserwacje, sporządzali 
notatki, porównywali spostrzeżenia i stawali się w ten sposób promotorami nauki (w zakre-
sie anatomii czy astronomii).
119 Akad . melammu (sumer. melam) – „lśniący, widoczny blask i świetność, jakim ema-
nują bogowie, herosi, czasem królowie, a także świątynie”. O bogach mówi się, że noszą 
melammu, jak szatę albo koronę (por. O Boże mój, Jhwh, jesteś bardzo wielki! […] świa-
tłem okryty jak płaszczem…; Ps 104,1-2). Melammu budzi strach; por. J. BlaCk, A . Green, 
Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 130-131. W Biblii analogicznym 
wyobrażeniem jest chwała dwbk Jhwh, jednak jest ona zastrzeżona dla Boga; por. CAD, 
vol. 10, cz. II, s. 9-12.
120 Por . E . janssen, Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Geschichtsver-
staendnis im palaestinischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi, Neukirchen-
Vluyn 1971, s. 101-108 [Die Himmelfahrt Moses]; G.W. Coats, Legendary Motifs in the 
Moses Death Reports, w: D.L. Christensen (ed.), A Song of Power and the Power of Song. 
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kim wybranym przez Boga przywódcą stojącym u podstaw tradycji kształ-
tującej tożsamość narodu (wybranego) i wizję państwa. Jest wyzwolicielem, 
organizatorem i prawodawcą, pośrednikiem, który przekazuje Boże słowo 
jak prorok121 i w końcu pisarzem. Różne nurty Pięcioksięgu przedstawiają 
elementy rozbudowanej tradycji dotyczące tej bogatej figury122 . 

Tym, co sprawia, że porównuje się Mojżesza do Adapy, jest funkcja obu 
w przekazie niezwyczajnej, objawionej tradycji. Obie postaci stały się w piś- 
miennej tradycji źródłem przekazanej boskiej/Bożej wiedzy i mądrości. 

Można przywołać jeszcze jeden motyw, związany z obiema postacia-
mi, choć zasadniczo podobny, to jednak różnie wykorzystany i rozwinięty. 
Jest to motyw życia i śmierci, do których zbliża się ten, kto doświadcza 
objawienia albo sięga po to, co stanowi domenę Boga. Z jednej strony Bóg 
jest źródłem i dawcą życia, z drugiej sięgnięcie po to, co należy do Boga, 
może być dla człowieka niebezpieczne. Mędrzec Adapa został w niebie po-
częstowany chlebem i wodą, ale ich nie przyjął. Sytuacja wydaje się być 
dwuznaczna, gdyż najwyższy bóg Anu (An) nazwał poczęstunek „pokar-
mem/chlebem życia” i „wodą życia”, jednak wcześniej mądry Ea ostrzegł 
Adapę, aby nie jadł „chleba śmierci” i nie pił „wody śmierci”. Współcześni 
komentatorzy, próbując logicznie wyjaśnić powstałą niespójność przekazu, 
sądzą, że Ea celowo, z jakiegoś powodu, wprowadził Adapę w błąd (np. 
nie dopuszczając człowieka do wiecznego życia, domeny bogów). Jednak 
„logika” mitu wykorzystuje napięcia i sprzeczności do ukazania głębi rze-
czywistości albo jej tajemnicy. Sądzę, że chleb i woda podane Adapie były 
zarówno „pokarmem życia”, jak i „pokarmem śmierci”. Także w Deutero-
nomium (w mowach Mojżesza) występuje motyw życia i śmierci, również 
w powiązaniu z tym, co Boże, z objawioną przez Jhwh torą. Został on jed-
nak rozwinięty i zinterpretowany w kontekście moralnym – wyboru między 

Essays on the Book of Deuteronomy (SBTS 3), Winona Lake 1993, s. 181-191. Przekonanie 
o wstąpieniu Eliasza do nieba stoi u podstaw motywu, jaki zawarty jest w relacji o prze-
mienieniu, przedstawionej w ewangeliach synoptycznych. Postacie Mojżesza i Eliasza wy-Mojżesza i Eliasza wy-
stępują w scenie przemienienia Jezusa, jako ci, którzy nie zstąpili do Szeolu, w chwale, 
jako świadkowie z nieba – rozmawiają z Jezusem o Jego odejściu, czyli wniebowstąpieniu  
(łk 9,30-31; por. 24,51). 
121 A. Lenzi zwraca uwagę, że na podstawie Oz 12,14 można przyjąć, iż obraz Mojżesza 
jako proroka był utrwalony w wczesnej tradycji Izraela; por. A . lenzi, Secrecy and the 
Gods, s. 365.
122 Jak pisze Rolf Rendtorff „Moses is not only the paradigm of later institutions, but he 
represents an authority beyond all institutions that ever existed in Israel”; R. rendtorff, 
Some Reflections on the Canonical Moses. Moses and Abraham, w: E.E. CarPenter (ed), 
A Biblical Itinerary In Search of Method, Form and Content. Essay in Honour of George 
W. Coats (JSOT Suppl. 240), Sheffield 1997, s. 19. 
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dobrem a złem, co w konsekwencjach egzystencjalnych okazuje się być 
wyborem między życiem a śmiercią, błogosławieństwem a przekleństwem. 
Przyjęcie objawionej tory jest decyzją o przyjęciu konsekwencji mocy słów 
objawienia. W wymiarze egzystencjalnym odpowiada to poznaniu-wiedzy 
i odpowiedzialności, wyborom i konsekwencjom. 

2.4. konkluzja

Deuteronomium jako świadectwo objawienia w kontekście zapisu uka-
zuje Bożą naukę i prawo (torę) jako objawioną i niesekretną, niezastrzeżo-
ną dla nielicznych, ale objawioną dla wszystkich – jako wybranych. Jako 
objawiona Boża tora pełna mocy, pociąga za sobą konsekwencje moralne – 
oparte na wyborze – dotyczące życia i śmierci znającego ją. Jest to wiedza 
dająca mądrość ludowi, a Deuteronomium jako zapis tej tory stanowi doku-
ment określający podstawy religijno-narodowej tożsamości Izraela (opartej 
na przymierzu Jhwh z Izraelitami). 

Źródłem zapisu objawienia jest Jego Autor – Jhwh piszący Dziesięć 
Słów na kamiennych tablicach, ale także pośrednik, Mojżesz jako prorok, 
dokonujący zapisu w sefer ha-tora. Zapis, jako swoiste przedstawienie 
i utrwalenie wiedzy, wiąże się z urzędem. Mojżesz deponuje kamienne 
tablice i sefer ha-tora u kapłanów lewitów, których zadaniem będzie ich 
strzeżenie, przechowywanie i okresowe rytualne odczytywanie na zgroma-
dzeniu. Deuteronomium zawiera zapis zarówno tablic, jak i „księgi” i jako 
ich świadectwo piśmienne przyjmuje ich status. 

Tekst Deuteronomium, stopniowo opracowywany, był z jednej strony 
zapisem Bożej tory, wpisanej w kontekst jej nauczania, a z drugiej – świa-
dectwem o początkach kształtowania państwa izraelskiego. Deuterono-
mium jest zapisem („księgą”), który obejmuje zarówno spisane dokumenty, 
o jakich daje świadectwo – kamienne tablice i sefer ha-tora (jak i narrację 
o ich powstaniu), jak również mowy i pouczenia wskazujące cel i funkcje 
tych dokumentów w izraelskiej społeczności. 

Fundatorem piśmiennej tradycji biblijnej jest Mojżesz. Ta jedna „zasłu-
ga” pozwala na symboliczne nazywanie go akadyjskim tytułem mędrca – 
apkallū (abgallu; zapożyczonym z języka sumeryjskiego)123. Niektórzy 
autorzy widzą w postaci Mojżesza boskiego sekretarza Boga Jhwh124, na 

123 CAD, vol. 1, cz. II, s. 171-173.
124 W. sChniedewind, How The Bible Became A Book, s. 26. 
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wzór mitycznych mezopotamskich bogów Nabu i Ninurty, pełniących taką 
rolę wobec najwyższego boga panteonu. Jednak obraz Adapy jest bardziej 
adekwatny w swej analogii, ponieważ wiąże się z objawieniem i przekazem 
tajemnicy bogów ludziom.

Deuteronomium jako „księga” odgrywała jeszcze jedną rolę, uzasadniała 
pozycję, zawód i autorytet zarówno pisarzy „posiadających” i kopiujących 
torę – jako kontynuatorów piśmiennej tradycji Mojżesza (por. Mojżesz jako 
autor Pięcioksięgu), jak i kapłanów strzegących jej z nakazu Mojżesza. 

Mojżesza można nazwać także „uczonym”. Eckart Otto tytułuje Mojże-
sza pisarzem125 i „pierwszym uczonym w Piśmie”, odwołując się do słów 
z „nagłówka” Deuteronomium (…zaczął Mojżesz wpajać/wyjaśniać126 tę 
torę… 1,5; por. 27,8)127. Simo Parpola nadał ten tytuł mezopotamskim uczo-
nym128, niejako wskazując jedno ze źródeł kulturowej inspiracji dla sposo-
bu przedstawienia postaci Mojżesza. Na postaci Mojżesza opiera się z kolei 
pozycja i autorytet żydowskich uczonych pisarzy, studiujących torę. 

125 E . otto, Mose der Schreiber, w: E. otto, Die Tora Studien zum Pentateuch. Gesammel-Gesammel-
te Schriften (BZAR 9), Wiesbaden 2009, s. 470-479.
126 Termin hebr. rab (piel), dosłownie znaczy: „czynić wyraźnym”, co można interpretować 
zarówno jako czynność wpajania, jak i wyjaśniania; BDB, s. 91.
127 E . otto, Mose, der erste Schriftgelehrte. Deuteronomium 1,5 im Narrativ des Penta-
teuch, w: E. otto, Die Tora Studien zum Pentateuch. Gesammelte Schriften (BZAR 9), 
Wiesbaden 2009, s. 480-489.
128 Mezopotamscy uczeni studiowali zastrzeżone, sekretne księgi – skupiające wiedzę po-
koleń – jako mające swoje źródło w mądrości bogów; por. S. ParPola, Letters from Assyr-
ian and Babylonian Scholars, s. XXVII.





3. prawo zapisane, jego cel i funkcje

Na temat prawa w Biblii napisano już bardzo wiele. Praca ta nie za-
mierza powielać analiz poszczególnych praw ani badać zależności między 
tradycjami prawnymi w księgach biblijnych. Zajmując się Deuteronomium 
i jego związkami z kulturą piśmienną, trzeba podjąć kwestię tradycji praw-
nych w odniesieniu do ich zapisu. Toteż podjęta zostanie kwestia statu-
su bliskowschodnich „kodeksów” w ogóle. Następnie w tym kontekście 
postawione zostanie pytanie o rolę i znaczenie deuteronomicznego zbioru 
prawnego. 

„Kodeks” deuteronomiczny zawiera tak zwane prawo króla, w ramach 
którego sformułowano nakaz sporządzenia odpisu i studiowania przez kró-
la sefer ha-tora. Należy zatem zapytać o relację między królem, jako osobą 
stanowiącą najwyższą ludzką władzę w państwie, a „Księgą” tory. Kwestię 
tę przedstawię w szerszym kontekście pytania o porządek społeczno-praw-
ny, i rolę, jaką w nim odgrywał król. 

Osobno należy przyjrzeć się kamiennym tablicom oraz kamiennym blo-
kom jako formom pisarskim w starożytnej kulturze, zwłaszcza w prawno- 
-społecznym kontekście ich funkcjonowania.

3.1. prawo króla i sefer ha-tora

3.1.1. deuteronomiczne prawo króla i bliskowschodnia koncepcja władzy 

Tak zwane prawo króla, które znajduje się w kodeksie deuteronomicz-
nym (17,14-20), zostało sformułowane do tego stopnia negatywnie, że moż-
na przypuszczać, iż nie jest to faktyczne prawo, ale raczej krytyka urzędu 
królewskiego, przyjmująca literacką (zastępczą) formę prawa dla celów dy-
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daktycznych. W kolejnych wersetach tego passusu można rozpoznać kilka 
nawiązań do historii deuteronomistycznej. 

„Prawo króla” rozpoczyna się słowami: Gdy wejdziesz do kraju, który 
ci daje Jhwh, twój Bóg, gdy go posiądziesz i w nim zamieszkasz… (17,14a). 
Słowa te są – charakterystycznym dla Deuteronomium – wprowadzeniem 
do ostrzeżenia Izraela przed zapomnieniem o Jhwh i przed odstępstwem 
(por. Pwt 6,12; 8,11.19; por. 4,23; 25,19; 32,18). 

Dalsze słowa analizowanego passusu wprowadzają w temat ustanowie-
nia instytucji króla i zasad wyboru monarchy. Zastosowane sformułowa-
nia przypominają epizod z Pierwszej Księgi Samuela, dotyczący żądania 
króla, jakie lud postawił przed prorokiem Samuelem (żądania ocenionego 
negatywnie przez Samuela i przez Jhwh; por. 1Sm 8,4-18). W obu tekstach 
przedstawiony jest ten sam argument uzasadniający ustanowienie króla: jak 
to jest u wszystkich narodów (1Sm 8,5; por. Pwt 17,14).

Wersety 15-16 „prawa króla”, sformułowane negatywnie, mówią cze-
go królowi nie wolno. W rzeczywistości jest to krytyka króla Salomona 
(nie będzie on nabywał wielu koni – por. 1Krl 28,26-29; …i nie zaprowadzi 
ludu do Egiptu aby mieć wiele koni – chodzi zapewne o związki handlo-
we z Egiptem, oparte na politycznym mariażu, czyli ślubie z księżniczką 
egipską; por. 1Krl 11,1; Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło 
się jego serce – miał ich kilkaset (!); por. 1Krl 11,1-3; a cudzoziemskie 
żony Salomona skłoniły go do kultu obcych bogów; por. 1Krl 11,4-11; Nie 
będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota – por. bogactwo i przepych 
Salomona; por. 1Krl 10,14-23)129 . 

Nakaz sporządzenia przez króla kopii sefer ha-tora opatrzono dodat-
kowym, również negatywnym uzasadnieniem: by uniknąć wynoszenia się 
nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby 
długo królował on i synowie jego w Izraelu (Pwt 17,20). W tych słowach 
można dostrzec całkowity zwrot w stosunku do „prawa króla” ($lmh jpXm) 
z Pierwszej Księgi Samuela, które dawało władcy możliwość daleko posu-
niętej swobody w dysponowaniu dobrami i wolnością podwładnych (1Sm 
8,11-17). Również w tym przypadku można dostrzec zamiar przedstawie-
nia deuteronomicznego „prawa króla” w relacji do tradycji z Ksiąg Samu-
ela – tym razem na zasadzie przeciwstawienia. 

129 Szczegóły potęgi królestwa Salomona, jego bogactw, handlu końmi, analizuje: G.N. 
knoPPers, The Deuteronomist and the Deuteronomic Law of the King. A Reexamination of 
a Relationship, ZAW 108(1996), s. 329-346.
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Taka krytyka królewskiego urzędu i instytucji mogłaby wskazywać na 
to, że tekst powstał w okresie bez króla130 (niewola? wspólnota powygna-
niowa?). Już wcześniejsze analizy świadczyły, że „prawo króla” jest póź-
niejsze131 od swojego literackiego kontekstu (rozwinięta piśmienność; por. 
wyżej 1.4.). 

Jeżeli wyodrębnić pozytywne sformułowania132, prawo króla będzie 
brzmiało: Tego tylko ustanowisz (~yX) królem, kogo sobie Jhwh, Bóg twój, 
wybierze rxb spośród twych braci – tego ustanowisz (~yX) królem. […]; 
Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie odpis tej tory 
w „księdze”, przed obliczem kapłanów-lewitów. Będzie go miał przy sobie 
i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby się nauczył czcić/
bać Jhwh, Boga swego, strzec wszystkich słów tej tory i realizować jej usta-
wy (w. 15a.18-19). 

Trzeba wskazać istotne punkty prawa króla. Jest on wybierany (rxb) 
przez Jhwh, nie chodzi tutaj tylko o arbitralność decyzji wyboru, ale o to, że 
król panuje z mandatu Boga133. Stanowi on fundament panowania, bowiem 
oznacza, że król reprezentuje władzę Boga. Jest to kwestia tyleż pozycji 
i realnej władzy, co obowiązku strzeżenia Bożego porządku. Zadaniem kró-
la na starożytnym Bliskim Wschodzie było stanie na straży ustanowionego 
przez Boga (bogów) ładu i harmonii, a w razie ich zagrożenia czy narusze-
nia – interwencji rozumianej jako akt (przywracania) sprawiedliwości134 . 

Analogie w rozumieniu władzy królewskiej i jej związku z prawem 
można bez trudu dostrzec w koncepcjach mezopotamskich. Wyróżniającą 
cechą władzy królewskiej w starożytnej Mezopotamii na przestrzeni trzech 
tysiącleci jest podporządkowanie i niejako „służba” władcy wobec bogów – 
inaczej niż w Egipcie, gdzie król był bogiem, a jego boskim atrybutem była 

130 G.N. Knoppers, analizując sytuację instytucjonalną w ujęciu Deuteronomium, stwierdza, 
że „Israel is acephalous” i wyjaśnia, że funkcja przywództwa zostaje rozdzielona pomiędzy 
inne urzędy (sądownicze, wojskowe); G.N. knoPPers, Rethinking the Relationship between 
Deuteronomy and Deuteronomistic History . The Case of Kings, CBQ 63(2001), s. 413.  
G. von Rad pisze, iż zaskakujące jest prawo dotyczące króla, które oparte jest na teolo-
gicznym schemacie przedmonarchicznego związku plemion; G. von rad, Deuteronomy. 
A Commentary, s. 118.
131 A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 270.
132 G. von Rad uważa je za późniejszy dodatek; G. von rad, Deuteronomy. A Commentary, 
s. 119.
133 A.D.H. Mayes uważa, że zapis o wyborze króla przez Boga należy traktować jako nie-
zależny element wprowadzony na wtórnym etapie opracowania; A.D.H. mayes, Deutero-
nomy, s. 271.
134 Por. Sdz 17,6: Za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy czynił to, co było sprawie-
dliwe w jego oczach.
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maat, która, jako prawda, sprawiedliwość, porządek i regularność, należała 
do świata stworzonego przez bogów135. Staroasyryjskie inskrypcje ukazują, 
iż prawdziwym królem jest bóg, a ziemski władca jest tylko jego przed-
stawicielem. Ta sama koncepcja obowiązuje w okresie starobabilońskim, 
neoasyryjskim i neobabilońskim. 

Wierzenia przedstawiające bogów tworzących niebiańską radę były 
podstawą dla podtrzymywania podobnego porządku władzy na ziemi136 . 
W Mezopotamii król był uzależniony od rady królestwa. Z drugiej strony 
na jego decyzje i zachowania duży wpływ137 miały omeny – interpretowa-
ne przez uczonych specjalistów od dywinacji, znaki od bogów wyrażające 
ich wolę i nakazy wobec króla138. Żądanie od asyryjskiego króla perfekcji, 

135 Król Egiptu, jako bóg, wypowiadał prawo swoimi ustami, zawsze odnowione – toteż 
nie było potrzeby spisywania prawa i jego kodyfikacji; J.A. wilson, Authority and Law 
in Ancient Egypt, w: J.A. wilson, E .A . sPeiser, H.G. gueterBock i in . (ed.), Authority 
and Law in the Ancient Orient (JAOS Suppl. 17), Maryland 1954, s. 1-7. W królestwie 
hetyckim tymczasem król zastępował władzę boga, działał na ziemi jako jego sługa, ja-
ko reprezentant ludu przed bogiem (po śmierci był ubóstwiany). Król mógł i zmieniał 
czasem obowiązujące zasady prawne, co odnotowywano w zbiorze Praw hetyckich; por.  
H.G. gueterBock, Authority and Law in the Hittite Kingdom, w: J.A. wilson, E .A . sPeiser, 
H.G. gueterBock i in ., Authority and Law in the Ancient Orient, s. 16-21.
136 Zgromadzenie – sumer. ukkin, akad . puhrum – przeciwdziałało działaniom autokratycz-
nym; por. E .A . sPeiser, Authority and Law in Mesopotamia, w: J.A. wilson, E .A . sPeiser, 
H.G. gueterBock i in. (ed.), Authority and Law in the Ancient Orient, s. 8-11.
137 „…mesopotamian king remains at all times subject to the tyranny of the omens”; tamże, 
s. 8-9, 11. 
138 Omeny interpretowane były przez wykształconych uczonych, którzy posiedli w tej ma-
terii zastrzeżoną wiedzę. Specjalista w zakresie dywinacji gromadził i interpretował omeny, 
aby mieć pewność co do woli bogów objawianej poprzez różne znaki. Istniały uprzywile-
jowane sfery, gdzie znajdywano znaki i „pismo” bogów. Do bardziej naturalnych należały 
sny i wizje, narodziny, ruchy zwierząt, zjawiska atmosferyczne i najważniejsze – zjawiska 
astronomiczne. Boskiego przesłania szukano ponadto, obserwując lot strzały, unoszący się 
dym, oliwę wylaną na powierzchnię wody, wygląd wątroby zwierzęcia ofiarnego (szcze-
gólnie popularna praktyka) oraz rzucając święte losy – por. biblijne Urim i Tummim; S.H. 
hooke, Babylonian and Assyrian Religion, Oklahoma 1963, s. 82-83; F. roChBerG, The 
Heavenly Writing, s. 44-65; Zob. także: E. leiChty, Divination, Magic, and Astrology in 
the Assyrian Royal Court, w: ASSYRIA 1995. Proceedings of the 10th Anniversary Sympo-Proceedings of the 10th Anniversary Sympo-
sium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, September 7-11, 1995, ed. S. Par-
Pola, R.M. whitinG, Helsinki 1997, s. 161-164; F. roChBerG, Empiricism in Babylonian 
Omen Texts, s. 559-569; U. jeyes, Divination as a Science in Ancient Mesopotamia, EOL 
32(1991-1992), s. 23-41; Praktyki dywinacyjne w kontekście Biblii omawiają: A.M. kitz, 
Prophecy as Divination, CBQ 65(2003), s. 22-42; W. janzen, Withholding the Word, w: 
B. halPern, J.D. levenson (ed.), Traditions in Transformation . Turning Points in Biblical 
Faith, Winona Lake, Indiana 1981, s. 97-114; H.B. huffMon, Priestly Divination in Israel, 
w: C.L. meyers (ed.), The Word of the Lord Shall Go Forth. Essays in Honor of David Noel 
Freedman in Celebration of His Sixtieth Birthday, Winona Lake, IN 1983, s. 355-359.



303praWo zapiSane, jego cel i funkcje

kultycznej czystości i skrupulatnego przestrzeganie boskich rozkazów – 
objawianych poprzez znaki – czyniło niełatwym sprawowanie władzy 
i podejmowanie decyzji139 (S. Parpola opublikował liczne listy uczonych 
asyryjskich i babilońskich do króla z interpretacją znaków wróżebnych  
z VII w.)140 . 

Sprawowanie władzy i przyjmowanie odpowiedzialności, łączyło się 
w wymiarze kultycznym z przyjmowaniem rytualnych, ale bardzo reali-
stycznych, oznak poniżenia. Misteria mezopotamskie poniżały wielkich 
władców. W ramach trwających dwanaście dni wiosennej ceremonii No-
wego Roku – akītu, piątego dnia odbywał się uroczysty akt afirmacji króla, 
jako tego, na którym spoczywają święte obowiązki królewskie, i odnowie-
nia królewskiej władzy. Jednak poprzedzał go rytuał oczyszczenia i uniże-
nia władcy. Arcykapłan świątyni zabierał królowi insygnia władzy, także 
broń, zdejmował mu koronę i kładł je przed bogiem, czyli przed posągiem 
kultycznym. Następnie policzkował króla (a ten musiał płakać, aby bóg był 
zadowolony), ciągnął za uszy, kazał klęknąć przed posągiem i wraz z kró-
lem wypowiadał modlitwę, która miała charakter spowiedzi, wyznania nie-
winności – że król nie wykroczył przeciwko bogu i kultowi, nie działał na 
szkodę królestwa. Co może zaskakiwać, między innymi król musiał zapew-
nić, że nie policzkował i nie poniżał obywateli. Poniżony przed Mardukiem 
(Belem) babiloński król otrzymywał na powrót insygnia władzy i przez 
usta arcykapłana zapewnienie boga o błogosławieństwie i zniszczeniu kró-
lewskich wrogów (por. Akitu – Rytuał Nowego Roku)141 .

139 Takie decyzje w czasie działań wojennych, kierowane słowami bogów, np. „idź, zwy-
ciężysz” albo „nie oddam wroga w twoje ręce”, są także charakterystyczne dla tradycji 
biblijnych, choć nie zawsze wiadomo, w jaki sposób prorok – doradca króla – poznał wolę 
Boga. W Deuteronomium, w tzw. historycznym prologu (rozdz. 1–3) Mojżesz odnosi się 
wielokrotnie do wyrażanej, w trakcie podboju ziemi, woli Jhwh (por. Pwt 1,6-8.21.34- 
-36.42; 2,2-3.9.18-19.31; itd.).
140 S. ParPola, Letters from Assyrian and Babylonian Scholars, s. XXV-XVI.
141 Festiwal akītu koncentrował się w różnych miastach na kulcie innego boga, główne 
celebracje odbywały się jednak w Babilonie i wiązały z Mardukiem. Obchody święta skła-
dały się z wielu różnych ceremonii. Z późnej kopii instrukcji do rytuału można odczy-
tać jego fragmenty. W ramach obchodów akītu, między innymi symbolicznie odtwarzano 
pewne epizody babilońskiego eposu o stworzeniu. Także król uczestniczył w uroczysto-
ściach i miał szczególną rolę. Po raz ostatni obchodzono święto w czasach perskich 538 r. 
przed Chr., chociaż analogiczne ceremonie odbywały się jeszcze w drugim wieku przed 
Chr. w Uruk; J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia,  
s. 136-137; K. Łyczkowska, „Dzień nowego roku” – akitu [Zaklęci i rytuały], w: Do boga, 
pana mego, mów! Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia, rytuały, s. 109-110;  
A . saChs, Temple Program for the New Year’s Festivals at Babylon, w: ANET, s. 334.
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3.1.2. rola króla wobec prawa

To, co rozumiemy jako prawo, dla starożytnych mieszkańców Mezo-
potamii zasadniczo było kittum – aspektem kosmicznego porządku. Królo-
wie gorliwie dbali o porządek i równowagę. Jej utrzymanie było zadaniem 
zarządców, sędziów i różnych urzędników, jednak król ponosił ostateczną 
odpowiedzialność i działał też jako ziemski sąd ostatniej instancji142 .  

Prawo na ziemi powinno być w harmonii z porządkiem kosmosu, jaki 
ustanowili bogowie143. Król miał starać się o utwierdzanie kittum (praw-
da, suma niezmiennych prawd) poprzez wprowadzanie144 sprawiedliwości 
(mēšarum), ale ostatecznym źródłem prawa byli bogowie. Materia prawdy 
i sprawiedliwości stanowiła domenę Szamasza, boga-słońce. Hammurabi 
na swej steli (z tzw. Kodeksem Hammurabiego albo: Prawami Hammura-
biego; ok. 1750) mówi o sobie, iż jest sprawiedliwym królem (określa siebie 
tytułem šar mīšarim, król sprawiedliwości), któremu Szamasz powierzył 
„prawdy” (kīnātim)145. Królowie chaldejscy określani byli jako „kochają-
cy” (rāim) albo „ustanawiający” (mukīn) prawdę i sprawiedliwość146. Atry-
buty, jakich oczekiwano od króla, były wciąż aktualne tysiąc lat później. 
Hymn koronacyjny Assurbanipala zawierał życzenia i deklaracje: „Niech 
wymowność, zrozumienie, prawda i sprawiedliwość będą mu dane jako 
dar! […] Aššūr jest królem – zaprawdę Aššūr jest królem! Assurbanipal 
jest [reprezentantem] Aššūra, stworzeniem jego rąk”147. Koncepcja króla 
jako podtrzymującego boski porządek i przywracającego sprawiedliwość 

142 E .A . sPeiser, Authority and Law in Mesopotamia, s. 14.
143 Por. S.M. paul, Studies in the Book of the Covenant in the Light of Cuneiform and Bibli-
cal Law (VT Suppl. 18), Leiden 1970, s. 99.
144 Tzw. Kanon eponimów, czyli królów i wysokich dostojników, których imionami określa-
no kolejne lata, definiuje jeden z nich (ok. 1930) jako „Rok, w którym Lipit-Isztar ustanowił 
sprawiedliwość w krajach Sumeru i Akadu”. Formuła drugiego roku panowania Hammu-
rabiego brzmiała podobnie: „Rok, w którym Hammurabi ustanowił sprawiedliwość w kra-
ju” – możliwe, że jest to odniesienie do wydania edyktu mīšaru, czyli darowania pewnej 
kategorii długów; por. E. lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 18; M. roth, 
Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, s. 23, 70. Na temat edyktów „sprawie-
dliwości” zob. M. stępień, Kodeks Hammurabiego, Warszawa 2000, s. 49-50.
145 E .A . sPeiser, Authority and Law in Mesopotamia, s. 13; por. S.M. paul, Studies in the 
Book of the Covenant, s. 6; por. H. tadmor, Sennacherib, King of Justice, w: Ch. Cohen, 
A . huroVitz, S.M. paul (ed.), Sefer Moshe. The Moshe Weinfeld Jubilee Volume. Studies 
in the Bible and the Ancient Near East, Qumran, and Post-Biblical Judaism, Winona Lake, 
IN 2004, s. 385-391.
146 Tzw. dynastia chaldejska (626-539); J. oelsner, B. wells, C. wunsch, Neo-Babylonian 
Period, w: HANEL, vol. 2, s. 911, 915.
147 K . radner, Neo-Assyrian Period, w: HANEL, vol. 2, s. 886-887.
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pozostaje aktualna przez kolejne imperia, nawet jeszcze w odniesieniu do 
władców hellenistycznych148 . 

Król mezopotamski nie był źródłem dla prawa, a tylko jego reprezen-
tantem. „Był zaledwie wiernym pasterzem, który dogląda owiec na rzecz 
swojego pana. Kosmos był osadzony na pewnych wiecznych prawdach, 
których prawa miały strzec. Te prawdy odnosiły się do władcy nie mniej niż 
do jego poddanych. Król, bardziej niż ktokolwiek inny, musiał być czujny 
w podtrzymywaniu ich”149. Jako przez boga wybrany przedstawiciel miał 
reprezentować boski porządek na ziemi i to od niego zależała stabilność 
imperium. Obowiązkiem króla było zapewnianie regularnego biegu na-
turalnych procesów i w taki sposób król był źródłem dobrobytu i błogo-
sławieństwa dla swojego ludu150. Musiał przestrzegać boskiego porządku, 
boskich zarządzeń, gdyż od tego zależała trwałość królestwa. Szczególny 
nacisk położony był na moralne i etyczne zachowanie – król miał być bez 
skazy151. Niedociągnięcia i wykroczenia w wypełnianiu boskiego mandatu 
mogły sprowadzić boską karę na całe królestwo – w tym kontekście trudno 
mówić o pozycji króla ponad prawem. 

Podsumowując, należy powiedzieć, że poszukując prawa, szukamy 
koncepcji, która nie funkcjonowała w starożytnej Mezopotamii ani Egipcie. 
Odnajdujemy tymczasem inną, dla nas odległą, koncepcję odwiecznego po-
rządku, równowagi, ładu wpisanego w stworzony świat, który może zostać 
zaburzony, a którego strażnikami na ziemi stawali się ziemscy władcy.

Rola podtrzymywania przez władcę – a czasem przywracania – natu-
ralnego porządku wyrażała się również w instytucji sądowniczej, co było 
podkreślane w królewskich inskrypcjach, w noszonych tytułach, w ikono-
graficznych przedstawieniach152. Sprawowanie sądów należało do podsta-
wowych obowiązków króla. Martha Roth przytacza listy z XVIII w. do 
króla miasta Mari o imieniu Zimri-Lim, które donoszą o słowach proro-

148 Seleucydzki król Antioch I modlił się o rządy sprawiedliwości; por. J. oelsner,  
B. wells, C. wunsch, Neo-Babylonian Period, s. 915.
149 E .A . sPeiser, Authority and Law in Mesopotamia, s. 12.
150 A . annus, The God Ninurta, s. 188.
151 S. ParPola, Letters from Assyrian and Babylonian Scholars, s. XXVI-XVII.
152 Prolog Praw Lipit-Isztara nazywa go mądrym pasterzem i przypisuje mu ustanowienie 
sprawiedliwości, usunięcie wołania o sprawiedliwość, wykorzenienie wrogości i przemo-
cy, zaprowadzenie dobrobytu w krajach Sumeru i Akadu. Dalej sam król – w pierwszej oso-
bie – wyznaje „Ja Lipit-Isztar, pobożny pasterz miasta Nippur, […] z rozkazu boga Enlila 
ustanowiłem sprawiedliwość w krajach Sumeru i Akadu. W tym czasie uwolniłem synów 
i córki […] krajów Sumeru i Akadu, którzy byli podporządkowani jarzmu [chodzi o uwol-
nienie od określonych zobowiązań; por. rok szabatowy w tradycji biblijnej], i odnowiłem 
porządek”; M. roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, s. 4-5, 25.
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ka boga Addu [Baal Hadad?] z Aleppo (Przesłanie proroka boga Addu do 
króla Mari – Zimri-Lim)153. Addu przez usta proroka przypomina królowi, 
że wyniósł go na tron jego ojca. Podstawowym żądaniem Addu jest, aby 
król wypełniał swój obowiązek rozsądzania spraw apelacyjnych, z którymi 
przychodzą do niego poddani154 . 

W Izraelu królowie sprawowali sądy i nie było to rzadkie, o czym może 
świadczyć epizod z Absalomem, który, chcąc przejąć władzę ojca, króla 
Dawida, starał się zjednać sobie lud i każdego, kto przychodził do króla po 
rozstrzygnięcie sądowe (jpXm) witał serdecznie i zapewniał, że on rozsą-
dziłby sprawę sprawiedliwie (2Sm 15,4-6). Innym przykładem może być 
motyw głównej troski Salomona w związku z objęciem władzy – jak zdoła 
sądzić liczny lud (por. 1Krl 3,9-12.12-28; 10,9; por. Ps 71,1-2 – o Salomo-
nie). Królowa Saby mówi do Salomona o celu wybrania go przez Boga:  
…ustanowił cię królem dla sprawowania sądów i [czynienia] sprawiedli-
wości hqdcw jpXm twX[l (1Krl 10,9; 2Krn 9,8). Te słowa królowej Sa-
by wskazują na cel „misji” królewskiej zgodny z koncepcją obowiązującą 
w Mezopotamii. Podobnymi słowami narrator Księgi Kronik ujmuje wła-
danie Dawida: Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i spra-
wiedliwość nad całym swoim ludem (1Krn 18,14; por. 2Sm 8,15). Psalm 
72 zawiera prośbę Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość 
synowi królewskiemu (w. 1). Jeremiasz wzywa króla, aby czynił sąd i spra-
wiedliwość hqdcw jpXm (Jr 22,3). Zwrot „czynić [hX[] sąd i sprawiedli-
wość” trudno tłumaczyć jako „wypełnianie prawa i sprawiedliwości” (por. 
5BT; BPauli; „pełnijcie Prawo i sprawiedliwość” – BP), gdyż nie oddaje to 
idei zawartej w tekście. Czynienie jpXm oddaje ideę sprawowania sądu (tu: 
królewskiego) i wydawanie sądowych wyroków, natomiast ten sam cza-
sownik [hX[] w odniesieniu do sprawiedliwości należałoby oddać słowami: 
ustanawiajcie sprawiedliwość. 

Jak widać, przytoczone teksty i tradycje Biblii hebrajskiej zawierają ty-
powo bliskowschodnią ideę sprawiedliwości – umacnianej i utwierdzanej 
albo przywracanej przez króla, czy to na mocy sprawowanych przez niego 
sądów (najwyższej instancji), czy też dodatkowych interwencji w obronie 
uciśnionych: To mówi Jhwh: sprawujcie sądy i utrwalajcie sprawiedliwość, 

153 Zob. B. lafont, Le roi de Mari et les prophètes du dieu Adad, RA 78(1984), s. 7-18;  
J.-M. durand, Le mythologème du combatentre le dieu de l’orage et la Mer en Mésopota-
mie, MARI 7(1993), s. 41-61. 
154 Król jest ostatecznym autorytetem w codziennych sprawach sądowych jako „moralny 
przywódca podtrzymujący ideały sprawiedliwości inspirowane i nakazane przez bogów”; 
tamże, s. 5.
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uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego, sieroty i wdowy nie uci-
skajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie… (Jr 22,3; 
por. 33,15; Ez 45,9; Iz 42,1-4)155 . 

W tradycjach biblijnych ocena króla właśnie pod kątem strzeżenia spra-
wiedliwości i umacniania boskiego porządku – wyrażana biblijnym zwro-
tem: czynić to, co jest „sprawiedliwe w oczach Jhwh” hwhy yny[b rXy – po-
wtarza się cyklicznie w Księgach Królewskich (por. 1Krl 11,33.38; 14,8; 
15,5.11; 22,43; 2Krl 10,30; 12,3; 14,3; 15,3.34; 16,2; 18,3; 22,2). Zwrot 
„sprawiedliwe w oczach Jhwh”, wśród ksiąg Pięcioksięgu zdecydowanie 
najczęściej występuje w Deuteronomium (Pwt 6,18; 12,25.28; 13,19; 21,9; 
por. Wj 15,26; Lb 23,27)156. Zatem można przyjąć, że i w tym punkcie auto-
rzy biblijni – także w Deuteronomium – reprezentowali podobną koncepcję 
roli i obowiązków władcy. 

Zgodnie z krótkim opisem władzy królewskiej w Deuteronomium 
(17,16-20) król powinien nieustannie studiować torę Jhwh157. Wydaje się, 
że wymóg jest wyższy niż ten postawiony wobec ludu, który będzie cyklicz-
nie, na zgromadzeniu słuchał czytanej przez kapłanów-lewitów tory (por. 
31,10-13). Z drugiej strony także Izraelita ma rozważać torę nieustannie, 
kładąc się spać i wstając ze snu… (6,6-9; por. 11,18-20). Władca nie posia-
da większych przywilejów wobec Bożej tory (by nie wynosił się w swoim 
sercu ponad swych braci i aby nie zbaczał od przykazania na prawo czy na 
lewo; 17,20), przeciwnie, wymaga się od niego większej sprawiedliwości, 
która rzutuje na losy królestwa. 

Niezwykła rola króla, jako tego, który odpowiada za porządek i w kon-
sekwencji przyszłość królestwa, a także stawiane mu bardzo wysokie zobo-
wiązania o charakterze etyczno-moralnym, współgrają z deuteronomiczną 
projekcją urzędu króla. Mimo iż obraz deuteronomiczny ma charakter ne-
gatywny i wynika zapewne z krytyki króla bądź królów (w odniesieniu do 
minionego okresu królestwa pierwszej świątyni), którzy nie spełnili swej 
misji i zaważyli na losach narodu wybranego, to jednak ideał urzędu króla, 
jaki stoi u podstaw krytyki, bliski jest co do koncepcji ideałom mezopo-
tamskim. 

155 Por. M. weinfeld, Social Justice in Ancient Israel and in the ANE, Jerusalem 1995,  
s. 45-46. 
156 Zna go także Jeremiasz: Jr 27,5; 34,15.
157 Skoro król był nadrzędnym sędzią w królestwie (najwyższa instancja w państwie), był 
też odpowiedzialny za utwierdzanie Bożej sprawiedliwości, wobec czego wydaje się oczy-
wistym, że musiał dobrze znać zasady prawne i Bożą naukę; por. N. lohfink, Distribution 
of the Functions of Power. The Laws Concerning Public Offices in Deuteronomy 16:18–
18:22, w: D.L. Christensen (ed.), A Song of Power and the Power of Song, s. 340. 
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Słowa Deuteronomium: Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie 
(17,18) wyrażają uroczystość intronizacji, z którą rozpoczyna się objęcie 
władzy i obowiązków króla. Obowiązki izraelskiego władcy przedstawione 
w Deuteronomium mieszczą się w bliskowschodniej wizji monarchy, który 
odpowiada za losy królestwa, podtrzymuje porządek w kraju, a mimo iż 
jest najwyższym ziemskim sędzią w swoim królestwie nie może czuć się 
bezkarnym, gdyż odpowiada za czyny przed Bogiem. 

Słowa Deuteronomium przestrzegające króla przed wynoszeniem się 
nad braćmi współbrzmią z modlitwą rytualną króla babilońskiego, który 
musiał wyznawać przed bogiem, że nie poniżał obywateli. 

Istotne novum, jakie pojawia się w związku z tą ideologią urzędu kró-
lewskiego, polega na powiązaniu jej z deuteronomiczną koncepcją zapisa-
nego prawa-nauki – rozumianego w kategorii Bożego objawienia – którego 
poznanie odbywa się na drodze studium tekstu. Dlatego właśnie izraelski 
król musi sporządzić dla siebie odpis sefer ha-tora .

Michael LeFebvre zauważa, że na starożytnym Bliskim Wschodzie ist-
niały teksty przeznaczone do nauki, także dla przyszłych królów. Były to 
jednak instrukcje mądrościowe158. Zachowany w bibliotece Assurbanipala 
utwór (z okresu późnoasyryjskiego), znany jako Rada dla księcia, stanowi 
niezwykły przykład tekstu, zbliżonego ogólną wymową do deuteronomicz-
nych przekleństw i do prawa króla. Tekst z zachowanej tabliczki zaczyna 
się słowami: „Jeżeli król nie dba o sprawiedliwość, to jego lud ogarnie cha-
os, a jego kraj będzie zniszczony. Jeżeli nie dba o sprawiedliwość swojego 
kraju, to Ea, bóg przeznaczeń, odmieni jego przeznaczenie i nie przestanie 
ścigać go z wrogością. Jeżeli nie dba o znacznych [obywateli], skrócone 
będzie jego życie […]”159. Trzeba jednak zauważyć, że książęta mieli swo-
ich osobistych nauczycieli i raczej nie sporządzali sobie kopii tekstu, aby 
go studiować całe życie. Ich nauka wiązała się z okresem przygotowań 
do objęcia władzy. Tymczasem w Izraelu król nie powinien się rozstawać 
z tekstem sefer ha-tora. Jak pisze Walter Brueggemann, w Izraelu trwanie 
monarchii opiera się na torze160 . 

158 Zapisane instrukcje dla książąt czy urzędników znane były w Egipcie; zachowały się 
takie kompozycje z okresu Starego Państwa (Nauki Ptah-hotepa, Instrukcje Amen-em-
opeta); por. T. Brzegowy, Pisma mądrościowe Starego Testamentu, Tarnów 2007, s. 53-54; 
por. TUAT, Bd. III. Weisheitstexte, Mythen Und Epen, s. 191-318; M. liChtheim, Instruc-
tion of Amenemope (1.47), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. 
Vol. 1., s. 115-122; J.A. wilson, Egyptian Instructions, w: ANET, s. 412-424. 
159 Jak zauważa W.G. Lambert, tekst posiada literacką formę omenów i stanowi ostrzeżenie 
dla króla; W.G. lamBert, Babylonian Wisdom Literature, Oxford 1960, s. 110-113.
160 Por. W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 186.
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Pisząc o roli i władzy króla w Izraelu i jego stosunku do prawa, trzeba 
przywołać jeszcze jedną postać. Obok figury króla – zaledwie w Deutero-
nomium „wspomnianego” – występuje znacznie bardziej wyeksponowana 
postać Mojżesza. Mojżesz odgrywa rolę niemonarchicznego przywódcy, 
który działa na mocy Bożego posłannictwa. Jest ziemskim prawodawcą 
z Bożego mandatu, a jego funkcja jest zbliżona do funkcji sędziego i pro-
roka zarazem. Jest postacią wiążącą dzieje powstającego państwa i ludu 
(narodu wybranego), pełniąc w nich kluczową rolę (zbawczy exodus, przy-
mierze narodu z Bogiem, tora jako quasi-konstytucja, dar ziemi obiecanej, 
do progu której doprowadza wybrany naród). 

3.2. prawo i zbiory prawne w zapisie

3.2.1. koncepcja prawa 

Z punktu widzenia historii prawa, większość praw stanowionych opie-
rała się na istniejących prawach zwyczajowych, a te zwykle mają charakter 
religijno-moralny. Prawny porządek budowany był w pierwszej kolejności 
na zakorzenionych w tradycji zwyczajach, które przejęte były od przod-
ków161. Te zwyczaje zobowiązywały jako porządek otrzymany. 

Starożytne królestwa w zasadzie nie posiadały ustawodawstwa. W Me-
zopotamii, podobnie jak w Egipcie, nie było teorii prawa, nie było prawnej 
profesji wymagającej kształcenia. Praktyczne doświadczenie i precedens 
zajmowały miejsce teorii i prawa162 . 

W Egipcie nie było ciała legislacyjnego aż do okresu rzymskiego163 . 
W okresie Nowego Królestwa władca Egiptu wydawał prawne decyzje do-
tyczące pojedynczych kwestii, na przykład dziedziczenia164 . 

161 E . lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 32.
162 W okresie neobabilońskim istniały sądy królewskie, świątynne i lokalne. Sędziowie kró-
lewskich sądów wywodzili się z wiodących rodów, a stawiane im wymagania dotyczyły 
szkolenia pisarskiego i praktyki sędziowskiej w sądach lokalnych. Jednak funkcja sędziego 
nie była traktowana jako profesja; J. oelsner, B. wells, C. wunsch, Neo-Babylonian Pe-
riod, s. 920.
163 J. manninG, Demotic Law, w: HANEL, vol. 2, s. 826.
164 D . lorton, Legal and Social Institutions of Pharaonic Egypt, CANE, vol. I, s. 354-356; 
por . R . westBrook, Introduction. The Character of Ancient Near Eastern Law, w: HANEL, 
vol. 1, s. 87.
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W Mezopotamii lokalne zgromadzenie165 posiadające władzę (np. 
w okresie staroasyryjskim) zdolne było formułować wiążące reguły. Do-
kumenty z okresu Achemenidów (539-331) i Seleucydów (331-141) wspo-
minają natomiast „prawo/rozporządzenie króla” (dātu ša šarri, zapożyczo-
ne z akadyjskiego przez Persów), chociaż nie zachowała się treść żadnego 
z nich166. Trzeba jednak podkreślić, że były to pojedyncze akty, które nie 
tyle określały praktykowane prawo, co je w pewnych punktach uzupełniało 
albo uszczegóławiało.

Mezopotamia dostarcza dużych zasobów materiałów odnoszących się 
do praktyki prawnej (bardzo liczne rejestry spraw sądowych), ale niewie-
le dotyczących teoretycznej strony prawa. Całościowo rozumiane „prawo” 
(kittum u mēšarum – stałość/prawda/prawość [jako stan] i sprawiedliwość; 
od czasownika ešêrum – czynić porządek, zaprowadzać ład167) nie było bo-
wiem związane z żadną osobą ani niczyim panowaniem. Prawo nie mogło 
być zależne od kaprysu i woli władcy. 

Pojęcie sprawiedliwości – mēšarum w Mezopotamii zawierało aspekt 
dynamiczny, dotyczący realizowania „prawa” (albo raczej porządku-har-
monii), w sposób adekwatny i wierny – jako podstawowego obowiązku 
króla. Takie rozumienie sprawiedliwości wiązało się z nadzorem, przysto-
sowywaniem, a w razie potrzeby uwspółcześnianiem warunków realizacji 
„prawa”-porządku168. Jego właściwe stosowanie opierało się na ustawach, 
które były wyrazem utwierdzonej tradycji, ale zarazem zawierały również 
konieczne poprawki169. Stanowiło to o rozwoju praktyki prawnej.

Ten porządek, z czasem i wraz z rozwojem państwa, był uzupełniany 
i modyfikowany prawami stanowionymi władców. Miały one charakter 
przywilejów (dla osób, miejsc – np. świątyni), edyktów, statutów, ale tak-
że norm ogólnych dotyczących rozpatrywania spraw sądowych170. Istnieje 
hetycki dokument zwany – trochę na wyrost – Konstytucją króla Telipinu 

165 Na temat listu świadczącego o takim utrwalaniu reguł czy ustanawianiu „porządków mia-
sta” w mieście Aszur, zob. K. Veenhof, Old Assyrian Period, w: HANEL, vol. 1, s. 437.
166 J. oelsner, B. wells, C. wunsch, Neo-Babylonian Period, s. 911-912.
167 M. stępień, Kodeks Hammurabiego, s. 63; CAD, vol. 10, cz. II, s. 116-119: mīšaru 
(mēšaru; mēšeru) w staroakadyjskim, standaryzowanym babilońskim: 1) zadośćuczynie- 
nie – jako akt prawny zaradzający pewnym ekonomicznym niesprawnościom, 2) sprawie-
dliwość – w znaczeniu ogólnym. 
168 W kontekście takiego działania należy rozumieć zbiory prawne określone imionami 
władców: Hammurabi, Lipit-Isztar, Bilalama, Ur-nammu, Urukagina; por. E .A . sPeiser, 
Authority and Law in Mesopotamia, s. 12.
169 Tamże, s. 11, 13.
170 Por . E . lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 33-34.
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(koniec XVI w.). Jest to edykt regulujący kilka kwestii (sprawy sukcesji na 
tronie, regulacje dotyczące królewskich spichlerzy, a także zabójstwa i cza-
rów). Edykt ten był respektowany także przez następców króla171 . 

Według koncepcji bliskowschodniej, „wola władcy i wspólne zasady 
postępowania danej społeczności mogą jednak wytworzyć prawo tylko do 
pewnego stopnia, mianowicie mają one dwa ograniczenia w starożytnym 
światopoglądzie, przynajmniej na Bliskim Wschodzie. Ludzka wola nie 
może prawa sztucznie wytworzyć ani też go samowolnie zniszczyć. Nie 
może również uczynić się zupełnie niezależną od niego, ale może je inter-
pretować i określać w ślad za postępującym poczuciem sprawiedliwości 
i przemianami, które przechodziła wiedza prawnicza na przestrzeni prze-
szło dwóch tysiącleci rozwoju”172 . 

3.2.2. czym był „kodeks”? 

Wśród świadectw piśmiennych Mezopotamii znajduje się bardzo du-
żo opisów konkretnych spraw sądowych wraz z rozstrzygnięciem. Była to 
zapewne podstawa do tworzenia zbiorów takich kazusów, tworzonych cza-
sem dla praktyki i nauki pisarskiej, jak świadczą o tym niektóre zachowane 
tabliczki. 

Do zapisów o charakterze prawnym należą królewskie dekrety, edyk-
ty oraz instrukcje. Chociaż istnieje dużo odwołań do takich dekretów, za-
chowało się niewiele tekstów z takim zapisem, pochodzą one z różnych  
krajów173 . 

W Egipcie nie ma zachowanych „kodeksów”, chociaż znany jest fakt 
kilku reform królewskich i opracowań systemu prawnego w okresie de-
motycznym, z których najważniejsze związane są z takimi osobami, jak 

171 R . haase, The Hittite Kingdom, w: HANEL, vol. 1, s. 619, 624-626.
172 E . lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 31.
173 Królewskie instrukcje z końca drugiego tysiąclecia są to wytyczne dla grupy, klasy pełnią-
cej obowiązki administracyjne, religijne albo wojskowe. Do królewskich dekretów należą: 
sumeryjski Edykt królewski Irikaginy z Lagasz (XXVI w.), starobabiloński Edykt królewski 
Samsu-iluny (XVIII w.), Edykt X (nieznanego króla – M. Roth interpretuje jako Prawa X 
i uważa, że ten zachowany fragment może być częścią końcową Praw Ur-Nammu; por.  
M. roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, s. 36), Edykt królewski Ammi-
saduqiego (XVII w.); Średnioasyryjskie dekrety pałacowe (MAPD; ok. 1076). Z Anatolii 
zachowały się dwa dokumenty: Edykt królewski Telipinu (XVII w.; już wymieniany pod 
nazwą Konstytucji króla Telipinu), który posiada 9 hetyckich kopii i dwie akadyjskie da-
towane na kilka wieków później; Edykt Tudhalijaha IV (XIII w.; nie królewski). Z Egiptu 
pochodzi Edykt królewski Horemheba (XIV w.); R. westBrook, Introduction, s. 6-7. 



312 deuteronomium jako uczeStnik W kulturze

Bocchoris, Amasis i Darius. Z okresów śrenio-demotycznego i ptolemej-
skiego pochodzi kilka zbiorów prawnych reguł. Tak zwany Kodeks prawny 
Hermopolis w rzeczywistości można określić jako zbiór albo podręcznik 
dotyczący prawnych rozwiązań trudnych lub niezwykłych przypadków174 .

Zachowane zbiory zapisów o charakterze prawnym (sumeryjskie, babi-
lońskie, asyryjskie i jeden hetycki), zwane zbiorami prawnymi albo „ko-
deksami”, obejmują trzy millenia, ale nie odnaleziono ich dotąd wiele. 
Zawarte w nich opisy spraw sądowych mają często formę krótkiego opi-
su sytuacji (często rozpoczynającego się od „jeżeli…”) i rozstrzygnięcia 
prawnego. Niestety, pismo aramejskie (wraz z językiem), które stopniowo 
rozprzestrzenia się w pierwszym millenium i powoduje zastępowanie tabli-
czek klinowych papirusami i skórami wpływa na gwałtowne zmniejszenie 
się, wręcz koniec zachowanych tekstów175 . 

Najstarszy zbiór Praw przypisany królowi Ur-Nammu (Ur-Namma) z Ur 
z XXI w., rozpoczyna tradycję gromadzenia prawnych precedensów, którą 
kontynuują Babilończycy, Asyryjczycy, Hetyci i Izraelici176. Raymond We-
stbrook wymienia sześć mezopotamskich zbiorów prawnych z okresu XXI-
XVII i jeden hetycki z XII w. a ponadto wskazuje na dwa zbiory biblijne: 
Kodeks Przymierza Wj 21–22 oraz Kodeks Deuteronomiczny Pwt 15–25  
(z koncentracją w rozdz. 21–22; zbiór datuje na VII w.) i wspomina także 
rozproszone prawa w Księdze Kapłańskiej i Księdze Liczb, związane głów-
nie z prawem świętości (Kodeks Kapłański)177 .

174 Był on prawdopodobnie używany przez kapłanów-sędziów w lokalnych świątyniach; 
por . J. manninG, Demotic Law, s. 825.
175 Por. J. oelsner, B. wells, C. wunsch, Neo-Babylonian Period, s. 912.
176 Por. W.W. hallo, Origins. The Ancient Near Eastern Background of Some Modern West-
ern Institutions (Studies in the History and Culture of the Ancient Near East VI), Leiden – 
New York – Koeln 1996, s. 330. 
177 M. Roth przedstawia zbiory prawne Mezopotamii oraz Prawa hetycki (ok. 1650-1500; 
R. Westbrook datuje na XVI-XII; por. R. westBrook, Introduction, s. 9). Do najstarszych, 
sumeryjskich należą oprócz Praw Ur-Nammy (LU; ok. 2100), Prawa Lipit-Isztara (LL; 
ok. 1930) oraz cztery niewielkie zbiorki, z których jeden stanowi tabliczka z ćwiczeniami 
pisarskimi w zakresie prawa, a inny sumeryjski „podręcznik” form prawnych dla pisarza 
sporządzającego dokumenty prawne (znany z zbioru leksykalnego Ana ittišu, z biblioteki 
Assurbanipala i zbioru kanonicznego HAR.ra = hubullu [MSL 5]). Zachowane zbiory babi-
lońskie zawierają Prawa Esznunny (LE; ok. 1770) i Prawa Hammurabiego (LH; ok. 1750), 
ponadto niewielki zbiór Praw neobabilońskich (NBL; ok. 700). Z Asyrii okresu średnioasy-
ryjskiego pochodzi zbiór Praw średnioasyryjskich (MAL; ok. 1076; R. Westbrook datuje 
oryginał na XIV w.); M.T. roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor;  
R . westBrook, Introduction, s. 9-11; H.A. hoffner, Hittite Laws, w: M.T. roth, Law Col-
lections from Mesopotamia and Asia Minor, s. 213-248; r. Borger, h. lutzMann. w .h .Ph . 
roeMer, e. Von schuler, Rechtsbuecher, w: TUAT, Bd I, s. 17-126. 
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Prawdziwy problem stanowi ustalenie, czym były owe zbiory prawne 
w starożytności, w jakim celu powstały i czemu służyły. Często używa się 
w odniesieniu do nich nazwy „kodeks prawny” (w nowszych opracowa-
niach już rzadziej), chociaż wielu zarazem zastrzega, że zbiory te kodeksa-
mi nie są ani do takich nie aspirują. Czym zatem są i jaka intencja towarzy-
szyła ich opracowaniu? 

Ephraim A. Speiser zauważa, że powstałe zbiory otrzymywały prolog 
i epilog, który świadczy, iż w zamyśle opracowującego zbiór stanowił on 
literacką całość. Jednak nie są to rzeczywiste kodeksy prawa, chociaż są 
one na pewno świadectwem legislatywnego procesu sięgającego trzecie-
go tysiąclecia. Prolog i epilog178 zawierają odwołania do bogów, przedsta-
wiają króla jako tego, który z nadania bogów pełni funkcję strażnika i za-
rządzającego sprawiedliwością179. Zbiory te kopiowano, gdyż – jak uważa  
E.A. Speiser – przeznaczone one były do konsultacji w centrach admini-
stracyjnych królestwa180 . 

Jak zauważa Martha Roth, żaden ze znanych zbiorów praw nie jest wy-
czerpujący, nie obejmuje wszystkich praw danego kraju. Co do konkluzji 
z tego faktu opinie są podzielone. 

Niektórzy zwracają uwagę na związek zbiorów prawnych z królewską 
propagandą czy apologią181. Zwłaszcza te zbiory, które zostały uwiecznione 
na dużych kamiennych stelach (Prawa Lipit-Isztara, Prawa Hammurabie-
go, Ur-Nammy i może również Esznunny182), zawierające szeroki prolog 
i epilog, sławiący nie tylko bogów, ale także króla jako strażnika sprawiedli-
wości i pasterza ludu, miały za cel okazywać wielkość króla i jego panowa-
nia. Stela Hammurabiego jest typową monumentalną inskrypcją królewską, 
która postawiona w świątyni, albo w innym miejscu publicznym, sławiła 
przed ludźmi i bogami Hammurabiego jako sprawiedliwego króla183 . 

178 Posiadają je sumeryjskie Prawa Ur-Nammy, Prawa Lipit-Isztara, zbiór określony jako 
Prawa X (Edykt X) oraz akadyjski zbiór Praw Hammurabiego .
179 M.T. roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, s. 2.
180 E .A . sPeiser, Authority and Law in Mesopotamia, s. 13.
181 Por. M. lefeBVre, Collections, Codes, and Torah. The Re-characterisation of Israel’s 
Written Law (LBS 451), New York – London 2006, s. 11-12.
182 Mówi o tym prolog. R. Westbrook ocenia, że zbiory: Prawa Lipit-Isztara i również 
Prawa Ur-Nammy oraz prawdopodobnie Prawa Esznunny były zapisane na steli, o czym 
świadczy układ treści. Stela Hammurabiego mierzy ponad dwa metry wysokości, wykona-
na z czarnego diorytu, oprócz tekstu zawiera płaskorzeźbę przedstawiającą króla Hammu-
rabiego stojącego przed tronującym bogiem sprawiedliwości Szamaszem; por. R . west-
Brook, Introduction, s. 9.
183 Por. tamże, s. 19.
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Osobny nurt rozważań, dotyczących statusu zbiorów prawnych, skupia 
się na relacji między nimi a praktyką sądową i przyjmuje, że zbiory te sta-
nowią kodyfikację istniejącej praktyki prawnej. Ta z kolei, jako zbiór pre-
cedensów, stanowi podstawę w dalszej praktyce sądowej. 

William Hallo uważa, że kodyfikowano, ujmując ekstrema. Byłaby to 
próba zebrania dla potomności tych precedensów, w których kryteria winy 
albo niewinności były przytłaczające. Tymczasem sędzia musiał czasem 
orzekać w sytuacjach bardziej złożonych, wątpliwych, granicznych184 . To 
mogłoby wyjaśniać brak odwołań do „kodeksów” w opisach spraw sądo-
wych, które były często trudniejsze od ujętych w zbiorach prawnych. Tym-
czasem w przypadkach oczywistych, nie było potrzeby odwoływać się, czy 
uzasadniać wyroku. 

Marek Stępień analizuje zbiór Praw Hammurabiego i stwierdza, że jego 
przepisy mają charakter kazuistyczny, są precyzyjne i dotyczą konkretnej 
sprawy, a co najważniejsze wyrok, kara nie dotyczy kategorii zdarzenia, 
ale tego konkretnego przypadku. „W swej formie są wyrokami lub raczej 
sentencjami wyroków sądowych, nie dopuszczającymi w przeciwieństwie 
do autentycznych przepisów prawnych, żadnej interpretacji, czy wykładni, 
bowiem same są już wykładnią prawa zwyczajowego”185. Sam zbiór Praw 
Hammurabiego zawiera w epilogu określenie jego zawartości jako „wy-
roków sprawiedliwości”. Użyty akadyjski termin dínum oznacza wyrok 
sądowy lub proces, wiąże się zatem z orzecznictwem sądowym nie zaś ze 
stanowieniem prawa. Oznacza także decyzje prawne (rozporządzenia) kró-
la – dínat šarrim. Zatem stela Hammurabiego zawierała wyroki i rozporzą-
dzenia króla, zebrane pod koniec długiego okresu jego panowania (43 lata, 
trzy lata przed śmiercią). 

M. Stępień uważa też, że stela wyrażała dużo więcej niż tylko zbiór 
wyroków, bowiem król, jako najwyższy sędzia (rozpatrujący apelacje) – 
ustanowiony przez Szamasza, boga sprawiedliwości – stanowił najwyż-
szą wykładnię stosowanego prawa zwyczajowego. „Tym samym niejako 
«materializując», «objawiając» sobą prawo zwyczajowe były [wyroki] nie 
tylko jego najwszechstronniejszą interpretacją, lecz wręcz jego «wypowie-
dzeniem się» w danej sprawie ustami najwyższego sędziego. W pojęciu 
Babilończyków i wcześniej Sumerów było to jednoznaczne z aktem stano-
wienia prawa. […] Niepisane prawo zwyczajowe z chwilą wydania wyroku 
przez sędziego, namaszczonego przez boga sprawiedliwości objawiało się 

184 W.W. hallo, Origins, s. 330.
185 M. stępień, Kodeks Hammurabiego, s. 62.
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w danym, konkretnym aspekcie”186. Zapis wyroków prawnych, wydanych 
przez króla, stanowiłby według tej interpretacji zapis objawienia poprzez 
sędziowski urząd króla wybranego przez boga. 

Powstaje jednak pytanie, jakie znaczenie w życiu społeczności miało ta-
kie „objawione prawo”, jak ono wpływało na praktykę sądowniczą. M. Roth 
zwraca uwagę na widoczny brak oczekiwanych odwołań do zbiorów praw 
w rejestrach spraw sądowych. Taka nieobecność odwołań czy potwierdzenia 
zgodności każe wyprowadzić autorce wniosek, że zbiory praw miały nie-
wielki wpływ na codzienną praktykę sądowniczą. Przetrwało bowiem mnó-
stwo tabliczek (dziesiątki tysięcy tabliczek z trzech tysiącleci) z zapisami 
(rejestrami) rozstrzygnięć spraw sądowych, prawnych porozumień, trans-
akcji, sprzedaży, wynajmu, pożyczek, zobowiązań, zawieranych małżeństw, 
rozwodów, adopcji, spraw dziedzicznych, spraw niewolników, spraw spor-
nych, karnych187. Jednak mimo tej ilości świadectw praktyki sądowej nie 
dostrzega się w tych zapisach większego związku ani tym bardziej bezpo-
średnich odwołań do znanych (zachowanych) zbiorów prawnych188 . 

M. Roth podaje wyjątki z okresu starobabilońskiego, w których następu-
je odwołanie do ustalonych cen oraz wynagrodzeń, jakie zostały spisane na 
stelach189. Takie stele z wykazem cen towarów i usług można traktować jako 
osobny przypadek. Można przyjąć, że takie upublicznione zapisy miały na 
celu regulowanie kwestii, które były sporne albo kontrowersyjne, zwłaszcza 
w sprawach, które tak żywo interesowały wszystkich, jak ceny i opłaty. 

Należy stwierdzić, że zapisane na stelach dekrety, edykty i rozporzą-
dzenia odgrywały niewielką rolę w pracy sądów. Nie były one źródłami 
głównych zasad czy podstawowych reguł prawnych. Zrąb prawa miał cha-
rakter zwyczajowy. Ponadto trzeba zauważyć, że w praktyce prawnej słowo 
zapisane miało charakter pomocniczy względem słowa mówionego190 . 

186 Tamże, s. 64-65.
187 Zapisy pochodzą nie tylko z Mezopotamii, ale także z Egiptu, Syrii, Zob. TUAT. NF, 
Bd 1. Texte zum Rechts- und Wirtschaftsleben, Guetersloh 2004; J. remko, Neo-Assyrian 
Judicial Procedures (SAAS V), Helsinki 1996.
188 Por. B. wells, What is Biblical Law? A Look at Pentateuchal Rules and Near Eastern 
Practice, CBQ 65(2008), s. 225.
189 Pierwszy przykład stanowi list, który odwołuje się do steli (Praw Hammurabiego), na 
której zapisano dzienne wynagrodzenia dla różnych zawodów. Administrator odwoływał 
się do zapisu w związku z wygórowanymi żądaniami wynagrodzenia. Inny zapis (XIX w.) 
z Suzy, stolicy Elamu, wyciśnięty na glinianej cegle, informuje o postawieniu przez króla 
(dosł. pasterza) steli (dotąd nie odkrytej), na której zapisano ceny i wynagrodzenia – w ten 
sposób „bóg Szamasz pouczy tego, kto nie zna prawidłowej ceny”; M. roth, Law Collec-
tions from Mesopotamia and Asia Minor, s. 5-7.
190 Por . R . westBrook, Introduction, s. 21-23.
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Raymond Westbrook stawia pytanie, na ile kontekst literacki, w jakim 
odnaleziono zbiory prawne (szkoły pisarskie, królewskie monumenty) 
określa ich funkcję?191 Coraz bardziej popularna opinia na temat statusu 
zbiorów prawnych głosi, że są one wytworem szkół pisarskich i jako ta-
kie stanowią jeden z wielu rodzajów spisów-list, jakie uczeni pisarze opra-
cowywali, tworząc piśmienne zręby wiedzy o charakterze słownikowo- 
-encyklopedycznym192 – na przykład spisy bogów, drzew, zawodów, gwiazd, 
terminów sumeryjskich i akadyjskich (słowniki), omenów, egzorcyzmów, 
listy matematyczne, medyczne. „Metodą mezopotamskiej nauki w prowa-
dzeniu badań było opracowywanie list. […] Bardziej skomplikowanego 
typu listy usiłowały klasyfikować wytwory teoretycznych dyscyplin – me-
dyczne symptomy i ich diagnozy, omeny i ich znaczenie, oraz konflikty 
i ich prawne rozwiązanie – przez przedstawienie ich w kazuistycznej for-
mie”193. Faktem jest, że trzy najstarsze „kodeksy” przetrwały na szkolnych 
tabliczkach jako ćwiczenia szkolne, podobnie jak Prawa Hammurabiego 
oraz zbiór Praw neobabilońskich. Fragmenty zbiorów prawnych, znanych 
z monumentalnych inskrypcji, były bowiem kopiowane w ramach ćwiczeń 
i treningu pisarskiego194 . 

R. Westbrook określa funkcję, jaką odegrały spisane „kodeksy” i pisze 
o stopniowym procesie intelektualizacji amorficznej masy prawa zwycza-
jowego, jaki nastąpił za ich przyczyną. Na drodze spisywania dużej ilości 
(dosł. „krytycznej masy”) paradygmatów oraz ich porządkowania w ra-
mach zapisu, odsłaniały się prawa i zasady leżące u ich podstaw. Te zasady, 
jak i sposoby badania sądowych spraw, orzekania wyroku, odzwierciedlają 
istniejącą w tej praktyce ciągłość na przestrzeni setek lat195 .

Specyficzny zbiór prawny – zdradzający wyraźne etapy piśmiennego 
rozwoju – stanowi tak zwany Kodeks hetycki (Prawa hetyckie), liczący 

191 Tamże, s. 19.
192 Bruce Wells, analizując naturę zbiorów prawa biblijnego, przyjmuje, iż stanowią one ro-
dzaj naukowego opracowania. Rozważa przy tym trzy kategorie: opracowanie teoretyczne, 
opracowanie opisowe, opracowanie nie-prawne. To ostatnie ma charakter mądrościowy, 
bez bezpośredniego związku z praktyką prawną; Por. B. wells, What is Biblical Law?,  
s. 228-232.
193 R . westBrook, Introduction, s. 9, 17-18; B. L. eiChler, Examples of Restatement in the 
Laws of Hammurabi, w: N.S. Fox, D.A. Glatt-Gilad, M.J. williams (ed.), Mishneh Todah, 
s. 365-366; M. roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, s. 4.
194 Por . R . westBrook, Introduction, s. 9. M. LeFebvre wymienia w ramach hipotezy o szko-M. LeFebvre wymienia w ramach hipotezy o szko-
łach pisarskich wymienia także opcję szkolnego ćwiczenia. Ta teza oparta jest na fakcie, 
iż wiele świadectw kodeksów stanowią odpisy fragmentów, co można interpretować jako 
rodzaj tekstu szkolnego; por. M. lefeBVre, Collections, Codes, and Torah, s. 10-11. 
195 Por . R . westBrook, Introduction, s. 21-23.
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około dwustu praw. Posiada on liczne kopie – starohetyckie (XVI w.), śred-
nio- i nowohetyckie (XV-XII w.). Wraz z procesem kopiowania następo-
wało uzupełnianie i poszerzanie kompozycji. Niektóre paragrafy przedsta-
wiają indywidualne przypadki sądowe (zwł. HL 43, 54-56, 90, 171, 172), 
co sugeruje, że całe opracowanie bazowało na kolekcji werdyktów sądo-
wych. Zaznaczone zmiany w prawie wskazują natomiast, iż jest to kom-
pozycja, która była kształtowana przez pewien okres czasu. Wyróżnia się 
cztery etapy jej powstawania196. „Zbiór zawiera różne elementy, często są 
one skontrastowane poprzez stwierdzenie, że wcześniej prawo miało taką 
formę, ale obecnie jest ono inne. Często w zbiorze zanotowane są reformy, 
jak na przykład redukcja opłaty czy zniesienie okrutnej kary. Dwie war-
stwy przedstawianego prawa można interpretować jako prawo zwyczajowe 
i prawo stanowione”. Takie rozróżnienie, według Hansa G. Gueterbocka, 
z jednej strony odzwierciedla stare zwyczaje, które nie mogą być przypi-
sane legislatywnej działalności władcy, z drugiej statuty królewskie, jako 
rezultat działalności legislacyjnej197 . 

Wiele wskazuje na to, że praktyka opisu spraw i wyroków sądowych 
jest pierwszym krokiem do kształtowania się utrwalonych na piśmie zbio-
rów o charakterze prawnym. Wiadomo bowiem, że istniała nauka języka 
i formuł pisarskich służących do opisu-rejestru sprawy sądowej (odpowia-
da jej fenomen bardzo dużej ilości takich opisów), natomiast nie istniała 
rozwinięta nauka samego prawa, podobnie jak nie istniał zawód prawnika. 
Chociaż z drugiej strony rozwijano tradycje zawodowe innych specjalno-
ści (astrologii, medycyny, sztuki dywinacji, egzorcyzmów, pieśni lamenta-
cji)198, których nabycie, jako przygotowanie do zawodu, wiązało się z na-
uką i przyswajaniem wiedzy przekazywanej w formie zapisu.

Kierunek przemian wydaje się być zatem odwrotny do oczekiwane- 
go, najpierw rejestrowano pojedyncze kazusy (wyrok opierał się na pra- 
wie zwyczajowym), następnie gromadzono je w zbiory. Opracowania  
zbiorów prawnych następowały stopniowo, gromadzone krótkie zapisy od-
dające przypadek prawny (jeżeli człowiek… to…) były następnie rozszerza-
ne poprzez zmianę okoliczności (por. Pwt 22,3), zmianę pozycji społecz- 
nej występujących osób. Hipotetyczne wariacje, metoda „problemu szkol- 
nego”, serie precedensów zgrupowanych tematycznie charakteryzują – 

196 R . haase, The Hittite Kingdom, s. 623.
197 H.G. gueterBock, Authority and Law in the Hittite Kingdom, s. 16-17 (cyt.), 21; Por.  
R . westBrook, Introduction, s. 10.
198 S. ParPola, Letters from Assyrian and Babylonian Scholars, s. XIII, XVII.
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zdaniem R. Westbrooka – opracowania zbiorów prawnych, tak zwanych 
kodeksów199 .

Sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie nie było nawet terminu na okre-
ślenie osoby prawnika, czyli osoby z zawodu znającej prawo, zajmującej 
się teorią prawa (byli administratorzy, sędziowie zajmujący się praktyką), 
według R. Westbrooka, podyktowana była w dużej mierze charakterem 
zapisanej „nauki”, która nie była zdolna do tworzenia spójnego systemu 
prawa. Brakowało arystoteliańskich standardów, a przede wszystkim abs-
trakcyjnych definicji oraz podziału na kategorie i podkategorie. Zamiast te-
go bliskowschodnia proto-nauka oferowała spisy-łańcuchy niekończących 
się przykładów (concatenation of endless examples). Myśl „kodeksów” 
wyrażana była poprzez przykłady, a nie poprzez zasady. Tymczasem bez 
zdefiniowanych terminów stosowanie reguł może się odbywać jedynie na 
zasadzie analogii, luźnego skojarzenia200 . 

Raymond Westbrook zauważa jednak, że od VII wieku sytuacja w po-
dejściu do prawa zapisanego zaczyna się zmieniać – pewne źródła odwo-
łują się już do prawnych zbiorów. I może to wyrażać konceptualną zmianę 
dotyczącą nie tylko „kodeksów”, ale także legislacji w ogóle201 . 

Istniejące odniesienia do zapisanych dekretów nie mają jeszcze charak-
teru cytatu, ale stwierdzenia, że działanie, decyzja jest w zgodzie ze słowa-
mi na steli czy tabliczce. Tymczasem w klasycznych systemach okresu hel-
lenistycznego i rzymskiego, przytaczane są dokładne cytaty słów ze steli, 
które są analizowane i przestrzegane przez sądy. Prawne reguły są również 
uzasadniane poprzez odniesienie do dokładnych słów zapisu. Słowa tekstu 
stają się ostatecznym punktem odniesienia. Tekst staje się autonomiczny, 
oznacza bowiem, że prawo zostało kiedyś promulgowane. To, co nie zosta-
ło zapisane, nie może być traktowane jako obowiązujące prawo. W efekcie 
takiego podejścia, od czasów hellenistycznych, interpretowanie prawnych 
tekstów opiera się na szczegółowym cytowaniu i wymaga wiedzy prawni-
czej, pojawiają się „prawnicy”, osoby wykształcone w prawie202 . 

199 R . westBrook, Studies in Biblical and Cuneiform Law (CRB 26), Paris 1988, s. 4.
200 R . westBrook, Introduction, s. 20.
201 Jak zauważa R. Westbrook, zjawisko to każe uważać na to, aby założeń dotyczących 
instytucji i praktyki prawnej nie opierać na podstawie starszych modeli; por. R. westBrook, 
Introduction, s. 19.
202 Tamże. E. Lipiński wskazuje także na warte porównania z zbiorami biblijnymi greckie 
zbiory prawne z Gortyny na Krecie (V w.; ok. 17000 liter wykutych w kamieniu), które 
zawierają łącznie normy postępowania starsze i nowsze a stylem i treścią nawiązują do 
starszych tradycji bliskowschodnich. Znany jest fakt istnienia wcześniejszych greckich 
zbiorów prawnych, niestety ich teksty nie zachowały się – Zeleukosa w Lokrii Epizefi-
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Przejście od archaicznego prawodawstwa do systemu opartego na pra-
wie zapisanym, cytowanym i interpretowanym rozpoczyna się pod koniec 
VII w. i to „nie od starożytnych centrów władzy w Mezopotamii i Egipcie 
ale na peryferiach. Odniesienia znaleziono u hebrajskich proroków wzy-
wających raczej do przestrzegania prawa (tory) Boga, jako niezależnego 
korpusu reguł, niż zwyczajnie – woli Boga”203. Odniesienia do zapisanego 
prawa, rozumianego jako wola Boga, zawarte są w tekstach biblijnych (por. 
2Krl 14,6 // 2Krn 25,4 – cyt. z Pwt 24,16). Świadectwo kulminacyjnego 
punktu pozyskiwania przez prawo zapisane autonomii znajduje się, według 
R. Westbrooka, w Księdze Daniela (II w.), z której można się dowiedzieć, iż 
perski edykt królewski raz wydany na piśmie nie może być cofnięty nawet 
przez króla samego (por. Dn 6,9)204 . 

3.2.3. biblijne zbiory prawne

Fenomen „kodeksów” jako tekstów o charakterze prawnym, jak poka-
zano, nie ograniczał się do pojedynczej kultury. „Kodeksy” jako forma „na-
ukowego opracowania” wywodziła się z obszaru mezopotamskiej nauki, 
rozpowszechnionej poprzez pismo klinowe i akadyjski język, które stały się 
środkiem komunikacji w zakresie dyplomacji, handlu i prawa205. „Ich sze-
rokie rozproszenie poza granicami Mezopotamii potwierdza intelektualną 
siłę ich metodologii i idei. Stanowią one tylko jeden element rozprzestrze-
niania się sumero-akadyjskiej wiedzy poprzez medium pisma klinowego, 
które do drugiego tysiąclecia zdominowało wszystkie części regionu poza 
Egiptem, który także nie pozostawał całkowicie bez wpływu. Ta domina-
cja była szczególnie silna w przypadku prawa, co potwierdza uniwersalna 
praktyka sporządzania dokumentów prawnych nie w języku narodowym, 
lecz w akadyjskim – w miastach nie mówiących po akadyjsku. Dlatego 

ryjskich (pd Włochy, VII w.) i Drakona w Atenach. Najstarsze zapisane zbiory greckie 
i eteokreteńskie (rdzenny język kreteński) wykute na murach świątyni lub ryte na płytach 
z brązu pochodzą z Dreros i Prajsos na Krecie; E. lipiński, Prawo bliskowschodnie w sta-
rożytności, s. 344-345.
203 R . westBrook, Introduction, s. 20. 
204 Tamże.
205 Lokalne szkoły pisarskie nauczające języka akadyjskiego i jego klinowego zapisu po-
wstawały w miejscach tak odległych, jak Egipt i Anatolia. W przedizraelskim Kanaanie 
takie szkoły istniały w Hazor i w Megiddo, gdzie prawne dokumenty zapisywano w języ-
ku akadyjskim a nie w lokalnym; R. westBrook, Studies in Biblical and Cuneiform Law,  
s. 2-3; zob. W.W. hallo, H . tadmor, A Lawsuit from Hazor, IEJ 27(1977), s. 1-11.
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też na obszarach, gdzie pismo klinowe dominowało jest zasadnym mówić 
o powszechnej kulturze prawnej, na poziomie wiedzy prawnej, zarówno 
w jej teoretycznych, jak i praktycznych przejawach”206 . 

Ale także poza pismem klinowym, wpływy te są możliwe. Zresztą trze-
ba zauważyć, że przed Izraelem, w okresie przedalfabetycznym pismo kli-
nowe używane było w miastach-państwach Kanaanu (por. Cz. I. 3.1.), któ-
rych Izrael, jak zostało wykazane, pozostaje w dużej mierze kulturowym 
spadkobiercą. Biblijne prawne „kodeksy” Izraela są również głęboko zako-
rzenione w mezopotamskiej tradycji prawnych zbiorów. Ponadto źródłem 
tych wpływów były podboje i okresy zależności politycznej od Asyrii i od 
Babilonii. Oczywiście, występowały różnice między kulturami, ale wystę-
powały one w ramach wspólnego bliskowschodniego świata koncepcji207 . 

Trzony zbiorów prawnych w Biblii („kodeksów”, dekalogów) stano-
wiły kompozycje wcześniej niezależne albo należące do „kodeksów” dziś 
nieznanych208. Prawne zbiory Pięcioksięgu (Wj 20,22–23,19; Kpł–Lb;  
Pwt 12–26) podobnie jak ich poprzednicy na starożytnym Bliskim Wscho-
dzie nie są kodeksami w ścisłym znaczeniu. Kodeks Przymierza z Księ-
gi Wyjścia jest traktowany jako najstarszy, wcześniej stanowił on samo-
dzielną kompozycję, którą połączono z innymi częściami biblijnej księgi. 
Podobieństwa wielu przypadków z mezopotamskimi zbiorami prawnymi 
zarówno pod względem zawartości, jak i formy wskazuje, że biblijny zbiór 
nie tylko jest częścią tej samej prawnej tradycji, ale że tak samo zbudowa-
ny został w oparciu o podobny korpus przypadków, jakie były studiowane 
w prawie mezopotamskim. Kodeks Kapłański, czyli w rzeczywistości dwa 
zbiory, dotyczą głównie regulacji rytualnych, spraw czystości i nieczystości  
(Kpł 1–15; Lb 1–9). Kodeks Świętości (Kpł 17–27) zawiera prawa spo-
łeczne wraz z przepisami rytualnymi. Niektóre z praw zawartych w tych 
zbiorach są bardzo stare, inne pochodzą z okresu powygnaniowego209 . 

Biblijne zbiory różnią się od bliskowschodnich „kodeksów” osadze-
niem ich w szerszym kontekście narracyjnym i retorycznym, który stanowi 
dalszy etap ich opracowania – staje się bowiem interpretacyjnym odniesie-
niem dla zbiorów praw. 

206 R . westBrook, Introduction, s. 23.
207 Por. tamże.
208 Niektórzy uważają, iż biblijny zbiór Wj 21,12.18–22,16 nosi ślady działalności kananej-
skich szkół pisarskich; E. lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 332-333.
209 Por . T . fryMer-kenski, Israel, w: HANEL, vol. 2, s. 976-977.
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„Kodeks” deuteronomiczny zawiera także rozszerzenia o charakterze 
wyjaśniającym, uzasadniającym albo krótkie wtrącenia narracyjne, co 
pokazuje, iż w tym opracowaniu „kodeks” otrzymuje dodatkowy walor 
edukacyjny.

Poza sformułowaniami kazuistycznymi „kodeks” zawiera także apo-
dyktyczne nakazy, które czasem są dołączone niezależnie (por. 19,14; 22,5; 
24,6 itd.) albo dodane na zasadzie związku tematycznego (por. 14,21b; 
16,20; 23,1 itd.). Niektóre prawa apodyktyczne znajdują paralele we wcze-
snych egipskich instrukcjach210 . 

Księga Powtórzonego Prawa zawiera tradycje prawne nie tylko w formie 
praw kazuistycznych i apodyktycznych, ale zawiera także dekret o likwi- 
dacji kultów kananejskich (12,2-3) czy instrukcje kultyczne, jakie znajdy-
wano w starożytnych archiwach211. Instrukcje mają charakter krótkich opi-
sów skupiających się na wybranych aspektach przebiegu święta, składania 
ofiary albo innej czynności związanej z kultem (por. 12,13-28; 16,1-17; 
17,1; 26,1-15).

Deuteronomium zawiera także dekalog oraz przekleństwa związa-
ne z wybranymi prawami dekalogu, a także z kilkoma innymi prawami 
o charakterze apodyktycznym (por. 27,15-26). Przeklinani są ci, którzy do-
puszczają się bardzo poważnych przewinień o charakterze społecznym (za-
bójstwo w ukryciu; przekupstwo sędziego ze skutkiem egzekucji niewin-
nego; sodomia; kazirodztwo; wzgarda rodzicami; łamanie praw bezbron-
nych: obcokrajowca, sieroty, wdowy; kradzież ziemi; wskazanie złej drogi 
niewidomemu) i religijnym (kult obcych bogów; nie wypełnianie tory;  
w. 15, 25-26)212 .

Prawa, których złamanie jest obłożone przekleństwem, wydają się być 
różnej wagi i kategorii. Na przykład nie wypełnianie tory jest jako wykro-
czenie sformułowane bardzo ogólnie, niekonkretnie, tymczasem wskaza-
nie złej drogi niewidomemu nie wydaje się być wielką przewiną. Jednak 
potępione poprzez związanie z przekleństwem wykroczenia łączy jedno – 
są czynami burzącymi podstawowy porządek społeczny. Przekupstwo 

210 G. von rad, Deuteronomy. A Commentary, s. 18; por. Instrukcja Amen-em-Opeta 16 – 
por. Pwt 25,13-16 (fałszywe wagi i miary); Instrukcja Amen-em-Opeta 6 – por. Pwt 19,14 
(usuwanie znaków granicznych); Instrukcja Amen-em-Opeta 2 – por. Pwt 24,8 (formuła 
„uważaj”); por. ANET, 421-424.
211 Rytuały królewskie z Ugarit; por. H. niehr, Texte aus Ugarit, w: TUAT. NF, Bd. 4. 
Omina, Orakel, Rituale und Beschwoerungen, Guetersloh 2008, s. 243-252; por. Texte aus 
Aegypten, w: TUAT. NF, Bd. 4. Omina, Orakel, Rituale und Beschwoerungen, Guetersloh 
2008, s. 294-323 (Rytuał ofiarniczy Amenhotepa I).
212 Por . T . fryMer-kenski, Israel, s. 976.
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w sądzie i zbrodnia, przesuwanie granic, sodomia i kazirodztwo, pogarda 
rodzicami, łamanie praw bezbronnych – wymienione czyny rysują obraz 
burzonego porządku ustanowionego przez Boga, porządku, którego wyra-
zem jest tora. Deuteronomiczne przekleństwa (27,15-26) stanowią rytualną 
formę wyrażonych zakazów. 

3.3. dwie kamienne tablice i dziesięć Słów Jhwh

Dziesięć Słów – dekalog (Pwt 5,6-21; por. Wj 20,2-17; por. tzw. dekalog 
kultowy Wj 34,14-26) to najbardziej znany zbiór prawa w Biblii hebrajskiej. 
Sformułowane są jako imperatywy absolutne. Nie zawierają kary związanej 
z wykroczeniem. Są przedstawione jako warunki bycia członkiem wspól-
noty ustanowionej na Synaju (Horebie). Prawdopodobnie pierwsza wersja 
przykazań była bardzo zwięzła, ale otrzymała frazy rozwijające i wyjaśnia-
jące. Te przykazania mogą być bardzo stare. Aluzje do nich czynią prorocy 
i Psalmy (por. Oz 4,2; Jr 7,9; Ps 50,7.18-19; 81,9-10)213 . 

Dziesięć Słów nie należy do tego rodzaju praw, które zawarte są w zbio-
rach zwanych „kodeksami”. Prawa dekalogu są unikalne, jeśli chodzi o źró-
dła i może nie należą wcale do prawa rozumianego pozytywnie214 .

3.3.1. dlaczego w skrzyni?

Bezpośrednie odniesienie do zwyczaju przechowywania szczególnego 
rodzaju tabliczki w skrzynce znajduje się we wstępie do eposu Gilgamesz 
w wersji standaryzowanej (opracowanej ok. 1200 r.). Ze wstępu dowiedzieć 
się można, że Gilgamesz stał się mędrcem, posiadł sumę mądrości i wie-
dzę ukrytą, „przeszedł długą drogę, był znużony, znalazł pokój […] całą 
swą ciężką pracę spisał na kamiennej tablicy [steli215]”. W końcu narrator 
zwraca się w prologu bezpośrednio do adresata słowami: „Znajdź miedzia-
ną [?cedrową] skrzynkę, otwórz zapięcie z brązu, podnieś pokrywę do jej 
sekretu, weź tabliczkę z lapis lazuli i czytaj uważnie […]”216. Ten motyw 

213 Tamże, s. 975-976; E. lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 332.
214 T . fryMer-kenski, Israel, s. 975.
215 K. łyczkowska tłumaczy: stela; por. Epos o Gilgameszu (Antologia literatury mezopo-
tamskiej), przekład K. Łyczkowskiej oraz P. puchty i M. kapeŁuś, Warszawa 2002, s. 2.
216 A .R . GeorGe, Gilgamesh and the literary traditions, s. 451; W.L. moran, The Gilgamesh 
Epic, s. 2330–2331; S. dalley, Myths from Mesopotamia, s. 51. A.R. George interpretuje 
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z prologu eposu Gilgamesz był zapewne znany, tak jak znany był epos, 
a wiadomo, że fragmenty rozpowszechnionego tekstu odnaleziono nie tylko 
w stolicy Hetytów H attuša (Boghazköy) czy w Ugarit, ale także w Megiddo  
(z XIV w.) i że tekst był kopiowany wciąż jeszcze w II w. przed Chr. 217 .

William L. Moran wskazuje na bardzo podobny motyw cennego zapisu 
na tablicy (używany termin narû oznacza bez rozróżniania tablicę i tablicz-
kę) umieszczonej w skrzynce. Motyw zawarty jest w legendzie Naram-Sina 
(w wersji starobabilońskiej i późniejszej), sławnego króla Akadu. Początek 
odnalezionego tekstu legendy jest uszkodzony, ale już druga, zachowana 
linijka wzywa adresata „czytaj uważnie tabliczkę”. W.L. Moran jest prze-
konany, na podstawie dalszego fragmentu tekstu, iż początek brzmi analo-
gicznie do zapisu z eposu Gilgamesz „otwórz skrzynkę”. W dalszej części 
legendy Naram-Sina czytamy:

„Kimkolwiek możesz być, czy zarządcą, czy księciem, czy kimś innym, 
Kogo bogowie wezwą do panowania nad królestwem, 
Sporządziłem dla ciebie skrzynkę i zapisałem dla ciebie tabliczkę, 
I w mieście Cuthah, w świątyni Emeslam, 
W komnacie boga Nergala złożyłem ją dla ciebie.
Znajdź tę tabliczkę i słuchaj, co ta tabliczka mówi […]” (1.147-152)218 .

W kontekście przytoczonych zapisów można wyciągnąć wniosek, że 
szczególnie cenne tablice z zapisami mogły być umieszczone w skrzyni – 
dla zachowania tajemnicy ich zapisu, a także dla ich ochrony – i zdepono-
wane w pomieszczeniach świątynnych, pod opieką bogów. Biblijne tabli-
ce zawierające Dziesięć Słów Jhwh funkcjonują w podobnym kontekście 
kulturowym. Oddane w opiekę kapłanom-lewitom (Pwt 10,3-5.8), w po-
zadeuteronomicznych tradycjach nazywane świadectwem (por. Wj 25,21-
-22), wraz z arką zaczynają stanowić przedmiot kultu, składany w Bożym 
Namiocie (por. Wj 30,26; por. Lb 7,89; 2Sm 6,17; 7,2), a po zbudowaniu 
świątyni wprowadzony do niej (por. 1Krl 8,1-10). 

w swoim przekładzie skrzynkę jako cedrową, a nie miedzianą. K. łyczkowska, autorka 
polskiego przekładu, oddaje tekst nieco inaczej: „[Wyjmij] pojemnik z miedzi z tabliczką 
(fundacyjną), [otwórz] jego zamek z brązu [i otwórz] drzwiczki do jego tajemnicy. [Obej-
rzyj] tabliczkę z lapis lazuli i przeczytaj […]”; Epos o Gilgameszu, przekład k. Łycz- 
kowskiej, s. 2. 
217 Por. W. horowitz, T . oshima, S. sanders, Bibliographical List of Cuneiform Inscrip-
tions, s. 754, 758; Liczne świadectwa Gilgamesza z pierwszego tysiąclecia (w wersji 
standaryzowanej) pochodzą z Babilonii i Asyrii; por. A .R . GeorGe, The Gilgameš epic at 
Ugarit, AO 25(2007), s. 237-238. 
218 W.L. moran, The Gilgamesh Epic, s. 2331-2332.
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3.3.2. dlaczego dwie?

Dziesięć Słów Jhwh zostało zapisanych na dwóch kamiennych tabli-
cach. Przyglądając się odkrytym bliskowschodnim tablicom (stelom) ka-
miennym z inskrypcjami, a także kamieniom granicznym z tekstami nada-
nia ziemi i przywilejów, tak zwanymi kudurrētu (l.p. kudurrū; przykładowe 
wysokości tego typu obiektów: ok. 50, 70 cm, ok. 1 m), można być pod 
wrażeniem długości tekstu, który pismem klinowym na takich kamiennych 
obiektach zapisywano. Stela Hammurabiego, ponad dwumetrowej wyso-
kości, zawierała oprócz wizerunków, tekst, w którym wyróżniono 282 arty-
kuły prawa, zapisane na dwu stronach obiektu219. Czasem zapisywano tekst 
jednostronnie, czasem dwustronnie (Księga Wyjścia stwierdza w odniesie-
niu do tablic z Dziesięcioma Słowami, że były zapisane z obu stron; por. 
Wj 32,15), a w przypadku niektórych mniej foremnych kudurrū zdarza-
ły się trzy płaszczyzny zapisu. Janusz Lemański oblicza wymiary skrzyni 
mieszczącej kamienne tablice według przekazu Księgi Wyjścia i podaje: 
125 – 75 – 75cm220. Jeżeli te wymiary traktować jako rzeczywiste, to tabli-
ce, które byłyby nieco mniejsze od skrzyni odpowiadałyby steli ponad me-
trowej wysokości. Dziesięć Słów Jhwh, nawet w rozszerzonej formie, jaką 
zachowały Księga Deuteronomium i Księga Wyjścia, stanowi krótki tekst. 
Zatem nie wydaje się, aby fakt sporządzenia dwóch tablic wynikał z braku 
miejsca na zapis. Ponadto trzeba zauważyć, że nie było zwyczaju stawiania 
czy przechowywania zapisu w formie inskrypcji – na płycie kamiennej – 
podzielonego na dwie części, jako dwie stele czy dwie tablice. Jedyny przy-
kład dotyczy Praw hetyckich, których zapis na dwóch tablicach, po około 
sto praw na każdej, odnaleziono w H attuša (Boghazköy, w środkowej Tur-
cji), w centralnym archiwum królewskim. Jednak były to tablice gliniane, 
a zapis stanowił kopię z ok. XIII w., podczas gdy pierwotna inskrypcja 
pochodziła z połowy drugiego tysiąclecia221 . 

Praktykowany bywał natomiast zwyczaj sporządzania zapisu w więcej 
niż jednym egzemplarzu, z których każdy miał inne przeznaczenie. Przy 
prostych transakcjach handlowych dokument sporządzany był dla nowego 
posiadacza własności, ale gdy umowa była bardziej złożona, obie strony 
otrzymywały dokument. Wydaje się też, że istniała praktyka sporządzania 
dwóch egzemplarzy dokumentu, z których jeden był dostępny, a drugi za-

219 Por. M. stępień, Kodeks Hammurabiego, s. 52-57. 
220 J. leMański, Księga Wyjścia, s. 534; por. J.I. durhaM, Exodus, ad locum .
221 Por. B.M. levinson, „You Must Not Add Anything, s. 16.
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pieczętowany i przechowywany w archiwum (por. Jr 32,11-14)222. Edward 
Lipiński, analizując aramejskie kontrakty z VII w., pisze (w kontekście ana-
lizy tabliczek z północnej Syrii) o świadectwach istnienia w VII w. biur 
katastralnych zawierających kopie dokumentów własności ziem dla celów 
podatkowych223 . 

W przypadku traktatów przymierzy obie strony otrzymywały dokument, 
a ważniejsze traktaty między władcami bywały kopiowane przez pisarzy 
i powielane w kilku egzemplarzach224. Powielano również inne dokumenty. 
Na przykład Kroniki wielkiego króla hetyckiego Muršilisa II, odnaleziono 
w Hattuša w kilku kopiach, które znajdowały się w pałacu królewskim, 
w archiwum w cytadeli i w archiwum świątynnym225 .

Inskrypcje monumentalne posiadały swoje kopie. Inskrypcje ustawiano 
w miejscach publicznych, na przykład na placu. Prawa Hammurabiego – 
znany z ponad dwumetrowej diorytowej steli, którą rozbitą na trzy części, 
odnaleziono w Suzie (dokąd przywieziona została przez Elamitów jako łup 
wojenny) – zawarty jest także na dwóch innych podobnych egzemplarzach 
stel, których fragmenty również tam odnaleziono226. W przypadku kudurrū 
instalowano je w miejscu granicznym, natomiast drugi „egzemplarz” – 
w świątyni, na świadectwo, pod okiem bogów i kapłanów227 . 

Biblijne tablice kamienne nie mogły być jednak postawione w miej-
scu publicznym ani umieszczone w świątyni, gdyż Izraelici znajdowali się 

222 Niektórzy uważają jednak, że w przypadku Księgi Jeremiasza (Jr 32,11-14) chodzi 
o sporządzony w specyficzny sposób dokument, jakie znaleziono w różnych miejscach 
(w j. aramejskim, z V-III w.). Na jednym kawałku papirusu spisywano dwa razy ten sam 
dokument, następnie jedną część zwijano i po zrobieniu dziur przewiązywano sznurkiem, 
a następnie sznurek pieczętowano, robiąc odciski w glinie. W ten sposób powstawał jeden 
integralny dokument składający się z dwóch identycznych zapisów, przy czym jeden był 
otwarty, drugi zwinięty i zapieczętowany; por. G.L. keown, P.J. sCalise, T.G. smothers, 
Jeremiah 26-52 (WBC 27), Dallas, Texas 1998, ad locum; B. Porten, A New Look at Ara-
maic Papyri and Parchments, BA 42(1979), s. 74-104.
223 E . lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 324. Autor odwołuje się do pub-Autor odwołuje się do pub-
likacji: F.M. fales, J.N. PostGate, Imperial Administrative Records, Part II (SAA XI), Hel-
sinki 1995, s. XXX-XXXV.
224 Na przykład jeden z traktatów między Hatti i Amurru (XIV-XIII w.) – Traktat między 
Šuppiluliumą i Aziru – znany jest z 6 kopii akadyjskich i jednej hetyckiej; por. I . sinGer, 
Treaty between Šuppiluliuma and Aziru (2.17A), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The 
Context of Scripture. Vol. 2., s. 93; por. inne traktaty: s. 96, 98.
225 R.B. Beal, The ten year annals of great king Muršili II of H atti (2.16), w: W.W. hallo, 
K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 2., s. 82.
226 M. stępień, Kodeks Hammurabiego, s. 50-52.
227 Por. J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 113; 
R . westBrook, Introduction, s. 19; por. A. millard, The Tablets in the Ark, w: J.G. mC-
Conville (ed.), Reading the law, s. 265.
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„w drodze”. Z polecenia Jhwh były umieszczone w skrzyni z akacjowego 
drewna i noszone w niej (por. Pwt 10,8). Z narracji innych ksiąg biblijnych 
można się dowiedzieć, że arka z tablicami została ostatecznie umieszczona 
w świątyni Jerozolimskiej (por. 1Krl 6,19). Jako tablice pisane palcem Bo-
żym traktowane były zawsze z czcią, lękiem i stanowiły przedmiot kultu, 
wiązany z obecnością Boga (chwała Jhwh nad arką; por. Cz. II. 2.4.6.). 
Ponadto związane z przymierzem stanowiły jego świadectwo. 

Inna jeszcze praktyka sporządzania dwóch dokumentów wiązała się ze 
zjawiskiem bilingualizmu. Na starożytnym Bliskim Wschodzie znane i nie-
rzadkie były zapisy dwujęzyczne. Czasem fenomen wiązał się równocze-
śnie z dwoma typami zapisu (biskrypturalizm)228 .

Sumeryjsko-akadyjskie spisy-listy zapoczątkowały fenomen dwuję-
zycznych zapisów. Akadyjska kultura bazowała na kulturowej spuściźnie 
Sumerów, z jej głównym osiągnięciem – pismem klinowym. Teksty sume-
ryjskie tłumaczono i jednocześnie powielano w oryginale, z czasem two-
rzono nie tylko spisy dwujęzyczne, pomocne w przekładach, ale i dwuję-
zyczne teksty (np. listy-modlitwy z Mari z okresu starobabilońskiego albo 
teksty z Hattuša, stolicy Hetytów – poł. II tysiąclecia czy tekst Modlitwy 
Tukulti-Ninurty I z Aszuru) – na przykład w formie równoległych kolumn 
(synopsa)229 albo w formie zapisu interlinearnego, rzadko na dwóch stro-
nach tabliczki czy obiektu. Od czasów Hammurabiego powstają monu-
mentalne inskrypcje dwujęzyczne. Literatura sumeryjska przetrwała przede 
wszystkim właśnie w formie dwujęzycznych kopii230 . 

Do połowy drugiego tysiąclecia akadyjski stał się międzynarodowym 
językiem dyplomacji na Bliskim Wschodzie, za rozszerzającym się zasię-
giem szkół akadyjskich pojawiła się tendencja do tworzenia wielojęzycz-
nych tekstów z włączeniem języka lokalnego (w Hattuša – hetyckiego, 
w Ugarit – huryckiego albo ugaryckiego). Fenomen rozszerzył się także 
na inne języki. Z końca IX w. pochodzi również dwujęzyczny monument 

228 Por. G. ruBio, Writing in Another Tongue. Alloglottography in the Ancient Near East,  
w: S.L. sanders (ed.), Margins of Writing, s. 33-66; por. W.W. hallo, Preface, s. XIII.
229 Np. hetycko-akadyjski Dwujęzyczny edykt Hattušilisa I ; por. G. BeCkman, Bilingual 
Edit of Hattušili I (2.15), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. 
Vol. 2., s. 79-81.
230 W.W. hallo, Origins, s. 158-160; H.D. Galter, Cuneiform Bilingual Inscriptions,  
w: S. izre’el, R . drory (ed.), Language and Culture in the Near East (IOS XV), Leiden – 
New York – Koeln 1995, s. 28; C.C. smith, The Birth of Bureaucracy, s. 24-28; Zob. F.M. 
fales (ed.), Assyrian Royal Inscriptions; D.M. fouts, Another Look at Large Numbers in 
Assyrian Royal Inscriptions, s. 205-211. 
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z Tell-Fecheriye w północnej Syrii. Posąg króla albo zarządcy Gozan (Gu-
zana) zawierał inskrypcję aramejską oraz neoasyryjską231 .

Kolejnym czynnikiem przenikającym kultury starożytnego Bliskiego 
Wschodu stał się język i pismo aramejskie, następnym – greka232. Moż-
na zaczerpnąć przykład z Biblii – w Drugiej Księdze Królewskiej opisano 
sytuację, w której urzędnicy króla (z pewnością pisarze) chcą rozmawiać 
z oblegającymi Jerozolimę Asyryjczykami po aramejsku, nie po hebrajsku, 
aby lud nie rozumiał (por. 2Krl 18,26-28 // Iz 36,11-13). Przedstawiciele 
króla zwracają się do rabsaka: Mów, prosimy, do sług twoich po aramejsku, 
gdyż rozumiemy [ten język] (2Krl 18,26). 

Praktyka zapisu dokumentów w dwóch systemach pisma – klinowym 
i alfabetycznym – została uwieczniona nawet na freskach i reliefach w oso-
bach pary dwóch pisarzy, jednego z tabliczką, drugiego z kartą papirusu, 
zajętych dokonywaniem spisu233. W tym kontekście należy tłumaczyć sło-
wa z Księgi Izajasza 30,8. Słowa te, tłumaczone są zwykle jako dwie frazy, 
z której każda zawiera czasownik, tymczasem czasownik jest jeden. Słowa 
te nie stanowią paralelizmu synonimicznego, jak sugerują przekłady. Kon-
tekst asyryjski pozwala przyjąć, że Bóg nakazuje prorokowi, aby dokonał 
zapisu na dwa sposoby, jak czynili to Asyryjczycy (i nie tylko oni)234: wy-
pisz to na tabliczce xwl-l[, i w „księdze” rps-l[w (Iz 30,8a). W ten sposób 
zapisane przesłanie miało „dotrzeć” do odbiorców i przetrwać – żeby było 
na przyszłe dni, na wieczność [albo interpretując d[ jako „świadectwo” – 
na wieczne świadectwo] (w. 8b)235. Trzeba wobec tego postawić pytanie 
o pismo i technikę zapisu na tabliczce, czy miałby to być zapis klinowy, ta-
ki, jaki stosowali Asyryjczycy, czy chodzi o inskrypcję na kamiennej tabli-
cy, czy litery odciśnięte na tabliczce glinianej (użyty termin xwl nie pozwala 
na odróżnienie tablicy kamiennej od glinianej tabliczki)? Czasownik btk 

231 Królewska inskrypcja neohetyckiego władcy o imieniu Azitawadda, zapisana zosta-
ła czterokrotnie (na posągach, na ortostacie, na bramie cytadeli), z czego trzy razy w ję-
zyku fenickim, raz w dialekcie hetyckim zapisanym hetyckim pismem hieroglificznym;  
W.W. hallo, Origins, s. 161-163; por. W. von soden, The Ancient Orient, s. 148-150.
232 Jak pisze H.D. Galter: „For most of Mesopotamian history two or more languages were 
spoken and written during the same period of time: Sumerian and Akkadian, Akkadian and 
Aramaic, Aramaic and Greek […]”; H.D. Galter, Cuneiform Bilingual Inscriptions, s. 25.
233 Reliefy z pałacu Tiglath Pilesera III w Niniwie (ok. 740); reliefy z pd-zach pałacu Senna-
heryba w Niniwie (VII w.); fresk w Til Barsib (Tell Ahmar – stolica państwa aramejskiego 
Bit-Adin w górnej Syrii), VIII w.; por. Cz. I. 4.3.
234 Por . K . GallinG, Tafel, Buch und Blatt, w: H. GoediCke (ed.), Near Eastern Studies in 
Honor of William Foxwell Albright, Baltimore – London 1971, s. 209-210.
235 Por. J.D.W. watts, Isaiah 1-33 (WBC 24), Dallas, Texas 1998, ad locum.
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określający czynność zapisu na tabliczce nie pozwala na ustalenie techniki 
dokonanego zapisu i także nie wskazuje na jakiś szczególny wysiłek pisa-
rza (np. związany z wykuciem w kamieniu). Może to jednak być zwykła 
formuła wskazująca jedynie na zapis w dwóch formach.

W okresie Achemenidów forma wielojęzyczna była regułą, odstępstwo 
od niej – wyjątkiem. Z tego okresu przetrwało wiele zapisów trójjęzycznych 
(staroperski, elamicki, akadyjski). Zdobywając ziemie egipskie, Dariusz 
stawiał pomniki – czterojęzyczna inskrypcja znajdowała się na pomniku 
Dariusza przeznaczonym do egipskiej świątyni (odnalezionym w Suzie). 
Po zbudowaniu kanału łączącego Morze Czerwone Dariusz postawił kil-
ka stel upamiętniających jego dzieło (ich resztę znaleziono w Tell El-Ma-
skhutah), jedną zapisaną klinami, drugą hieroglifami. Herodot (IV 87) pisze 
o podobnych stelach Dariusza upamiętniających budowę mostu przez Bos-
for, postawionych po dwóch stronach mostu, jedna zapisana była pismem 
klinowym, druga greką236. Jak widać, zapis wielojęzyczny wynikał z wielo-
kulturowości społeczności potencjalnych odbiorców (adresatów)237 . 

Trzeba postawić pytanie, czy dwie tablice z objawienia Jhwh na Hore-
bie/Synaju można interpretować jako podwójny zapis. Po 50-letnim okresie 
niewoli babilońskiej potomkowie wygnańców, jako ekspatrianci uwolnie-
ni przez Persów, wracający do ziemi Izraela, mówili i pisali po aramejsku 
(tzw. pismem hebrajskim kwadratowym, czyli przejętym za pośrednictwem 
asyryjskim, pismem aramejskim; por. Cz. I. 2.1.8.). Gdyby wówczas zdecy-
dowali o sporządzeniu inskrypcji wotywnej zapewne wybraliby hebrajski 
język i starohebrajski alfabet – którym zapisywano wciąż Tetragram – a jako 
drugi używany na co dzień język aramejski z jego pismem kwadratowym. 

Czy tablice zawierające Dziesięć Słów Jhwh, stanowiące dokument 
(świadectwo przymierza), zostały sporządzone w dwóch egzemplarzach, 
przeznaczonych do przechowywania w dwóch różnych miejscach238? Czy 
może przekaz o Jhwh piszącym na górze Horeb Dziesięć Słów na dwóch 
kamiennych tablicach zakładał przekaz dwujęzyczny i dwupiśmienny? To 
miałoby sens. Ale brakuje wskazówek do takiej interpretacji dwóch tablic 

236 H .D . Galter, Cuneiform Bilingual Inscriptions, s. 41-43; Ch. tuplin, Darius’ Suez Ca-
nal and Persian Imperialism, w: h. sancisi-weerdenBurg, a. kuhrt (ed.), Achaemenid 
History, VI. Asia Minor and Egypt. Old Cultures in a New Empire, Leiden 1991, s. 243.
237 Bardziej złożony był fenomen relacji kultury akadyjskiej do sumeryjskiej. Dziedzictwo 
kultury Sumerów zostało przejęte przez Akadyjczyków, w przypadku literatury w formie 
dwujęzycznych zapisów (sumeryjsko-akadyjskich).
238 Złożenie tablic kamiennych do arki, która następnie miała być umieszczona w sanktu-
arium jest analogiczne do praktyki przechowywania kopii traktatów i innych dokumentów 
przed obliczem bóstwa; por. A . millard, The Tablets in the Ark, s. 265.
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kamiennych. Tekst nie mówi nic o osobnym przeznaczeniu tablic, ale z dru-
giej strony również nie rozróżnia treści zawartej na jednej i drugiej tablicy. 
Andrew D.H. Mayes pisze o dwóch egzemplarzach traktatu – dla obu stron 
przymierza239. Trudno jednak przesądzić w którąkolwiek stronę. Tekst Deu-
teronomium ani Księgi Wyjścia nie dają podstaw do poznania fenomenu 
podwójności w przypadku kamiennych inskrypcji Jhwh. Pozostaje poprze-
stać na sferze hipotez.

3.4. kamienie limityczne, inskrypcje traktatów i prawo kraju

W Deuteronomium znajdują się aluzje do dwóch praktyk prawnych 
związanych z objęciem w posiadanie ziemi. Pierwsza nie zawiera elementu 
pisma, a dotyczy wejścia w posiadanie poprzez symboliczny akt (konieczny 
w procedurze nabycia) okrążenia ziemi albo wejścia na grunt, a z czasem 
tylko „ogarnięcie nabytku «oczami i wolą»”240. Wydaje się, że w taki spo-
sób Mojżesz, w imieniu ludu, otrzymuje ziemię, spoglądając na nią z gó-
ry. Jednak słowa o tym, że tam nie wejdzie podkreślają, że cała procedura 
nie została dopełniona, co oznacza, że sam Mojżesz „nie posiądzie” ziemi: 
Wstąp na tę górę Abarim: górę Nebo, w ziemi Moabu naprzeciw Jerycha, 
i spójrz na ziemię Kanaan, którą daję w posiadanie Izraelitom. […] tylko 
z daleka ujrzysz tę ziemię, lecz ty tam nie wejdziesz do tej krainy, którą Ja 
daję Izraelitom (Pwt 32,49.52; por. 34,1-4). 

Druga praktyka prawna, związana z przejęciem w posiadanie ziemi, do-
tyczyła sporządzania specjalnych kamieni granicznych. Zgodnie z polece-
niem Mojżesza Izraelici mają ustawić na górze Ebal „duże kamienie”, a na 
nich ma zostać wyryta „cała ta tora”. Pobielane kamienie, które – zgodnie 
z poleceniem Mojżesza mają stanąć na górze Ebal (Pwt 27,2.4; por. Joz 8,32) 
noszą cechy różnego rodzaju obiektów. Inskrypcje na wielkich kamieniach 
przywodzą na myśl mezopotamskie tablice ku czci królów, przypominają 
także zbiory praw upublicznianych w tej formie (por. powyższe omówienie 
steli z zapisem zbiorów prawnych) albo steli z traktami przymierzy. Jeszcze 
jedną analogię stanowią limityczne kamienne obiekty, nazywane kudurrētu 

239 Por . A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 153.
240 Jak pisze E. Lipiński, prawo starorzymskie przy przeniesieniu własności nieruchomości 
wymagało, aby nowy właściciel stanął na swojej ziemi albo obszedł ją. Później wystarczy-
ło już tylko spojrzenie z wieży i „ogarnięcie wzrokiem i wolą”. W taki sposób Abraham 
otrzymuje ziemię od Jhwh (por. Rdz 13,14-17); por. E. lipiński, Prawo bliskowschodnie 
w starożytności, s. 38.
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(l.p. kudurrū) z symbolicznymi obrazami i napisami, które stawiane były 
w okresie kasyckim w miejscach granicznych.

Monumentalne inskrypcje mogły mieć różne formy i wielkości, czasem 
widniały na murach, ale często były to wolno stojące kamienne obiekty  
albo w formie tablic, albo brył posiadających dwie, trzy, cztery powierzch-
nie do zapisu. Ich wielkości też były różne, częste są ok. dwumetrowej 
wysokości, czasem 3 m, ale są też mniejsze, ok. 50-70 cm241. Co do pobie-
lanych „wielkich kamieni”, które Mojżesz nakazuje postawić po wejściu do 
ziemi, prawdopodobnie były to obiekty podobne do spotykanych na prawie 
całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Jak już wykazano (Cz. II. 2.1.), 
użyta w Pwt 27,2 forma czasownika, każe tłumaczyć „sprawisz, że staną”, 
co wskazuje na czynność podnoszenia i sugeruje formę ortostatu. Deutero-
nomiczny przekaz wydaje się nakładać na siebie dwa polecenia dotyczące 
kamieni – przygotowanie ołtarza z kamieni nieociosanych oraz postawienie 
wielkich kamieni. Niektórzy nawet próbują łączyć obydwa rodzaje kamien-
nych obiektów i wyjaśniać, że na tych samych kamieniach złożono ofiary 
i wypisano słowa tory242. Wydaje się to mało realne. Znane dzisiaj inskryp-
cje przygotowywane były na odpowiednio obrobionych kamieniach, na po-
wierzchniach wyszlifowanych. Dziwne i niepraktyczne byłoby pisanie na 
niewygładzonej powierzchni nieforemnych brył kamiennych i zapewne ta-
ki „monument” nie budziłby uznania w oczach patrzących. Jakie kamienie 
stanęły na górze Ebal? Trudno poszukiwać ich śladów, gdyż takie obiekty 
albo były niszczone, rozbijane, albo padały łupem najeźdźców jako zdo-
bycz wojenna, aby zdobiły place i świątynie zdobywcy.

Babilońskie stele kamienne, stawiane od okresu kasyckiego (zwł. w XII- 
-X w.) w miejscach granicznych zwane są dzisiaj pod nazwą kudurrū . 
Kudurrētu (pl.) są to wyszlifowane kamienie noszące inskrypcje dotyczące 
nadania ziemi, czasem również przywilejów (np. zwolnienie z podatków) 
przez króla, albo dotyczące sprzedaży ziemi. Nazwy kudurrū, oznaczającej 
„granicę”, używają dzisiaj asyriolodzy (por. limestones; Grenzwahrungs-
stele, kamienie graniczne), tymczasem oryginalnie obiekty nazywane by-
ły narû, czyli stela. Kamienie graniczne znane były w Mezopotamii już 
w trzecim tysiącleciu, ale Kasyci wprowadzili ich nową formę, która uży-

241 Różnego rodzaju inskrypcje, również monumentalne: egipskie, hetyckie, zachodnio- 
-semickie, akadyjskie i sumeryjskie, przedstawiają autorzy zbiorowego opracowania: W.W. 
hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 2.; Liczne fotografie i dane fi-
zyczne obiektów zawiera opracowanie: E. asCalone, Mesopotamia. Assyrians, Sumerians, 
Babylonians (DictCiv), Berkeley – Los Angeles – London 2007.
242 Por . A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 342.
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wana była do okresu nowobabilońskiego (VII w.), ale tylko na południu 
Mezopotamii243. Zwykle kudurrētu były wykonane z twardego kamienia, 
często z czarnego bazaltu244, zdobione charakterystycznymi symbolami 
bóstw, czasem również postaci i zawierały stosunkowo długi tekst odno-
szący się do aktu nadania ziemi. Znane dzisiaj obiekty tego typu znalezio-
no w większości w świątyniach. Są to prawdopodobnie kopie tych, któ-
re umieszczano na granicach, gdzie były znakami określającymi granice 
i świadectwem królewskiego nadania245 . Kudurrū króla babilońskiego Ne-
bukadnezara (1125-1104), znalezione w Sippar, zawiera zapis nadania zie-
mi i przywilejów. Niestety, obiekty te stawały się często łupem wojennym, 
podobnie jak królewskie inskrypcje czy posągi bogów246 .

Kudurrētu nie miały charakteru prawnego dokumentu, nie były bowiem 
sygnowane przez świadków. Wskazywano w nich jedynie świadków jako 
tych, którzy byli obecni przy sporządzaniu pełnoprawnego aktu. Dlatego 
kudurrētu miały znaczenie dodatkowego obiektu odwołującego się do aktu 
prawnego. Kudurrū mogło mieć wartość rytualno-praktyczną – właściciel 
posiadłości „ogłaszał” swoją własność, jej granice, odwołując się do aktu 
króla i do bogów, z drugiej strony, przeklinając w imię bogów, odstraszał 
tych, którzy chcieliby pogwałcić jego prawo własności247. Jedna z teorii 
mówi, iż kudurrū miało za cel nieustanne przypominanie bogom o pełno-
prawnym akcie (nadania, kupna), aby uzyskać boskie wsparcie w utrzy-
maniu granic i własności. Jedna ze stel kudurrū, dotycząca aktu kupna zie-
mi, nosi dwukrotnie wyryty tytuł: „Imię tej steli jest: «Ustalający wieczne  
granice»”248 . 

Jedną stronę takiego obelisku, albo jej górne części, zajmowały liczne 
symbole i wizerunki bóstw, jako gwarantów (nadania i trwałości granic), 
a w późniejszych kudurrētu ewentualnie także postać władcy jako donatora 

243 J. oelsner, B. wells, C. wunsch, Neo-Babylonian Period, s. 913; E. lipiński, Prawo 
bliskowschodnie w starożytności, s. 241-243.
244 Mniejsze, podobne tablice z wypalanej gliny są rzadkie i interpretowane czasem ja-
ko duplikat oryginalnego kudurrū, stawianego na ziemi, której dotyczył; por. J. BlaCk,  
A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 113.
245 Tamże, s. 113; B. Porter nevlinG, Conquest or Kudurru’s? A Note on Peaceful Strate-
gies of Assyrian Government, w: M.E. Cohen (ed.), The Tablet and the Scroll. Near Eastern 
Studies in Honor of William W. Hallo, Bethesda, MD 1993, s. 194-197.
246 Na przykład w elamickiej Suzie znaleziona została stela Hammurabiego, wiele ka-
miennych obiektów z królewskimi inskrypcjami władców Mezopotamii III i II millenium 
czy duży zbiór kamiennych kudurrētu por . M. stępień, Kodeks Hammurabiego, s. 50-51;  
J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 113.
247 Por. J.A. Brinkman, Kudurru, RIA, vol. VI/3-4, s. 267. 
248 Por . E . lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 243, 251-252.
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oraz jego beneficjenta, na przykład wysokiego urzędnika249, stojących na-
przeciw siebie (jako strony aktu prawnego). Drugą stronę albo dolne części 
kudurrū zajmował tekst. Tekst zawierał groźby i przekleństwa skierowane 
przeciwko tym, którzy złamaliby umowę zawartą w tekście. Co ciekawe, 
przekleństwa rzucane są z odwołaniem do bogów, ale nie tych, których 
symbole były na kudurrū. Mniej typowe obiekty typu kudurrū miały dodat-
kowe obrazy (np. tzw. niedokończone kudurrū z Suzy) albo rozbudowany 
prolog opisujący zasługi obdarowanego ziemią250 . 

Zgodnie z Deuteronomium, Izraelici mają po przejściu Jordanu posta-
wić wielkie kamienie, w określonym wyeksponowanym miejscu, na górze 
Ebal. Warto zaznaczyć, że kamienie mają być postawione po wejściu w po-
siadanie ziemi Kanaan, którą Jhwh nadaje Izraelitom (Kiedy przejdziesz 
Jordan, do ziemi, którą Jhwh twój Bóg daje ci, postawisz sobie wielkie ka-
mienie…; Pwt 27,2; por. w. 4). 

Na postawionych kamieniach mają zostać zapisane słowa tory. W Deu-
teronomium Mojżesz nieustannie naucza prawa, które będzie obowiązy-
wało właśnie w ziemi, którą Izraelici idą posiąść i którą daje im Jhwh. Sta-
wiane wielkie kamienne stele mają niewątpliwie związek z wzięciem kraju 
w posiadanie i ogłoszeniem praw w tej ziemi obowiązujących251, chociaż 
trudno miejsce stawianych obiektów nazwać granicznym – Ebal stanowi 
jedno z wysokich wzniesień w centralnym masywie późniejszej Samarii. 
Od momentu przejścia Jordanu Izraelici musieli przebyć jeszcze drogę oko-
ło dwóch-trzech dni, aby dojść do Ebal. Niemniej jednak było to miejsce 
wyeksponowane – góra, co wiąże się z kultycznym charakterem stawianego 
obiektu i odprawianego rytuału. Tutaj złożone zostają ofiary i recytowane 
są błogosławieństwa i przekleństwa (27,5-7.12-13). 

Joachim Schaper podkreśla, że objawienie w formie tekstu odgrywa 
istotną rolę przy podboju Kanaanu. To ono staje się środkiem demonstracji 
roszczeń do tej ziemi. Po wejściu do ziemi, w celu jej zajęcia, Izraelici 
symbolicznie dokonują aktu przejęcia ziemi – przy pomocy pisemnej pre-
zentacji-przedstawienia tory na najbliższej najwyższej górze252 .

249 Jak w przypadku kudurrū króla Marduk-applaiddina II z VII w. (ok. półmetrowej wyso-
kości obelisk z ciemnego marmuru znajduje się w Berlinie w Vorderasiatisches Museum). 
Innym przykładem może być kudurrū króla o imieniu Marduk-zakir-shumi I z IX w. (obec-
nie w Paryżu, w Louvre Museum); por. E. asCalone, Mesopotamia. Assyrians, Sumerians, 
Babylonians, s. 331 i s. 89.
250 E . lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 246, 250.
251 Prawo ma obowiązywać w ziemi nadanej przez Jhwh; por. Pwt 5,31; 6,1; 12,1; 24,4; 
por. 11,8; 11,20-21; 32,46-47.
252 J. sChaPer, Tora als Text im Deuteronomium, s. 58.
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Nakaz Mojżesza dotyczący zapisu tory na wielkich kamieniach na górze 
Ebal przedstawiony jest w Deuteronomium w bezpośrednim sąsiedztwie 
ogłaszanego przymierza. Sama „Księga” tory identyfikowana jest później 
także jako księga przymierza (por. 2Krl 23,2). Rytuał odprawiany przez 
Jozuego na górze Ebla i Garizim nie mówi nic o przymierzu, ale recytacja 
przekleństw i błogosławieństw oraz odczytywanie tory mogą sugerować, 
że chodzi o przymierze (odnawiane w związku z zajęciem ziemi?). Dla-
tego trzeba przywołać jeszcze jedną potencjalną możliwość identyfikacji 
analizowanych kamieni z monumentalnym świadectwem traktatu przymie-
rza, zwłaszcza że w Biblii znajdują się także inne odwołania do stawianych 
kamieni-steli w związku z zawieranym przymierzem (por. Rdz 31,48.52 
– stela graniczna?; Wj 24,4; Joz 24,27; Iz 19,19-20)253 . 

Na starożytnym Bliskim Wschodzie znane są takie kamienne inskrypcje 
traktatów, zachowały się pojedyncze przykłady z okresu starobabilońskie-
go i średniobabilońskiego254, sporo monumentalnych traktatów hetyckich 
(XIV–XIII w.; zachowane często w formie kopi na glinianych tabliczka-
ch)255. Traktaty hetyckie zawierają rozbudowane zapisy poruszające cały 
szereg regulowanych kwestii, także o charakterze polityczno-prawnym, jak 
zmiany granic, wymiana uciekinierów256 . 

Najciekawszy przykład z biblijnego punktu widzenia pochodzi z Sefire, 
wioski na południowy wschód od Aleppo. Są to fragmenty trzech stel z za-
pisem traktatów, zapisane staroaramejskim pismem, datowane na połowę 
VIII w. (dokładniej sprzed 740 r., kiedy to Tiglat-Pileser III podbił Arpad, 

253 D.J. mCCarthy, Treaty and Covenant, s. 196-197.
254 R.S. hess, Abbael’s gift of Alalakh (2.127), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The 
Context of Scripture. Vol. 2., s. 329; R.S. hess, The agreement between Ir-Addu and 
Niqmepa (2.128), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 2., 
s. 329-331; R.S. hess, The agreement between Pillia and Idrimi (2.129), w: W.W. hallo,  
K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 2., s. 331-332.
255 I . sinGer, Treaty between Hatti and Amurru (2.17), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), 
The Context of Scripture. Vol. 2., s. 93; I. sinGer, Treaty between Šuppiluliuma and Aziru 
(2.17A), s. 93-95; I. sinGer, Treaty between Muršili and Duppi-Tešub (2.17B), w: W.W. 
hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 2., s. 96-98; I. sinGer, Treaty 
between Tudh aliya and Šaušgamuwa (2.17C), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The 
Context of Scripture. Vol. 2., s. 98-100; I. sinGer, The treaty of Tudhaliya IV with Kurunta 
of Tarh untašša (2.18), w: W.W. hallo, K .L . younger (ed.), The Context of Scripture . Vol. 
2., s. 100-106.
256 Np. znaleziony na tabliczce z brązu: Traktat między Tudhaliyą IV a Kuruntą 
z Tarh untašša. Kończy się on informacją o sporządzeniu go w siedmiu kopiach, z których 
pojedyncze znajdują się w różnych świątyniach, oraz po jednej przechowują strony zawie-
rające przymierze; por. Singer, The treaty of Tudhaliya IV with Kurunta of Tarh untašša 
(2.18), s. 100-106.
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czyniąc go częścią imperium asyryjskiego). Pierwszy z trzech traktatów (za-
pisany na steli posiadającej trzy powierzchnie zapisu) nazywany jest „trak-
tatem bogów”! Joseph A. Fitzmyer, autor przekładu i opracowania, wpro-
wadza nawet swój nagłówek (od tłumacza) do fragmentu tekstu: „sakralny 
charakter traktatu”. Trzeba jednak wyjaśnić kontekst takiego rozumienia 
dokumentu. Przymierze zawierane jest zasadniczo pomiędzy dwoma króla-
mi – Bar-gayahem królem KTK (niezidentyfikowana nazwa) a Matielem 
królem Arpadu – ale traktat rozciągnięty jest także na ich synów, wnuków, 
którzy nastaną na tronie. Przymierze obejmuje także panów – zapewne no-
tabli obu miast, rozciąga się na lud, na miasta, aż w końcu na bogów obu 
miast! Tekst inskrypcji wymienia po kolei, iż jest to traktat syna króla z sy-
nem drugiego króla; traktat miasta z drugim miastem; traktat bogów miasta 
z bogami drugiego miasta. „To jest traktat bogów, który bogowie zawierają 
[…] Wszyscy bogowie niech strzegą tego traktatu. Niech żadne słowo tej 
inskrypcji nie będzie milczące, [ale niech będzie słyszane z]…” – wśród 
wymienianych dalej miejsc znajdują się Liban i Damaszek257 .

Inskrypcja jest niezwykła dlatego, że stanowi przykład zapisanego na 
kamiennej płycie traktatu przymierza, z terenów „biblijnych”, czasów „bi-
blijnych” (VIII w.), zapisanego już pismem alfabetycznym. Dodatkowo 
tekst tak wyeksponowanego traktatu ukazuje bogów jako zaangażowanych 
w przymierze w stopniu większym niż wskazywałby na to status świadków 
i gwarantów – bogowie są stronami przymierza! Ponadto sama stela wska-
zuje na cel takiej monumentalnej inskrypcji – jej słowa „ma być słychać” 
w całej okolicy i regionie!

Kamienne obiekty stawiane z polecenia Mojżesza przez Jozuego na 
górze Ebal nie stanowiły dokładnego odzwierciedlenia ani monumentu 
z „kodeksem” na wzór starobabilońskiej steli Hammurabiego, ani kamie-
ni granicznych na wzór kasyckich kudurrū. Można jednak powiedzieć, że 
do pewnego stopnia łączą one cechy różnych zapisów monumentalnych –  
steli ze zbiorem praw, steli z traktatem przymierza i słupów limitycznych. 
Niewątpliwie bowiem czerpały z kulturowego wzoru wznoszonych monu-
mentów ku czci bogów i królów, obwieszczających sprawiedliwe wyroki 
sądowe i edykty (por. Prawa Hammurabiego, ustanawiającego sprawiedli-
wość, stojącego przed Szamaszem), oddające chwałę bogom i świadczące 
o prawie własności z nadania królewskiego (kudurrū), „ogłaszające” przy-
mierza i ich zobowiązania. 

257 Traktat między Bar-Ga’yahem, królem KTK a Matielem królem Arpadu; por. J.A. 
Fitzmyer, The inscription of Bar-Gayah and Matiel from Sefire (2.82), w: W.W. Hallo, 
K.L. Younger (ed.), The Context of Scripture. Vol. 2., s. 213-216.
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Kamienne obiekty na górze Ebal ogłaszały torę Jhwh obowiązującą 
w tej ziemi i być może także przymierze izraelskiego narodu z samym Bo-
giem Jhwh. Ogłaszając torę dla tej ziemi – poprzez sam ten fakt ogłaszały 
prawo do jej własności – oznajmiały przynależność ziemi do Boga Jhwh 
oraz do Izraela – z nadania Bożego. Były świadectwem wyeksponowanym 
i widocznym z daleka, które nie mogło „nie mówić”, którego słowa „sły-
szeli” wszyscy w tej okolicy i regionie.

3.5. konkluzja

Deteronomiczne prawo króla współgra z koncepcjami władzy królew-
skiej oraz wynikającymi z niej obowiązkami i odpowiedzialnością władcy 
za państwo na starożytnym Bliskim Wschodzie. Stanie na straży Bożego 
porządku i przywracanie sprawiedliwości poprzez królewskie dekrety oraz 
sprawowanie sądów, odpowiada roli króla w historii deuteronomistycznej. 

Określona w Deuteronomium relacja między władcą a poddanymi bli-
ska jest koncepcji babilońskiej, reprezentowanej przez późny tekst instruk-
cji kultycznych, kładących nacisk także na traktowanie obywateli przez 
władcę. 

Idea zapisanego prawa-nauki, jako formy objawienia, zostaje w Deu-
teronomium powiązana z koncepcją urzędu króla. Integralnym elementem 
wymagań stawianych w Deuteronomium wobec władcy jest studiowanie 
sefer ha-tora, co ukazuje go w późnej powygnaniowej roli uczonego zgłę-
biającego torę i inne pisma. 

Zapisany prawny zbiór deuteronomiczny, zgodnie z charakterystyką sta-
rożytnych „kodeksów”, dokonaną przez R. Westbrooka, stanowi kolekcję 
praw zawierającą świadectwa bardzo konserwatywnych tradycji, sięgają-
cych tysiące lat, opartych na starożytnych regułach (chociaż przeformu- 
łowywanych). Nie obejmuje ona wszystkich dziedzin stosowanego pra-
wa, początkowo nie ma też praktycznego znaczenia dla instytucji sądu – 
słowo spisane miało charakter pomocniczy względem mówionego, także 
w praktyce prawnej. Zbiór praw zawarty w „kodeksie” deuteronomicznym  
pierwotnie nie stanowił też legislacji – chociaż późniejszy kontekst narra-
cyjny w takim świetle je ukazuje. Co warto podkreślić, zapisane tradycje 
prawne nie stanowią neutralnego zapisu, ale wyrażają przyjęte ideały spra-
wiedliwości258 . 

258 Por . R . westBrook, Studies in Biblical and Cuneiform Law, s. 4-5, 7.
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Kopiowane przez pisarzy zbiory zawierały stare prawa zwyczajowe 
i nowe kazusy, a także dekrety, instrukcje kultyczne. Te „naukowe” kom-
pozycje prawne zawierały różne elementy porządku ustanowionego przez 
Boga i objawianego Izraelowi. Od VII w. stopniowo rozumiane były jako 
szczególny rodzaj Bożej woli – wyrażonej w formie przykazań, wyroków 
i ustaw – z którymi wiąże się nakaz przestrzegania. Nakaz ten odwołuje się 
do objawienia oraz opiera się na zapisie, który podkreślał jego charakter 
wiążący. 

Tak rozumiana, zapisana Boża wola nie wyrażała się jedynie w zbio-
rze praw, ale także szeroko rozumianych instrukcji. Boża tora osadzona 
w pisem nym kontekście narracyjnym i retorycznym, jako oryginalna piś- 
mienna kompozycja – stała się najpełniejszym wyrazem Bożego objawie-
nia. Zarazem „legislacja objawiona przez Boga – była prawnym novum 
w literaturze Bliskiego Wschodu”259 . 

Kamienne tablice, drewniana skrzynia czy kamienne ortostaty z in-
skrypcjami doskonale wpisują się w kontekst kulturowy funkcjonowania 
zapisów kultycznych, prawnych i innego rodzaju na starożytnym Bliskim 
Wschodzie. Nie wszystkie szczegóły ich zastosowania w przypadku tra-
dycji biblijnej są czytelne, ale na pewno formy te podkreślają znaczenie 
owych zapisów w przestrzeni społecznej. Słowa, które zostały publicznie 
zapisane, słowa wyeksponowane na monumentalnej inskrypcji (na górze 
Garizim) są słowami, które oddziaływają – nawiązując do formuł wyra-
żonych na VIII-wiecznej steli z okolic Aleppo – „nie milczą”, ale dają się 
słyszeć. 

259 J. staCkert, Rewriting the Tora, s. 222.



4. przyczynki do analizy procesu  
kształtowania deuteronomium  
jako kompozycji piśmiennej –  
nowa Kompositionsgeschichte 

Proces kształtowania Deuteronomium jest przedmiotem bardzo wielu 
opracowań. Celem tego opracowania nie będzie jednak jeszcze jedna pró-
ba stworzenia hipotezy ukazującej jak ten proces został ostatecznie zreali-
zowany ani kto (jaka szkoła) wpłynął najpełniej na ostateczny kształt, na 
końcową redakcję tekstu. Temat zostanie podjęty pod nieco innym kątem. 
Kluczowym będzie pytanie: na ile poznane realia starożytnego piśmiennic-
twa i jego naturalnego kontekstu kulturowego rzucają światło na kwestie 
procesu kształtowania tekstu Deuteronomium.

W pierwszym podpunkcie powrócę do zagadnień związanych z literac-
kimi cechami tekstu, jego struktury i elementów warsztatu piśmiennego 
(por. Cz. II. 4.4.-5.), aby zapytać, jakiego rodzaju proces opracowywania 
one zdradzają. W drugim – uwaga zostanie skupiona na deuteronomicznym 
zbiorze prawnym jako swoistym „zaczynie” kształtowania się tekstu Deu-
teronomium. Trzeci podpunkt będzie spojrzeniem na etapy kształtowania 
starożytnego eposu literackiego Gilgamesz, a jego celem będzie pytanie 
o analogiczne procesy opracowania w przypadku Księgi Powtórzonego 
Prawa. Kolejne dwa podpunkty będą traktowały o metodzie badań nad li-
terackim procesem rozwoju biblijnej księgi jako piśmiennej kompozycji 
i zastosowaniu tej metody do tekstu Deuteronomium. 

Rozdział ten nie ma na celu wyczerpania problemu, ale raczej sformuło-
wanie przyczynków do nowych, w badanej kwestii, poszukiwań. 
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4.1. elementy warsztatu literackiego a proces kształtowania tekstu

Struktura literacka Deuteronomium była już przedmiotem analizy. Tym 
razem przedmiotem uwagi będą elementy opracowania kształtujące struk-
turę. Celem będzie odpowiedź na pytanie o proces literacki, o jakim te ele-
menty świadczą. 

Podstawowym środkiem organizacji większej kompozycji, zwłaszcza 
takiej, w której wykorzystano odrębne materiały, są formuły wprowadzają-
ce i podsumowujące, które otaczają jednostki tekstu. 

W Deuteronomium można dostrzec wiele formuł wprowadzających. 
Wprowadzenia do mów są bardzo liczne: 1,5; 4,1.44; 5,1; 6,1; 10,12; 
12,1; 27,1.9.11; 29,1; 31,1.9n.24n.30; 32,44.45; 33,2 (por. w. 7.8.12. 
13.18.20.22.23.24)260 .

Eckart Otto pisze o systemie nagłówków, nad-pisów i pod-pisów, czyli 
formuł otwierających i zamykających jednostki tekstu (1,1-5; 4,44–5,1aα; 
28,69–29,1a; 33,1-2aα)261. Wskazują one na redakcyjne interpolacje (31–32). 
Niektóre mają charakter powtórzeń wznawiających 31,9.24; 31,30; 32,44. 
Czasem nagłówki wiążą się ze zmianą mówcy (por. 27,1.9.11; 31,14.24)262 .

Formuły sumaryczne (o charakterze podsumowania), stwierdzające fakt 
zawarcia przymierza, znajdują się pod kolejnymi jednostkami kompozy-
cyjnymi tekstu: na zakończenie „kodeksu” deuteronomicznego (26,16- 
-19); na uzasadnienie rytuału na górze Ebal (27,9); na zakończenie zbioru 
przekleństw (28,69). Widać w nich wyraźny cel opracowania, włączenia 
jednostek lub przypisania do tematu przymierza. Termin przymierze tyrb 
występuje w mowach okalających „kodeks” (tj. 4–11 oraz 26,15–30,20) 
oraz Epilogu 1 (rozdz. 31; por. Tabela 10.). 

Jack R. Lundbom pisze o inkluzjach i innych środkach tworzących ramę 
lub kształtujących szkielet tekstu263. Wskazuje też, w jaki sposób zostały 
dołączone początkowe rozdziały, o odmiennym słownictwie, do głównej 
części tekstu. Pisarz poprzez formułę wprowadzającą (1,1-5) nawiązał do 
tekstu (4,44-49), do którego dołączał nowy blok (1–3). Obydwa fragmen-

260 Por. N. lohfink, Zur Fabel des Deuteronomiums, w: N. lohfink, Studien zum Deutero-
nomium und zur deuteronomistischen Literatur, Bd. IV (SBAB 31), Stuttgart 2000, s. 249; 
D .T . olson, Deuteronomy and the Death of Moses, Minneapolis 1994, s. 3.
261 E . otto, Rechtshermeneutik im Pentateuch, w: E. otto, Die Tora Studien zum Penta-
teuch. Gesammelte Schriften (BZAR 9), Wiesbaden 2009 s. 497. 
262 J.A. thomPson, Deuteronomy, s. 23.
263 J.R. lundBoM, The Inclusio and Other Framing Devices in Deuteronomy I-XXVIII, VT 
46(1996), s. 296-315.
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ty, z których pierwszy jest wprowadzający, a drugi łączący, poruszają te 
same motywy: oto Mojżesz daje-naucza prawa, dzieje się to za Jordanem, 
a kontekstem jest fakt pokonania Sichona, króla Amorytów, który mieszkał 
w Cheszbonie oraz Oga, króla Baszanu264 . 

Norbert Lohfink zwrócił uwagę na inny element (26,17-19), łączący jed-
nostki kompozycji, dzięki któremu zbiór prawny powiązany został z przy-
mierzem moabskim265 .

Formuły, na ogół łączące jednostki tekstu, sprawiają również kłopoty 
i budzą pytania. N. Lohfink zauważył, że teksty dotyczące śmierci Mojżesza 
(32,48-52; 34) oraz rozdz. 27 nie zostały objęte systemem nagłówków266 . 
Egzegeci dostrzegają też problem zbyt wielu nagłówków, które niekiedy 
wydają się przerywać wątek. Próbują zatem odróżnić i wskazać te starsze 
i te wprowadzone później267 . 

Istnienie wielu takich formuł, o charakterze wprowadzenia, zamknięcia 
albo wznowienia narracji lub mowy, nie rozwiązuje wszystkich problemów 
struktury tekstu i procesu kompozycji Księgi Powtórzonego Prawa. Para-
doksalnie okazuje się, że czasem formuły dezorientują. Są takie miejsca 
w tekście, gdzie określenie granicy jednostki strukturalnej sprawia szcze-
gólne trudności. Jest tak w przypadku pierwszego bloku mów Mojżesza 
(1–11). Egzegeci dzielą tekst (jak to już ukazano przy okazji określania 
struktury) w różny sposób, opierając się na odmiennych kryteriach268:

1–4; 5–11 (J. Blenkinsopp, G. Braulik, P. Craige – wydziela też 
1,1-5)

1,1–4,40; 4,41–11 (M. Laconi; S. łach; R. Nelson; N. Lohfink269)

264 Tamże, s. 303-306.
265 N. lohfink, Das Deuteronomium, s. 16.
266 Tamże.
267 Por. J.A. thomPson, Deuteronomy, s. 23
268 J. BlenkinsoPP, Deuteronomy, s. 95-96; G. Braulik, Deuteronomium 1 – 16, 17, s 7; 
P.C. CraiGie, The Book of Deuteronomy, s. 23-24; M. laConi, Deuteronomio, s. 239-242; 
A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 108; D.L. Christensen, Deuteronomy 1–21,9; M. wein-
feld, Deuteronomy 1—11, s. 9-13; S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 372; A. Phil-
liPs, Deuteronomy, s. 1; D.R. BratCher, Księga Powtórzonego Prawa, w: P.J. aChteme-
ier (red.), Encyklopedia Biblijna, Warszawa 1999, s. 614; T. veijola, Das 5. Buch Moses. 
Deuteronomim (ATD 8.1), Goettingen 2004, s. 7, 122; W. BrueggeMann, Deuteronomy,  
s. 7; I. Cairns, Word and presence, s. V; R. nelson, Deuteronomy, s. V; E. nielsen, Deu-
teronomium, s. 2; D.T. olson, Deuteronomy and the Death of Moses, s. VII; J. thomPson, 
Deuteronomy, s. 14; R. o’dowd, The Wisdom of Torah, s. V.
269 Por. N. lohfink, Verkuendigung des Hauptgebots in der Juengsten Schicht des Deute-
ronomiums (Dt 4,1-40), w: N. lohfink, Studien zum Deuteronomium und zur deuteronomi-
stischen Literatur, Bd. I (SBAB 8), Stuttgart 1990, s. 167-192.
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 (M. Weinfeld, E. Nielsen, D. Olson; J. Thompson – wydzie-
lają w ramach schematu struktury osobno 4,41-43)

1,1–4,43; 4,44–11 (A.D.H. Mayes; T. Veijola; A. Phillips; D. Bratcher; 
W. Brueggemann; I. Cairns)

1–3; 4–11 (D. Christensen; R. O’Dowd). 

Podstawą tych rozbieżności jest kilka czynników struktury: 

 – różnice tematyczne i językowe jednostek (dot. rozdz. 1–3)270; 
 – formuły rozpoczynające (por. 1,1-5; 5,1) lub podsumowujące (por. 

4,39-40), jakie ukazują wielokrotne działania o charakterze „redak-
torskim”, a których celem było połączenie tradycji odrębnych języ-
kowo. Stąd rozdz. 1–3, które są obce językowo względem dalszej 
części, otrzymały ciąg dalszy poprzez sentencję, o charakterze łączą-
cym (4,1; por. 4,44-46a), którą można interpretować zarówno jako 
kończącą, jak i jako rozpoczynającą.

 – powtarzające się elementy kompozycyjne sugerujące połączenie róż-
nych kompozycji (np. M. Weinfeld wskazuje nie tylko dwie intro-
dukcje (por. 1,1–4,40; 4,44–11,32), ale także dwa rodzaje błogosła-
wieństw i przekleństw: 27,11-13 z 28,3-7.16-19 oraz 28,20-68271).

Próby określenia całej kompozycji Deuteronomium w oparciu o sys-
tem formuł podejmowało wielu biblistów. Dennis T. Olson zwrócił uwagę 
na pięć spośród nagłówków, które – według niego – w sposób szczególny 
odnoszą się do struktury tekstu: To są słowa (1,1); To jest tora (4,44); To 
jest przykazanie – ustawy i wyroki (6,1); To są słowa przymierza (29,1); To 
jest błogosławieństwo (33,1). Jako drugi czynnik struktury traktuje temat 
śmierci Mojżesza, który nazywa „powracającym”. W oparciu o te dwa fak-
tory buduje strukturę odmienną od innych272 . 

Norbert Lohfink zwraca uwagę na dwie identyczne formuły użyte 
w funkcji otwierającej jednostkę tekstu. Informują one o zwołanym zgro-
madzeniu ludu: Mojżesz zawołał wszystkich Izraelitów i powiedział do nich 
~hla rmayw larXy-lk-la hXm arqyw 5,1 = 29,1). Na tej podstawie N. Loh-
fink wydzielił dwa wielkie bloki kompozycyjne obejmujące większą część 

270 N. Lohfink ocenia, że rozdz. 1–3 jest napisany prozą, gdy tymczasem rozdz. 4 ma cha-4 ma cha-
rakter poetycki; por. N. lohfink, Das Deuteronomium, s. 15-24.
271 M. weinfeld, Deuteronomy 1—11, s. 13.
272 1—4: Past story; 5: Torah is the nutshell; 6—28: Law for the present; 29—32: New 
covenant for the future; 33—34: Blessing for future generations; D.T. olson, Deuteronomy 
and the Death of Moses, s. 14-22.
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Deuteronomium: 5,1–28,68 i 29,1–31,8. Ponadto, według tego samego klu-
cza, próbował określić pozostałe jednostki tekstu – również jako „zgroma-
dzenia”, czy to ludu, czy lewitów (por. 1,6–4,40; 31,24n; 31,30n por. 28; 
32,44-47; 33) – jednak widać że jest to działanie trochę „na siłę”273. Wy-
różniona na początku formuła, otwiera za każdym z dwóch razów, większą 
jednostkę związaną z nauczaniem, a słowa o zwołaniu podkreślają wagę tej 
nauki. Za pierwszym razem jest to blok nauk dotyczących prawa (5–11), 
który poprzedza „kodeks”. Drugi blok wprowadzony formułą o zgroma-
dzeniu (29–30) obejmuje nauki o wierności zawartemu przymierzu, jego 
skutkach, spełnieniu się przekleństwa (podbój i rozproszenie) i błogosła-
wieństwa (nawrócenie i powrót, odnowa). Podobny fenomen dotyczy tema-
tu fundamentalnego wyboru między dobrem a złem, błogosławieństwem 
i przekleństwem. Passusy przywołujące ten temat znajdują się pod koniec 
rozdziałów 11. i 30., a zatem zamykają bloki nauk 5–11 i 29–30. 

Myli się jednak ten, kto sądzi, że takie wydzielenie jednostek prowadzi 
do precyzyjnego określenia jednolitej struktury tekstu Deuteronomium i po-
znania procesu opracowywania tekstu. Fenomen tego tekstu polega na tym, 
że chociaż są w nim różnego rodzaju powtórzone zwroty, motywy i frag-
menty, które wydają się wskazywać ważną więź struktury, to jednak próba 
zebrania, zsumowania tych dostrzeżonych związków nie prowadzi do okre-
ślenia jednej jednolitej struktury. Tekst bardziej przypomina powierzchnię 
obrazu, którą wypracowało wiele pociągnięć pędzla274, niż precyzyjną sieć 
o jasno określonych, koniecznych połączeniach. Gerhard von Rad określił 
powtarzane wysiłki, aby rozwikłać strukturę oryginalnego Deuteronomium 
na drodze analizy literackiej pościgiem za widmem275 .

Obecność tak wielu formuł wprowadzających i sumariuszy świadczy 
o intensywności prac nad tekstem. Ale pisarze mieli tendencję, aby raczej 
dodawać niż redukować i upraszczać, stąd przeładowanie i jakby „przecią-
żenie” tekstu, który nosi ślady wielu opracowań. 

Fenomenowi tekstu Deuteronomium i wynikających stąd problemów 
z określeniem szczegółów kompozycji odpowiada „fenomen” komentarza 

273 Por. N. lohfink, Zur Fabel des Deuteronomiums, s. 249-250.
274 Metafora obrazu wiąże się w licznymi posunięciami pędzla, w różnych kierunkach, 
kolorach, czasem pojedynczych, czasem wielokrotnych, czasem pędzel dłużej eksponuje 
jakąś plamę, czasem wizerunek tworzy wiele nałożonych posunięć. Wiele ruchów pędzla 
powoduje zapełnienie przestrzeni obrazu, ale można w nich wyróżnić te bardziej rozpro-
szone, jakby mimowolne, tworzące mniej określone tło, oraz te precyzyjnie skupione na 
wyrazistym kształcie, jednym, drugim, następnym, które z kolei tworzą kompozycję zależ-
nych w ramach obrazu postaci i przedmiotów. 
275 G. von rad, Deuteronomy, w: InterprDict, vol. 1, s. 832.
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Duane Christensena do Księgi Powtórzonego Prawa, w którym proponuje 
od nierzadko do poszczególnych (mniejszych) jednostek tekstu po kilka (!) 
różnych struktur (opartych na modelach koncentrycznych i powtórzenio-
wych) uwydatniających pojedyncze związki. Oddaje to kapitalnie złożo-
ność i pewne zwielokrotnienie związków tekstu276 .

Istnieje wiele opracowań dotyczących struktury tekstu Deuteronomium, 
jak to już zostało przedstawione w drugiej części pracy. Bibliści posługu-
ją się bardzo różnymi wyznacznikami, określając jednostki kompozycyjne 
oraz ich wewnętrzne związki: 

 – wprowadzenia (nagłówki) i podsumowania (j.w.),
 – inkluzje (które D. Christensen określa jako „paralelizm na dys- 

tans”277),
 – mowa zależna278, 
 – Boża mowa279, 
 – relacje między prawami a narracją280, 
 – relacje między prozą a poezją281, 
 – fabuła282, 
 – typologia historyczna283,
 – skomplikowane związki logotechniczne, oparte na symbolice liczb284,
 – zmienność liczby pojedynczej i mnogiej adresata285 .

276 D .L . Christensen, Deuteronomy 21:10–34:12 (WBC 6B), Dallas 2002.
277 D .L . Christensen, Prose and Poetry in the Bible, s. 186.
278 R . polzin, Reporting Speech in the Book of Deuteronomy. Toward a Compositional 
Analysis of the Deuteronomic History, w: B. halPern, J.D. levenson (ed.), Traditions in 
Transformation. Turning Points in Biblical Faith, Winona Lake, Indiana 1981, s. 193-212.
279 C.J. laBuschagne, Divine Speech in Deuteronomy, w: N. lohfink (ed.), Das Deuterono-
mium: Entstehung, Gestalt und Botschaft, Leuven 1985, s. 111-126.
280 B.S. jaCkson, A New Study of Law and Narrative in the Hebrew Bible, ZAR 10(2004), 
s. 329-338; C. CarmiChael, Law and Narrative in the Pentateuch, w: L. perdue (ed.), The 
Blackwell Companion to the Hebrew Bible, s. 321-334.
281 C. sChedl, Prosa und Dichtung in der Bibel. Logotechnische Analyse von Dtn 1,9-18, 
ZAW 98(1986), s. 271-275; Teksty poetyckie w Biblii nie występują jedynie w księgach 
traktowanych jako poetyckie, lecz również w tych, którym przypisuje się charakter narra-
cyjny i retoryczny. N. Lohfink uważa np., że rozdz. 4 Deuteronomium ma charakter poetyc-
ki; por. N. lohfink, Das Deuteronomium, s. 16.
282 N. lohfink, Zur Fabel des Deuteronomiums, s. 65-78.
283 N. lohfink, Geschichtstypologisch orientierte Textstrukturen in den Buechern Deute-
ronomium und Josua, w: M. vervenne, J. lust (red.), Deuteronomy and Deuteronomic 
Literature. Festschrift C.H.W. Brekelmans, Leuven 1997, s. 133-160.
284 C.J. laBuschagne, Some significant Composition Techniques in Deuteronomy, w: H.L.J. 
Vanstiphout, K . jonGelinG, F . leeMhuis (ed.), Scripta Signa Vocis, s. 121-132.
285 C. steuernagel, Der Rahmen des Deuteronomiums. Literarkritische Untersuchungen 
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Przeprowadzane analizy z jednej strony wyjaśniają pewne aspekty 
warsztatu pisarskiego, z drugiej zaś wskazują na czynniki struktury, jed-
nak nie odkrywają wszystkich tajemnic tekstu, mało tego, nierzadko trudno 
je spójnie połączyć. Z jednej strony, potwierdzają one ogólny zarys kom-
pozycji bazujący na schematach „kodeksu”, traktatu oraz mów. Z drugiej 
jednak strony, w efekcie tych wszystkich analiz, rośnie poczucie pewnej 
„niedookreśloności” w tekście, jakiegoś „nieuporządkowania”, którego nie 
rozwiązują do końca przyjmowane struktury i stojące za nimi argumenty. 

Specyfika ukazana na poziomie struktury tekstu wydaje się odpowiadać 
także poziomowi treści Deuteronomium. Pierwsze spostrzeżenia dotyczące 
przekazu Deuteronomium prowadzą do wniosku, że z racji ogromnego bo-
gactwa tematów, jest to jedna z bardziej interesujących ksiąg biblijnych286 . 
Stanisław Wypych nazwał ją zbiorem tradycji starotestamentalnych287. Jest 
to uwaga, która odniesiona do warsztatu pisarskiego i do procesu kształto-
wania tekstu, daje do myślenia. Jakie mogą być dzieje księgi, która zawiera 
dużą część tradycji starotestamentalnych? 

Złożoność Deuteronomium – na poziomie przekazu treści, idei, zagad-
nień, tematów – polega na wyrażaniu ich w różnej formie i na różnych 
poziomach organizacji tekstu. Temat reprezentowany jest przez wątki, mo-
tywy albo formuły rozlokowane w różnych partiach tekstu, ale także na 
poziomie dynamicznych relacji pomiędzy elementami struktury. Toteż wy-
różnienie perykopy i jej egzegeza nie jest metodą wystarczającą. Z drugiej 
strony poszczególne jednostki tekstu okazują się zawierać wiele odniesień 
do różnych tematów. 

Biorąc pod uwagę na przykład temat przymierza, można dostrzec, że wy-
stępuje on na różnych poziomach tekstu. Najpierw trzeba wskazać strukturę 
całości Księgi Powtórzonego Prawa, która zawiera elementy traktatu (jak 
choćby zbiór błogosławieństw i przekleństw na wzór bliskowschodnich do-
kumentów przymierzy288). Następnie można zauważyć zawarty w „kodek-

ueber seine Zusammensetzung und Entstehung, Halle 1894; W. staerk, Das Deuteronomi-
um – Sein Inhalt und seine literarische Form. Eine kritische Studie, Leipzig 1894; N. loh-
fink, Das Hauptgebot, s. 239-258; M. weinfeld, Deuteronomy, Book of, w: ABD, vol. 2,  
s. 174; t.a. lenchak, „Choose Life!” A Rhetorical-Critical Investigation of Deuteronomy 
28, 69–30,20 (AnBib 129), Roma 1993, s. 16; R. nelson, Deuteronomy, s. 5-6.
286 J. Blenkinsopp określił nawet Deuteronomium jako najbardziej teologiczna księga 
w Starym Testamencie; J. BlenkinsoPP, Deuteronomy, s. 95.
287 S. wyPyCh, Pięcioksiąg, s. 175.
288 Por . A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 348; D.J. mCCarthy, Treaty and Covenant, s. 84-
-85, 172-187; F.C. fenshaM, Malediction and Benediction in Ancient Near Eastern Vas-
sal Treaties and the Old Testament, w: D.L. Christensen (ed.), A Song of Power and the 
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sie” obowiązek lojalności, wraz z rozbudowanym ostrzeżeniem przed moż-
liwymi pokusami nielojalności. Został on wyrażony w formie i motywach, 
które nawiązują do bliskowschodnich traktatów przymierza (przypadek 
proroka, brata, przyjaciela, namawiających do służby obcym bogom; por. 
Pwt 13)289. Temat przymierza obecny jest najwyraźniej i wprost w narra-
cjach o wydarzeniach związanych z objawieniem na Horebie (por. 4,10-23; 
5,1-22; 9,8-10; por. 1,2.6.19; 18,16). Poza przymierzem na Horebie, w kil-
ku miejscach tekstu znajduje się nawiązanie do tak zwanego przymierza 
obietnicy, sięgającego patriarchów, dla którego przymierze na Horebie staje 
się dopełnieniem (por. 1,10-11; 5,2-4; 27,3; 28,3). W zakończeniu 28. roz-
działu (z przekleństwami) znajduje się zaskakujące summarium informują-
ce, iż jest to już kolejne przymierze – po przymierzu na Horebie (które to 
stwierdzenie jest osobno dyskutowane przez biblistów jako tzw. przymie-
rze moabskie290). W końcu okazuje się, że w księdze występuje powtarzany 
„cyklicznie”, w ramach parenetycznych mów obejmujących kompozycję 
(ale nie tylko), nakaz miłości Boga, którego związek z terminologią trakta-
tu wasalskiego przymierza odkryto już dawno291. Przedstawiony przykład 

Power of Song, s. 247-255; M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, 
s. 116-146; S. ParPola, K . watanaBe (ed.), Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths,  
s. XXXV, XVI [z zawartych w opracowaniu traktatów wszystkie posiadają – jako element 
składowy – przekleństwa].
289 Por. Lojalnościowa przysięga zawarta w Traktacie sukcesyjnym Esarhaddona (Esar-
haddon’s Succession Treaty) zawiera wezwania podobnej treści. Kontrahent zobowiązany 
jest zdać relację przyszłemu królowi, księciu Assurbanipalowi, gdyby słyszał jakieś złe lub 
nieprzychylne słowa pod jego adresem. Jako potencjalne osoby wypowiadające złe słowa 
wymienieni są po kolei krewni zarówno króla, jak i kontrahenta: bracia, synowie, córki, 
a w końcu prorok (73-82; 108-122; por. Pwt 13,7.13-14). Podobnie jak w przypadku buntu 
wobec Jhwh (por. Pwt 13,10: „masz go zabić”; por. w. 6), każdy, kto będzie słowem pod-
nosił bunt przeciw Assurbanipalowi, ma być ukarany śmiercią (130-146); por. S. ParPola,  
K . watanaBe (ed.), Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, s. 28-58; E. otto, Das Deu-
teronomium. Politische Theologie; B.M. levinson, „The Right Chorale”, s. 166-196. 
290 Na temat przymierza moabskiego zob. N. lohfink, Moab oder Sichem – wo wurde Dtn 
28 nach der Fabel des Deuteronomiums proklamiert?, w: F. garcía Martínez (ed.), Studies 
in Deuteronomy (VT Suppl. 53), Leiden – New York – Koeln 1994, s. 139-153; A. rofé, 
The Covenant in the Land of Moab (Deuteronomy 28: 69–30: 20). Historico-Literary, Com-Historico-Literary, Com-
parative, and Formcritical Considerations, w: D.L. Christensen (ed.), A Song of Power 
and the Power of Song, s. 269-280; N. lohfink, Der Bundesschluss im Land Moab . Redak-
tionsgeschichtliches zu Dt 28, 69 – 32, 47, w: tenże, Studien zum Deuteronomium und zur 
deuteronomistischen Literatur, Bd. I (SBAB 8), Stuttgart 1990, s. 53-82; A. cholewiński, 
Przymierze w Moabie, RBiL 37(1984), s. 380-386.
291 Na starożytnym Bliskim Wschodzie „Polityczna lojalność była generalnie wyrażona 
terminem «kochać». Stąd król żądający lojalności od swoich poddanych zalecał: «Ko-
chaj mnie, jak kochasz samego siebie». Polityczna lojalność nie tolerowała kompromisu”;  
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przymierza dobrze ilustruje, „w jaki sposób” tematy są wyrażane (docho-
dzą do głosu) w tekście Deuteronomium.

W księdze można odnaleźć motywy i tematy niejako „rozprowadzone” 
w przestrzeni tekstu tak, że powtarzają się, powracają – na przykład motyw 
gniewu Boga i śmierci Mojżesza przed wejściem do ziemi (1,37-39; 3,23-
-28; 31,1-2.7-8; 31,14; 32,48-52; 34,1-9), motyw obrzezania serca (10,16; 
30,6) albo Bożej lekcji dla Izraela w Egipcie i na pustyni (8,2-5; 11,2- 
-7; 29,1-5), na przykład temat fundamentalnego wyboru między dobrem 
i złem, życiem i śmiercią, błogosławieństwem i przekleństwem (11,26-28; 
30,15-20), albo nakaz miłości Jhwh292 (6,5; 10,12; 11,1.13.22; 19,9; 30,16), 
na przykład stwierdzenie faktu zawarcia przymierza 4,13.23; 26,16-18; 
29,8-12, albo na przykład zarys perspektywy niewoli (4,25-31; 29,18– 
30,10.17; 31,16-21.28-30; por. 32,5.15-25). Często też można dostrzec ich 
symetryczne albo chiastyczne293 rozmieszczenie w strukturze całości (np. 
zależności motywów i terminów między rozdz. 4 a rozdz. 29–30)294 lub 
w ramach mniejszej części struktury295, które w pewien sposób „wiążą” 
tekst. Można by było na podstawie tych motywów i tematów określić całą 
sieć kompozycyjnych zależności, ale jednak nie prowadzi to do wyłonienia 
jednej przejrzystej struktury tekstu Deuteronomium. 

Andrew D.H. Mayes, analizując tekst, dochodzi do wniosku, że edycja 
oryginalnego Deuteronomium była raczej procesem, a nie wydarzeniem, 
w związku z czym oddzielanie poszczególnych warstw edycji musi być 
przeprowadzane z rezerwą296 .

Ernest W. Nicholson uważa, że rozwój tekstu Deuteronomium musiał 
być stopniowy i trwać dłuższy czas297. Walter Brueggemann stwierdza, że 

M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 81; zob. W.L. moran, The 
Ancient Near Eastern Background of the Love of God in Deuteronomy, CBQ 25(1963), 
s. 77-87; F.C. fenshaM, Father and Son as Terminology for Treaty and Covenant,  
w: H. GoediCke (ed.), Near eastern studies in honor of William Foxwell Albright, Baltimore 
– London 1971, s. 121-136; R. jasnos, Teologia Prawa, s. 273-277. 
292 Zob. R. jasnos, Teologia Prawa, s. 235-294.
293 R. Nelson wymienia przykłady takich struktur: 5,12-15; 5,27–6,3; 6,10-18; 8,1-19; 9,12-
16; 11,31–12,1; 12,13-19; 29,9-14[10-15]; 30,1-10; 31,9-27; R. nelson, Deuteronomy, s. 3.
294 Zob. t.a. lenchak, „Choose Life!”, s. 114-118.
295 R . o’Connell, Deuteronomy VIII 1-20: Asymmetrical Concentricity and the Rhetoric 
of Providence, VT 40(1990), s. 436-452. tenże, Deuteronomy VII 1-26. Asymmetrical Con-
centricity and the Rhetoric of Conquest, VT 42(1992), s. 248-265. tenże, Deuteronomy IX 
7-X 7, 10-11. Panelled Structure, Double Rehearsal and the Rhetoric of Covenant Rebuke, 
VT 42(1992), s. 492-509. 
296 A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 29.
297 E.W. niCholson, Deuteronomy and Tradition, s. 36. 
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„Deuteronomium jako księga osiągnęła swą finalną formę poprzez długi re-
dakcyjny proces”298. A Richard Nelson pisze o procesie narastania poprzez 
małe kroki albo o licznych mikroredakcjach299 .

Przechodząc do podsumowania, warto odwołać się do słów G. von Rada, 
że „Deuteronomium jest więcej niż składem odrębnych tradycji”300. Tekst 
księgi ukazuje nałożone różne formy współstrukturyzujące zapis. Ale, mi-
mo iż w tekście występuje zwielokrotnienie związków struktury, jednak nie 
zostały one w pełni zintegrowane (przynajmniej według oceny z punktu 
widzenia współczesnej sztuki kompozycji tekstu literackiego). Większa in-
tegracja nastąpiła na poziomie przekazu treści i teologii301 . 

Zdaniem G. von Rada, metoda literackiej krytyki zastosowana do tek-
stu księgi daje ograniczone rezultaty, ponieważ tekst jest bardzo złożony 
i wskazuje nie tyle na strukturę wynikłą z redakcji literackiej, co na „przed-
literacki proces powolnego wzbogacania oryginalnej masy tradycji”302 . 
Gerhard von Rad dostrzegł problem niewystarczalności badania struktu-
ry i redakcji. Intuicja genialnego biblisty minionej ery była celna w od-
niesieniu do powolnego procesu narastania treści Deuteronomium, ale nie 
brał on jeszcze pod uwagę realiów pracy literackiej na starożytnym Bli-
skim Wschodzie. Jednak dzisiaj, z perspektywy rozwijanych studiów nad 
literaturą starożytną Bliskiego Wschodu, można wskazać na jeszcze inny 
czynnik, wcześniej mniej znany i stąd nie brany pod uwagę. Otóż proces 
kształtowania piśmiennego tekstu i proces powstawania literackiej kompo-
zycji był inny. Różnił się znacznie od tego, który zakładała metoda historii 
redakcji Redaktionsgeschichte. Jest to proces który można obrazowo okre-
ślić, używając słów G. von Rada, jako „proces powolnego wzbogacania 
oryginalnej masy tradycji” – należy jednak podkreślić, że chodzi w dużej 
mierze o proces literacki (!). Jest to bowiem zachodzący na piśmie proces 
stopniowego wzbogacania tekstu jako kompozycji literackiej. 

Deuteronomium nie posiada „jednej” i jednolitej struktury, za którą od-
powiada „ostatni redaktor”. Nosi ono ślady długiego i skomplikowanego 
procesu kształtowania tekstu jako kompozycji, w której uczestniczyły róż-

298 W. BrueggeMann, Deuteronomium, s. 18.
299 R . nelson, Deuteronomy, s. 8.
300 „Yet Deuteronomy is more than a repository of separate traditions”; G. von rad, Deu-
teronomy. A Commentary, s. 22.
301 Jak stwierdza R. Nelson, język i teologia Deuteronomium są tak scalone, że wysiłki, aby 
rozróżnić i określić chronologiczne warstwy tekstu, dają mało satysfakcjonujące wyniki;  
R . nelson, Deuteronomy, s. 5.
302 G. von rad, Deuteronomium, w: InterprDict, vol. 1, s. 832.
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ne osoby o wykształceniu pisarskim pozwalającym na twórcze opracowania 
literackie. Księga ta posiada rozciągniętą w czasie i bardziej skomplikowa-
ną historię kształtowania niż zakłada to standardowa procedura badawcza 
przewidziana w ramach metody Redaktionsgeschichte . 

Można jednakże spróbować ustalić, z dużym prawdopodobieństwem, 
kolejność form wpływających na kompozycję literacką tekstu – 1) zbiór 
prawny; 2) traktat przymierza; 3) mowy mądrościowe – zastrzegając zara-
zem, że to oddziaływanie mogło być rozciągnięte w czasie i występować 
równolegle. Chcę przez to powiedzieć, że traktat przymierza mógł inspiro-
wać pisarzy, wpływając na stopniowy dobór elementów tekstu przybliżają-
cych formę Deuteronomium do kształtu traktatu. 

Uzasadniając kolejność wpływów, trzeba wskazać na fakt, że mowy oka-
lające „kodeks” (rozdz. 4–11; 27–30) poruszają temat prawa przy wykorzy-
staniu bogatego słownictwa prawnego, mniej eksploatowanego w samym 
„kodeksie”303. Są zatem (mowy) podporządkowane prawu, z czego wynika, 
że nie mogły poprzedzać istnienia zbioru tradycji prawnej, jako te, które 
wyrażają jego znaczenie, sens i teologię. Jednostki niezależne, ukształto-
wane wcześniej, będą miały odrębną formę (jak „kodeks”), ale ponieważ 
podlegały długo opracowywaniu, otrzymały różne rozwinięcia i uzasadnie-
nia (por. tzw. klauzule motywacyjne o wydźwięku dydaktycznym), a także 
dodatki, jak np. prawo króla (17).

4.2. zbiór prawny jako zaczyn kształtowania piśmiennej kompozycji 
deuteronomium

Większość biblistów zgadza się z tym, że początki Księgi Powtórzone-
go Prawa zawierają się w zbiorze prawnym albo kompozycji obejmującej 
ten zbiór jako swoje jądro304. Celem tego punktu będzie próba nakreślenia 
początków i zarysu procesu kształtowania się deuteronomicznego zbioru 
prawnego, stanowiącego swoisty „zaczyn” całej kompozycji pisarskiej, ja-
ką jest Deuteronomium. 

303 Por . R . jasnos, Teologia Prawa, s. 85-87.
304 Różne są próby określenia pierwotnej wersji Księgi Powtórzonego Prawa, tzw. UrDeu-
teronomium/original Deuteronomy: kodeks z parenetycznym wstępem (A.D.H. mayes, 
Deuteronomy, s. 29); sam kodeks 12,1–26,28 (A. PhilliPs, Deuteronomy, s. 8). Wielu wska-
zuje na tekst, który uważa za pierwszą redakcję Deuteronomium: 4,44–28,68 (M. wein-
feld, Deutronomy 1–11, s. 10); albo 5–28 (S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, s. 58). 
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Podjęte próby odtworzenia historii prawa starohebrajskiego, oparte na 
biblijnej krytyce literackiej, ale bez odniesienia do praw bliskowschodnich, 
nie zdołały wyjaśnić genezy, treści, rozwoju – jak pisze E. Lipiński305 . 

Zbiory praw bliskowschodnich wykazują podobieństwa w kompozycji 
i częściowo w kolejności tematów, co wskazuje na znajomość przez sto-
jących za nimi pisarzy innych „kodeksów”. B.L. Eichler uważa, że pisarz 
pracujący nad Prawami Hammurabiego musiał mieć bezpośredni dostęp do 
Praw Esznunny albo też tradycja szkolna znalazła odzwierciedlenie w oby-
dwu kompozycjach306 .

„Kodeks” deuteronomiczny w swej formie jest także podobny do zbio-
rów mezopotamskich. Zatem wątpliwości i pytania dotyczące zastosowania 
„kodeksu” na starożytnym Bliskim Wschodzie, jego związku z praktyką 
sądowniczą, również dotyczą „kodeksu” deuteronomicznego. Zbiór deu-
teronomiczny zawiera, podobnie jak inne zbiory praw bliskowschodnich, 
także prawa zwyczajowe (por. 14,3.21; 19,14.21; 23,25-26; 24,6; 25,4; por. 
1.2.4.). Najstarsza praktyka prawna musiała opierać się na prawie zwycza-
jowym, jak zauważa Edward Lipiński. To prawo miało charakter religijno- 
-moralny. Powstałe spisane zbiory kształtowały się natomiast w oparciu 
o opisywane precedensy. Zbiór prawny stanowiłoby zatem opracowanie 
bazujące na spisanych i zebranych precedensach, które z kolei opierały się 
na prawie zwyczajowym307 . 

Pierwszym źródłem byłoby zatem prawo zwyczajowe sięgające począt-
ków organizacji społecznej. Czy kazusy „kodeksu” deuteronomicznego 
wywodzą się z prawa zwyczajowego Kanaanu, czy z późniejszego okre-
su królestwa? Trudno przyjąć, aby wszystkie te prawa (zwyczajowe) nieśli  
z sobą wędrowcy z pustyni. Na przykład prawo dotyczące przesuwania gra-
nicy wynika z doświadczania takich manipulacji w trakcie życia osiadłego 
(Przeklęty, kto cofa granicę [ziemi] swojego bliźniego 27,17; por. 19,14). 
Jak zauważa E. Lipiński: „Niektóre części prawne ksiąg biblijnych mo-
gą być starsze od epoki Mojżesza i wywodzić się z kananejskich tradycji 
prawnych, co sugeruje wielkie podobieństwo niektórych przepisów i zasad 
do praw mezopotamskich i hetyckich. Należą one zatem do wspólnej trady-
cji prawnej całego starożytnego Bliskiego Wschodu”308. Być może, obydwa 

305 E . lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 331; zob. F . crueseMann, Die 
Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes, Muenchen 1992. 
306 B. L. eiChler, Examples of Restatement in the Laws of Hammurabi, s. 365-366.
307 Por . E . lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności, s. 32.
308 „Inne części prawne ksiąg biblijnych są późniejsze albo zachowały się w późniejszej 
wersji. Rozróżnienie poszczególnych warstw nastręcza jednak trudności i zawsze pozostaje 
do pewnego stopnia hipotetyczne”; tamże, s. 331-332.
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źródła zostały połączone. Izraelici, zasiedlając tereny Kanaanu, i kierując 
się zarówno zwyczajami swoimi, jak i przyjmując „sprawdzone” zwyczaje 
i „porządek” rdzennych mieszkańców, wypracowali swój zespół zasad, re-
guł kierujących życiem społecznym i religijnym. 

Edward Lipiński pisze, w odniesieniu do kształtowania się zapisanej tra-
dycji prawnej na starożytnym Bliskim Wschodzie, o zjawisku przejmowa-
nia prawa zwyczajowego przez prawa stanowione, uzupełniane normami 
ogłaszanymi przez władców309. Jest to naturalny proces wykorzystywania 
istniejących w ustnym przekazie praw do wyartykułowania zasad praw-
nych na piśmie. Wyjaśnia to rozwój tradycji prawnej także w odniesieniu 
do Deuteronomium. Deuteronomiczny „kodeks” zawiera nie tylko prawa 
typu kazuistycznego, ale także materiał o charakterze edyktów królew-
skich310. Takim jest nakaz zniszczenia miejsc kultu kananejskiego, sformu-
łowany jako akt jednorazowy, który ma nastąpić po zajęciu ziemi. Przykład 
mezopotamskich jednorazowych, ale powtarzanych edyktów zwolnienia 
z długów311, stających się w prawie deuteronomicznym (por. 15,1-11) obo-
wiązującym i cyklicznie realizowanym prawem, potwierdza również ten 
porządek kształtowania zapisanej tradycji prawnej312 . 

Królewskie edykty miały w praktyce bliskowschodniej charakter uzu-
pełnienia albo specjalnej regulacji w stosunku do praktykowanego prawa 
zwyczajowego. Prawo zwyczajowe było w pewnej mierze ludzką odpo-
wiedzią na porządek boski, z drugiej strony odbiciem tego porządku. Jed-
nak w rzeczywistości porządek ów i prawa bywały naruszane. Król jako 
strzegący porządku ustanowionego przez bogów/Boga wydawał edykty 
przywracając, utwierdzając porządek. Autorytet i władza króla były w tym 
wypadku niezbędne do przełamania przyjętej praktyki i oporu313. Tak funk-
cjonowały edykty o darowaniu zobowiązań, przywracające pewną równo-
wagę społeczno-ekonomiczną. W Deuteronomium takim prawem wyraźnie 

309 Tamże, s. 32.
310 Na temat edyktów (dekretów) królewskich zob. R. westBrook, Introduction, s. 6-7. 
311 „Dla wszystkich ratunkiem były także, okresowo ogłaszane przez wszystkich prawie 
władców dynastii starobabilońskiej, edykty mêšarum – «sprawiedliwości», polegające 
głównie na umorzeniu długów, często właśnie z konsekwencjami wyzwolenia z niewoli 
za długi. […] Ogłaszali je np. Samsu-iluna (w 2 roku panowania), Abi-eszu (w 2 roku 
panowania), Ammi-ditana (w 2 i 21 roku panowania), czy też Ammi-şaduka (w 1 roku 
panowania). Kroki takie Hammurabi pojął aż dwu- lub trzykrotnie – w 2, 5 i zapewne 22 
roku panowania”; M. stępień, Kodeks Hammurabiego, s. 49. 
312 M. LeFebvre uważa, że fenomen ten wyznacza początek kształtowania legislacji praw-
nej w Izraelu; M. lefeBVre, Collections, Codes, and Torah, s. 56.
313 Por. tamże, s. 17.
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nie-zwyczajowym, ale narzuconym jako jednorazowa akcja (por. 12,29-
-31), jest nakaz zniszczenia miejsc kultów kananejskich. Również nakaz 
centralizacji kultu, rozpatrywany w kontekście reformy Jozjasza (por. 2Krl 
22–23) przeprowadzonej na rozkaz władcy, wydaje się mieć charakter kró-
lewskiego edyktu (por. 2Krl 23,4). 

W Deuteronomium można wyodrębnić kolejne elementy odzwierciedla-
jące późniejszy etap opracowywania Deuteronomium. Prawa deuterono-
miczne posiadają oryginalne rozwinięcia, tak zwane klauzule motywacyj-
ne. Około połowy praw posiada takie klauzule, które wyjaśniają, zachęcają, 
zobowiązują314. Wskazuje to na cel dydaktyczny prawnych tradycji i prze-
znaczenie tekstu raczej do nauczania, głoszenia, niż cichego studium315 . 

Niektóre zapisy zbioru deuteronomicznego nie stanowią prawa, ale ra-
czej są to instrukcje-rozporządzenia dotyczące organizacji i zasad działania 
instytucji i urzędów (por. 16,18; 17,14-20; 18,1-8.15-22; 19,2-3.9b).

Można na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń wskazać kilka eta-
pów opracowania deuteronomicznego zbioru prawnego. Prawo zwyczajowe 
wyrażone w kazusach, uzupełniane edyktami oraz instrukcjami, otrzymało 
opracowanie deuteronomiczne w duchu mądrościowymi. W konsekwencji 
sefer ha-tora – rozumiana jako objawione Boże pouczenie-prawo – stała 
się przedmiotem nauczania, obdarzona została estymą i otoczona pieczą. 
Złożoność opracowania Deuteronomium, i w efekcie jego teologicznej wy-
mowy, łączy się ściśle ze złożonością procesu kształtowania tekstu księgi.

W celu zrozumienia procesu kształtowania się prawnej tradycji trzeba 
zatrzymać się jeszcze na przejściu do nowej idei prawa zapisanego, jakie 
rozpoczyna się – według znawcy prawa starożytnego Raymonda Westbro-
oka – pod koniec VII w. Trzeba zauważyć, że tak określony czas odpowiada 
czasowi odnalezienia sefer ha-tora w świątyni jerozolimskiej (621 r.). Jak 
stwierdza R. Westbrook, nowa koncepcja prawa obowiązującego na mocy 
zapisu, jaka zaczyna pojawiać się z końcem VII w., jest w Biblii poświad-
czona dodatkowo głosami proroków316 (por. Iz 8,16-20; 24,5; 30,9; Jr 8,8; 

314 Klauzule te przyjmują czasem charakter wtrącenia o charakterze narracyjnym (por. 
12,20.29; 25,17-18). Wśród klauzul występują także teologiczne, jak np. wskazanie, iż ja-
kiś czyn stanowi „obrzydliwość hb[wt dla Jhwh” (por. np. 17,1; 18,12; 22,5; 23,18; 25,16); 
albo uzasadnienie np. dla kary śmierci w formie tzw. formuły oczyszczenia (usuniesz zło 
spośród siebie; por. 13,5; 17,7.12; 19,19; 21,21; 22,21.22.24; 24,7). Na temat klauzul mo-
tywacyjnych w prawie deuteronomicznym zob. R. jasnos, Teologia Prawa, s. 98-108; por. 
A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 51.
315 Por . T . fryMer-kenski, Israel, s. 979.
316 R . westBrook, Introduction, s. 19; por. M. lefeBVre, Collections, Codes, and Torah, 
s. 56. 
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Oz 8,12). Czas ten byłby zatem czasem budzenia się nowej świadomości 
prawa w starożytnym Izraelu. Ta nowa świadomość jest efektem przejścia 
do rozumienia zapisanych zasad jako prawa stanowionego, które właśnie 
na mocy zapisu zaczyna obowiązywać (wówczas „znalezienie” sefer ha-
tora w świątyni staje się faktycznym momentem quasi-promulgacji). 

Powracając do procesu opracowywania przekazu deuteronomicznego, 
nawiążę do krytycznej wypowiedzi R. Westbrooka. Opisując przejście od 
archaicznego systemu prawnego do nowej idei prawa zapisanego, jakie roz-
poczyna się pod koniec VII w., pisze on o zarozumiałości historycznej narra-
cji Biblii, która „asymilując” paragrafy kilku kodeksów, przypisuje je do po-
jedynczego aktu legislacji z odległej przeszłości317. Ta ironiczna ocena kłóci 
się ze wskazywaną przez R. Westbrooka kilkakrotnie zasadą (nawet na tej 
samej stronie!) spoglądania na starożytne idee kategoriami starożytnych. 

Z punktu widzenia współczesnego historyka, Mojżesz (ok. XII w.) rze-
czywiście nie mógł, na wzór współczesnego autora, pisać w sefer, chyba że 
hieroglifami (gdyby pisał klinami, to musiałby pisać na tabliczkach, a nie 
na/w sefer). O pisaniu pismem alfabetycznym w Izraelu w czasach Mojże-
sza w ogóle trudno mówić w kontekście wiedzy o rozwoju pisma. Warto 
z drugiej strony przypomnieć, iż R. Westbrook wskazuje czas, kiedy na 
Bliskim Wschodzie pojawia się nowa idea prawa jako zapisanego i poprzez 
akt zapisu promulgowanego – jest to koniec VII w., czas kiedy (w 621 r.) 
w jerozolimskiej świątyni odnaleziona miała zostać „Księga” tory . 

Tekst Deuteronomium, którym dysponujemy dzisiaj, jest na tyle złożo-
ny, że nie możemy go zamknąć w jednym tytule „Księga Prawa”. Równie 
dobrze można go nazwać „Księgą Przymierza”, a także „Księgą nauk Moj-
żesza”. Już wówczas, w narracji z 2Krl 22–23 księga zwana jest zamiennie 
„Księgą” prawa – sefer ha-tora oraz „Księgą” przymierza – sefer ha-berit . 
Zatem już wówczas jest to dzieło mające złożony charakter i swoją historię 
powstawania („redakcji”) . 

Cofając się myślą, można przyjąć, że istniejący zapis o charakterze sa-
kralnego traktatu przymierza z Jhwh zostaje pod koniec VII w. – na fali 
przemian kulturowych w rozumieniu prawa, jako stanowionego na mocy 
zapisu – na nowo „odczytany”, na poziomie koncepcji niejako „odkryty” 
jako obowiązujące, bo zapisane „prawo”. Stąd „odnalezienie” ma znaczenie 
odkrycia, że to, co dokonało się kiedyś, było w istocie promulgacją tory! 

Cofając się jeszcze o krok, trzeba przyjąć, że trzon deuteronomicznej 
tory stanowią prawne kazusy biblijne, które są owocem praktyki sądow-

317 R . westBrook, Introduction, s. 21.
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niczej, podobnie jak zawartość „kodeksów” bliskowschodnich. Co więcej, 
wyrażone w nich zwyczajowe prawo powiązane jest ze zwyczajami kana-
nejskimi, a nierzadko zwyczajami, które są wspólne dla szerszego obszaru 
kulturowego, sięgającego Mezopotamii.

Prawo zwyczajowe, przekazywane przez pokolenia, stało na straży od-
wiecznego porządku ustanowionego przez bogów/Boga318, nie pochodziło 
od człowieka, który – według myśli bliskowschodniej – nie mógł stanowić 
prawa. Myśląc takimi kategoriami, trzeba uznać, że każde sprawdzające się 
w praktyce, podtrzymujące porządek społeczny, czyli dobre prawo, musi 
w jakiś sposób pochodzić od Boga319. W przypadku zaburzenia porządku, 
braku równowagi społecznej, król mógł interweniować specjalnym aktem 
prawnym. Ale także wówczas występował w obronie Bożego porządku 
w świecie – przywracając go i utwierdzając sprawiedliwość. 

Wracając do Deuteronomium, trzeba uznać akt „odnalezienia” sefer 
ha-tora za akt „uwspółcześnienia” kategorii myślowych do zachodzących 
wówczas przemian społeczno-kulturowych (nowe rozumienie prawa zapi-
sanego), ale zgodnie z rdzenną prawdą treści zawartych w „księdze”. Był 
to sposób wyrażania przez biblijnego autora najgłębszej prawdy – o pocho-
dzeniu, autorytecie i wiążącym charakterze tory. W kategoriach konfesyj-
nych można tu mówić o natchnieniu. 

Nowe rozumienie prawa w Izraelu na początku VII w. znajduje odbicie 
w pismach deuteronomistycznych, w reformie Jozjasza, a zwłaszcza w ty-
powo preskryptywnych (nakazowych) odnośnikach do słów „zapisanych 
w tej «księdze» tory” hzh rpsh-l[ ~ybtkh (por. 2Krl 23,3; por. w. 24)320 . 

Jednak M. LeFebvre ma wątpliwości co do czasu, od kiedy tora „sta-
ła się” prawem, czyli nabrała charakteru nakazu i obowiązywania321. Nie 
przeczy on, że w erach reform Jozjańskiej i Ezdrańskiej sefer ha-tora na-
biera istotnie dużego znaczenia, ale zarazem pyta, czy jest to równoznaczne 
z legislacyjno-nakazowym rozumieniem (preskryptywizacją) tory, czy tora 
„stała się prawem”? 

W kulturze grecko-rzymskiej trudno jest oddzielić prawo od tekstu, ro-
zumienie prawa zakłada jego zapis i „trudno myśleć o prawie bez myślenia 

318 Por . Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne, 
prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś (Ps 99,4).
319 E. Otto pisze o procesie teologizacji świeckiego prawa izraelskiego; por. E . otto, Das 
Deuteronomium im Pentateuch und Hextateuch (FAT 30), Tuebingen 2000, s. 364-378. 
320 D . PatriCk, Old Testament Law, London 1986, 189-190. 
321 M. lefeBVre, Collections, Codes, and Torah, s. 141.
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o tekście”, tymczasem na Bliskim Wschodzie sprzed wpływów greckich, 
tekst mógł opisywać, ale nie mógł „być” prawem – uważa M. LeFebvre322 . 

Sędziowie izraelscy posiadali „dynamiczną koncepcję prawa, gdzie 
zwyczaj dostarczał podstaw do negocjowania prostych przypadków, a wy-
rocznie kultyczne były źródłem prawa w przypadkach trudnych. Statyczne 
teksty prawne posiadały wiele funkcji, ale nie stanowiły części systemu 
sądowego wczesnego Izraela”. Legislatywne użycie pisanego prawa nie 
może być wyrazem idei reprezentujących starożytnego Izraela – uważa  
M. LeFebvre – natomiast reprezentatywne jest nielegislacyjne zastosowa-
nie tory323 .

Michael LeFebvre nazywa Deuteronomium „rozprawą o religijnej wier-
ności i społecznej sprawiedliwości”. Znaczące jest, że nigdzie w Deutero-
nomium nie napomina się sędziów, aby sądzili według „tej tory”, a „jedy-
nie”, aby sądzili sądem sprawiedliwym (1,16; 16,18). Nawet król, będąc 
najwyższym sędzią rozstrzygającym sprawy apelacyjne, nie jest wzywany 
do sądzenia zgodnie z torą, ale do studiowania jej, w celu nauki bojaźni Bo-
żej (por. 17,19). Kapłani sprawujący pieczę nad sefer ha-tora mają nauczać 
jej ludu. Deuteronomium nie zawiera wskazówek ani nawet dygresji do 
rozumienia sefer ha-tora jako zbioru wykorzystywanego w sądownictwie, 
natomiast zawiera nieustanne wezwania do nauczania i studiowania tory, 
tory, która jest mądrością324 .

Bibliści zwracają uwagę na aktywność interpretacyjną jako wyraz no-
wego podejścia do sefer ha-tora, prezentowanego przez Ezdrasza, które – 
według M. LeFebvre’a – stanowi początek i moment zwrotny w preskryp-
tywnym podejściu do tory325 . 

Spór o początki zrozumienia tory jako prawa stanowionego jest sporem 
o przebieg procesu opracowywania i związanej z nim interpretacji. Deu-
teronomiczny zbiór prawny w swoim kształcie, jaki utrwaliła kanoniczna 
wersja tekstu, wskazuje na stojący za nim długi proces piśmiennego opra-
cowania. Jego zawartość przedstawia materiał różnorodny i pochodzący 
z różnych etapów formowania tekstu: stare prawa zwyczajowe, zbiory pra-
wa kazuistycznego, instrukcje deuteronomistyczne, klauzule motywacyjne. 
Można rozpoznać tradycje starsze i młodsze (tzw. prawo króla). Ponadto 

322 Tamże, s. 141-142.
323 M. LeFebvre uważa, że podważył podstawy do wcześniejszego niż okres hellenistycz-
ny, przyjmowania re-charakteryzacji tory jako legislacji; por. tamże, s. 54, 144-145.
324 Por. tamże, s. 84-54, 95. 
325 „Identyfikacja Tory jako legislacji pojawiła się wraz z Ezdrańskim midraszem”; tamże, 
s. 144.
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deuteronomiczny zbiór praw umieszczony został w specyficznym, szero-
kim kontekście narracyjnym. Narracja ta dotyczy bezpośrednio zbioru pra-
wa, który poprzez narracje i mowy zostaje przedstawiony jako objawiony 
i zapisany, jako nadany całemu narodowi, a powierzony w pieczę lewitom, 
jako należący do przymierza zawiązanego między Jhwh a całym ludem 
Izraela. 

Innymi słowy, zapisana kolekcja prawna, chociaż w swej formie i tre-
ści związana jest z piśmienną tradycją prawną dużej części starożytnego 
Bliskiego Wschodu, to jednak rozwinięta i osadzona w specyficznym kon-
tekście retorycznym i narracyjnym, przyjmuje nowe znaczenie i nabiera 
nowej, odrębnej wymowy teologicznej. Proces piśmiennego opracowania 
będący zarazem procesem literackiej i teologicznej interpretacji, stopniowo 
wydobywa nowe prawdy, przedstawiając zbiór prawny zarówno jako mą-
drość, jak i legislację – prawo nadane w formie zapisanej i obowiązujące. 

Analiza samego tylko „kodeksu” prowadzi do wniosku, że nie tylko się-
ga on początków kształtowania tekstu Deuteronomium, ale także – że do 
końca tego procesu „kodeks” podlegał pracom pisarskim, które wpływa-
ły także na interpretację jego treści. Deuteronomium jest torą objawioną,  
zapisaną i zobowiązującą Izraela. Takie przesłanie i taką interpretację to-
ry zawiera Deuteronomium. Ale początki podejścia preskryptywnego cha- 
rakteryzującego się cytowaniem i odwoływaniem do zapisów tej tory po-
jawiły się dopiero w IV-III w. i nie są one obecne w samym tekście Deute-
ronomium . 

4.3. „model Gilgamesza” rozwoju tekstu

Sformułowanie „model Gilgamesza” przyjęty został na określenie spe-
cyficznego procesu, rozłożonego w czasie, prowadzącego do stopniowego 
ukształtowania literackiego dzieła, procesu przeanalizowanego na przykła-
dzie eposu Gilgamesz. Zachowane zostały liczne świadectwa tekstu eposu, 
co wskazuje na dużą popularność utworu, zarazem świadectwa te ukazują 
historyczny proces kształtowania eposu jako literackiej kompozycji. 

Pierwszym krokiem będzie przybliżenie elementów procesu opraco-
wywania eposu i postawienie pytania o analogie w odniesieniu do tekstu 
Księgi Powtórzonego Prawa. Celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie 
o proces opracowania biblijnej księgi, proces stojący za złożonym tekstem 
literackim Deuteronomium . 
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4.3.1. charakterystyka eposu Gilgamesz, świadectwa tekstu, 
etapy rozwoju

„Epos Gilgamesz zwykle jest przytaczany jako arcydzieło literatury 
babilońskiej. […] Pod wieloma względami ewolucja tych tekstów przez 
ponad dwa tysiące lat może służyć jako paradygmat historii literatury staro-
żytnej Mezopotamii”326. Ale elementy i mechanizmy procesu rozwoju tek-
stów starożytnych w Mezopotamii pozostają aktualne i są reprezentatywne 
także dla pozostałej części regionu będącego w nieustannej komunikacji 
politycznej, handlowej i kulturowej.

Początki Gilgamesza sięgają trzeciego tysiąclecia, bohaterem różnych 
nienależnych, niedużych kompozycji (115-450 linii) jest legendarny sume-
ryjski władca miasta-państwa Uruk (Warka, biblijny Erek; por. Rdz 10,10) 
z ok. 2700 r. Znanych jest siedem opowieści o Gilgameszu, które oprócz 
przekazu ustnego zaczęto też zapisywać. Ślady takich zapisów pochodzą 
z ok. XXV w. z Ebla. Do XVIII w. sumeryjski język wymarł jako mówiony, 
w Babilonii posługiwano się starobabilońskim dialektem akadyjskim, ale 
znajomość języka sumeryjskiego nie była rzadkością – należała bowiem do 
kanonu wiedzy wykształconego pisarza327 . 

Powstanie starobabilońskiej wersji (Old Babylonian version; OB) epo-
su Gilgamesz, a raczej wyobrażenia o tym procesie, przedstawia William 
Moran: „Gdzieś w wczesnym drugim tysiącleciu różne tradycje Gilgame-
sza, sumeryjskie i może akadyjskie, ustne lub spisane, zostały posegrego-
wane, zaadaptowane i głęboko przekształcone albo w jedną kompozycję, 
co wydaje się bardziej prawdopodobne, albo w dwuczęściowy cykl […] 
Chociaż zachował się tylko w fragmentach, jest wyraźnie pracą o wielkiej 
oryginalności. Napisany w babilońskim dialekcie języka akadyjskiego, a nie 
w zwykłym przekładzie z sumeryjskiego, jest poezją o niezwykłej świeżości 
i prostocie”328. Jeffrey Tigay podkreśla, że „autor połączył wątki i tematy 
[wykorzystanych 4 z 7 znanych opowieści] w zintegrowany epos na wielką 
skalę […] Jako centralną ideę eposu autor wykorzystał temat zarysowany 
w trzech z sumeryjskich opowieści, zainteresowanie Gilgamesza śmiercią 
i jego daremne pragnienie przezwyciężenia jej”329. Powstały na bazie róż-
nych opowiadań nowy utwór, epos nosi ślady całościowej rewizji wcze-

326 A .R . GeorGe, Gilgamesh and the literary traditions, s. 447.
327 W.L. moran, The Gilgamesh Epic, s. 2327; J. tiGay, The Evolution of the Gilgamesh 
Epic, s. 242; A.R. George, Gilgamesh and the literary traditions, s. 448.
328 W.L. moran, The Gilgamesh Epic, s. 2328.
329 J. tiGay, The Evolution of the Gilgamesh Epic, s. 242.
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śniejszego materiału w ramach nowej formy literackiej, która skupiała się 
na głównych tematach królewskości, sławy oraz problemu śmiertelności. 

Wyrażone uznanie dla powstałego dzieła literackiego podkreśla orygi-
nalność, mimo stwierdzeń o zebraniu, przepracowaniu, adaptowaniu. Doty-
kamy tu kwestii literackiej twórczości, która nie jest dziełem jednego czło-
wieka, a mimo to nosi cechy oryginalności i siłę przekazu płynącą z całości 
kompozycji. 

W następnych wiekach dzieło o Gilgameszu dociera do Anatolii, Syrii, 
Palestyny. Znaleziono fragmenty zapisane w językach babilońskim, ale tak-
że adaptacje w języku hetyckim i huryckim. Liczba odpisów i wariantów 
tekstu rośnie. Niektóre zawierają nowe elementy, dołączone opowiadania 
(np. Zabicie Niebiańskiego Byka) albo zmiany330 .

Wersja tak zwana standaryzowana (Standard Babylonian version; SB) 
powstała pod koniec drugiego tysiąclecia (ok. 1200), przypisana pisarzo-
wi o imieniu Sîn-leqi-unninni. Na podstawie wielu różnych wersji, jakie 
w międzyczasie zostały rozwinięte, wypracowano tekst ujednolicony. 
Tekst ten znany jest przede wszystkim z kopii z biblioteki Assurbanipala 
w Niniwie (VII w.), ale odnaleziono także fragmenty pochodzące z innych 
miejsc331. W ramach tekstu standaryzowanego odróżnia się dwie wersje, 
jedną złożoną z jedenastu tabliczek i drugą, do której dołączono jeszcze 
tabliczkę dwunastą332. Sekwencja narracji w wersji standaryzowanej odpo-
wiada wersji starobabilońskiej, ale tekst uległ różnym modyfikacjom, eks-
pansji i inkluzjom – włączeniom nowych sekcji (np. epizod z Isztar na ta-
bliczce VI). Cała kompozycja w ramach opracowania otrzymał ramy, które 
stanowi powtórzony passus opisujący mury Uruk. W wersji starobabiloń-
skiej stanowił on konkluzję, teraz w standaryzowanej został powtórzony na 
początku, co stworzyło ramy całej kompozycji (SB I, 9-22; XI, 322-327). 
Prawdopodobnie pisarz Sîn-leqi-unninni odpowiada za nowy prolog („Ten, 
który zobaczył Głębię”), który nadaje kompozycji nową wymowę i mody-
fikuje przesłanie. Gilgamesz, który powrócił z długiej podróży, zmęczony 
i pogodzony z losem śmiertelnika (por. wersja starobabilońska), okazu-

330 W.L. moran, The Gilgamesh Epic, s. 2330; por. J.H. tiGay, Was There an Integrated 
Gilgamesh Epic, s. 215-218; J.S. CooPer, Gilgamesh Dreams of Enkidu, s. 39-44. Krystyna 
łyczkowska, Piotr Puchta i Magdalena Kapełuś opracowali polski przekład fragmentów 
z różnych wersji Gilgamesza: starobabilońskich, z okresu średniobabilońskiego (m.in. ta-
bliczkę z Megiddo) oraz wersję hetycką; por. Epos o Gilgameszu, przekład K. Łyczkow-
skiej, s. 1-102.
331 Por. W.L. moran, The Gilgamesh Epic, s. 2330; A.R. GeorGe, Gilgamesh and the lite-
rary traditions, s. 450-452.
332 T . aBusch, The Development and Meaning of the Epic of Gilgamesh, s. 615.
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je się być – w świetle nowego prologu – mędrcem, który posiadł wiedzę 
i mądrość. Wersja standaryzowana odróżnia się akcentem położonym na 
mądrość, a tekst nabiera cech dydaktycznych. Gilgamesz jest już nie tylko 
mężnym bohaterem, wojowniczym i zwycięskim królem, ale także tym, 
który poprzez doświadczenia i trudy zgłębił mądrość (zgodnie z dwunastą 
tabliczką Gilgamesz osiąga bóstwo)333 . 

Asyriolodzy analizujący rozwój tekstu Gilgamesza zwracają także uwa-
gę na język utworu. Wraz z większymi i mniejszymi zmianami w tekście 
wzrósł stopień złożoności terminologii i języka tekstu, a wraz z tym styl 
i przekaz stały się mniej żywe, bardziej rozwlekłe, „ozdobne”334 . 

Tzvi Abusch określa także specyfikę oralno-piśmienną dwóch wer-
sji Gilgamesza. Według jego oceny, wersja starobabilońska nosiła cechy 
dynamiki mowy, a tekst prezentuje się jako dzieło literatury oralnej. Ale 
w wersji standaryzowanej, w poszerzonym prologu, narrator zwraca się do 
czytelnika (!), wzywa do czytania, pisze o tabliczce schowanej w skrzyn-
ce, a wcześniej informuje, że Gilgamesz opisał na końcu swoje trudy na 
kamiennej tablicy (SB I,5-8, 23-27)335. Nastąpił nie tylko zwrot w dyna-
mice oralnej i piśmiennej, ale wskazany został także ten, który zapisał (!) 
wszystko. W ten sposób dzieło zostało dodatkowo uwiarygodnione poprzez 
odwołanie do źródła, samego bohatera wydarzeń – przedstawionego po-
nadto w roli pisarza. 

Odnosząc się do całego procesu rozwoju eposu, J. Tigay zwraca uwagę 
na specyfikę prac pisarskich na poszczególnych etapach. Od początkowej 
„wolności” tworzenia, komponowania, wolności przy czerpaniu idei, fabu-
ły i tematów z sumeryjskich opowiadań, na drodze przekształceń na etapie 
wersji starobabilońskiej, gdy powstaje nowa kompozycja – akadyjski epos 
(a słownictwo ukazuje twórcze nieskrępowanie pisarza), po późniejsze 
zmiany o mniejszym zasięgu, o charakterze rozwijania istniejącej kompo-
zycji, do czasu standaryzacji zatrzymującej zasadniczo proces przekształ-
ceń eposu, który uzyskał status utworu „klasycznego”336 . 

333 Por. tamże, s. 618-620; R. GeorGe, Gilgamesh and the literary traditions, s. 452.
334 R . GeorGe, Gilgamesh and the literary traditions, s. 452; J.S. CooPer, Gilgamesh 
Dreams of Enkidu, s. 39.
335 „The difference between the Old Babylonian version as an oral tale and the eleven-tablet 
[standard] version as a written work of literature parallels and perhaps gives expression to 
the difference between the respective lessons of the two versions”; T. aBusch, The Devel-
opment and Meaning of the Epic of Gilgamesh, s. 618-620; R. GeorGe, Gilgamesh and the 
literary traditions, s. 451-452; S. dalley, Myths from Mesopotamia, s. 50-51.
336 Por. J. tiGay, The Evolution of the Gilgamesh Epic, s. 246.
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J. Tigay przeanalizował zmiany, jakie następowały w procesie kształto-
wania eposu Gilgamesz. Porównał passusy będące odpowiednikami z obu 
wersji OB i SB. W ten sposób przedstawił i sklasyfikował szereg różnic 
będących wyrazem i świadectwem dokonanych przekształceń w tekście. 
W ramach większych przekształceń tekstu określił następujące działania, 
dokonane z całkowitą pewnością przez twórców o wyższym stopniu wy-
kształcenia pisarskiego, znających sztukę zasad kompozycji i budowania 
nowego utworu w oparciu o znane teksty:

 – restrukturyzacje sekcji;
 – zmiany w rolach postaci;
 – asymilacje (ujednolicanie);
 – wielkie dodatki337 .

Wszystkie te zmiany są intencjonalne, wynikają z planu kompozycyjne-
go pisarza i jego twórczego zamysłu i celu. Można dostrzec wpływ innych 
kompozycji literackich i tradycji kulturowych na kształtowanie eposu Gil-
gamesz. Przedstawienie Gilgamesza jako mędrca, które dokonuje się dopie-
ro na etapie SB wersji, dokonuje się poprzez typizację Gilgamesza na ob-
raz siedmiu przedpotopowych mędrców, którzy przynieśli wszelką wiedzę. 
Z pierwszych linii prologu czytelnik dowiaduje się nie tylko, że Gilgamesz 
zobaczył wszystko, osiągnął wiedzę i mądrość, ale także, że zobaczył to, co 
ukryte i przyniósł wiedzę sprzed powodzi (por. SB I, 1-6)338 .

 Porównanie passusów wersji starobabilońskiej i standaryzowanej babi-
lońskiej ukazało także różnice wskazujące na działania pisarskie na tekście, 
o mniejszym stopniu przekształceń: 

 – różne gramatyczne i leksykalne formy tego samego słowa (rdzenia);
 – synonimy lub słowa podobne;
 – dodane słowa lub frazy;
 – charakterystyczne i niecharakterystyczne warianty;
 – ekspansja przez paralelizm;
 – składanie linii paralelnych (wersja sumująca dwie inne);
 – przeformułowanie z nieistotną zmianą znaczenia;
 – przeformułowanie z dodaniem nowej idei;
 – przeformułowanie z całkowitą zmianą znaczenia339 .

337 Tamże, s. 73-109.
338 Por. tamże, s. 103-109, 141.
339 Tamże, s. 55-72.
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Niektóre z tych zmian, o mniejszym stopniu przekształceń, wynikają 
z pomyłki przepisującego, która potem wywołuje reakcję kolejnego pisa-
rza (interpretację, rozwinięcie), a zatem przynajmniej inicjacja zmiany na-
stępuje mimowolnie. Ale wiele zmian jest celowych. Niestety, z powodu 
niewystarczającej liczby starobabilońskich świadectw różnice w tekstach 
są trudne do oceny, niektóre z tekstów bowiem mogą nawiązywać do wcze-
śniejszych, nieznanych dzisiaj recenzji, inne zmiany mogą mieć charakter 
rozwiązań bieżących340 . 

W ramach swojego opracowania J. Tigay wskazał także na tradycyjne 
formy, zarówno literackie, jak i formy z zakresu mowy, a także rytuału, 
jakie zostały odzwierciedlone w eposie: mądrościowe przysłowia-powie-
dzenia, błogosławieństwa, przekleństwa, groźby, związane z zaślubinami 
pieśni i ceremonie341. Są one istotne, ponieważ ukazują, jak formy powstałe 
niezależnie od eposu, a nawet od sztuki pisarskiej, zostały wykorzystane 
albo wpłynęły na tekst. 

Model Gilgamesza nie może wprawdzie służyć jako matryca do opraco-
wywania tożsamego procesu kształtowania innych starożytnych dzieł lite-
rackich. Może jednak stanowić ilustrację procesów zachodzących podczas 
opracowywania literackiego tekstu. 

Jest to jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny przykład literatury się-
gającej trzeciego millenium, która z powodu znacznego rozpowszechnienia 
posiada swoją udokumentowaną historię rozwoju trwającą aż do pierwsze-
go millenium . 

Proces rozwoju eposu Gilgamesz, sięgający połowy trzeciego tysiąclecia 
i trwający co najmniej do końca drugiego342, jest do pewnego stopnia nie-
powtarzalny. Z tego powodu nie można z tym procesem wprost utożsamiać 
jakiegokolwiek późniejszego procesu powstawania dzieła literackiego. Na-
leży także pamiętać, że Gilgamesz jest tekstem, który posiada wprawdzie 
liczne świadectwa, ale mające charakter wybiórczy, niedokumentujące ca-
łego rozwoju, dlatego nie można ustalić wszystkich szczegółów kształto-
wania tego dzieła. 

Niektóre elementy opracowania nie stanowią żadnych niezwykłych za-
biegów i raczej potwierdzają znane działania stojące u podstaw literackich 
kompozycji. Mimo wymienionych „braków”, trzeba podkreślić, że jest to 
najlepiej udokumentowany rozwój dzieła literackiego na starożytnym Bli-

340 Niektóre zmiany można ocenić jako wynik uproszczenia, uwspółcześnienia, zmian este-
tycznych i preferencji językowych pisarza, teologicznych poglądów; tamże, s. 65-71.
341 Tamże, s. 161-176.
342 Tekst który otrzymał status standaryzowanego (SB) w pierwszym tysiącleciu, powstał 
ostatnim kwartale drugiego tysiąclecia; J. tiGay, The Evolution of the Gilgamesh Epic, s. 55.
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skim Wschodzie. Schemat tego rozwoju – przedstawionego jako sekwencja 
rozciągniętych w czasie działań, połączonych z powstałą złożoną kompo-
zycją – ilustruje specyficzny proces opracowania, charakterystyczny dla 
dzieł literackich starożytnego Bliskiego Wschodu. 

Niestety, nie zachowały się teksty alfabetyczne pisane na nietrwałych 
materiałach, toteż późniejsze, rozwinięte zapewne jeszcze bardziej działa-
nia pisarskie, „redaktorskie”, literackie na tekstach nie są dostępne. Z tego 
powodu, poświadczony na tabliczkach, rozwój eposu Gilgamesz staje się 
najbliższym materiałem porównawczym dla próby wyjaśnienia procesu 
kształtowania dzieła biblijnego, jakim jest Księga Powtórzonego Prawa. 
Jak wielokrotnie było dowodzone, między kulturami Mezopotamii i Kana-
anu przedizraelskiego, jak i późniejszego Izraela, istniały związki kulturo-
we, w tym także piśmienne. 

Brak określonego autora dzieła wiąże się także z procesem jego po-
wstawania, który polega na stopniowym rozwoju, przerywanym epizodami 
bardziej zdecydowanych ingerencji. Początkowo dochodzi do celowego za-
komponowania dzieła w oparciu o odrębne teksty. Zasadniczym motorem 
procesu jest przekaz polegający na kopiowaniu, w trakcie którego doko-
nywane są różnego rodzaju zmiany, podyktowane rozmaitymi intencjami 
(poprawa, rozwój, uzupełnienie, dyskusja). Czasem intencje te wynikają 
z funkcjonującej w społeczności interpretacji tekstu (wpływ tradycji ustnej 
na piśmienną). Czasem dochodzi do przekształcenia, reinterpretacji, gdzie 
nowe światło i nowa myśl zostają wydobyte w starym tekście poprzez roz-
maite zabiegi literackie (nowy motyw, prolog, przekształcenie struktury).

Przedstawiona w zarysie historia rozwoju tekstu Gilgamesza jest nie-
zwykle istotna jako świadectwo całkiem odmiennego od znanych współ-
cześnie procesów opracowywania kompozycji piśmiennych. Fenomen roz-
woju tego eposu pokazuje różnice w stosunku do współczesnych procesów 
opracowań utworów. 

Model Gilgamesza, chociaż zarysowany częściowo, może z powodze-
niem służyć jako ilustracja starożytnego procesu rozwoju-opracowania zło-
żonego literacko tekstu. 

Strukturę tekstu Deuteronomium nie sposób do końca wyświetlić 
w oparciu o teorię ograniczonej liczby autorów „redagujących” dzieło (teo-
rię kilku redakcji). Świadczy to na rzecz złożonego procesu opracowywania 
Deuteronomium, procesu takiego typu, jaki odzwierciedla historia procesu 
opracowywania eposu Gilgamesz343 .

343 „Deuteronomy exhibits evidence of scribal activity, involving numerous patterns of 
scribal integration and organization”; R. nelson, Deuteronomy, s. 3.
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4.3.2. deuteronomium a Gilgamesz

Trudno byłoby przeprowadzić podobne studium porównawcze świa-
dectw Deuteronomium, aby szukać analogicznych zmian zachodzących 
stopniowo w tekście, jak te ukazane na podstawie analiz porównawczych 
dwóch wersji tekstu OB i SB eposu Gilgamesz. Podstawowy problem sta-
nowi brak analogicznych świadectw tekstu Deuteronomium z różnych 
okresów czasu. Tekst Deuteronomium, jak i innych ksiąg biblijnych, za-
pisywany na nietrwałych papirusach i skórach przetrwał dzięki ciągłemu 
procesowi przekazu (kopiowania), który „przeprowadził” tekst przez prze-
strzeń wieków344. Ale mimo braku możliwości przeprowadzenia analizy 
porównawczej świadectw tekstu z różnych okresów jego kształtowania, 
można dokonać innej analizy – porównać cechy literackie posiadanego tek-
stu z cechami tekstu Gilgamesza. Dodatkową pomoc mogą także stanowić 
inne księgi biblijne (relacje intertekstualne).

Może zaskakiwać, jak wiele cech literackich, świadczących o różnych 
działaniach pisarskich na tekście Deuteronomium, daje się porównać z ana-
logicznymi cechami tekstu eposu Gilgamesz: 

 – zawiera starsze odrębne opracowania (zbiór praw; dwa utwory hym-
niczne; zbiór przekleństw); 

 – starsze z tych opracowań zdradzają znaczne podobieństwo do ana-
logicznych utworów powstałych w Mezopotamii (zbiór praw; zbiór 
przekleństw345);

 – zawiera tradycje, które posiadały wersje równoległe (relacja o obja-
wieniu na Horebie/Synaju i zawarciu przymierza z Bogiem Wj 19–24 
i Dziesięciu Słowach na kamiennych tablicach Wj 31,18; 34; zbiory 
prawne Pięcioksięgu, zwł. w Wj; relacja o wstępnym podboju Lb 21 
itd.);

 – tekst jest opracowany na podstawie zinterioryzowanych tradycji, 
przepracowanych tak, że powstała nowa całość (te liczne tradycje są 
znane z innych ksiąg: obietnice patriarchów Rdz; wędrówka przez 
pustynię Lb; naród wybrany Wj 19,5; zapowiedź śmierci Mojżesza 
Lb 27,12-14 itd.); 

344 Z drugiej strony trzeba zauważyć, że zjawisko funkcjonowania różnych recenzji (wer-
sji) tekstu znane jest, z późniejszego okresu czasu, w odniesieniu do ksiąg biblijnych, na 
podstawie odkryć z Qumran.
345 Por. F.C. fenshaM, Malediction and Benediction, s. 247-255; por. wyżej (4.1.).
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 – sposobem na rozwój kompozycji było dołączanie nowych części 
wstępnych i kończących (jest to wyraźna cecha Deuteronomium, któ-
rego najpóźniejsze części strukturalne znajdują się na początku 1–3 
i na końcu 31–34);

 – określenie pochodzenia tekstu, jako zapisu z ręki Mojżesza (tzw.  
autorstwo honorowe) – nastąpiło (podobnie jak w eposie) pod koniec 
procesu kształtowania kompozycji, bowiem motyw ten występuje 
wyłącznie w rozdz. 31.;

 – tekst Deuteronomium otrzymał w późniejszym/zaawansowanym eta-
pie opracowania cechy dydaktyczne i mądrościowe; 

 – podobnie jak w eposie, w Deuteronomium można znaleźć odbicie 
tradycyjnych form literackich, jak i form z zakresu mowy i rytuału: 
przysłowia (Rzeczy ukryte należą do Jhwh naszego Boga, a rzeczy 
objawione do nas i do naszych synów 29,28346; Nie zawiążesz pyska 
wołowi młócącemu 25,4), błogosławieństwa i przekleństwa, groźby, 
zapowiedzi prorockie, rytuały (związane z przymierzem – rytuał na 
górze Ebal; elementy rytuału związanego z obrzędami kultycznymi; 
por. np. 26,1-11)347 . 

Wniosek, jaki można bez większych zastrzeżeń wyprowadzić, dotyczy 
procesu kształtowania piśmiennej kompozycji Deuteronomium – „model 
Gilgamesza” może stanowić istotną pomoc w rozumieniu mechanizmów 
tego procesu. Chociaż w porównaniu z eposem Gilgamesz cały proces 
opracowywania Deuteronomium był o wiele krótszy, to jednak cechy li-
terackie świadczą o podobnych pracach pisarskich i podobnym procesie 
opracowania. Ponadto można założyć, że wraz z rozwojem pisma alfabe-
tycznego, przyspieszeniu uległy także procesy opracowywania złożonych 
dzieł pisarskich. 

Można wskazać hipotetycznie „moment” pierwszego scalenia tradycji 
deuteronomicznych (por. „moment” opracowania eposu Gilgamesz na ba-
zie wcześniejszych poematów) – byłby to czas poprzedzający albo bliski 
reformy Jozjasza. Odpowiada on poświadczonemu rozwojowi piśmiennej 
kultury w Izraelu-Judzie (VIII-VII w.). 

346 Dwuwiersz w języku hebrajskim posiada wyraźny rytm i podobieństwa dźwiękowe:
 wnyhla hwhyl trtsnh

 wnynblw wnl  tlgnhw
347 G. von Rad uważa nawet, że forma całego Deuteronomium oddaje kultyczną ceremo-
nię odnowy przymierza; por. G. von rad, The Form-Critical Problem of the Hextateuch,  
s. 1-78; por. Cz. II. 4.4.
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Na pierwszym etapie kształtowania przekazu Deuteronomium – według 
A.D.H. Mayesa – wysiłek, aby usystematyzować wiarę (dzięki możliwo-
ściom, jakie daje zapis!) był wynikiem wstrząsu kulturowego wynikłego 
z zależności politycznej i wpływów kulturowych Asyrii (VII w. – odnale-
zienie „Księgi”)348. A sam akt „odnalezienia” miałby charakter społecznej 
promulgacji pisma konstytuującego tożsamość Izraela w opozycji do słab-
nącego imperium asyryjskiego349 i w kontekście początków powoli rodzą-
cego się nowego podejścia do zapisu prawa. 

Byłby to czas pierwszego opracowania piśmiennej kompozycji, scala-
jącej istniejące już wcześniej tradycje, co dało początek przyszłemu Deu-
teronomium. W tym czasie zbiór prawny (12–26) nie był jeszcze trakto-
wany jako legislacja (takie spojrzenie zdominowało późniejszą Ezdrańską 
interpretację tory). Chociaż z drugiej strony wydaje się, że w VII w. wła-
śnie początki preskryptywnego podejścia do prawa były jednym z czyn-
ników wpływających na piśmienną kompozycję UrDeuteronomium (i jej 
„promulgację” poprzez „odnalezienie”). Był to pierwszy etap trwającego 
jeszcze kilka pokoleń procesu rozwoju-opracowywania tekstu Księgi Po-
wtórzonego Prawa. 

4.4. Wprowadzenie do nowej Kompositionsgeschichte

Jak powstawała kompozycja literacka stanowiąca dzisiaj Księgę Powtó-
rzonego Prawa? Wcześniejsze analizy, poszukiwanie starożytnej koncepcji 
„autorstwa”, badanie struktury Deuteronomium, prowadziły do wniosku 
o długim procesie kształtowania tekstu, na który wpływały różne czynniki, 
i w którym brało udział wielu pisarzy.

Badanie procesu opracowania Deuteronomium jest jednak bardziej zło-
żone niż określenie od jednej do kilku redakcji, do czego nierzadko się spro-
wadzają analizy Redaktionsgeschichte. Takie przedstawianie powstawania 
Deuteronomium w kategoriach kilku redakcji, jest zbytnim uproszczeniem 
prowadzącym do niezrozumienia, na czym proces ten polegał. 

Proces powstawania Deuteronomium jest tematem zbyt rozległym i zło-
żonym, aby w ramach bieżącego opracowania można było przeanalizować 

348 Por . A .D .H . mayes, On Describing the Purpose of Deuteronomy, JSOT 58(1993),  
s. 29-33; tenże, Deuteronomistic Ideology and the Theology of the Old Testament, JSOT 
82(1999), s. 68-81; por. E. otto, Das Deuteronomium im Pentateuch und Hextateuch,  
s. 364-378.
349 Por. J. Ben-dov, Writing as Oracle and as Law, s. 223-239.
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go gruntownie i zwłaszcza skonfrontować z wypracowanymi dotąd teoria-
mi dotyczącymi redakcji Księgi Powtórzonego Prawa. Moim celem będzie 
zatem tylko próba wstępnego wskazania elementów procesu opracowania 
rozciągniętego w czasie. 

Analiza Jeffreya Tigaya ewolucji eposu Gilgamesz ukazała wiele inte-
resujących mechanizmów długodystansowego kształtowania kompozycji 
pisarskiej. Istotną cechą tego opracowania była wielość bezimiennych pi-
sarzy biorących udział w tym procesie, współoddziaływanie tradycji ustnej 
na przekaz pisany oraz przyjęcie w końcowym etapie opracowania autora 
„honorowego”. 

Przyjmując tezę o długotrwałym procesie, zarazem jednak nie można 
odrzucić momentów bardziej zdecydowanych działań na tekście, które moż-
na umownie nazwać quasi-redakcjami. Trzeba jednak uważać, aby całego 
procesu nie sprowadzać do kilku uproszczonych redakcji (typu redakcja  
historyczna, nomistyczna i prorocka350; albo: redakcja nomistyczna i redak-
cja prorocka351, albo: lewicka, prorocka i pisarska naznaczona tradycją mą-
drościową352 itp.), bowiem pisarze stojący za takimi przepracowaniami naj-
wyraźniej nie czuli się autorami tworzącymi dzieło „skończone”. Zgodnie 
z cytowanymi słowami Johna van Setersa „nigdy nie było w starożytności 
«finalnej formy»” biblijnego tekstu353. Pisarze pracowali niczym w „sztafe-
cie”, ale w tej metaforze nie chodzi o szybkość, lecz o fakt kolejnych wielo-
krotnych prac nad tekstem i wkładu wielu pisarzy w powstałe dzieło. 

Metoda analizy procesu kształtowania kompozycji pisarskiej Komposi-
tionsgeschichte odnosi się do badania różnych mechanizmów tego procesu 
oraz różnych jego elementów i okoliczności (Sitz im Leben). Termin kom-
pozycja użyty został w rozumieniu utworu literackiego z podkreśleniem 
jego elementów kompozycyjnych, w ujęciu diachronicznym, rozwojowym. 
Termin Kompositionsgeschichte bywa czasem używany zamiennie z okre-
śleniem Redaktionsgeschichte. Z drugiej strony używany jest termin Lite-
raturgeschichte – nazwą tą określa się różnego rodzaju analizy zjawisk lite-
rackich i procesów różnicowania literackiego, niekiedy także historii tekstu 
literackiego354. Jednak termin ten wydaje się zbyt ogólny i szeroki, dlatego 
wobec analizy poszukującej mechanizmów i elementów wpływających na 

350 DtrH, DtrN, DtrP; por. A. jePsen, Die Quellen des Koenigsbuches, Halle 1953.
351 Por . A . roBinson, Process Analysis Applied to the Book of Deuteronomy, ZAW 96(1984) 
s. 185-194.
352 Por. W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 20-21.
353 J. van seters, The Redactor in Biblical Studies, s. 1.
354 Por . E . otto, Perspektiven der neueren Deuteronomiumsforschung, ZAW 119(2007), 
s. 326.
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proces kształtowania tekstu księgi biblijnej będę stosować określenie Kom-
positionsgeschichte .

Najlepszym sposobem przedstawienia zarysu metody będzie określenie 
różnic względem najbliższej jej Redaktionsgeschichte:

1. Nie jedna albo nawet nie kilka redakcji, ale dłuższy i bardziej „ciągły” 
proces odzwierciedla powstawanie biblijnej księgi. W ramach tego proce-
su mogą zdarzyć również zdecydowane gruntowne przepracowania, które 
można określić umownie jako „redakcje”, jednak i tak pozostaną one ele-
mentem ciągłego procesu, bowiem za ową „redakcją” nie będzie stała świa-
domość zamykającego tekst autora (aż do momentu „kanonizacji”355).

2. Nie (tylko) zdecydowane „przepracowania” i nowe interpretacje cha-
rakteryzują opracowanie kompozycji pisarskiej – jest to bardziej ciągły 
proces, na który wpływała także oralność kultury (zasadniczy przekaz tra-
dycji drogą ustną356).

3. Nie należy przypisywać jednej szkole całego „garnituru” idei wyra-
żonych w tekście, gdyż rozbudowane utwory niosą często bogactwo treści, 
motywów i idei czerpanych stopniowo przez dłuższy okres czasu. Co na-
leży podkreślić, myśli i idee nie pochodzą jedynie od „ostatniego redakto-
ra”, który „wykorzystał” motywy literackie. Takie myślenie o opracowaniu 
zdradza współczesną koncepcję autorstwa.

4. „Model Gilgamesza” należy traktować jako hasło umowne. Nie ozna-
cza on, że tekst biblijnej księgi powstawał w taki sam sposób, ale że proce-
sy i mechanizmy aktywne w przebiegu kształtowania eposu (a ujawnione 
po części przez studia porównawcze zachowanych tabliczek z fragmentami 
Gilgamesza z różnych okresów czasu), z dużym prawdopodobieństwem 
były aktywne także podczas długiego procesu kształtowania kompozycji 
biblijnej (np. Deuteronomium).

5. Postrzeganie historii kształtowania kompozycji pisarskiej różni się 
także od tego, jaki zakłada teoria uzupełnień/dodatków357, ponieważ nowa 

355 Jednak fakt, że w pewnym momencie, po długim okresie opracowywania tekstu, nastę-
puje jego „zamknięcie”, co wyrażają formuły „niczego nie dodasz”, „niczego nie ujmiesz” 
(por. 13,1) potwierdza jeszcze fakt wcześniejszego otwartego procesu przekształceń. For-
muła ta posiada długą historię na SBW, gdzie strzegła np. królewskich inskrypcji. Tzw. 
„formuła kanonu” w Deuteronomium występuje jako zabezpieczająca zarówno przed lite-
rackimi, jak i doktrynalnymi zmianami, strzegąc integralności zapisu; levinson B.M., „You 
Must Not Add Anything”, s. 3, 6-7.
356 Por. J.G. westenholz, Oral Traditions and Written Texts in the Cycle of Akkade, w: 
M.E. Vogelzang, H.L.J. Vanstiphout, Mesopotamian Epic Literature, s. 154.
357 Por . O . eissfeldt, The Old Testament. The History of the Formation of the Old Testa-
ment, Oxford 1974, s. 18-19, 225.
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Kompositionsgeschichte postrzega historię powstawania kompozycji jako 
proces wielu opracowań z zastosowaniem umiejętności pisarskiego warsz-
tatu, a nie jedynie jako dopisywanie i uzupełnianie. 

6. Nie można datować „redakcji” w oparciu o wybrane pojedyncze ele-
menty opracowania tekstu, co bywa nierzadkim błędem biblistów, wyni-
kającym z nieadekwatnej koncepcji autorstwa (nie przystającej do realiów 
bliskowschodnich w starożytności).

W ramach założeń teoretycznych metody akcent położony został także 
na wpływ pierwotnej oralności na proces historii kompozycji (p. 2). Jakie 
konsekwencje niesie związek tekstu z kulturą oralną? Trzeba założyć istot-
ny wpływ pierwotnej oralności na treści i pewien etap współkształtowania 
tekstu (służącego do pewnego czasu w kulturze oralnej, por. performan-
ce)358. Wpływ tradycji ustnej rzutuje na struktury retoryczne tekstu, które 
stają się strukturami z pogranicza oralności i piśmienności, bowiem począt-
ki piśmienności kształtowała oralność, co ustanowiło pierwsze wzory lite-
rackie, naśladowane później359. Ta pierwotna oralność, współkształtująca 
piśmienny tekst, wyraża się w rytmicznie wyrażanych treściach i powtórze-
niach oraz symetrycznych strukturach, które rozbudowywane były już jako 
piśmienne. Efektem jest znaczne skomplikowanie kompozycji tekstu, która 
nie zawsze daje się „rozłożyć” i odwzorować w oparciu tylko o koncepcję 
struktur literackich360 . 

Ponadto należy wskazać kilka innych założeń: 
1. Podejście badawcze jest przeznaczone zwłaszcza dla starszych, roz-

budowanych, złożonych kompozycji, ale w przypadku większości pism 
będą występowały elementy podobnych procesów, prowadzące do wypra-
cowania kanonicznej księgi. 

2. Wysiłki czynione w celu wskazania etapów rozwoju kompozycji 
powinny skupiać się nie tyle na „redaktorach”, co na okolicznościach po-
litycznych, społecznych, kulturowych, których wpływ daje się odczytać 
z tekstu (np. „prawo króla” z Pwt 17 odzwierciedla sytuację polityczną 
Izraela powygnaniowego). Takie podejście pozwala na bardziej obiektyw-

358 Np. G. von Rad przyjmuje, że Deuteronomium odzwierciedla liturgię proklamacji pra-
wa. Wskazuje zatem na liturgiczne Sitz im Leben, które wiąże się z rytuałem, słowem mó-
wionym, z motorycznym, werbalnym i emocjonalnym zaangażowaniem całej społeczności 
(por. 1.2.3. Performance); por. G. von rad, Deuteronomium, w: InterprDict, vol. 1, s. 835.
359 Por . H . Vanstiphout, Memory and Literacy, s. 2192.
360 R. Meynet analizuje te struktury jako retoryczne (w ramach specyficznie rozumianej re-
toryki hebrajskiej), ale bez czynnika pierwotnej oralności. Niektóre jego analizy są bardzo 
przekonywające, inne mniej; zob. R. meynet, L’Analyse rhétorique; tenże, Wprowadzenie 
do hebrajskiej retoryki biblijnej .
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ne odniesienie treści tekstu do okresów i realiów historyczno-społecznych. 
Poszukiwanie „redaktorów” może być atrakcyjne, ale jest bezskuteczne 
i nie przybliża do zrozumienia historii rozwoju tekstu. 

3. Chociaż nie wszystkie księgi biblijne będą miały taką samą historię 
opracowywania, to jednak w każdej z tych historii powinny wystąpić ele-
menty tych samych procesów (zasadnicza kompozycja na bazie wcześniej-
szych przekazów piśmiennych i oralnych, poszerzanie kompozycji, dalsze 
działania kompozycyjno-interpretacyjne, mniejsze ingerencje). 

4. Jednym z pierwszych etapów analizy procesu rozwoju tekstu biblij-
nego – w nawiązaniu do oralnych początków kompozycji – powinna być 
próba odnalezienia jednostek charakteryzujących się cechami pierwotnej 
oralności. Będzie chodziło o odnalezienie narracji zbudowanych na mne-
monicznych zestawach formuł (por. 1,6–3,7 – podbój ziem zajordańskich; 
6,6-9; 11,18-20; por. 1.2.2. Styl formulatywny; por. cykl narracyjny o ob-
jawieniu na Horebie i o kamiennych tablicach 4–6 i 9–10; por. 1.2.2. oraz  
Cz. II. 2.4.6.; zob. Tabela 7), a nawet jeszcze prostszych kompozycji w po-
staci „listy-spisu” opartej na powtarzanej formie (por. część zbioru praw-
nego oparta na formie kazuistycznej: „jeżeli [człowiek]…, to…”; …-yk  
…Xya – 21,15–22,29; por. zbiór przekleństw opartych na formie „przeklęty 
kto…” 27,15-26). 

Trzeba zapytać, co nowego wnosi przedstawione podejście, co ma do 
zaoferowania warsztatowi badawczemu określonemu przez metody krytyki 
form literackich (Formgeschichte) i historii redakcji (Redaktionsgeschich-
te)? Nowe podejście zasadniczo bazuje na osiągnięciach i na procedurach 
badawczych Formgeschichte i Redaktionsgeschichte, wnosi natomiast 
zmianę perspektywy w postrzegania specyfiki rozwoju kompozycji i rozu-
mienia badanego tekstu, co pociąga za sobą pewne konsekwencje dotyczą-
ce interpretacji tekstu, a w związku z tym także wyciąganych wniosków. 

Jakie można nakreślić perspektywy dalszych badań? Próby analizy tek-
stu Deuteronomium z przyjęciem zaproponowanego modelu i metody, bę-
dą prowadziły do uporządkowania przyjmowanych dotąd tez dotyczących 
historii redakcji. Niektóre tezy, a także niektóre wątpliwości zostaną wy-
eliminowane. Ta wstępna weryfikacja pozwoli odrzucić te teorie, których 
zasadnicza idea oparta była zbyt bezkrytycznie na koncepcji pracy autor-
skiej (czy redaktorskiej w współczesnym rozumieniu), niemającej wiele 
wspólnego z starożytnym procesem kształtowania piśmiennych kompozy-
cji. Konfrontacja innych teorii z założeniami i tezami nowej Kompositions-
geschichte może pozwolić na wypracowanie bardziej przekonywającego 
zarysu procesu powstawania Deuteronomium. 
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Propozycja nowego podejścia badawczego jest wynikiem przeprowa-
dzonych analiz specyfiki tekstu Deuteronomium w kontekstach: rozwoju 
piśmienności, warsztatu pisarskiego, kultury piśmienniczej na starożytnym 
Bliskim Wschodzie, ze szczególnym odniesieniem do terenów biblijnego 
Izraela i Judy. W ramach bieżącego opracowania nie mieści się już jednak 
pełna weryfikacja przyjętej metody. 

4.5. próba wstępnej konfrontacji z wybranymi teoriami 

4.5.1. złożoność przekazu 

Cechą charakterystyczną tekstu Deuteronomium, która była szeroko 
omawiana (por. 4.1.), jest jego złożoność i wyrażanie treści, tematów na 
wielu poziomach opracowania. Taka złożoność świadczy o przebytym pro-
cesie opracowania. 

W tym kontekście chcę przywołać wnioski Moshe Weinfelda dotyczące 
połączenia w Deuteronomium tematów przymierza i prawa. Autor uważa, 
że u podstaw Deuteronomium stoją dwa przymierza, pierwsze wasalskie, 
lojalnościowe – dotyczy więzi między Jhwh a Izraelem, natomiast drugie 
jest przymierzem prawa. Jednak warunki dotyczące lojalności (przymierza 
wasalskiego) z jednej strony oraz przykazania należące do prawa (przymie-
rza prawa) z drugiej strony zostały tak powiązane, że trudno je oddzielić. 
M. Weinfeld uważa, że nawet w dekalogu pierwsze trzy przykazania mają 
charakter wasalski (lojalnościowy), tymczasem następne są typu legislacyj-
nego. Autor sądzi, że to połączenie musiało nastąpić jeszcze na poziomie 
przeddeuteronomicznym, ze względu na tak dalekie połączenie i zlanie się 
obu tradycji361 .

Ta złożoność literackiego tekstu, dostrzegana przez wielu badaczy, wy-
jaśnia złożoność na poziomie teologicznego przekazu. Postać Mojżesza 
w Deuteronomium wydaje się być złożona z kilku obrazów. Mojżesz jest 
charyzmatyczną postacią stojącą u początków kształtowania się narodu, 
przywódcą, przewodnikiem (exodus, wędrówka „do wrót ziemi obieca-
nej”). Ale jest także pośrednikiem między Jhwh Bogiem Izraela a ludem, 
jest tym który przynosi objawienie Boże – torę. W końcu ten sam Mojżesz 
okazuje się być nauczycielem i także pisarzem. 

361 M. weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, s. 156-157.
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Wydaje się, że te wszystkie role i wyobrażenia Mojżesza to za dużo jak 
na jednego człowieka. Kształtowanie modelu postaci Mojżesza w Deutero-
nomium, gdzie przyjmuje on kilka odmiennych „masek” (w pozytywnym 
znaczeniu roli), jest zgodne z tendencją dostrzeżoną na poziomie „zagęsz-
czonej” struktury tekstu i na poziomie omawianego wcześniej „autorstwa”. 

Kolejna kwestia dotyczy adresata, do którego kierowane są deutero-
nomiczne mowy Mojżesza. W poświęconym temu zagadnieniu artykule 
ukazałam interesujący fenomen trzech poziomów adresu. Narracja ukazuje 
Izraela obozującego na Moabie i słuchającego mów Mojżesza, ale uważ-
niejsza lektura uświadamia, że mowy kierowane są do tych, którzy do-
świadczyli już podboju, deportacji do Babilonii. W końcu analiza retoryki 
tekstu (por. 29,14-15) pozwala dostrzec, że te pouczenia i wezwania, o ele-
mentach mądrościowych, kierowane są do czytelnika tekstu362. Czy efekt 
zwielokrotnienia adresata – i sytuacji wyboru, przed którym stawia swe-
go adresata Mojżesz jako mówca – wynika z celowego, „jednorazowego” 
zakomponowania/„zredagowania” na piśmie (piśmienność jako oderwanie 
od jednorazowego kontekstu; por. skutki piśmienności 1.5.), czy też jest 
efektem wielokrotnego nakładania się działań kompozycyjno-interpracyj-
nych, w piśmiennym procesie narastania tradycji – zgodnie z „modelem 
Gilgamesza”? 

Jak uważa Dennis Bratcher, „obecna forma jest wyrazem zastosowa-
nia, ponownego użycia i reinterpretacji dawniejszego nauczania Mojże-
szowego w nowych, zmieniających się okolicznościach historycznych”363 . 
Efekt nałożenia różnych adresatów wskazuje na proces narastania tekstu, 
równoznaczny z aktywnym „dopracowywaniem”/„wypracowywaniem” 
go. Nie użyłam określenia „przepracowanie”, ponieważ pracujący nad tek-
stem pisarze, interpretując tekst na nowo, nie „zmieniają” jego znaczenia 
w tym sensie, że nie przekreślają, nie odrzucają starych elementów. Raczej 
starają się dodać (wydobyć) nową interpretację, integrując jej elementy 
z tekstem364. W efekcie tego procesu powstaje opracowanie nieznane we 
współczesnej praktyce pisarskiej – opracowanie niezwykle cenne, będące 
zapisem-świadectwem narastania tradycji.

Złożoność tekstu i różnorodność zawartych w nim tematów prowadzi 
biblistów do przypisywania Deuteronomium różnych odmiennych śro-
dowisk, jakie miałyby stać za opracowaniem księgi. Rozważając kwestię  

362 Por . R . jasnos, Kładę dziś przed tobą, s. 107-123.
363 D .R . BratCher, Księga Powtórzonego Prawa, s. 615.
364 Por. znany z ksiąg biblijnych fenomenem relektury.



370 deuteronomium jako uczeStnik W kulturze

autorstwa Deuteronomium, Andrew D. H. Mayes zwraca uwagę na za-
skakujący fenomen. „Wziąwszy pod uwagę podstawową charakterystykę 
stylu Deuteronomium jako dydaktycznego, jest zupełnie zaskakującym, że 
trzy główne instytucje nauczania i napominania [preaching] w starożytnym 
Izraelu: profetyzm, nurt mądrościowy, lewickie kapłaństwo, są wszystkie 
wskazywane jako możliwy kontekst powstania Deuteronomium. Jest to do-
minujący aspekt tej księgi, który trwa od jej początku do obecnej formy, że 
przez ostrzeżenia i obietnice [formy prorockie], przez napomnienia i apele 
[formy mądrościowe], szuka ona jak przekonać czytelników do przestrze-
gania żądań prawa Mojżesza”365 . 

Tę „wielokrotność” (związaną ze złożonością), którą wskazuje A.D.H. 
Mayes na poziomie autorstwa, inni bibliści dostrzegają na poziomie treści 
i teologii. Stanisław Wypych określa Księgę Powtórzonego Prawa jako za-
wierającą wszystkie ważniejsze tradycje starotestamentalne366 . 

Obecność jakiegoś tematu w Deuteronomium może być też ograniczona 
do pojedynczego miejsca. Takim jest temat władzy królewskiej, który zos- 
tał podjęty w następnym przykładzie. 

4.5.2. przykład negatywnej weryfikacji hipotezy

Są problemy, które zlustrowane w kontekście założeń Kompositionsge-
schichte mogą być rozwiązane. Przykład może stanowić zagadka obrazu 
króla w Deuteronomium – rozważana w kontekście relacji między Deute-
ronomium a Księgami Królewskimi – nad którą to zagadką zastanawia się 
Gary N. Knoppers. Deuteronomiczny obraz króla jest niezwykle ograniczo-
ny, właściwie sprowadza się do jednego zadania: studiowania tory . Anali-
zując deuteronomiczne „prawo króla” (por. 3.1. Prawo króla i sefer ha-to-
ra), pisałam, że obraz ten, bardzo krytyczny, powstał po doświadczeniach 
upadku, w kontekście deuteronomicznej oceny królów, którzy nie spraw-
dzili się jako strażnicy Bożego porządku, mający go strzec i podtrzymywać 
oraz przywracać sprawiedliwość. G. Knoppers określił deuteronomiczną 
wizję instytucji Izraela jako „bez głowy” – wyraził przez to ocenę, iż król 
nie kieruje żadnym urzędem ani instytucją. „Jak wyjaśnić ten dramatycz-
ny upadek monarchicznej władzy”?367. G. Knoppers pyta, jak to możliwe, 

365 A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 103; por. M. weinfeld, Deuteronomy and the Deutero-
nomic School, s. 158-189.
366 S. wyPyCh, Pięcioksiąg, s. 175.
367 G.N. knoPPers, The Deuteronomist and the Deuteronomic Law of the King, s. 331.
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że między księgami reprezentującymi szkołę deuteronomistyczną: między 
Deuteronomium a Księgami Królewskimi jest tak duży kontrast. Odnosząc 
się do „prawa króla” (Pwt 17,14-20), autor pyta: „Jak to jest możliwe, że 
Deuteronomista, który zredagował Księgi Królewskie napisał taki tekst?”. 
Następnie rozważa hipotezę dwóch edycji, które miały zaważyć na różni-
cach, ale nadal jest nieusatysfakcjonowany. W końcu przyjmuje, że szkoła 
deuteronomistyczna nie jest monolitem i na potwierdzenie odwołuje się do 
Księgi Jeremiasza – która zawiera wyraźne elementy deuteronomistyczne, 
ale również wyraża odrębne zainteresowania teologiczne368 . 

Akceptując zasadniczo tezę o niemonolityczności wszelkich szkół  
pisarskich, powróciłabym do pytania G. Knoppersa, formułując je skrajnie: 
Dlaczego Deuteronomium z jednej strony zawiera esencję nurtu deuterono-
mistycznego, a z drugiej treści odbiegające? 

Michael LeFebvre ocenia różnicę między dwiema wizjami instytucji 
króla – tej w historii deuteronomistycznej i tej w Deuteronomium – w kate-
goriach rozwoju369. Wizja państwa i jej urzędów bez silnej władzy królew-
skiej prowadzi ku rozwiązaniu powyższej zagadki. Jest to wizja późniejsza, 
sformułowana już w kontekście wspólnoty religijnej powygnaniowej, gdzie 
rola króla i koncepcja jego urzędu nie opiera się dłużej na oczekiwaniu po-
szerzania granic, a splendor królestwa nie wynika z budowanych pałaców. 
Gdy przyjrzeć się „zajęciu” króla zaprojektowanemu przez Pwt 17, to można 
zauważyć, że król staje się tym, który studiuje torę370. Jak to jest możliwe? 

Jeżeli przyjąć inną koncepcję kształtowania kompozycji piśmiennych, 
to poszerzenie albo uzupełnienie, wkomponowanie elementu wnoszącego 
nowe treści mieści się doskonale w standardach kształtowania dzieł literac-
kich na starożytnym Bliskim Wschodzie. Myślę, że „prawo króla” otrzyma-
ło swój kształt na końcowym etapie opracowywania Deuteronomium, który 
należy już do rzeczywistości powygnaniowej. W tym kontekście ideał króla 
jako studiującego prawo nie jest już tak zaskakujący. Co więcej, obraz ten 
wydaje się być przeniesiony ze znawców tory na króla. Obraz króla, uka-
zanego na wzór wykształconych w torze pisarzy, wpisuje się w religijne 
ideały wspólnoty powygnaniowej. 

Podejmując kwestię „Roli króla wobec prawa” (por. 3.1.), zwróciłam 
uwagę, za M. LeFebvre, że w starożytności istniał zwyczaj nauczania- 

368 G.N. knoPPers, Rethinking the Relationship, s. 413-415; por. tenże, The Deuteronomist 
and the Deuteronomic Law of the King, s. 329-346.
369 M. lefeBVre, Collections, Codes, and Torah, s. 88.
370 M. LeFebvre pisze nawet: „Ten, który w innych narodach jest głównym nauczycielem 
prawa, dla Izraela stał się pierwszym uczniem prawa”; tamże, s. 90.
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-instruowania książąt w duchu mądrościowym, tymczasem Księga Powtó-
rzonego Prawa nosi wyraźne znamiona nurtu mądrościowego, sama tora 
nazwana jest w niej mądrością i umiejętnością, którą podziwiać będą inne 
narody (por. Pwt 4,6.8). Zatem tak zwane deuteronomiczne prawo króla, 
które nakazuje władcy zrobić kopię sefer ha-tora i studiować ją całe życie, 
wydaje się być późną, powygnaniową mądrościową instrukcją, która rysuje 
ideał króla na obraz znawcy tory, króla, który jak przystało na mędrca, nie 
rozstaje się z źródłem mądrości, jakim dla Żydów w późniejszym okresie 
powygnaniowym staje się tora (por. Prz 13,14; 28,7; 31,26)371 . 

Wobec informacji o przywódcach zbierających z troską księgi rozpro-
szone podczas podboju czy walk niepodległościowych (por. Nehemiasz, 
Juda; 2Mch 2,13-14; por. Prz 25,1), nie jest też niczym zaskakującym spo-
rządzenie kopi sefer ha-tora dla króla.

Przyjęcie nowego podejścia badawczego, i zarazem „modelu Gilgame-
sza” zakładającego stopniowy proces kształtowania się literackiego opraco-
wania Deuteronomium, pozwala na przekonywające rozwiązanie w kwestii 
deuteronomicznego prawa króla, niezależnie od częstych prób ustalenia, 
kiedy odbyła się tak zwana „ostatnia redakcja” tekstu. Trzeba podkreślić, 
że zgodnie z założeniami nowej Kompositionsgeschichte, zwykle „ostatnie 
działania” na tekście nie mają charakteru gruntownej redakcji, ale znacznie 
mniejszych dopracowań, co pokazał „model Gilgamesza”. Wydaje się, że 
„prawo króla” otrzymało swój kształt (zostało włączone?) właśnie na takim 
końcowym etapie prac nad tekstem Deuteronomium, w kontekście ideałów 
wspólnoty powygnaniowej. 

4.5.3. „redakcje” i „edycje”

Juha Pakkala podjął się datacji „najstarszej edycji Deuteronomium”, 
którego tekst przyjmuje według propozycji Timo Veijoli oraz według te-
go, co jest „generalnie przyjęte” – jak sam pisze. Już sam początek postę-
powania badawczego budzi wątpliwości. Autor pisze o najstarszej edycji 
Deuteronomium, jednocześnie nawet nie określając dokładnie zakresu tek-
stu, który ta edycja obejmuje, a który zamierza analizować, w argumen-

371 W okresie powygnaniowym, kiedy prawo w życiu społeczności żydowskiej zajmowało 
kluczową rolę, nastąpiło zbliżenie tradycji prawnych i mądrościowych. To w nurcie mą-
drościowym powstała w tym czasie grupa poświęcająca się prawu. „Następnym krokiem, 
który nastąpił w okresie międzytestamentalnym, była rzeczywista identyfikacja prawa 
i mądrości”; por. W.D. davies, Law in the OT, w: InterprDict, vol. 3, s. 88-89.
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tacji skupia się na rozdz. 12. Mimo to zastrzega, że nie bierze pod uwagę 
„późniejszych dodatków”, ale jedynie „zrekonstruowany najstarszy tekst 
w jego zabezpieczonej formie”372. J. Pakkala przyjmuje, że „najstarsza 
edycja” nastąpiła dopiero po 586 r. i wymienia argumenty. Na przykład, 
że monarchia nie odgrywa w tekście dużej roli albo że UrDeuteronomium 
nie zakłada „żadnej infrastruktury i organizacji państwowej”373. Można od-
nieść wrażenie, że oczekiwania J. Pakkali dotyczą jednak rozbudowanego 
już tekstu Deuteronomium. Kolejne argumenty dotyczą braku w UrDeute-
ronomium odwołania do świątyni, do Jerozolimy (jako dwa argumenty), 
zamiast którego jest odwołanie do „miejsca, które wybierze sobie Jhwh”. 
Następnym argumentem jest występowanie odniesienia do miejsca okre-
ślonego opisowo „w jednym z twoich pokoleń” (12,14), a nie, jak wolałby 
J. Pakkala, w Judzie (jeśli UrDeuteronomium miałby pochodzić z czasów 
przed niewolą). Argumenty 4-9 wszystkie dotyczą kolejnych elementów 
formuły i idei centralizacji. Wystarczy zatem podważyć datację tej formuły, 
która dla Pakkali staje się „reprezentantem” UrDeuteronomium, aby tym 
samym podważyć większość argumentacji. Trzeba zauważyć, że właści-
wie „intuicje” autora dotyczą datacji idei centralizacji sformułowanej w 12. 
rozdziale. Czy to wystarczy, aby zadatować „najstarszą edycję Deuterono-
mium”? Przytoczone argumenty same do niczego nie prowadzą. Natomiast 
używanie nieokreślonej idei „edycji” w stosunku do nieokreślonego tekstu 
okazuje się być szukaniem wiatru w polu. 

Zaskakującą swoim „rozmachem” historię redakcji Deuteronomium 
przedstawił Alan Robinson. Według niego, w historii redakcji Deuterono-
mium można wskazać sześć etapów, którym odpowiada sześć warstw tek-
stu, określonych przez autora artykułu jako: debarim Mojżesza, tradycje 
plemienne, kolekcjoner-zbieracz, kronikarz, reformator, historyk prorocki. 
Czterem warstwom, począwszy od „kolekcjonera” (collector), przypisał 
serię fragmentów tekstu Deuteronomium374. Ta zbyt uproszczona wizja  
historii redakcji tekstu sięga początków współczesnych nauk biblijnych, 
tak zwanej historii źródeł. 

Wysiłki w celu wskazania etapów rozwoju kompozycji powinny sku-
piać się nie tyle na „redakcjach”, które nie odpowiadają procesowi opra-
cowywania starożytnego przekazu piśmiennego, ale na określaniu zespołu 
okolicznościach polityczno-społecznych i kulturowych, jakie odpowiadają 

372 J. Pakkala, The Date of the Oldest Edition of Deuteronomy, ZAW 121(2009), s. 389.
373 Tamże, s. 393.
374 A . roBinson, Process Analysis Applied to the Book of Deuteronomy, s. 185-194.
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realnym okresom dziejów Izraela i zarazem kształtowania tekstu. Do tak 
określonych etapów można spróbować przymierzyć tekst, poszukując jego 
elementów odpowiadających pod względem tak treści, jak i formy. Podob-
nymi przesłankami kieruje się Eckart Otto, który przyjmując trzy stadia 
kształtowania tekstu Deuteronomium, czyni to w oparciu o podstawowe 
kryterium, jakim jest odniesienie do niewoli babilońskiej375, która dzieli 
dzieje Izraela, i odpowiadające im „dzieje” tekstu Deuteronomium, na trzy 
etapy różniące się na wielu poziomach: 

Das vorexilisch-vordeuteronomistiche Deuteronomium376;
Das exilisch-deuteronomistiche Deuteronomium377;
Das nachexilisch-postdeuteronomistiche Deuteronomium378 .

Kryterium to wynika z przyjęcia, iż rozwój nurtu deuteronomistyczne-
go, a także rozwój tradycji religijno-narodowej ściśle łączy się z dziejami, 
w których dynamiczne zmiany odzwierciedla podział na neoasyryjski okres 
przed niewolą, czas niewoli babilońskiej i perski czas po niewoli. E. Otto 
przyjmuje podwójną nazwę każdego z trzech etapów, podkreślając relację 
między dziejami Izraela a rozwojem szkoły i myśli deuteronomistycznej, 
wyrażonej w Deuteronomium379 .

Doświadczenie niewoli babilońskiej implikuje zmiany i kształtuje prze-
kaz kulturowo-teologiczny. Zmienia się odniesienie Izraela do siebie jako 
narodu, kształtuje się nowa postawa wobec Jhwh Boga Izraela, poszerzają 

375 Podobnie F. Cross wskazał na dwa etapy historii redakcji: Jozjańską redakcję przedwy-
gnaniową oraz uzupełniającą redakcję powygnaniową w kontekście upadku Izraela; por. 
F.M. Cross, The Themes of the Book of Kings, s. 274-289. 
376 Zob. E. otto, Das Deuteronomium. Politische Theologie . 
377 Por . A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 41-47 [Deuteronomistic Editing of Deutero- 
nomy]. 
378 Zob. E. otto, Die post-deuteronomistische Levitisierung des Deuteronomiums. Zu ei-
nem Buch von Ulrich Dahmen, ZAR 5(1999), s. 277-284; tenże, Das postdeuteronomisti-
sche Deuteronomium als integrierender Schlussstein der Tora, w: tenże, Die Tora Studien 
zum Pentateuch. Gesammelte Schriften (BZAR 9), Wiesbaden 2009, s. 421-446; tenże, 
Anti-Achaemenid Propaganda in Deuteronomy, w: G. Galil, M. Geller, A . millard (ed.), 
Homeland and Exile. Biblical and Ancient Near Eastern Studies in Honour of Bustenay 
Oded, Leiden 2009, s. 547-558. Punktem odniesienia wiążącym się z kryterium niewoli 
babilońskiej jest restauracja (odnowa i restytucja); zob. J.G. mCConville, Restoration in 
Deuteronomy and Deuteronomic Literature, w: J.M. sCott (ed.), Restoration. Old Testa-
ment, Jewish, and Christian Perspectives (JSJ Suppl. 72), Leiden – Boston – Koeln 2001, 
s. 11-40; J.W. watts (ed.), Persia and Torah. The Theory of Imperial Authorization of the 
Pentateuch, Atlanta 2001 . 
379 E . otto, Perspektiven der neueren Deuteronomiumsforschung, s. 319-340.
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się międzykulturowe relacje (zarówno na poziomie zależności-asymilacji, 
dialogu-dyskusji, jak i negacji-odrzucenia), a wszystko to w jakiejś mierze 
może znaleźć albo znajduje odbicie w Deuteronomium jako kompozycji 
piśmiennej.

Wskazane trzy etapy (dziejów Izraela rzutujących na dzieje tekstu) róż-
nią się na poziomie sytuacji politycznej Izraela, która wpływa na rozwój 
koncepcji państwa Izraela. Te trzy etapy różnią się także na poziomie roz-
wijanych idei teologicznych. E. Otto uważa na przykład, że koncepcja Jhwh 
jako Boga, który daje w dziedzictwo ziemię narodom (nie tylko Izraelowi, 
co powtarzane jest nieustannie w Deuteronomium, także ale Edomitom 2,4-
-5, Moabitom 2,9, Ammonitom 2,18-19), ukształtowana i wyeksponowana 
została w okresie perskim, jako przeciwstawienie perskiej ideologii boga 
o imieniu Ahuramazda, który jako stwórca świata miał przydzielić ludom 
ich ziemie, ustanawiając w Persepolis centrum świata380 . 

Podejmując dalsze badania – w ramach kontynuacji tematyki – nale-
żałoby przeprowadzić studium konfrontujące przedstawione szeroko przez 
Eckarta Otto (w różnych publikacjach, a także innych autorów; por. przy-
pisy) trzy etapy rozwoju Deuteronomium z wypracowanym przeze mnie 
zarysem procesu piśmiennego kształtowania kompozycji literackiej, jaką 
stanowi biblijna „księga”. Interesujące byłoby przeanalizowanie następnie, 
w jaki sposób nowe treści są wkomponowywane albo – inaczej mówiąc – 
w jaki sposób „dochodzą do głosu” w kompozycji. Takie analizy mogłyby 
pozwolić na przybliżenie warsztatu pisarzy (w tym wypadku deuterono-
micznych).

W tym kontekście nasuwają się różne pytania. Jedno z nich dotyczy 
problemu przekazu wstępnych rozdziałów o podboju (1–3), który z jednej 
strony został dołączony na późnym etapie i zawierają koncepcję Jhwh jako 
Dawcy ziem, a z drugiej strony wykazuje cechy oralności pierwotnej. 

Proces opracowywania Deuteronomium jest specyficzny, z jednej strony, 
trzeba zaznaczyć, że nie jest to praca polegająca jedynie na dodawaniu i do-
łączaniu nowych części tekstu. Z drugiej strony, trzeba podkreślić, że także 
nie jest to proces redakcji, które ogarniają i przepracowują całość, zaciera-
jąc wcześniej wyeksponowane treści. Ten szczególny proces opracowywa-
nia dzieła – zarysowany w niniejszej pracy pod nazwą „model Gilgame- 
sza” – prowadzi do ukształtowania tekstu specyficznego, który jest w pe-
wien sposób bogatszy od spójnej kompozycji autorstwa jednej osoby (jakie 
są standardem w współczesnym świecie). Jego bogactwo stanowi zwielo-

380 Por . E . otto, Anti-Achaemenid Propaganda in Deuteronomy, s. 548-549.
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krotnienie zawartych pokładów tradycji kulturowych i teologicznych, roz-
wijanych na piśmie, których świadectwem jest tekst biblijnej księgi. 

Proponowane podejście określone nową Kompositionsgeschichte po-
zwala już na etapie wstępnym na rewizję niektórych tez, w przypadku in-
nych daje podstawy do poszerzenia zakresu analiz prowadzących do ich 
weryfikacji. 



5. teologia pisma i pisania w deuteronomium –
    synteza 

Jakie treści wyrazili biblijni pisarze, operując znanymi w kulturze piś- 
miennej obrazami i motywami, nawiązując do przyjętych wzorów kulturo-
wych? Jakie idee, przekonania, wartości doszły do głosu za pośrednictwem 
ich stylusa? Jakie prawdy teologiczne otrzymały nowy wyraz, a jakie do-
szły do głosu po raz pierwszy?

Starożytne wyznaczniki rangi tekstu i znaczenia zapisu, wzbogacone 
o idee deuteronomiczne, rzucają światło na autorytet biblijnej „Księgi” wy-
rażony w Deuteronomium. Tymczasem teologia biblijnego zapisu, czy też 
idea Boga jako Pisarza, zawarte w Deuteronomium, wiążą się z kwestiami 
najistotniejszymi dla teologicznej koncepcji „Księgi” biblijnej.

Temat teologii pisma i pisania w Deuteronomium zostanie rozwinięty 
w czterech punktach. 

5.1. Słowa mówione i pisane

Piśmienny wyraz głoszonych tradycji nie stanowił ich transkrypcji, ale 
oznaczał sformułowanie w pewnym sensie od nowa – w innym systemie 
formułowania myśli, „starych” i nowych prawd.

Wynalazek pisma nie zmienił z dnia na dzień ani nie zmienił całkowicie 
kultury oralnej w piśmienną. Może zaskakiwać, że w księgach biblijnych, 
takich jak Deuteronomium, nie ma wyraźnego rozróżnienia między słowem 
mówionym i zapisanym. Między oralnym i piśmiennym przekazem zacho-
dzi wzajemne oddziaływanie, słowo mówione i słowo pisane wzajemnie się 
wspierają. Podstawowa idea słowa nie wiąże się z formą przekazu.
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Jednak pismo wpłynęło nie tylko na sposób przekazu, ale także na spo-
sób formułowania treści, a nawet na ich zawartość. Najlepszym przykła-
dem jest sama idea Pisma objawionego, rozumianego jako zapisane Słowa 
Jhwh. Dała ona podstawy dla idei Pisma świętego w ogóle. 

Przypomnę krótko najważniejsze następstwa rozwoju piśmienności 
i kultury piśmiennej (por. Cz. III. 1.5.) w odniesieniu do rozwoju myśli 
teologicznej. Stopniowe przechodzenie od kultury oralnej do piśmiennej 
nie dotyczyło jedynie kwestii rejestracji oraz kwestii medium przekazu kul-
turowego. Pismo przekształcało całą strukturę przekazu. Zapis pozwalał na 
rozwój złożoności zdań i stojących za nimi idei. Przekaz liniowy o domi-
nującej werbalizacji (narracja) ustępował przekazowi o dominującej nomi-
nalizacji – opisowemu, o bardziej złożonej strukturze. 

Rozwój pisma był jednocześnie tym czynnikiem, który współkształ-
tował tożsamość (por. Cz. I. 2.1.3.). Jest to niezwykle istotne dla próby 
zrozumienia, czym jest Deuteronomium. Długi proces pisemnego opraco-
wywania tradycji deuteronomicznej, która przeszła przez wiele rąk pisa- 
rzy – spowodował efekt nałożenia się wielu krytycznych i zarazem inter-
pretujących, rozwijających „spojrzeń” na tworzony przekaz. Zaowocowało 
to z jednej strony złożonością, czasem niespójnością literacką, a z drugiej 
bogactwem motywów, obrazów, idei wykorzystanych do ujęcia przedsta-
wianych rzeczywistości: przymierza z Jhwh, objawienia na Horebie, Bo-
żej tory, misji Mojżesza, ziemi Izraela itd. To bogactwo stało się udziałem 
i „dziełem” wielu osób, które kolejno odczytywały powielany tekst – na 
przykład w świetle doświadczanej historii. 

W Deuteronomium można obserwować ciekawy fenomen nałożenia się 
różnych adresatów i kilku kontekstów historycznych (por. Cz. III. 4.5.)381 . 
Prawdopodobnie ten tak zwany „zabieg redakcyjny” powstał w efekcie 
nakładania kolejnych „działań interpretacyjnych” na opracowywany tekst 
w ciągu kilku wieków. Byłoby to świadectwo postępującego poszerzania 
grona potencjalnych odbiorców deuteronomicznego przekazu w procesie 
opracowywania tekstu, podczas którego, w konsekwencji oderwania od 
jednorazowego kontekstu sytuacyjnego, następuje uniwersalizacja i abs-
traktyzacja przekazu. 

Możliwość historycznej konfrontacji – jaka pojawiła się wraz z rozwo-
jem piśmienności – pozwoliły na zgłębianie prawd, określanie i wyraża-
nie coraz wnikliwszych ich interpretacji. Świadectwo dziejów minionych 
dzięki zapisowi mogło być konfrontowane z wydarzeniami zmieniającymi 

381 Zob. R. jasnos, Kładę dziś przed tobą, s. 107-123.
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bieg historii (np. niewola babilońska), stanowiąc początek historycznego 
spojrzenia w ogóle. Walter Brueggemann wskazuje na strategiczną rolę 
Deuteronomium wśród ksiąg starotestamentalnych. Księga ta zakorzeniona 
jest w przeszłości – odwołuje się do obietnic danych ojcom, do przymierza 
zawartego na Horebie – ale sięga w „przyszłość”, skupiając się na drama-
cie, jakie nastąpił po podboju babilońskim. Przeszłość staje się kluczem 
do zrozumienia teraźniejszości i przyszłości382. W ten sposób, łącząc prze-
szłość i „przyszłość”, Deuteronomium wyraziła spójną koncepcję dziejów 
zależnych od wierności przymierzu z Jhwh i torze . 

Krytyczność spojrzenia wyrosła z zapisu, jako owoc możliwości kon-
frontacji myśli z utrwalonym wcześniej na piśmie przekazem. Według ba-
daczy piśmienności, takie były podwaliny i pierwsze kroki myśli naukowej, 
nawet jeżeli dzisiejsze kryteria nauki podważyłyby ówczesną „metodolo-
gię”. Takie historyczne i krytyczne zarazem spojrzenie reprezentowane jest 
w biblijnych relekturach i reinterpretacjach rozwijanych tradycji. 

Wydaje się, że początki biblijnych tradycji sięgają czasu, gdy piśmien-
nictwo alfabetyczne zaczęło się dynamicznie rozwijać (VIII w.). Moż-
na zakładać, że konsekwencje przejścia od kultury mówionej do pisanej 
w Izraelu – jakie się dokonywało równolegle z rozwojem państwowości 
izraelskiej – pozwoliły na sformułowanie i rozwinięcie głębszej myśli teo-
logicznej. Pismo okazało się nieocenionym medium utrwalania świadectwa, 
które zarazem służyło do wyartykułowania wspólnotowego doświadczenia 
wiary. Jeśli przyjąć, że myślenie abstrakcyjne rozwija się w związku z pisa-
niem, to można zrozumieć nieoceniony wkład piśmienności dla pogłębienia 
przekazu słowa Bożego, jakie zawarte zostało w warstwie interpretacyjnej 
zapisanych tradycji biblijnych. Bóg czczony na co dzień przez Izraela, za-
czął być nazywany jedynym Bogiem. Koncepcje dotąd rozumiane bardzo 
realistycznie, praktycznie, jednostkowo, teraz mogły być ujęte w szerszej 
perspektywie.

Dzięki temu historycznemu już spojrzeniu, Deuteronomium mogła – na 
przejściu od oralności, którą także reprezentuje, do piśmienności – wyrazić 
treści wspólnotowej i religijnej tożsamości (por. Cz. I. 2.1.6.), opartej na 
wspólnej historii (tradycja ojców, wyjście z Egiptu; por. 11,2-5; 29,1-5), 
wspólnej tradycji prawnej (tora), wspólnym kulcie (centralizacja) i wspól-

382 „Deuteronomy stands at midpoint between the ancient memory of Genesis through 
Numbers and the sorry history of Joshua through Kings. Deuteronomy looks both backward 
to rootage and forward to crisis, and interprets at the precise place where rootage and crisis 
intersect. The book makes a case that the rootage of the past is the clue to understanding and 
faithfully living in the crisis”; W. BrueggeMann, Deuteronomy, s.22-23.
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nej, podzielonej między szczepy, ziemi (obiecanej, otrzymanej-zdobytej, 
utraconej). I dlatego niektórzy widzą w Deuteronomium quasi-konstytu-
cję w szerokim rozumieniu. Wszystkie wymienione elementy, określające 
model odrębności i tożsamości o charakterze państwowym, scala wymóg 
bezkompromisowej wiary w Jhwh, wyzwoliciela z Egiptu (por. 4,34-40; 
5,6.15; 6,12.20-25; 7,6-10; 8,14-20; 13,6.11; 16,1; 26,5-10; 29,1), Boga, 
który wybrał lud Izraela na swoją własność383 .

Historyczność, krytyczność spojrzenia, uniwersalizacja wpłynęły na 
rozwój i kształt przekazu biblijnego. Słowo Boga, przekazywane dotąd 
przez proroka, jako słowo zapisane otrzymało nową formę, powagę zapisu 
oraz uniwersalny wymiar384. Tym samym teologiczny przekaz zyskał nie-
zależność i siłę wyrazu. 

5.2. bóg jako pisarz 

Przedstawienie Boga jako Pisarza nie należy do zwykłych motywów na 
starożytnym Bliskim Wschodzie. Raczej najwyżsi bogowie posiadali swo-
ich boskich sekretarzy (Ozyrys Thota, Marduk – Nabu), co odzwierciedlało 
porządek na dworze królewskim. Jednak koncepcja biblijna, poświadczona 
przez Deuteronomium i Księgę Wyjścia, kształtowała się w okresie roz-
wijającej się kultury pisma alfabetycznego i piśmienności, która stopnio-
wo stawała się standardem, także w odniesieniu do kompetencji władcy. 
W Asyrii takim piśmiennym władcą, który zorganizował wspaniałą biblio-
tekę w stolicy – Niniwie, był Assurbanipal (VII w.). Można przypuszczać, 
że powygnaniowi przywódcy żydowscy, Nehemiasz czy Juda, którzy gro-
madzili rozproszone pisma stanowiące już wówczas pewne wspólne dzie-
dzictwo, także znali sztukę pisania (por. 2Mch 2,13-14). 

Pisarze zdawali sobie sprawę, jak wiele zależy od królewskiego sekre-
tarza, pełniącego rolę kanclerza, doradcy, „noszącego pieczęć króla”, reda-
gującego zagraniczną korespondencję dyplomatyczną. Rola takiego urzędu 
w królestwie była nie do przecenienia, a pisarze poprzez swój urząd mieli 

383 Por. J. BlenkinsoPP, Wisdom and Law in the Old Testament, s. 107-119 [Deuteronomy, 
religious programme and civil constitution]; B.M. levinson, „The Right Chorale”, s. 68-
69; W. BrueggeMann, Deuteronomy, s. 18-19; P.R. davies, Scribes and Schools, s. 96-101.
384 „Nowa organizacja treści w tekstach […] radykalnie zmienia funkcję słowa Boga”. 
Dzieje się tak poprzez oderwanie od partykularyzmu, lokalności; por. G. Godlewski, Jack 
Goody, uczony w piśmie, s. 16-21, cyt. s. 21; J. Goody, The Interface Between the Written 
and the Oral, s. 263-264.
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też praktyczny wpływ na sprawy królestwa. W tym kontekście biblijny ob-
raz Boga piszącego „własnoręcznie” Dziesięć Słów wydaje się nieść czy-
telne przesłanie. Dekalog stanowił zapis, którego sformułowanie, sens nie 
zależały od człowieka, stanowił zapis, który nie zawdzięczał nic żadnemu 
pośrednikowi, nawet swojej formy, zapis, który pochodził całkowicie od 
Boga.

Fakt wykonania zapisu na kamiennej płycie przez samego Boga, nie 
wydaje się być wyeksponowany w narracji Księgi Wyjścia: Gdy skończył 
[Jhwh] rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świa-
dectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym (Wj 31,18; por. 24,12; 
32,15-16). Dopiero ostatni zwrot zdania mającego charakter sumariusza, 
podkreśla wyjątkowość zapisu. Inaczej jest w Księdze Powtórzonego Pra-
wa. Deuteronomium jest bardziej szczegółowe, jeżeli chodzi o detale do-
tyczące dokonania zapisu, wskazuje też na ich bezpośredni związek z ob-
jawieniem: Te słowa powiedział Jhwh do waszego zgromadzenia na górze 
spośród ognia, obłoku i ciemnej chmury wielkim głosem, niczego nie doda-
jąc. Napisał je na dwóch tablicach kamiennych i dał mi je (5,22; por. 4,13). 
Późniejsza narracja o drugich tablicach rozpoczyna się od przypomnienia 
pierwszych: dał mi Jhwh dwie kamienne tablice zapisane palcem Bożym. 
Były na nich wszystkie słowa, które powiedział do was Jhwh na górze spo-
śród ognia w dniu zgromadzenia (Pwt 9,10). Decyzja Jhwh, dotycząca 
ponownego zapisu Dziesięciu Słów, zostaje przez Niego osobiście zapo-
wiedziana: napiszę na tablicach te słowa ~yrbdh, które były na pierwszych 
tablicach (10,2; por. Wj 34,1), a zapowiedź zrealizowana: napisał na tabli-
cach pismem btkm jak za pierwszym razem Dziesięć Słów, które Jhwh do 
was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i Jhwh dał mi je 
(10,4; wg Wj 34,28 Mojżesz sam dokonał zapisu na drugich tablicach)385 .

Zwrot palec Boży ~yhla [bca (9,10; Wj 31,18), stosowany nieczęsto, 
nie pozostawia wątpliwości. Dzieło pisania postawione zostaje w jed-
nym rzędzie z innymi niezwykłymi dziełami dokonanymi „palcem Bo-
żym” – stworzeniem nieba (Ps 8,4) oraz wywołaniem plagi egipskiej (por.  
Wj 8,15)386. Czynność pisania przez Jhwh ukazana jest jako nadzwyczajna 

385 Por . E . Bosshard-nepustil, Der schreibende Gott, s. 9-10.
386 W Ewangelii łukasza Jezus używa tego samego zwrotu: A jeśli Ja palcem Bożym wy-
rzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże (łk 11,20). W późnym 
tekście z Księgi Daniela występuje motyw ręki piszącej na ścianie, prawdopodobnie ręki 
Boga. Zapis jest złowróżebny i wprawia perskiego króla Baltasara w przerażenie (por. Dn 
5,5). W Nowym Testamencie czynność pisania na ziemi, właśnie za pomocą palca, podej-
muje Jezus, ma ona tajemniczy charakter (por. J 8,6). 
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i jest taką z kilku przynajmniej powodów: Osoby Pisarza, bezpośredniego 
związku z objawieniem oraz treści zapisu, która ma kluczowe znaczenie 
dla Izraela. 

Koncepcja piszącego „do” człowieka boga znana była w Mezopotamii 
(od czasów sumeryjskich po neoasyryjskie)387. Dotyczyła ona jednak wą-
skiego wymiaru personalnej korespondencji między bogiem a królem albo 
inną ważną postacią. Głównie były to listy króla do boga, czasem zdarzało 
się, że bóg „odpowiadał” albo sam zwracał się do króla (por. Cz. I. 3.3.). 

Idea Pisma Boga „do” i „dla” człowieka, w ujęciu prezentowanym przez 
tradycje Biblii hebrajskiej, otworzyła nowe perspektywy. Pisma pochodzą-
ce od Boga, które nie były jednak kierowane tylko do pojedynczej osoby, 
ale do całego narodu, wymagały zachowania jako „świadectwa”. Pisane 
w ramach objawienia, „palcem Bożym”, stanowiły świętość dla Izraela. 
Właśnie jako przedmiot kultu ukazane zostały kamienne tablice w Księdze 
Wyjścia388 . 

Świętość tablic kamiennych, zawierających Dziesięć Słów objawionych 
przez Jhwh na Horebie, dotyczyła nie tylko materialnego obiektu kultycz-
nego, jakim się stała zawartość złotej skrzyni akacjowej – kamienne płyty 
zapisane „Bożym palcem” i pokryte „pismem Boga” (Wj 32,16; por. Pwt 
10,4). Bowiem idea zapisu dokonanego przez samego Boga otwierała na 
nową możliwość – kopiowania i rozpowszechniania! Świętość nie była już 
dłużej złączona z jednym przedmiotem kultu (por. kamienne tablice w ar-
ce). Słowo Boże mogło się „rozchodzić”, umiejętność pisania pozwalała 
na powielanie, rozpowszechnianie – nawet jeśli na początku czyniono to 
w niewielkim wymiarze, to jednak już Deuteronomium świadczy o takim 
kopiowaniu Bożych słów z sefer ha-tora spisanej przez Mojżesza (por. tzw. 
prawo króla Pwt 17,18: nakaz sporządzenia kopi tory hrwth hnXm z tekstu 
kapłanów-lewitów). A jeżeli można kopiować zapis, słowa „położone na” 
tabliczce, albo na zwoju, to można również zapisać słowa Jhwh wygłaszane 
przez proroka. Zatem Mojżesz, świadek wszystkich słów Jhwh na Horebie, 
jest powołany do ich zachowania poprzez spisanie na sefer .

387 Por. S.R. keller, Written Communications, s. 299-300. 
388 Jako przedmiot kultu kamienne tablice noszone były w arce obitej złotem, ozdobionej 
złotymi wieńcami, chronionej przez złote uskrzydlone cheruby spoczywające na wieku; 
por. Wj 25,10-28; 37,1-15). Arka przedstawiona jest jako najważniejszy element wyposa-
żenia przenośnego sanktuarium (obok dwóch stołów, większego i mniejszego do spalania 
kadzidła, świecznika i naczyń; por. Wj 25; 37). Jest najważniejsza, jako ogniskująca obec-
ność Boga (por. Lb 7,89), a nawet jako stanowiąca kultyczny podnóżek czy tron Boży (por. 
1Sm 4,4, 6,2).
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Prawda o piszącym Bogu, stoi u podstaw koncepcji świętości pism. Idea 
zapisu dokonanego przez samego Boga, z intencją przekazania zapisanych 
słów człowiekowi, określa nową świadomość tego, czym z woli Boga może 
być zapis. Dlatego teologia natchnienia odwołuje się do Bożego autorstwa.

Obraz Boga parającego się pisarstwem wyraża jeszcze jedną ważną dla 
człowieka prawdę. Pisanie jest czynnością niezwykłą. Człowiek może skre-
ślić, choćby drżącą ręką, te same co Bóg litery – może Go naśladować. 
Używanie pisma do celów rytualnych, symbolicznych, w społeczności 
niepiśmiennej budziło lęk, jako czynność prawie magiczna. Ponieważ nie 
rozróżniano między słowami mówionymi i pisanymi – uważano, że są to 
te same słowa, słowa „położone” na tablicy czy na zwoju. Toteż zapisanie, 
niejako „zmaterializowanie” słów, mogło się wydawać niepiśmiennym lu-
dziom czymś nadzwyczajnym. W oparciu o tradycje Ksiąg Wyjścia i Deu-
teronomium, można powiedzieć, że pismo stało się czynnikiem podnoszą-
cym człowieka na innym poziom, i to nie tylko na inny poziom rozwoju 
intelektualnego389, ale także na inny poziom komunikacji z Bogiem. 

5.3. pośrednicy objawienia w tradycji deuteronomium 

W świadectwie biblijnych tradycji Bóg objawia się człowiekowi na różne 
sposoby. To objawienie ma za cel spotkanie i przekaz, który następuje głów-
nie za pomocą słów. Według tradycji o objawieniu na górze Horeb (Pwt)/ 
Synaj (Wj) Bóg objawia się bezpośrednio całemu ludowi Izraela, wszystkim 
zgromadzonym u podnóża góry objawienia i do nich wszystkich mówi. Jed-
nak znaki towarzyszące objawieniu – opisane jako góra płonąca ogniem aż 
do środka nieba, ciemność, ciężkie chmury (4,11; 5,22) – wywołują taki lęk, 
że ludzie proszą Mojżesza, aby to on tylko rozmawiał z Bogiem i pośredni-
czył, przekazując słowa Jhwh (5,5.22-27; 18,16; por. Wj 20,18-21). 

Tradycje Exodusu i Deuteronomium przedstawiają klasyczny obraz ob-
jawienia (góra, ogień, obłok, trąby) oraz problem bezpośredniego kontaktu 
człowieka z Bogiem – rozwiązany poprzez skorzystanie z osoby pośredni-
ka. Zawarty w tych tradycjach biblijnych model pośrednictwa – realizowa-
ny przez wielokrotne wstępowanie Mojżesza na górę do Boga i schodzenie 
do ludu z Bożym słowem – doskonale ilustruje rzeczywistość dystansu, 
przepaści dzielącej rzeczywistość Bożą i egzystencję ludzką, które określa-

389 Na temat skutków piśmienności, także w odniesieniu do tradycji biblijnych, por. punkt 
1.5.



384 deuteronomium jako uczeStnik W kulturze

ją wielkości i świętości Boga z jednej strony, niezrozumienia i niewierność 
ludu z drugiej. 

Pośrednikami Objawienia Bożego w tradycjach biblijnych są prorocy, 
są oni „sługami Słowa”, które zostało „złożone w ich usta” przez Boga (por. 
Pwt 18,18; por. 30,14; Wj 4,11-12.15; Iz 51,16; 59,21; Jr 1,9; 5,16; Ez 3,2-
-4.17.27; 24,27; 29,21; 33,22), a nawet „użyczają” swoich ust Bogu (por. Jr 
15,19). Takim prorokiem jest również Mojżesz, co więcej, jest on – według 
biblijnej chronologii – pierwszym prorokiem – a zarazem wzorem i punk-
tem odniesienia dla wszystkich „późniejszych” (por. Pwt 18,15.18; 34,10). 

Druga forma pośrednictwa wobec Bożego Słowa wiąże się z zapisem. 
Niektórzy prorocy są wzywani do zapisania przekazywanego im Bożego 
słowa: weź zwój i zapisz… zapisz na tabliczce… (Jr 36,2.32; por. 30,2; 
25,13; 51,60; Iz 30,8; por. 8,1; Hb 2,2; Ez 43,10). Proroków Mojżesza, Jere-
miasza czy Izajasza łączy fenomen podwójnej misji – ich zadaniem jest nie 
tylko mówić słowo Jhwh do ludu, ale ich zadaniem jest także spisać Boże 
słowa. W efekcie prorocy ci posługują się dwiema formami przekazu Słowa 
(głoszenie i pisanie). Świadkiem Boga i Jego słowa jest zarówno prorok, 
jak i „księga” (por. Jeremiasz i zwój [por. Jr 36], Mojżesz i sefer ha-tora). 

W Deuteronomium brakuje wyraźnego rozróżnienia między słowem 
mówionym i pisanym, co koresponduje z odmienną od naszej współcze-
snej koncepcją dābār – „słowa” w biblijnej hebrajszczyźnie. Jego zasięg 
znaczeniowy jest dużo szerszy, posiada ono też wymiar zbliżony do mate-
rialnego. Toteż słowa położone w usta proroka albo na tabliczkę do pisania 
wydają się mieć podobny wymiar, gdy tymczasem są to dwie odmienne 
formy przekazu, o inaczej formułowanych treściach (por. 1.5.). 

W przypadku czynności zapisu dokonanego przez samego Jhwh, trzeba 
zapytać, czy należy mówić o pośrednictwie w objawieniu, czy o objawieniu 
samym390 . Jhwh piszący palcem Bożym ~yhla [bca (9,10) „wyraża Siebie” 
za pomocą pisma, albo „na piśmie”, nie zlecając zapisu, nie dyktując, ale 
pisząc własnoręcznie, podobnie jak wcześniej sam – a nie poprzez proro- 
ka – wygłosił do zgromadzonego ludu słowa. 

390 H. Najman zauważa, że początkowo objawienie dokonywało się ustnie. Jednak pismo 
posiadało tak duży autorytet, przy swoim symbolicznym znaczeniu, że w zapisach z okresu 
niewoli i po niewoli pisanie ukazane jest jako środek objawienia (por. Ez 2,8–3,4); H. naj-
man, Symbolic Significance of Writing in Ancient Judaism, s. 169. J. Ben-Dov przywołuje 
opisane w księgach biblijnych różne czynności związane z pisaniem i zapisem i uważa, że 
są to właśnie środki, poprzez które pośrednio wskazuje się na Boże objawienie: odnalezie-
nie sefer ha-tora (por. Cz. II. 3.2.); Boże wezwanie do zapisu albo spożycie zwoju z Boży-
mi słowami (Jr 36,2; por. 25,13; 30,2; Ez 2,9–3,2); por. J. Ben-dov, Writing as Oracle and 
as Law, s. 223-239.
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Passus z Deuteronomium (tu w przekładzie Biblii Paulistów) ukazuje 
dynamikę objawienia, dokonanego w dwóch odrębnych aktach. Werset 10b 
oddaje objawienie poprzez słowo mówione, okalające go wersety 9-10a. 
i 11. dotyczą objawienia poprzez słowo zapisane: 

w. 9: Gdy wszedłem na górę, aby otrzymać kamienne tablice – tablice przymie-
rza, które PAN zawarł z wami, 
przebywałem na tej górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
nie jedząc chleba ani nie pijąc wody. 

w. 10a: Wtedy PAN dał mi dwie kamienne tablice zapisane palcem Bożym. 
w. 10b: Były na nich wszystkie słowa, które w dniu zgromadzenia na tej górze 

PAN oznajmił wam z ognia. 
w. 11: Po upływie czterdziestu dni i czterdziestu nocy PAN dał mi 

dwie kamienne tablice, tablice przymierza (9,9-11; por. 5,22). 

Relacja dotycząca pierwszego aktu objawienia na Horebie (w. 10b) za-
wiera odniesienie do epifanicznych elementów góry i ognia. Jhwh wypo-
wiedział słowa do zgromadzonego ludu „spośród ognia” Xah $wtm (por. 
4,12.15.33.36; 5,4.22.24.26; 9,10; por. Wj 24,17; Ez 1,4). W licznych 
w Deuteronomium odwołaniach do tego objawienia występują trzy ele-
menty epifaniczne, najczęstszy jest ogień Xa, ale występują także obłok !n[ 
i ciemna chmura lpr[ (4,11; 5,22; por. 31,15). 

Drugi akt objawienia, zrelacjonowany został również z wyraźnym od-
niesieniem do góry jako miejsca epifanii. Mojżesz, aby otrzymać tablice, 
musi wspiąć się na górę i przebywać na niej, poszcząc czterdzieści dni 
i nocy (por. 1Krl 19,8; podobny motyw – czas czterdziestodniowego przy-
gotowania Eliasza do objawienia mu się Jhwh). Dopiero po tym czasie 
może otrzymać tablice Bożego objawienia. Zapis na tablicach dokonany 
jest przez Jhwh – „palcem Bożym”. W przypadku obu aktów objawienia 
przedstawionego w 9,9-11 określenia czasu mają charakter sytuacyjny – 
objawienie słowem ma miejsce „w dniu zgromadzenia”, co wskazuje na 
czas uroczystego zebrania ludu. Tymczasem objawienie za pomocą zapisu 
ma miejsce po czterdziestu dniach i nocach postu na górze, co wskazuje na 
wagę oczekiwanego przez Mojżesza wydarzenia. 

To objawienie Jhwh bezpośrednio wobec całego ludu, najpierw słowa-
mi i wielkim głosem, potem własnoręcznym zapisem Dziesięciu Słów na 
kamiennych tablicach, jest jedyne – niepowtarzalne. Wydarzyło się tylko 
jeden raz. Już na przedłużeniu tej tradycji, niejako uzupełnia ją tradycja 
inna, zakładająca większy udział proroka – ukazująca Mojżesza piszącego 
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drugie tablice (po rozbiciu pierwszych), jak przedstawia to Księga Wyjścia 
(Wj 34,27-28). 

Można zatem mówić w odniesieniu do Boga piszącego na górze ob-
jawienia, „palcem Bożym” – o „objawieniu na piśmie” albo „w zapisie”. 
Zarazem jednak Deuteronomium świadczy o tym, że, niezależnie od za-
pisu dokonanego na kamiennych tablicach, Mojżesz zapisał w sefer ha-
tora wszystkie te słowa, które Jhwh wypowiedział na Horebie (por. 5,1-22; 
szczególnie w. 22391). Kontynuując, można przyjąć kamienne tablice i sefer 
ha-tora za dwa odrębne piśmienne wyrazy Bożego objawienia. O ile jed-
nak tablice stanowiły jedną z form objawienia, to sefer jest jego pośredni-
kiem – napisany przez Mojżesza, pośrednika Bożych słów objawionych na  
Horebie. 

Fizycznie arka z tablicami nie przetrwała. Tradycja biblijna nie poda-
je szczegółów jej zaginięcia392. Jednak świadectwo o Bożym objawieniu 
w formie zapisu otworzyło nową perspektywę, stanęło u podstaw koncepcji 
Pism świętych. 

Sefer ha-tora czy zwój Jeremiasza (oraz tabliczka i sefer Izajasza; por. 
Iz 30,8) – jako pisma zawierające zapisane słowo Boga, stały się pismami 
odsłaniającymi zarazem dzieje powstawania Pism świętych. Między Jhwh 
jako źródłem słów a zwojem, tabliczką czy „księgą” stał prorok i pisarz. 
Jeremiasz korzystał z pracy pisarza Barucha. Oddaje to proces początków 
kształtowania pisma biblijnego. 

Tekst ze słowami Jhwh stanowi nowy paradygmat/wzór objawienia, 
które przekazywane jest przez pisarza. Chociaż starsze tradycje bazują na 
przekazie prorockim, to późniejsze odwołują się do mędrców, którzy z na-
tury byli pisarzami. 

W odniesieniu do sefer ha-tora (stanowiącego pierwowzór Deuterono-
mium) Mojżesz łączy w sobie różne funkcje pośredników Bożego słowa – 
jest prorokiem który pośredniczy w przekazie słów Jhwh (i ich naucza), jest 
do tego świadkiem objawienia Jhwh na piśmie, w końcu przed swoją śmier-
cią przyjmuje funkcję pisarza i niczym testament spisuje na zwoju słowa 

391 Oto te słowa wypowiedział Jhwh do całego waszego zgromadzenia na górze spośród 
ognia, obłoku i ciemnej chmury wielkim głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwóch 
tablicach kamiennych i dał mi je (5,22[19]).
392 Nie wiadomo, kiedy ani jak zginęła. Nie jest zaliczana do spisu rzeczy cennych zra-
bowanych do Babilonii (por. 2Krl 25,13-17; Jr 52,17-23; 2Krn 26). Stąd bardzo różne są 
interpretacje i przypuszczenia egzegetów co do czasu i okoliczności jej zaginięcia; por.  
A . Mozgol, Arka Przymierza, w: G. witaszek (red.), Życie religijne w Biblii, Lublin 1999, 
s. 50-51.
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Jhwh objawione na Horebie393. Wydaje się, że w tej jednej postaci nałożone 
zostały role i zadania różnych osób biorących udział w przekazie Bożych 
słów oraz w powstawaniu i opracowywaniu pism394 . 

Porównując literacką funkcję Mojżesza do funkcji przedpotopowych 
mędrców, znanych z tradycji babilońskiej, Alan Lenzi nazwał Mojżesza 
izraelskim apkallū (por. Cz. III. 2.3.). Jak starożytni mędrcy apkallū Moj-
żesz miał dostęp do mądrości i wiedzy samego Boga. Tak, jak siedmiu 
przedpotopowych mędrców oraz Adapa stało się pośrednikami wiedzy po-
chodzącej z mądrości bogów, tak podobnie w tradycji biblijnej Mojżesz jest 
pośrednikiem nauki i prawa, które dla Izraela stały się mądrością wyróżnia-
jącą Izraela wśród innych narodów (por. Pwt 4,6). 

Porównanie Mojżesza do apkallū nie ma charakteru genetycznego ani 
nie stanowi analogii motywu literackiego dotyczącego starożytnych przed-
potopowych mędrców, można jednak rozpoznać podobieństwo na innym 
poziomie – wyobrażeń i koncepcji, które dotyczą z jednej strony pochodze-
nia wyjątkowej wiedzy, z drugiej wskazują na analogiczny proces przeka-
zu i procesu kształtowania się tradycji literackich dotyczących tej wiedzy. 
W tym procesie początek tradycji literackiej związany jest ze źródłem nie-
zwykłej nauki, czyli Bogiem oraz legendarną postacią pośrednika, który 
zbliżył się do Boga i otrzymał jako powiernik dostęp do Bożych tajem-
nic. Mojżesz jednak łączy w sobie dwie role – pośrednika, który wkroczył 
w rzeczywistość boską (góra, ciemny obłok), aby przynieść wiedzę nie-
zwykłą, z rolą uczonych pisarzy (w tradycji asyryjskiej) jako tych, którzy 
dar od bogów bezpiecznie zachowali, zapisując na tabliczkach395 . 

Konkludując, można wyciągnąć wniosek, że na starożytnym Wschodzie 
niektóre kultury dzieliły wspólne przekonania: o nieziemskim pochodze-

393 Zarówno te, które były zapisane wcześniej na tablicach, jak i słowa wygłoszone później 
do Mojżesza w ramach objawienia na Horebie.
394 Trudno byłoby przyjąć, że Mojżesz faktycznie pisał. O ile fenomen tablic kamiennych  
(i Dziesięciu Słów na nich) nie budzi takich trudności, to jednak zapis w sefer już tak. Około 
XII w., w przybliżonym czasie opisywanych wydarzeń, nie zapisywano dłuższych tekstów 
pismem alfabetycznym, były to dopiero jego bardzo proste początki, pisma jeszcze przed-
fenickiego (por. Cz. I. 2.1.2. i 2.1.3.). Natomiast zapis klinowy wymagał tabliczki, a nie 
sefer. Zapis hieroglificzny oznaczałby złożoną wiedzę i długi okres przygotowań (Mojżesz 
wychowany na dworze faraona mógłby teoretycznie otrzymać takie wykształcenie). Jednak 
tekst Deuteronomium nie zdradza szczególnych zależności od języka egipskiego, które mu-
siałyby wystąpić. Jak uważa A.D.H. Mayes, wskazanie bezpośrednio na Mojżesza jako na 
tego, który torę spisał wynikało z rozwoju jego roli jako nauczyciela tory . A .D .H . mayes, 
Deuteronomy, s. 375.
395 Możliwe jednak, że Adapa też zapisał otrzymaną wiedzę; por. W.G. lamBert, A Cata-
logue of Texts and Authors, s. 69, 74.
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niu mądrości, o tym, że ludzie od bogów otrzymali sekrety wiedzy dającej 
mądrość (związaną z zasadami postępowania, kultu i komunikowaniem 
się z bogami), o tym, że wyjątkowe postaci ludzi wybranych i wezwanych 
przez bogów, stały się pośrednikami, a w końcu wyobrażenie o procesie 
przekazu wiedzy na piśmie, w którym uczestniczyli mędrcy i pisarze. To 
ostatnie pochodziło z podobnych doświadczeń przekazu starych tradycji 
ustnych, spisywanych i opracowywanych przez uczonych pisarzy. Nato-
miast tradycje dotyczące legendarnych pośredników boskiej wiedzy przyj-
mowały różny kształt w różnych kulturach. Mojżesz nie był dokładnie tym, 
kim byli mędrcy przedpotopowi, jego rola w biblijnych tradycjach jest nie-
zwykle rozbudowana i bogata. Jest niewątpliwie postacią typiczną, łączą-
cą wiele ról, jest nie tylko wzorem dla proroków, ale także pierwszym po  
Bogu pisarzem.

5.4. autorytet tekstu i znaczenie zapisu

Sposób określenia i przedstawienia autorytetu biblijnej księgi Deutero-
nomium jest złożony. Powagę i prestiż tekstu Księgi Powtórzonego Pra-
wa określają zarówno elementy autorytetu słowa mówionego, jak i powagi 
i znaczenia zapisanego dokumentu.

5.4.1. autorytet osoby i jej słów

Może się wydawać oczywistym, że autorytet tekstu, jego słów wiąże się 
z autorytetem osoby jego autora. Ale jak będzie on wyrażony wówczas, gdy 
„nie ma” autora, gdy proces powstawania tekstu sięga wieków, a nikt z łań-
cucha pisarzy pracujących nad kształtem tekstu i w służbie jego przekazu 
nie zna koncepcji autorstwa i nie uważa siebie za twórcę ani „właściciela” 
tekstu? Na czym bazuje autorytet pism anonimowych w starożytności? 

W kulturze kształtowanej poprzez słowo mówione, to osoba mówcy 
wyrażała autorytet słowa. Fenomen nazwany współcześnie „autorstwem 
honorowym” nawiązuje właściwie nie do autorstwa, ale do odmiennej kon-
cepcji autorytetu słów, który bazuje na autorytecie mówcy. Wskazanie na 
związek tekstu z osobą nie jest w takim przypadku związany z jej udziałem 
w procesie kształtowania przekazu piśmiennego, ale nawiązuje raczej do 
osoby jako źródła treści, czasem do bohatera wydarzeń, i opiera się na auto- 
rytecie osoby. W tak zwanym Katalogu tekstów i autorów, którego kopia 
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przetrwała w zbiorach biblioteki Assurbanipala (VII w.), dzieła reprezen-
tujące pięć dyscyplin nauki (sięgające czasów sumeryjskich) przypisano 
kolejno: bogom, legendarnym mędrcom oraz uczonym pisarzom (por.  
Cz. I. 3.4.). Ich imiona związane z utworami poprzez zwrot „z ust [tego]” 
wiążą się nie tyle z autorstwem tekstu, co wskazują na autorytet słów (po-
przez związek z autorytetem osoby) oraz wyrażają koncepcję dotyczącą 
źródeł i genezy spisanej tradycji szkół pisarskich.

W Biblii hebrajskiej występuje również podobna – do tej zawartej w Ka-
talogu tekstów i autorów – koncepcja autorytetu tekstów, w ramach której 
podobnie występują trzy kategorie tekstów – powiązane z okresem czasu. 
Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o analogie między Biblią a starożytny-
mi zapisami na poziomie literackim, ale o podobną koncepcję rozumienia 
i przyjmowania tego, co stanowi o powadze i znaczeniu tekstów. Pięciok-
siąg przedstawiający początki świata i początki narodu Izraela, odwołuje 
się do autorytetu słowa samego Boga Jhwh, słowem stwarzającego świat, 
objawiającego się wybranym albo całemu ludowi Izraela (np. w postaci 
ognia i słupa obłoku idącej na czele pochodu), a nawet przemawiającego 
bezpośrednio do ludu (na Synaju). Drugi zbiór pism – Prorocy – opiera się 
na autorytecie pośredników i posłańców, sług słowa, powołanych i obda-
rzonych duchem Bożym, którzy sami rzadko pisali. Ostatni, trzeci zbiór 
– Pisma – w dużej mierze bazuje na autorytecie mądrościowym uczonych 
pisarzy (zwł. pisma mądrościowe i dydaktyczne). 

Deuteronomium wyróżnia się pod względem sposobów, w jaki został 
w nim wyrażony autorytetu tej „księgi”. Jest ona przypisana Mojżeszo- 
wi – w ten sposób pośrednio autorytet Deuteronomium wiąże się z autory-
tetem Mojżesza. Jak już pisano, deuteronomiczny Mojżesz, jako pośrednik 
Bożych słów, łączy w sobie rolę i autorytet zarówno proroka, jak i pisarza 
(uczonego). 

Kwestia autorytetu „księgi” jest jeszcze bardziej złożona, bowiem opie-
ra się nie tylko na autorytecie osoby Mojżesza (por. Cz. I. 3.4.). Księga 
Powtórzonego Prawa, łącząca Torę z Prorokami, posiada znamiona oby-
dwu autorytetów charakterystycznych dla tych dwóch zbiorów pism. Jest to 
autorytet słów oparty zarówno na objawiającej obecności Jhwh wśród ludu 
(objawienie na Horebie), jak i na osobie Mojżesza jako pośrednika-proro-
ka. Ponieważ jednak Mojżesz jest nie tylko prorokiem, lecz również na-
uczycielem tory i pisarzem (jego mowy zdradzają cele dydaktyczne i cechy 
mądrościowe; por. 4,6), ta jego rola wiąże z Deuteronomium trzeci rodzaj 
autorytetu, charakterystycznego dla biblijnego zbioru Pism, a opartego na 
szacunku i powadze uczonych pisarzy i nauczycieli (i wskazuje na długi 
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proces rozwoju piśmiennej tradycji Deuteronomium, które zawiera potrój-
ny autorytet). 

5.4.2. powaga i znaczenie zapisu 

Autorytet Deuteronomium został wyrażony, również w inny sposób, 
niezależnie od autorytetu osoby (jako źródła słów księgi). Przede wszyst-
kim już samemu zapisowi dokonanemu w rzeczywistości początków roz-
woju kultury pisma (alfabetycznego) przypisywano znaczenie wyjątkowe. 
Zwłaszcza pismo używane w społeczności niepiśmiennej traktowane było 
jako czynność niezwykła, natomiast wiązane z sferą sacrum, budziło lęk. 
Zdolność „zatrzymania” słów poprzez ich zapis wydawała się pierwotnie 
umiejętnością niemal magiczną. Toteż na przykład zapis przekleństw bu-
dził strach, podobnie jak rytualne czynności z takim zapisem (por. rytuał 
gorzkiej wody; Lb 5,23-24), nawet spisom ludności (tzw. „liczeniu”) pier-
wotnie towarzyszył lęk (por. Cz. I. 3.2. Zapisy i magia).

Tekst Księgi Powtórzonego Prawa zaopatrzony został również w „for-
malne” elementy znaczenia i powagi tekstu, związane z wybranymi piś- 
miennymi formami: traktatu przymierza oraz zbioru prawnego („kodeksu”). 
Zbiory przekleństw były dobrze znane ze starożytnych dokumentów sume-
ryjskich, akadyjskich czy hetyckich jako „zabezpieczenie” traktatu przed 
jego zerwaniem albo zbioru prawnego przed zmianami w zapisie. W Deu-
teronomium związane są z przymierzem, ale zostały przystosowane do celu 
dydaktycznego – służą zmotywowaniu do przestrzegania tory, rozumianej 
jako prawa przymierza. 

Aby wskazać elementy określające autorytet Deuteronomium, oparty na 
autorytecie zapisanej tory i zapisanych tablic kamiennych, trzeba przymie-
rzyć je (sefer ha-tora, kamienne tablice i Deuteronomium) do trzech katego-
rii: dokumentu przymierza, zapisu „prawa” oraz do spisanej wiedzy-nauki. 

Dokument przymierza

Deuteronomium jest związane z przymierzem poprzez temat zapisu 
na kamiennych tablicach przymierza (por. 4,13; 9,9.11.15), poprzez róż-
ne odwołania do przymierza (por. 4.1.) oraz poprzez samą strukturę tekstu 
nawiązującą do traktatu (por. Cz. II. 4.2.). Tablice kamienne – zwane też 
tablicami przymierza (w Wj – tablicami świadectwa albo świadectwem; 
por. Wj 25,16.21) mają charakter dokumentu przymierza zawartego między 
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Bogiem Jhwh a narodem izraelskim. Tekst mówi o tym wprost: ~ynbah txwl 
~km[ hwhy trk-rXa tyrbh txwl – kamienne tablice, tablice przymierza, 
które zawarł Jhwh z wami (9,9; por. 4,13). 

Związek z przymierzem (treść tablic, tj. Dziesięć Słów, jest w Deutero-
nomium przytoczona) i charakter świadectwa nadaje Księdze Powtórzone-
go Prawa wartość dokumentu. Potwierdza go zawarta w Deuteronomium 
sekwencja przekleństw (Pwt 28), dołączanych do traktatów, zbiorów praw-
nych, kamieni granicznych (por. 3.2; 3.4.), w których przekleństwa stały na 
straży integralności zapisu jako poświadczenia i dokumentu, a w przypad-
ku traktatu, także na straży porozumienia, ustanowionej relacji i realizacji  
zobowiązań.

Jednak kamienne tablice są czymś więcej niż tylko traktatem-świadec-
twem dokonanego porozumienia, ponieważ napisane zostały przez Jhwh 
Boga. W królestwie neoasyryjskim traktaty państwowe były uważane za 
ziemskie odpowiedniki mitycznej Tabliczki Przeznaczeń, na której bogo-
wie zapisywali losy ludzi i narodów396, o których decydowali, obradując 
w niebiańskiej radzie bogów. Traktaty neoasyryjskie (np. Traktat sukce-
syjny Esarhaddona; SAA II 6) sygnowano nawet pieczęciami bogów, co 
przypominało Tabliczkę Przeznaczeń, na której widniała pieczęć Marduka 
i prawdopodobnie także innych bogów397 (por. Cz. I. 3.2.). 

Tablice kamienne, które napisane zostały „palcem Bożym” są świa-
dectwem przymierza, ale także tablicami określającymi-projektującymi 
w pewnym stopniu los narodu jako wybranego (nad wybraniem Izraela, wy-
rażonym poprzez wydarzenie na Horebie i poprzez wyzwolenie z Egiptu, 
Deuteronomium także reflektuje; por. Pwt 4,32-34). W takim sensie tablice 
przymierza były dla Izraela „tablicami przeznaczenia” – określały-definio-
wały jego znaczenie jako narodu będącego dla Jhwh szczególną własnością 
hlgs ~[ (7,6; 14,2; por. 4,34.37). Wskazywały wynikające stąd obowiązki 
dotyczące relacji do Boga i nakładały obowiązujące zasady i „prawa”.

Nawet jeśli nie jest to ta sama idea Tabliczki Przeznaczeń, to jednak 
związki dotyczące koncepcji, na której oparta była Tabliczka Przeznaczeń, 
są aż nadto widoczne. Bliskowschodnie przekonanie, że decyzje bogów za-
padają na piśmie, są zapisane na tabliczce398, że określają one los człowieka 
(nie w sensie determinacji, ale zadanych warunków i celów) są wspólne 

396 Por . A . annus, The God Ninurta, s. 88.
397 J. BlaCk, A . Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, s. 173;  
S. ParPola, K . watanaBe, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, s. 28-58.
398 Przekonanie to opierało się na powadze przypisywanej zapisanym słowom i odzwier-
ciedlało zapewne administracyjny charakter podejmowanych w niebiosach decyzjach.
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narodom Mezopotamii i Izraelowi. Sam zapis podkreślał, że decyzje za-
padły oraz że są obowiązujące. W ten sposób tablice kamienne i sefer ha-
tora (a także Deuteronomium jako kompozycja obejmująca te zapisy) jako 
piśmienne świadectwa dotyczące przymierza posiadały wagę obowiązują-
cych dokumentów prawnych oraz nawiązywały do przekonań starożytnych 
o boskich zapisach wyrażających decyzje i zobowiązania dotyczące ludzi. 

Zapis prawa

Kwestia statusu „prawnego” deuteronomicznego „kodeksu” jest nie-
zwykle złożona. Na starożytnym Bliskim Wschodzie długi czas nie istniało 
spisane prawodawstwo. Składają się na to różne przyczyny, najważniejsza 
wynika z odmiennych koncepcji dotyczących porządku w świecie. Być mo-
że, że miały na to wpływ także ograniczone możliwości zapisu sylabiczne-
go (por. 3.2.1.; 3.2.2.). 

Posiadano nie tyle ideę „prawa”, co prawdy i porządku, harmonii, w wy-
miarze z jednej strony kosmicznym, a z drugiej – społecznym. Nadane one 
zostały w akcie stworzenia i człowiek nie miał na nie wpływu, nie mógł ich 
określać ani ustanawiać, mógł je natomiast poznawać. Król jako gwarant 
porządku w wymiarze swojego królestwa, przywracał go, gdy zaszła ta-
ka potrzeba, edyktami sprawiedliwości (np. ogłaszając darowanie długów; 
por. 3.2.1.). 

Starożytne zbiory prawne, nazywane czasem współcześnie „kodeksa-
mi”, są w istocie zbiorami kazusów, które nie tworzą ani spójnej, ani wy-
czerpującej całości dotyczącej praktyki sądowej, toteż w rozstrzygnięciach 
sądowych zasadniczo do nich się nie odwoływano. Opinie badaczy skła-
niają się ku poglądowi, iż mają one charakter „naukowy” czy „szkolny”, to 
znaczy stanowią rodzaj opracowań na bazie istniejących bardzo licznych 
rejestrów spraw-rozstrzygnięć sądowych. 

Deuteronomiczny zbiór prawny (12–26) zasadniczo przypomina pod 
względem formy zbiory akadyjskie i sumeryjskie (czy zbiór hetycki)399 . 
Treściowo też nie odbiega zbytnio od zwyczajów prawnych i zasad po-
stępowania w tych krajach (oczywiście przy zachodzących zawsze różni-
cach i „odmianach” niektórych zwyczajów i rozwiązań). Na zbiór deute-
ronomiczny składają się kazusy prawne i prawa zwyczajowe, przy czym 
zbiór nie stanowi kompletnej wykładni prawa stosowanego. Jest on zatem 

399 E. Otto uważa nawet, że wpływ na prawny zbiór deuteronomiczny miały asyryjskie 
zbiory prawne w okresie zależności od Asyrii w VII w.; por. E. otto, Das Deuteronomium. 
Politische Theologie, s. 1-14, 317-378.
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jakimś świadectwem praktyki sądowej, prawa zwyczajowego, do których 
dołączone zostały instrukcje mądrościowe i teologiczne uzasadnienia (tzw. 
klauzule motywacyjne o charakterze mądrościowym, jakich nie ma w sta-
rożytnych zbiorach prawnych, a które pojawiły się w kompozycji na etapie 
dalszych opracowań; por. 3.2.3.; 4.3.2.). 

Forma monumentalnych inskrypcji z zapisem kolekcji prawnych wiąza-
ła się na starożytnym Bliskim Wchodzie z pochwałą bogów, którzy utrwa-
lili porządek oraz wybrali dla ugruntowania sprawiedliwości danego króla. 
Na drugim miejscu stela z taką inskrypcją stanowiła pochwałę sprawiedli-
wości, pobożności i mądrości władcy (por. stele z Prawami Hammurabie-
go400, Lipit-Isztara; Ur-Nammy; por. 3.2.2.). Kamienne tablice zawierające 
Dziesięć Słów Jhwh posiadają także charakter takiego „pomnika” Bożego 
porządku i sprawiedliwości, objawionych Izraelowi, poprzez ten monu-
mentalny zapis. W tradycji deuteronomicznej kamienne tablice objawiają 
i wyrażają potęgę i sprawiedliwość Boga Jhwh, który sam pisząc „palcem 
Bożym”, objawia „prawa” ustanowionego przez Siebie porządku. 

Przekonanie i wiara Izraelitów, iż objawione zostały im podstawy spo-
łecznego i kultycznego porządku, było zgodne z bliskowschodnim przeko-
naniem, że nie pochodzą one od człowieka, ale z niebios. Tylko Bóg jako 
stwórca może o nich pouczyć i objawić je. To dzielone z innymi narodami 
przekonanie pozwoliło starożytnemu pisarzowi rozwinąć porównanie: Bo 
który wielki naród ma bogów tak bliskich jak Jhwh, nasz Bóg […] i który 
wielki naród ma ustawy i wyroki ~yjpXmw ~yqx tak sprawiedliwe ~qydc, jak 
cała ta tora? (4,7-8). Natomiast przedstawione w Drugiej Księdze Królew-
skiej 22 wydarzenie odnalezienia sefer ha-tora może wskazywać moment 
jej „promulgacji” – zaistnienia w wymiarze religijno-społecznym królestwa 
Izraela. 

Wystąpienie Jeremiasza w obronie fałszowanej piórem tory Jhwh – jak 
uważa Karel van der Toorn – jest demonstracją faktu, że sefer ha-tora by-
ła znana jako objawienie Boże (por. Jr 8,8-9)401. Stosowane w Deuterono-
mium różne terminy dookreślają status i znaczenie tory jako objawionej 
Bożej woli względem Izraela – określonej poprzez porządek stworzenia, 
decyzje względem narodu, woli, która przyjmuje dla Izraela charakter na-
kazu hwcm, ale zarazem nauki – tora (por. Cz. II. 2.4.1.). 

Przedstawienie wymagań Bożych w formie zapisanego zbioru prawne-
go podkreśla charakter ich obowiązywania, a zatem i konsekwencji płyną-

400 Por. M. stępień, Kodeks Hammurabiego, s. 75-79. 
401 K . van der toorn, Scribal Culture, s. 225.
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cych z ich przekroczenia albo niewywiązania się (o tych konsekwencjach 
poucza wielokrotnie Mojżesz w mowach deuteronomicznych). 

W późniejszym okresie powygnaniowym tora stała się podstawą – do 
formułowania na drodze interpretacji – obowiązującego prawa (por. Ne 
10,31-40; 13,1.3; Ezd 9,1-2; 10,1-44; por. Pwt 7,1-6; 23,4) i rozwoju pra-
wodawstwa żydowskiego. Jednak w samym Deuteronomium nie widać ta-
kiego traktowania tory – nikt nie jest wzywany do rozsądzania według niej. 
Adresaci są natomiast wezwania do jej studiowania, pamiętania, zacho-
wania, postępowania zgodnie z nią – co wskazuje na charakter instrukcji,  
nauki (por. 3.2.3.). 

Powracając do kwestii powagi i znaczenia Deuteronomium jako zapisa-
nego „prawa”, trzeba powiedzieć, że tora deuteronomiczna, z jednej strony, 
naznaczona jest autorytetem zapożyczonym od kamiennych tablic jako „po-
mnika” Bożego porządku i sprawiedliwości (por. Hammurabi i Szamasz, 
bóg sprawiedliwości) oraz „osobistego” zapisu przez Jhwh Dziesięciu Słów 
(jako przykazań), z drugiej zaś strony, nosi autorytet objawionej Izraelowi 
– poprzez pośrednictwo nauczającego i piszącego Mojżesza – woli Bożej 
wyrażonej w kategoriach prawnych.

Fakt łączenia prawnych tradycji w ramach piśmiennej kompozycji Deu-
teronomium – Dziesięciu Słów zapisanych przez Jhwh i tory zapisanej 
przez Mojżesza – świadczy o rozwoju koncepcji i teologii tory. Wydaje się, 
iż status tory ulegał dynamicznym przekształceniom – na drodze interpreta-
cji i rozwoju jej rozumienia – zwłaszcza jej aspekt „prawny”. 

Zapisana wiedza – nauka

Obok posiadanego charakteru traktatu przymierza oraz zbioru prawnego 
Deuteronomium zawiera cechy wskazujące na związek z nauką-instrukcją 
i z mądrością. Przywołany wcześniej Katalog tekstów i autorów (datowany 
na pierwszy kwartał pierwszego tysiąclecia) zawierał podstawowe dzieła 
najważniejszej wiedzy, która miała pochodzić „z ust” boga Ea, legendar-
nych mędrców oraz uczonych pisarzy. Ta wiedza ujęta w spisanych dzie-
łach, jako zastrzeżona, dostępna była tylko na drodze wtajemniczenia402 . 

Deuteronomiczny pisarz nawiązuje do faktu istnienia rzeczy zamknię-
tych i niedostępnych dla człowieka, będących domeną Boga. Ale zarazem 
podkreśla rzecz wyjątkową – wskazuje na „słowa tej tory” i ogłasza, że są 
one w posiadaniu wszystkich, jako objawione: 

402 Por. W.G. lamBert, A Catalogue of Texts and Authors, s. 72. 
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Rzeczy zakryte trtsnh należą do Jhwh, Boga naszego, 
a rzeczy objawione tlgnh – do nas i do naszych synów 
na wieki byśmy wykonali wszystkie słowa tej tory (Pwt 29,28).

Takie zestawienie tego, co ukryte i tego, co objawione podkreśla nie-
zwykły charakter tory, która, gdyby nie jej objawienie na Horebie, pozosta-
łaby u Boga, niedostępna dla człowieka. Zarazem ogłoszenie dostępności 
tej wiedzy – objawionej tory – kontrastuje z zamknięciem i strzeżeniem 
przed niewtajemniczonymi sekretnej wiedzy Babilończyków i Asyryjczy-
ków, określanej jako tajemnica nisirti bogów403. Hebrajski termin trtsnh 
„rzeczy zakryte” opiera się na tym samym rdzeniu, co akadyjski – nisirti404 . 
O tym, że deuteronomiczny pisarz miał na myśli sekretną wiedzę z kręgu 
kulturowego Mezopotamii, świadczyć może nie tylko związek terminolo-
giczny, ale także dalsze wersety 30,11-15, jakie wraz z zacytowanymi wy-
żej tworzą ramę redakcyjną405 dla znajdującej się między nimi jednostki 
tekstu (30,1-10): 

Przykazanie hwcmh to bowiem, które ja ci dzisiaj daję… 
Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: 
Któż dla nas wstąpi do niebios i przyniesie je nam….
I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: 
Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam… (30,11a.12a.13a).

Te domniemane miejsca, gdzie mogłaby się znajdować nauka-tora na-
wiązują do miejsc, skąd wiedza sekretna Babilończyków miała pochodzić. 
Jednym było niebo jako siedziba bogów, a drugim ocean podziemny, sie-
dziba boga mądrości Ea. Motyw poszukiwania tego, kto mógłby udać się 
do siedziby bogów wywodzi się z mitycznych podań o takich odbytych 
podróżach, których owocem była właśnie osiągnięta wiedza-mądrość (np. 
Adapa; por. Cz. III. 2.2-3.; np. Gilgamesz z babilońskiej standaryzowanej 
wersji eposu; por. jego prolog). 

Pisarz deuteronomiczny polemizuje albo wręcz podważa sens tamtych 
podróży i osiągniętej wiedzy. Za sprawą objawienia Jhwh na Horebie, gdzie 

403 Kolofony strzegące dzieł zawierających wiedzę sekretną znane są z okresu od końca 
drugiego poprzez pierwsze tysiąclecie; por. K. van der toorn, Scribal Culture, s. 220. 
404 Nisirtu – sekret; termin stosowany był w odniesieniu do miejsc ukrytych, rzeczy zare-
zerwowanych dla króla, rytów, treści wyłączonych, szczególnej wiedzy; np. w prologu do 
Gilgamesza: „zobaczył rzeczy sekretne, odkrył co było zakryte”; por. CAD, vol. 11, cz. 2, 
s. 276.
405 Por . A .D .H . mayes, Deuteronomy, s. 367.
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Bóg z niebios pozwolił słyszeć swój głos (4,36), i pośrednika Mojżesza, Bo-
ża nauka-mądrość, czyli tora jest całkowicie dostępna – jest dla nas i dla 
synów naszych . Sefer ha-tora jako dane objawienie, jest dostępne, nie tak, 
jak wiedza ukryta i zastrzeżona. 

Kolejne dwa wersety kontynuują powyższy temat: 

Słowo to jest bardzo blisko ciebie:
w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.
Patrz! Kładę przed tobą dziś życie i dobro, śmierć i zło (30,14-15). 

Werset 15. wydaje się wyrażać dynamicznie fakt darowania sefer ha-to-
ra (Kładę przed tobą dziś). Określenia życie i dobro, śmierć i zło nawiązują 
do zawartych w sefer ha-tora błogosławieństw i przekleństw jako skutku 
wierności albo niewierności przyjętemu przymierzu i torze. Werset 14. mó-
wiący o bliskości „tego słowa” rbdh – równoznacznego z „tym przykaza-
niem” (30,11) oraz „tą torą” (29,28) – odwołuje się do obrazu ust i serca: 
Słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twoich ustach i w twoim sercu (30,14). 
Wydaje się, że obydwa obrazy – ust i serca – zostały użyte w ich podwójnym 
znaczeniu – dosłownym oraz przenośnym. Mieć w ustach słowo dosłownie 
oznacza jego wypowiadanie, powtarzanie, ale zwrot może oznaczać także 
utrwalenie w pamięci (por. 31,19). Drugi obraz dotyczy serca – mieć sło-
wo w sercu, oznacza przyjąć je do swego wnętrza, ogarnąć umysłem i wo-
lą. Termin „serce” bl zastosowany jest jako obrazowe określenie wnętrza 
człowieka, sfery jego myśli i decyzji406 .

Księga Jeremiasza, posiadająca pewne związki z Deuteronomium w za-
kresie terminologii, motywów oraz teologii407, także mówi o torze położo-
nej/włożonej do wnętrza i wypisanej na sercu (Położę moją torę w głębi 
ich wnętrza408 ~brqb [brq] i wypiszę na ich sercu [bl]; Jr 31,33b). Obraz 
jest niezwykły i zagadkowy. W Deuteronomium „to słowo”409 („ta tora”) 
znajduje się również „w sercu”. Kontekst Deuteronomium odwołuje się do 

406 Por. DBD, s. 524.
407 Również w kontekście przymierza i szczególnej nowej relacji między Bogiem a Izraelem 
(Jr 31,33-34; por. Pwt 30,5.6.9). Te dwie księgi (Pwt, Jr) wydają się mieć więcej wspólnych 
odniesień, niż by się mogło wydawać. Określa je związek ze szkołą deuteronomistyczną, 
szeroko prezentowana tematyka dotycząca pisma (zob. R. jasnos, Jeremiasz, świadek Sło-
wa i Pisma, s. 141-153) czy związek ze spisaną torą (por. Jr 8,8).
408 [brq] II. oznacza wnętrze człowieka, zarówno w sensie fizycznym, jak przenośnym, 
rozumianym jako siedlisko myśli i emocji; BDB, s. 899.
409 W Deuteronomium „słowo” używane jest bez rozróżnienia między zapisem (słowem 
zapisanym) albo mową (słowem mówionym). 
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wiedzy sekretnej Babilończyków i Asyryjczyków410. Należały do nich mię-
dzy innymi techniki dywinacji polegające na interpretacji różnego rodzaju 
omenów, znaków, poprzez które – jak wierzono – bogowie komunikowali 
ludziom swoją wolę, zapowiadali wydarzenia. Jedną z popularniejszych 
technik dywinacji było „odczytywanie” znaków we wnętrznościach zwie-
rząt ofiarnych, zwłaszcza w wątrobie. Wierzono, że bogowie dokonują na 
nich sekretnych „zapisów”. 

Prawdopodobnie pisarz (deuteronomistyczny?) i tym razem bazował na 
przekonaniach i wyobrażeniach znanych jemu współczesnym. Ale nie od-
woływał się do praktyki odczytu z wnętrzności zwierząt ofiarnych. Nawią-
zał natomiast do przekonania, iż bogowie mogą „pisać” na wewnętrznych 
organach zwierząt – na wątrobach, płucach, sercach – celem komunikacji 
z ludźmi. Pisarz Księgi Jeremiasza głosi, iż Bóg Jhwh pisze wprost we 
wnętrzu samego człowieka! 

W ramach praktyk dywinacji popularne było zwłaszcza interpretowa-
nie znaków na wątrobie zwierzęcia411. Ale wątroba kojarzona była bardziej 
z emocjami, a tymczasem serce również z rozumem i wolą412 . Dlatego 
w odniesieniu do człowieka obraz zapisu tory w sercach wyrażał szczegól-
ną „wewnętrzną” komunikację i związek Boga z człowiekiem, w wymiarze 
głębszym od jego powierzchniowej strony, przejawiającej się w emocjach.

Skoro bogowie mogli kreślić sekretne znaki w wątrobach, płucach, ner-
kach, sercach ofiarnych zwierząt, jeśli mogli „wypowiadać się” w formie 
zapisu za pośrednictwem wnętrzności zwierząt używanych jak tabliczki do 
pisania, to obraz ten doskonale nadawał się do wskazania głębi oddziaływa-
nia Boga na człowieka, który się do Niego zbliża – Bóg Jhwh pisze wprost 
w sercach Jego ludu. 

Obraz ten i metafora współgra znaczeniowo z inną metaforą dotyczącą 
serca, wyrażoną w jednostce obramowanej przez analizowane passusy tek-
stu. Metafora obrzezania serca (30,6; por. 10,16; Jr 4,4; Ez 44,7.9) nawiązu-
je do obrzezania jako znaku Abrahamowego przymierza z Bogiem. Obraz 
wyraża także działanie we wnętrzu – sercu człowieka, którego celem jest 
również zbliżenie człowieka do Boga, a jego konsekwencją – życie (por. 
30,6b-8). 

410 Praktyki związane z dywinacją wywodzą się z kultury sumeryjskiej. Mit o legendarnym 
królu Sippar – Enmeduranki mówi iż otrzymał on od bogów wiedzę dotyczącą tajników 
sztuki dywinacji; por. S.H. hooke, Babylonian and Assyrian Religion, s. 82. 
411 Gliniane modele wątroby z zaznaczonymi obszarami interpretacji służyły do nauki he-
patoskopii. 
412 Por. S.H. hooke, Babylonian and Assyrian Religion, s. 86-87.
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5.5. podsumowanie

Deuteronomiczna „księga” jest owocem rozwoju kulturowego i świa-
dectwem wzrastającej piśmienności. Jest też zarówno świadectwem wiary, 
jak i czynnikiem współkształtującym tożsamość religijno-narodową Izraela. 
Dzieje się to – na drodze procesu piśmiennego opracowania świadectwa 
wiary, ale także na drodze krytycznej refleksji historycznej i reinterpreta-
cji rozważanych dziejów narodu (dzięki możliwościom, jakie daje pismo). 
Świadectwo wiary, poprzez formę, jaką wymusza zapis, zyskało na drodze 
dekontekstualizacji wymiar uniwersalny.

Autorytet tekstu Deuteronomium opiera się zarówno na autorytecie 
uwiecznionych w nim objawionych słów Jhwh Boga objawiającego się po-
przez zapis (por. kamienne tablice), jak i na autorytecie Jego pośrednika. 
Mojżesz jest największym wśród proroków, ale i pierwszym po Bogu pisa-
rzem, który jak Jhwh zapisuje Boże słowa na świadectwo. Autorytet tekstu 
wyrażony jest w elementach formy nawiązującej do traktatu, zwłaszcza zbiór 
przekleństw świadczy o strzeżonym formalnie charakterze zapisu. Także 
wykorzystana forma zapisanego zbioru prawnego wyraża powagę i obowią-
zujący charakter wyrażonej woli Jhwh. Księga Powtórzonego Prawa łączy 
potrójny autorytet spisanego dokumentu: zwoju prorockiego, prawnego de-
kretu obowiązującego na mocy zapisu oraz dokumentu przymierza.

Zapisana tora jest wiedzą i mądrością pochodzącą od Jhwh, objawioną, 
jawną i dostępną – wbrew zwyczajom i tradycjom innych narodów kryją-
cych objawioną im mądrość bogów przed zwykłymi ludźmi. 

Bóg Jhwh jest Pisarzem nie tylko kamiennych tablic, ale także ludzkich 
serc i wnętrza człowieka. Zbliżenie w ramach odnowienia przymierza – 
zapowiedziane jest (Pwt – Jr) jako nadzwyczajne uwewnętrznienie Bożej 
tory, która jako życionośna mądrość i objawiona nauka zostanie przez Boga 
wpisana we wnętrze człowieka. Motyw zapisu został użyty i dosłownie, 
i symbolicznie, dla wyeksponowania mocy Bożej interwencji we wnętrzu 
człowieka i dla podkreślenia wiążącego charakteru wpisanych tam słów. 

Bóg, jako pierwszy Pisarz, stoi u podstaw koncepcji objawienia na 
piśmie, a w dalszej konsekwencji – koncepcji zapisu słów Bożego obja-
wienia. Zapisowi objawienia przez Boga odpowiada zapisywanie go przez 
Mojżesza i pisarzy. Związanie Bożego „słowa” dābār z „zapisem” sēfer 
daje w tradycji biblijnej początek teologii „księgi”. Od tego momentu nie 
tylko prorok może być Bożym pośrednikiem, ale również Pismo. W kon-
sekwencji naturalnym niejako kontynuatorem dzieła prorockiego staje się 
pisarz i mędrzec. 



zakończenie

Pytanie o koncepcję dokumentu pisanego – „księgi”, wyrażoną w Deu-
teronomium, stanowiło punkt wyjścia do niniejszego opracowania. Aby 
tę koncepcję właściwie opisać, okazało się koniecznym, już na samym 
początku, poznanie szerszego kontekstu starożytnego Bliskiego Wscho-
du, a przede wszystkim jego kultury piśmienniczej. Dopiero uchwycenie 
wyobrażeń i przesłanek kulturowych związanych z pisaniem pozwoliło na 
określenie tego, co się składa na strukturę koncepcyjną „księgi” w tekstach 
biblijnych, a zwłaszcza w Deuteronomium. 

Do zrealizowania tego zamierzenia potrzebna okazała się konfrontacja 
z problemem wpływów międzykulturowych. Wynikała ona przede wszyst-
kim z faktu, że cywilizacja mezopotamska posługiwała się systemem pi-
sma odmiennym od tego, jakim posługiwano się w Izraelu. Ponadto wiele 
świadectw zapisanych pismem klinowym powstało w czasach odległych 
wobec okresu, który możemy określić jako biblijny. Problem pogłębiał 
jeszcze fakt, że początki biblijnego Izraela przypadają na tak zwane wieki 
ciemne, które oznaczały załamanie się kultury pałacowej i zmiany etnicz-
ne. Dokonał się przełom, nie tylko w zakresie powszechnego użytkowania 
żelaza zamiast brązu, ale także w zakresie „przejścia” od pism sylabicznych 
do pisma alfabetycznego. Ponieważ Izrael „pojawia” się na scenie dzie-
jów w odmienionej już sytuacji kulturowo-społecznej, stąd mogą rodzić się 
wątpliwości, na ile wpływy mezopotamskiej kultury z drugiego tysiąclecia 
mogły być realne. Ale pomimo tych wszystkich zmian, nie została zerwana 
ciągłość kulturowa, na co wskazują nie tylko fenickie miasta portowe. Kul-
tura piśmiennicza jest wymownym świadectwem tej ciągłości, pomimo że 
wraz z początkiem okresu żelaza nastąpiło zastąpienie pewnych jej elemen-
tów innymi. Świadczy o niej (ciągłości) długotrwały proces powstawania 
alfabetycznego sposobu zapisu, sięgający przynajmniej połowy drugiego  
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tysiąclecia. Również fenomen zapisów tego samego tekstu w dwóch róż-
nych systemach pisma, klinowym i alfabetycznym, jest mocnym argumen-
tem na rzecz ciągłości kulturowej, mimo zachodzących przemian. Wymow-
nym tego świadectwem jest powtarzany w okresie neoasyryjskim na relie-
fach i fresku (Til Borsip) motyw pary pisarzy z odmiennymi narzędziami 
pisarskimi, jeden z tabliczką, drugi ze zwojem. Można mówić w odniesie-
niu do tego motywu rzeźbiarsko-malarskiego jako o symbolu łączności kul-
tur, gdyż na niektórych świadectwach ikonograficznych pisarze ci nie tylko 
różnią się narzędziami pisarskimi, ale także wyglądem i ubiorem (przy-
wołującymi kontekst kulturowy), a kolejność ich przedstawienia oddaje 
porządek historyczny. Zawsze pierwszy stoi pisarz z tabliczką (por. Cz. I. 
4.3.). Ten „most kulturowy”, jakim stały się zapisy i teksty dwujęzyczne 
i dwupiśmienne, świadczy o tym, że wpływy kultury mezopotamskiej, na-
wet tej sięgającej drugiego tysiąclecia na świat biblijny były realne. Dawne 
teksty ze wspaniałej kultury pałacowej, mimo zmian kulturowych, wciąż 
inspirowały, a zawarte w nich idee wzbogacały pisarzy. Adaptowane zaś do 
nowego kontekstu oddziaływały nadal na świat wyobrażeń i wierzeń.   

Analiza idei i koncepcji dotyczących pisma oraz zapisu w sferze wie-
rzeń w Mezopotamii i Egipcie pozwoliła sformułować kilka znaczących dla 
tekstów biblijnych uwag. Zgodnie z wyobrażeniami starożytnych, bogo-
wie byli zaangażowani w działalność pisarską, ale nie bezpośrednio – mieli 
swoich boskich sekretarzy (co odpowiada porządkowi dworskiemu na zie-
mi – król i jego sekretarz/e). Aktywność pisarska bogów nie była zwyczaj-
na, nie prowadzili oni rejestrów handlowych, nie sporządzali spisu łupów 
wojennych ani też umów cywilnych czy protokołu z rozprawy sądowej, 
czyli dokumentów najczęściej spotykanych wśród piśmiennych świadectw 
Mezopotamii. Najważniejszym tekstem sporządzonym przez bogów była 
Tabliczka Przeznaczeń w Mezopotamii oraz Księga Thota w Egipcie. Do-
kumenty te miały różny charakter. Tabliczka Przeznaczeń służyła bogom do 
określania losów ludzi i królestw (w sensie zobowiązań i zadanych celów), 
a Księga Thota zawierała magiczne formuły. Obydwa dokumenty były ści-
śle związane z władzą nad światem i ludźmi, dostanie się ich w niepowo-
łane ręce mogło zachwiać boską równowagę i porządek. Zatem wierzenia 
dotyczące podtrzymywania przez bogów ustalonego porządku na ziemi 
powiązane były z wyobrażeniem boskiego dokumentu wyrażającego wolę 
i władzę bogów na ziemi. Można w tym ujęciu dostrzec niezwykłą wagę 
zapisu będącego znakiem decyzji bogów. W ten kontekst i w takie rozumie-
nie boskich dokumentów wpisują się także tak zwane księgi niebiańskie, 
jak Księga Życia czy Księga Przeznaczenia. Są one rodzajem swoistych 
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rejestrów-spisów (prostej formy pisarskiej służącej „na ziemi” do różnych 
dokumentacji), eksponujących jednak w niebiańskim kontekście wolę bo-
gów, ich władzę, wyrażoną także poprzez ideę sądu (por. Księga Czynów). 

Ziemskie dokumenty upodabniano albo wzorowano czasem na zapi-
sach niebiańskich. Sygnowanie traktatów przymierzy, chociażby za pano-
wania Esarhaddona, pieczęciami bogów – na wzór wyobrażenia Tabliczki 
Przeznaczeń – określało wagę dokumentu. Traktaty przymierzy spisane na 
tabliczkach były w królestwie neoasyryjskim traktowane jako ziemskie 
odpowiedniki mitycznej Tabliczki Przeznaczeń. Bogowie przywoływani 
w traktatach przymierzy stanowili o ich trwałości, a w przypadku sprzenie-
wierzenia się przymierzu – o nieuchronnej karze, spełnionej poprzez reali-
zację przekleństw przysięgi przymierza. 

Inny aspekt funkcji pisma w relacji między ludźmi a bogami ekspo-
nują neoasyryjskie tak zwane listy boga do króla. Wyrażają one szczegól-
ny aspekt objawienia oraz służą umocnieniu autorytetu władcy mającego  
„piśmienny” kontakt z bóstwem, który panował na mocy mandatu udzielo-
nego mu przez bogów. 

W kontekście Biblii i kultury piśmiennej, znacząca jest koncepcja wy-
rażająca relację między objawieniem a zapisem. Deuteronomium jest tą 
księgą, w której została ona w szczególny sposób rozwinięta. W księdze tej 
połączone zostały dwie odrębne tradycje: jedna o piszącym Bogu na Hore-
bie, górze objawienia, druga o piszącym Mojżeszu. Chociaż relacja z góry 
objawienia ukazuje współdziałanie postaci Boga i Mojżesza, ukierunkowa-
ne na powstanie zapisu na tablicach, to jednak, jeżeli chodzi o samą aktyw-
ność pisarską, Jhwh jest tu wyłącznym Pisarzem (inaczej jest w przekazie 
Księgi Wyjścia). W Deuteronomium można zauważyć, że o ile Jhwh pisze 
na Horebie, górze objawienia, to Mojżesz (w porządku narracji) – dopie-
ro kilkadziesiąt lat później, przed swoją śmiercią, w ziemi Moabu, u wrót 
ziemi obiecanej. Czynność ta została zrelacjonowana tylko w 31. rozdziale, 
który należy do tzw. Dodatków (rozdziały 31–34). Inaczej wygląda rzecz 
w przekazie Księgi Wyjścia, w której nie tylko działania pisarskie Boga 
i Mojżesza korespondują z sobą, ale „wkład” Jhwh został umniejszony 
i zredukowany zaledwie do pierwszych (zniszczonych) tablic. Widać na 
tym przykładzie relacje intertekstualne oraz równoległy rozwój dwóch  
piśmiennych tradycji, gdzie trudno jednoznacznie orzekać, czy wcześniej-
szy jest przekaz Księgi Wyjścia, czy Deuteronomium. 

Każda z dwóch połączonych w Deuteronomium tradycji – o piszącym 
Bogu i o piszącym Mojżeszu – wskazuje na owoc pisania, pierwsza na dwie 
tablice kamienne zawierające dziesięć Słów Jhwh, druga na Mojżeszową 
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„Księgę” tory. Obydwa niezwykłe zapisy, będące albo wyrazem objawienia 
Jhwh (tablice), albo jego świadectwem („Księga” tory), posiadają swoją 
odmienną kontynuację w tradycjach innych ksiąg biblijnych. Arka, zawie-
rająca kamienne tablice pisane „palcem Bożym”, staje się przedmiotem kul-
tu i miejscem obecności Jhwh wśród ludu (prowadzi pochód zdobywców 
ziemi obiecanej; por. Księga Jozuego) jako tron albo podnóżek Boga, Boga 
który ukazuje swoją chwałę ponad pokrywą arki, najpierw w przenośnym 
sanktuarium – namiocie, później w świątyni Salomona. Tymczasem drugi 
z niezwykłych zapisów – „Księga” tory zostaje niejako „promulgowana” 
poprzez jej „odkrycie” w świątyni za króla Jozjasza i staje się podstawą 
dla oczyszczenia kultu Jhwh oraz odnowienia przymierza. Po niewoli babi-
lońskiej, regularnie odczytywana na zgromadzeniach i komentowana, da-
je początek prawnej tradycji judaistycznej. Księgi Ezdrasza i Nehemiasza 
świadczą o nowym, preskryptywnym podejściu do tory, która jest cyto-
wana i w oparciu o jej zapisy tworzone są reguły i normy postępowania 
wspólnoty religijnej Żydów. 

Trzeba zauważyć, że te dwa zapisane dokumenty, które stoją u podstaw 
dwóch kluczowych dla Biblii tradycji, zostały w Deuteronomium ukaza-
ne jako stosunkowo niezależne. Wyraża to dobitnie polecenie Mojżesza, 
aby lewici położyli „Księgę” tory obok arki z tablicami kamiennymi. To 
dołożenie „z boku” wydaje się aż nazbyt sztuczne, bez żadnej wyraźnej 
koncepcji relacji między obydwoma nadzwyczajnymi przecież zapisami. 
Ta odrębność może także wynikać z odrębnych funkcji obu dokumentów, 
jakie zresztą legły u podstaw odrębnych tradycji – tablice jako przedmiot 
kultyczny, tora jako przedmiot głoszenia i nauczania. 

Podobnie niezależne, ale uzupełniające się, wydają się być dwie teolo-
giczne koncepcje objawienia, stojące u podstaw koncepcji autorytetu Pism 
świętych, a przedstawione w czynnościach zapisu dokonanego przez Jhwh 
oraz przez Mojżesza. Akt objawienia Jhwh poprzez monumentalny zapis, 
uzupełniony został Mojżeszowym aktem zapisu wszystkich słów Jhwh 
wypowiedzianych do niego, jako proroka, na Horebie, górze objawienia. 
Jeden z wyznaczników rangi deuteronomicznaej „Księgi” tory opiera się 
na autorytecie zaczerpniętym z autorytetu kamiennych tablic – które w kul-
turowym kontekście bliskowschodnim można odczytać jako „pomnik” Bo-
żego porządku i sprawiedliwości (por. Stela Hammurabiego przywołująca 
Szamasza, boga sprawiedliwości). 

Jhwh Bóg objawia swoje słowa zarówno wypowiadając je „spośród 
ognia” wielkim głosem, jak i zapisując na dwóch kamiennych tablicach 
„palcem Bożym”. Warto zaznaczyć, że w wczesnej kulturze piśmiennej 
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przekazowi w formie zapisu towarzyszyło odczytanie go. Pokrywa się z to 
z taką podwójną formą Bożego objawienia. Czynność zapisu przez Jhwh 
„palcem Bożym” słów przeznaczonych dla Izraela wyraża koncepcję obja-
wienia poprzez zapis. Zwrot „palec Boży”, bardzo rzadki w Biblii, wyraża 
moc boskiego działania. Jest to idea niezwykła i oryginalna, gdyż w wy-
obrażeniach starożytnych bogowie posługiwali się sekretarzem, pośred-
nikiem. Wyraża ona dobitniej ideę objawienia się Boga, który sam pisze 
na górze objawienia. Boży akt pisania otwiera i uwiarygodnia przestrzeń 
zapisu, jako potencjalne miejsce złożenia i zdeponowania Bożego Słowa. 
W kontekście kulturowym i teologicznym zapis otrzymuje status adekwat-
nego pośrednika i świadka. Przesłanie o piszącym Bogu, stanowi podstawę 
koncepcji zapisanego słowa Bożego i świętości pism. Boży akt zapisu staje 
się nowym paradygmatem objawienia, które będzie jednak odtąd zapośred-
niczone przez pisarza. 

Odpowiedzią na to „otwarcie” przestrzeni zapisu jest prorocki akt świa-
dectwa Mojżesza, który przed śmiercią zapisuje słowa Bożej tory dla Izra-
ela (tory objawionej Mojżeszowi na Horebie, której nauczał Izraela). Odtąd 
człowiek może tak, jak Bóg, zapisać te same słowa, może zapisać słowa Bo-
że. Obok proroka, świadkiem Bożych słów staje się także „księga”. Można 
zatem stwierdzić, że w Deuteronomium, na bazie dwóch przedstawionych 
wyżej tradycji oparta została ostateczna koncepcja objawionego charakteru 
„Księgi” tory, a w konsekwencji także innych pism pochodzących od pro-
roków, a przekazanych przez pisarzy. 

Trzy etapy w koncepcji rozwoju pośrednictwa Bożego objawienia (Bóg 
sam, prorok – mówca, pisarz i księga) oddane zostały także w trójstopnio-
wym podziale pism biblijnych. Pierwszy zbiór ksiąg biblijnych odwołuje 
się do obecności Boga, który sam się objawia (Pięcioksiąg), kolejny do 
proroków, pośredników głoszonego słowa Boga (Prorocy), ostatnie księ-
gi (Pisma) odwołują się do uczonych, mędrców, którzy z racji swego wy-
kształcenia byli pisarzami. 

Boży akt zapisu wyraża, poza wiarygodnością objawienia, także aspekt 
obowiązywania i związania. Tablice zapisane przez Jhwh Boga są dane 
Izraelowi – zgodnie z przekazem Deuteronomium – w ramach zawarte-
go przymierza, co podkreśla ich wymowę. Zapis tablic wyraża zapadające 
decyzje oraz szczególne zobowiązanie Izraela. Można również zauważyć, 
że zapisany przez Boga dokument o charakterze świadectwa przymierza, 
w pewien sposób „określa przeznaczenie” Izraela, jego „wybranie” utwier-
dzone przymierzem, i ten sposób nawiązuje do mitycznej „Tabliczki Prze-
znaczeń”. Zarazem zapisane na kamiennych tablicach zakazy i nakazy mo-
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ralne definiowały i objawiały Izraelowi Boży porządek świata w wymiarze 
społecznym i kultycznym. 

Wyrażona w Deuteronomium koncepcja „księgi”, opiera się na jesz-
cze jednej idei reprezentowanej przez uczonych pisarzy w Mezopotamii 
(znanych dzisiaj z neoasyryjskich wersji tekstów: mitu o Adapie; Katalo-
gu tekstów i autorów). Jest to koncepcja wiedzy zastrzeżonej, pochodzącej 
od bogów, przyniesionej z ich siedziby, z nieba bądź podziemnego oceanu 
przez przedpotopowych mędrców apkallū i przechowywanej przez uczo-
nych pisarzy. Ta wiedza, przekazywana na zasadzie wtajemniczenia, była 
dostępna dla nielicznych, a należały do niej tajemnice dywinacji, egzorcy-
zmów, astrologii, medycyny. Pisarz deuteronomiczny wyraźnie nawiązuje 
do tej koncepcji, ale nie powtarza jej. Przeciwnie – ogłasza, że słowa tory, 
objawione przez Jhwh, Boga Izraela i zapisane, są dostępne dla każdego 
i nie trzeba szukać mędrca ani śmiałka, który musiałby wstąpić do nieba 
albo dosięgnąć niedostępnych krańców morza, aby je przynieść z siedziby 
bogów (ale wstąpił po nie Mojżesz na górę Horeb). Polemizując, pisarz 
deuteronomiczny porusza się w tym samym świecie bliskowschodnich 
koncepcji i wyobrażeń. Mojżesz w tym kontekście urasta w swej funkcji do 
pół-mitycznych apkallū, ale nie jest to analogia na poziomie genetycznym, 
raczej podobieństwo funkcji. Niezwykle rozbudowana figura Mojżesza za-
wiera w sobie wiele obrazów i funkcji. W kontekście pisarskim Mojżesz 
jest fundatorem piśmiennej tradycji biblijnej. Jest bowiem w porządku teo-
logicznym pierwszym po Bogu pisarzem. 

Na wyrażone w tekstach biblijnych koncepcje „księgi” bardzo mocno 
wpływają wyobrażenia i przekonania związane z początkami kształtowa-
nia się pisma i kultury piśmiennej posługującej się pismem alfabetycznym. 
Wpisuje się w nią specyficzna dynamika oralno-piśmienna, odciskająca 
swoje piętno nie tylko na formie przekazu, ale również na jej treści. Wystar-
czy przywołać podkreślany przez Grzegorza Godlewskiego jeden z wielu 
skutków piśmienności, jakim jest rosnąca abstraktyzacja przekazu oraz je-
go uniwersalizacja dokonująca się poprzez oderwanie przekazu od jednost-
kowego kontekstu mówcy (np. proroka). Przekazywane przez proroków 
Boże słowa, poprzez zapis otrzymały nie tylko nową formę, ale również 
powagę z zapisu płynącą (w starożytności), a zuniwersalizowany przekaz 
teologiczny zyskał na sile wyrazu. 

Deuteronomium nosi wyraźne znamiona oralności. Wydaje się, że w po-
czątkach kształtowania kompozycji deuteronomicznej oralność należała do 
istotnych faktorów współstrukturyzujących treść przekazu. Poza ogólnym 
schematem retorycznym należącym do kompozycji piśmiennej, w Deute-
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ronomium można łatwo wskazać liczne powtórzenia i kombinacje tych sa-
mych motywów i wątków, co bardziej odpowiada cechom przekazu oralne-
go. Można też dostrzec, że zawarte w nim pieśni mają, zgodnie z instrukcją 
w księdze, służyć do odczytywania na zgromadzeniach, do nauczenia ich 
na pamięć Izraelitów – co stanowi o typowo ustnym przekazie. Również 
instrukcja kultyczna Mojżesza dotycząca rytuału na górach Ebal i Garizim 
(rozdz. 27) odpowiada kulturze oralnej. Zawarte w niej polecenia i okre-
ślone czynności wskazują na wydarzenie o cechach performance, którego 
celem jest przyswojenie prawd zbiorowo przeżywanych poprzez czynne 
uczestniczenie w nim ludu (różne role i czynności). 

W tekście badanej księgi biblijnej wyróżniłam dwa większe przekazy, 
uzasadniając, że ich pierwotna konstrukcja wywodzi się z ustnego prze-
kazu. Pierwszy z nich stanowi relacja o podboju ziem zajordańskich (1,6 
– 3,7), oparta na powtarzającym się schemacie i formułach (styl formula-
tywny jako cecha oralności). Drugi stanowi narracyjny cykl o objawieniu 
na górze Horebie i kamiennych tablicach, który składa się z czterech części 
(w rozdz. 4–6 i 9–10; por. Cz. II. 2.4.6.; Cz. III. 1.2.2.), tworzących całość, 
a wkomponowanych w tekst Deuteronomium. Ich oralność wywodzę stąd, 
że w każdej z tych części dostrzec można ten sam schemat narracyjny (por. 
zestawienie synoptyczne Cz. II. 2.4.6.; zob. Tabela 7). 

Charakterystyczny dla Deuteronomium jest splot praktyk oralno- 
-piśmiennych. Ich szczególnym przykładem jest słynne Szema Izrael (6,6-9 
i analogiczny tekst 11,18-20). Instrukcja dotycząca „czynności” związanych 
ze słowami tory, zawiera szereg praktyk zarówno oralnych, jak i piśmien-
nych. Co więcej, wskazane praktyki „piśmienne” należą do wczesnego eta-
pu zastosowania pisma. Zapis posiada charakter symboliczny – słowa mają 
być jako znaki zapisane na bramach, odrzwiach (znaki ochronne), jako znaki 
i ozdoby umieszczone na przepasce na czole i na bransolecie na ręce. 

Na tym tle praktyk oralno-piśmiennych reprezentujących kulturę wcze-
snego etapu zastosowania pisma, wyróżnia się zdecydowanie tak zwane 
„prawo króla” (17,18-20). Reprezentuje ono rozwinięta kulturę piśmien- 
ną – król ma zaopatrzyć się w odpis tory i nie rozstając się z nim, studiować 
go. W tak sformułowanym nakazie nie ma miejsca na żadne praktyki oral-
ne; król został przedstawiony na wzór obrazu uczonych pisarzy z późnego 
okresu, nierozstających się ze źródłem swojej wiedzy i mądrości, jakim 
w późniejszej tradycji powygnaniowej stała się „Księga” tory . 

W kontekście problematyki oralności i piśmienności trzeba jeszcze po-
wrócić do zagadnienia statusu i autorytetu „Księgi” tory i Księgi Deutero-
nomium. Trzeba zacząć od tego, że słowo zapisane, jako takie, posiadało 
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w kulturze oralno-piśmiennej znaczenie symboliczne, a wśród osób niepi-
śmiennych charakter prawie magiczny. Wiązano je z sferą sacrum .

Słowo mówione w kulturze oralnej buduje swoją rangę, czerpiąc siłę 
z powagi osoby mówcy. Taki rodzaj autorytetu słowa jest także obecny 
w Deuteronomium. Zawiera ono słowa Jhwh, wygłoszone na górze spośród 
ognia, oraz słowa Mojżesza, który nauczał słów Bożej tory – jako pośred-
nik wybrany przez Boga. Zatem autorytet samego Boga i autorytet wybra-
nego sobie przez Boga pośrednika fundują autorytet tekstów, „Księgi” tory 
i Księgi Deuteronomium. 

Ponadto, niezależnie od osoby udzielającej słowom swojego autory-
tetu, Deuteronomium otrzymało również, jako dokument piśmienny, for-
malne elementy rangi i znaczenia tekstu. W Deuteronomium znajduje się 
rozbudowany zbiór przekleństw (rozdz. 28), jakimi zaopatrywano traktaty 
przymierzy, zbiory prawne albo limityczne słupy zwane kudurrū – w celu 
zabezpieczenia integralności zapisu oraz zapewnienia trwałości przymie-
rza. Świadczy on wyraźnie o tym, że Deuteronomium jako dokument przy-
mierza otrzymało formalny element zabezpieczenia, który podnosi rangę 
i znaczenie zapisu. 

Ten powyższy, dokonany w dużym skrócie, przegląd zagadnień oraz 
kwestii analizowanych w poszukiwaniu deuteronomicznej koncepcji 
„księgi” odzwierciedla jeden nurt badań. Drugi równoległy kierunek ana-
liz i poszukiwań łączy się z praktyczną stroną kultury pisarskiej. Dotyczy 
ona warsztatu pisarza oraz specyfiki starożytnego procesu literackiego pro-
wadzącego do powstania kompozycji piśmiennej. Przewija się on przez 
wszystkie trzy części niniejszej pracy. 

Otwiera ją refleksja nad koncepcją autorstwa w starożytnym świecie  
(Cz. I. 3.4. Koncepcja autorstwa i/czy „autorytetu” tekstu), wspierają-
cą się na krytyce pojęcia redaktora i redakcji oraz tzw. „formy finalnej” 
w odniesieniu do ksiąg biblijnych, przedstawiona przez Johna Van Setersa 
(por. Cz. I. 3.4.) i prowadząca ostatecznie do zaprzeczenia fenomenu dzieła  
autorskiego i autorstwa (przed wpływami greckimi – po upadku imperium 
perskiego). Na rzecz takiej tezy świadczy wiele argumentów. Po pierwsze, 
imiona osób wiązane z dziełami wskazują na źródło lub autorytet zawartych 
w nich słów/ tradycji (specyficzne dla kultury oralnej). Po drugie, utwory 
pisarskie powstawały na drodze długiego procesu, w którym uczestniczy-
ło wielu kolejnych pisarzy, z których żaden nie miał świadomości „autor-
stwa”. Stąd wynikała anonimowość utworów, pod którymi w kolofonach 
podpisywali się „jedynie” pisarze w roli kopistów. Tworzenie dzieła nastę-
powało w ramach powielania. Praktykowano tworzenie nowych kompozy-
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cji na bazie wcześniejszych, na drodze kompilacji, adaptacji, ekspansji – co 
wyjaśnia także relacje intertekstualne między dziełami (Cz. I. 3.5. Między 
powielaniem a inwencją). 

Specyfika procesu kształtowania kompozycji pisarskiej została podjęta 
w trzeciej części opracowania, w odniesieniu do Księgi Powtórzonego Pra-
wa. Wcześniej jednak, w części drugiej, przeprowadzona została analiza 
złożonej struktury tekstu Deuteronomium, która doprowadziła do wniosku 
o długim procesie kształtowania dzieła, podlegającego na wielokrotnych 
pracach pisarskich. Wyeksponowany został problem struktury Księgi Po-
wtórzonego Prawa, która nie odznacza się brakiem elementów kompozycji, 
lecz odwrotnie, posiada je w nadmiarze. W dodatku większość tych ele-
mentów wydaje się mieć uzasadnienie w strukturze. Taka obecność zbyt 
wielu formuł wprowadzających i sumariuszy oraz innych elementów opra-
cowania sprawia, że kompozycja jest „przeciążona”. Tej specyfice na po-
ziomie struktury odpowiada poziom treści. Analizy warsztatu literackiego 
w tekście Deuteronomium (Cz. III. 4.1.) prowadzą do konkluzji o następu-
jących stopniowo zwielokrotnionych działaniach pisarskich o charakterze 
opracowania. Prowadzi to do dalszego wniosku, że Deuteronomium po-
wstało w wyniku literackiego procesu powolnego wzbogacania kompozy-
cji literackiej, jako środka gromadzenia i przekazu tradycji (parafrazując 
słowa Gerharda von Rada). 

Analiza cech strukturalnych, literackich oraz analiza sposobu przedsta-
wiania treści w tekście Deuteronomium doprowadziła do sformułowania te-
zy, że proces opracowywania księgi biblijnej jest odmienny od zakładanego 
przez wielu biblistów, piszących o kilku/wielu redakcjach Deuteronomium. 
Jako dalszy krok badawczy podjęto próbę konfrontacji dotychczasowych 
wniosków odnośnie do powstawania tekstu Deuteronomium z wiedzą doty-
czącą procesów opracowywania starożytnych dzieł pisarskich. Jako punkt 
odniesienia przyjęto epos Gilgamesz, jego tekst posiada bowiem liczne ko-
pie i wersje, które mogą rzucić światło na rodzaj podejmowanych działań 
pisarskich i na proces prowadzący do ukształtowania dzieła. Mimo iż epos 
o Gilgameszu jest dziełem z niczym do końca nieporównywalnym (z jego 
sumeryjskimi początkami), to elementy i mechanizmy długiego procesu je-
go rozwoju pozostają w dużym stopniu aktualne dla później powstających 
dzieł bliskowschodnich z Mezopotamii czy Syro-Palestyny. 

Zarys historii rozwoju Gilgamesza – przedstawiony na podstawie prze-
prowadzonej przez Jeffreya Tigay’a szczegółowej analizy rodzaju i kolej-
ności zmian, zachodzących stopniowo w tekście – określiłam jako „model 
Gilgamesza” rozwoju tekstu. Model Gilgamesza nie jest matrycą służącą 
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do odtwarzania historii kształtowania innych dzieł literackich, ale może sta-
nowić ilustrację specyficznych działań pisarskich, charakterystycznych dla 
procesu kształtowania dzieł literackich starożytnego Bliskiego Wschodu. 
Jest on z pewnością bliższy dziejom tekstu niejednej księgi biblijnej, niż 
proponowane przez wielu biblistów historie redakcji, bazujące zasadniczo 
na koncepcji pracy autorskiej lub redaktorskiej. 

Ponieważ struktury księgi Deuteronomium nie można w pełni wyjaśnić 
na bazie teorii określonej liczby redaktorów, zatem należało zbadać, czy 
na złożony proces opracowania księgi może rzucić światło historia rozwo-
ju eposu Gilgamesz. Następnym krokiem procedury badawczej było po-
równanie cech kompozycji obu dzieł, eposu Gilgamesz i Deuteronomium . 
Zaskakujące jest, jak wiele różnych literackich cech, świadczących o okre-
ślonym rodzaju i kolejności (!) działań pisarskich, okazało się mieć swoje 
analogie w obu porównywanych utworach. Podobieństwa występują także 
na poziomie związków każdego z dzieł z literaturą (związki intertekstual-
ne) i z kulturą własnego środowiska (związki z formami z zakresu mowy 
i rytuału).

Z powyższych ustaleń wynika, że „model Gilgamesza” może stanowić 
istotną pomoc w rozumieniu mechanizmów procesu kształtowania piś- 
miennej kompozycji biblijnych ksiąg. Chociaż w porównaniu z eposem 
Gilgamesz cały proces opracowywania Deuteronomium był o wiele krót-
szy, to jednak cechy literackie świadczą o podobnych pracach pisarskich  
i o podobnym procesie opracowania. 

W konsekwencji przeprowadzonych analiz zaproponowano nowe podej-
ście badawcze, określone jako nowa Kompositionsgeschichte, które zostało 
przedstawiona na tle i w konfrontacji z najbliższą jej Redaktionsgeschichte . 
Przedstawiono też zasadnicze założenia i elementy procedur badawczych, 
a także próbę wstępnej konfrontacji metody z wybranymi teoriami (dot. pro-
cesu powstawania Deuteronomium). Naszkicowano również krótki projekt 
dalszych badań prowadzących do określenia istotnych elementów procesu 
opracowania tekstu Deuteronomium. Jedno z założeń metody mówi, że eta-
py opracowywania tekstu można określać w oparciu o zespół okoliczności 
polityczno-społecznych i kulturowych (kształtujących z jednej strony histo-
rię, a z drugiej interpretację dziejów). W ramach naszkicowanego projektu 
przyjęto trzy zasadnicze etapy procesu opracowania tekstu Deuteronomium 
w oparciu o propozycję prezentowaną przez Eckarta Otto (określone jako 
Das vorexilisch-vordeuteronomistiche Deuteronomium; Das exilisch-deu-
teronomistiche Deuteronomium; Das nachexilisch-postdeuteronomistiche 
Deuteronomium). 
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Na koniec, w nawiązaniu do wyprowadzonych powyżej wniosków, trze-
ba wskazać jeszcze jedną konkluzję, kluczową dla rozumienia, czym jest 
biblijny tekst z punktu widzenia literackiego, historycznego oraz z punktu 
widzenia historii tradycji. Przywołam tu raz jeszcze stwierdzenie zawarte 
w niniejszej pracy: Ten szczególny proces opracowywania dzieła – zary-
sowany w niniejszej pracy pod nazwą „model Gilgamesza” – prowadzi do 
ukształtowania tekstu specyficznego, który jest w pewien sposób bogat-
szy od spójnej kompozycji autorstwa jednej osoby (jakie są standardem 
we współczesnym świecie). Jego bogactwo stanowi zwielokrotnienie za-
wartych pokładów tradycji kulturowych i teologicznych, rozwijanych na 
piśmie, których świadectwem jest tekst biblijnej księgi. 

Pracujący nad tekstem pisarze, interpretując tekst na nowo, nie „zmie-
niali” jego znaczenia w tym sensie, że nie przekreślali, nie odrzucali starych 
elementów. Raczej starali się dodać (wydobyć) nową interpretację, integru-
jąc jej elementy z tekstem. W efekcie tego procesu powstaje opracowanie 
nieznane we współczesnej praktyce pisarskiej – opracowanie niezwykle 
cenne, będące zapisem-świadectwem narastania tradycji. 

Wielowątkowa analiza, tak z punktu widzenia kulturowego, jak i teolo-
gicznego, wykazała, że koncepcja (idea) „księgi”, zawarta w Deuterono-
mium, jest głęboko zakorzeniona w kulturze piśmienniczej starożytnego 
Bliskiego Wschodu. Elementy, składające się na tę koncepcję, wywodzą 
się z niej (kultury) na zasadzie rozwinięcia, jako swoiste zwieńczenie (Bóg 
piszący „palcem Bożym”). Inne zaś elementy wyłaniają się w oparciu o po-
lemikę (treść Deuteronomium interpretowana jako wiedza nie-ukryta). 
Wszystkie one na swój sposób przynależą do podobnej płaszczyzny kon-
cepcyjnej, do wspólnego świata Bliskowschodnich idei, wyobrażeń i zwy-
czajów (praktyk pisarskich). 

Uchwycenie komponentów starożytnego procesu kształtowania kompo-
zycji doprowadziło do wypracowania nowego sposobu rozumienia procesu 
powstawania tekstu biblijnego, co w efekcie zaowocowało propozycją no-
wego podejścia badawczego.

Poszerzenie horyzontów kulturowych w postrzeganiu tekstów biblij-
nych oraz usytuowanie ich w starożytnym środowisku pisarskim – zarówno 
w odniesieniu do procesu opracowania, jak i funkcjonowania dzieła – po-
zwalają na zmianę perspektywy interpretacji w podejściu zarówno do księ-
gi biblijnej jako takiej, jak i do zawartych w niej treści. 

Perspektywy dalszych badań wskazane zostały w konkluzjach cząstko-
wych wybranych punktów. 





Summary

Deuteronomy as a ‘Book’ in the Context of the Culture of Writing within  
the Ancient Near East

The question concerning the conception of the written document – ‘a book’, 
expressed in the Book of Deuteronomy, is the starting point for this study. In or-
der to understand it and describe properly, it became necessary to learn about the 
broader context of the ancient Near East, and especially about the ancient scribal 
culture. It is only through grasping the ideas and cultural circumstances of writing 
that it was made possible to determine the elements which constitute the con-
ceptual structure of ‘the book’ within Biblical texts, especially in Deuteronomy. 
Consequently, this publication consists of three parts: Part I. Selected issues of the 
culture of literacy within the ancient Near East – with particular emphasis on Israel 
and Judah. Part II. Deuteronomy as sēfer. Part III. Deuteronomy as a participant 
within the culture. 

I

In order to realize the project, it became necessary from the very beginning 
to confront the problem of cross-cultural influences since Israel, in fact, only ‘ap-
peared’ on the stage of history when many written achievements, including the 
literary ones of Mesopotamia, had already been accomplished. The cultural and 
social situation of the Iron Age, changed comparing to that of the Bronze Age, may 
raise doubts as to what extent the influence of the culture of Mesopotamia in the 
second millennium BC could have been. Despite great changes, cultural continu-
ity did not break: the culture of writing provides ample evidence of this. What also 
testifies to cultural continuity is found in the long process of creation of alphabetic 
writing, going back at least to the middle of the second millennium BC. Also the 
phenomenon of recording the same text in two different systems of writing, cunei-
form and alphabetic, is a strong argument for cultural continuity. Significant evi-
dence is also found in a motif of a pair of scribes with different writing tools: one 
with a tablet, the other with a scroll, repeated on reliefs and a fresco (Til Barsib) 
in the Neo-Assyrian period.

This ‘cultural bridge’, brought about through bilingual texts and records writ-
ten in two scripts, testifies to the fact that the influence of Mesopotamian culture 
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(even that reaching back to the early second millennium) on the Biblical world 
was real. Ancient texts from the great culture of palaces, despite cultural change, 
were still inspiring, and the ideas contained in them enriched the writers. Adapted 
to a new context, they persisted in influencing the world of ideas and beliefs. 

II

In order to understand the Biblical idea of writing, it became important to 
analyze the ideas and concepts related to writing and written text in the sphere of 
belief in Mesopotamia and Egypt. According to those beliefs, gods were engaged 
in the activity of writing, but not directly, having their divine secretaries, thus cor-
responding to the courtly order on earth: the king and his secretary/ies. Written 
activity of the gods was not ordinary, they would not keep business records, draw 
up inventories of the spoils of war, make civil contracts, or record the details of  
a trial, i.e. the most common documents among the written evidence of Mesopota-
mia. The most important texts created by the gods were the Tablet of Destinies in 
Mesopotamia, and the Book of Thoth in Egypt. The Tablet of Destinies was used 
by the gods to determine the fate of men and kingdoms (namely obligations and 
preset targets), while the Book of Thoth contained magic formulas. Both docu-
ments were closely related to the power over the world and the people; should 
such writings fall into the wrong hands, the divine balance and order could be 
disturbed. Thus, beliefs in gods maintaining the established order on earth were 
associated with the image of the divine document, which expressed the will and 
power of the gods on earth. With such an approach we can see the outstanding 
importance of recording, it being a sign of the decision of the gods. The so-called 
books of heaven, such as the Book of Life or the Book of Destiny, also fit into such 
a context and into such understanding of divine documents.

Earthly documents were made as, or sometimes modeled on heavenly records. 
The signing of treaties of alliance, e.g. during the reign of Esarhaddon, with seals 
of the gods – on the model of the image of the Tablet of Destinies – defined the im-
portance of the document. In the neo-Assyrian kingdom, alliance treaties written 
on tablets were regarded as earthly equivalents of the mythical Plate of Destiny. 
The gods mentioned in treaties of alliance determined their durability; in the case 
of a breach in the alliance – the inevitable penalty, forsworn in the curses within 
the alliance oath.

Other aspects of the function of writing in the relationship between humans 
and gods are found in Neo-Assyrian the so-called letters from god to king. They 
show a particular form of revelation and – emphasizing his ‘written’ contact with 
the deity – are designed to strengthen the authority of the ruler (who governed 
under a mandate given to him by the gods). 
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III

In the context of the Bible and the culture of writing, an important place is 
occupied by the concept expressing relationship between revelation and writing 
down. Deuteronomy is a book in which this concept was developed in a special 
way. Two distinct traditions were combined here: one concerning God writing on 
Mount Horeb, that is on the mountain of revelation, the other about the writing of 
Moses. Although the account from the mountain of revelation shows co-operation 
between the figures of God and Moses, aimed at the creation of a record on stone 
tablets, in terms of the activity of writing itself, it is Yhwh who is the only Writer 
here (unlike in the account of the Book of Exodus). In Deuteronomy it can be seen 
that while it is Yhwh who writes on Mount Horeb, within the framework of revela-
tion, Moses (in the order of narrative) – only writes a few decades later, before his 
death, in the land of Moab, at the gates to the Promised Land. 

Each of the two traditions combined in Deuteronomy (one concerning God 
as writer and the other about Moses as writer) indicates the effect of writing: the 
first – two stone tablets containing the Ten Words of Yhwh, the second – Moses’s 
‘Book’ of Torah. Both of these unusual recordings, one of which is an expres-
sion of the revelation of Yhwh (the tablets), the other its evidence (The ‘Book’ of 
Torah), have their different continuation in the traditions of other Biblical books. 
The Ark, containing the stone tablets written with the ‘finger of God’, becomes 
the object of worship and the place of the presence of Yhwh among his people 
(he leads the procession of the conquerors of the Promised Land; cf. The Book 
of Joshua) as a throne or a footstool of God; the God who reveals his glory above 
the covering of the ark, firstly in a portable sanctuary-tent, later in the temple of 
Solomon. Meanwhile, the other of these unusual recordings, The ‘Book’ of Torah, 
is somehow ‘promulgated’ by its ‘discovery’ in the temple during the rule of King 
Josiah and becomes the basis for the purification of the worship of Yhwh and the 
renewal of the covenant. After the Babylonian captivity, it is regularly read during 
assemblages and commented upon, giving rise to the legal traditions of Judaism 
and is the beginning of collections of writings, leading to the formation of the 
canon of the Hebrew Bible. 

These two written documents, which are the foundations of the two key tradi-
tions of the Bible, in Deuteronomy are shown as being relatively independent. 
This is clearly expressed by the command of Moses that the Levites should place 
The ‘Book’ of Torah next to the ark with the stone tablets. The addition of ‘on  
the side’ seems too artificial, without any clear conception of the relationship be-
tween the two, after all extraordinary, recordings. This distinction may also result 
from the different functions of both documents, which formed the basis of the 
distinct traditions: the tablets as a cultic object, Torah as a subject for preaching 
and teaching. 
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IV

The two theological concepts of revelation that underpin the construct of the 
authority of the holy Scriptures, and are presented in the activities of the process 
of recording made by Yhwh and by Moses, appear to be similarly independent, but 
complementary. The act of revelation of Yhwh through the monumental inscription 
on stone tablets was supplemented by Moses’s act of the recording of all the words 
Yhwh uttered to him before, as to a prophet on Mount Horeb, the mountain of the 
revelation. One of the determinants of the significance of the deuteronomic ‘Book’ 
of Torah is based on the authority taken from the authority of the stone tablets, 
which in the Near Eastern cultural context can be read as a ‘monument’ of God’s 
order and justice (cf. Stele of Hammurabi recalling Shamash, the god of justice). 

Yhwh God reveals his word both saying it ‘out of fire’ in a resonant voice, as 
well as writing it on two stone tablets with ‘the finger of God’. It is worth noting 
that in the early culture of writing, the message in the form of writing was ac-
companied by its reading out aloud. This co-occurs with such a dual form of the 
Divine revelation. The activity of writing words intended for Israel by Yhwh with 
‘the finger of God’ expresses the idea of revelation through the written word. The 
phrase ‘the finger of God’, very rare in the Bible, expresses the power of divine ac-
tion. This is an unusual and original idea, as in ancient imagery the gods used their 
secretaries, the intermediaries. It expresses more forcefully the idea of God reveal-
ing himself, God who writes himself on the mount of revelation. The divine act of 
writing opens a space for writing and adds credibility to it as a potential place for 
the placing and storage of God’s Word. In the cultural and theological context, the 
record is given the status of a capable intermediary and witness. The message con-
cerning God who writes is the basis for the concept of the recorded word of God, 
and the holiness of the scriptures. God’s act of writing becomes the new paradigm 
of revelation, which will henceforth, however, be mediated by the writer. 

The answer to this ‘opening’ of the space of writing is a prophetic act of wit-
ness by Moses, who, before his death, writes the words of God’s Torah for Israel 
(the Torah revealed to Moses at Mount Horeb, and which he had taught to Israel). 
Since this time, a human can, just like God, write the same words, he can write 
the words of God. Apart from the prophet, it is also ‘The Book’ that becomes  
a witness to God’s words. It can therefore be conclude that in Deuteronomy the 
final concept of the nature of revelation of The ‘Book’ of Torah, and consequently 
of other writings coming from the prophets and transmitted by writers, was based 
on these two traditions.

Three stages in the concept of the development of mediation of God’s revela-
tion (God himself, the prophet – speaker, writer and book) have also been rendered 
into a threefold division of Biblical writings. The first collection of Biblical books 
refers to the presence of God who reveals himself (Pentateuch), the next refers 
to the prophets, the intermediaries of the word of God (Prophets), the last books 
(Writings) refer to the scholars and sages who, by virtue of their education, were 
writers. 
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The act of writing by God expresses not only the credibility of revelation but 
also the aspect of validity and the binding of a contract. The tablets written by 
Yhwh God are given to Israel – according to the Deuteronomy’s message – within 
the covenant, which emphasizes their significance. The writing on the tablets ex-
presses the decisions made, and the particular commitment of Israel. It can also 
be seen that the document written by God has the character of a certificate of the 
covenant and in some way defines ‘the destiny’ of Israel – the fact that it was 
‘chosen’, which was confirmed by the covenant, and thus refers to the mythical 
‘Tablet of Destinies’. At the same time, the prohibitions and orders written on 
stone tablets defined and revealed to Israel the Divine world order in social and 
cultic dimension. 

V

The concept of ‘the Book’ expressed in Deuteronomy is based on yet another 
idea represented by the learned scribes in Mesopotamia (known today from Neo-
Assyrian versions of such texts as the myth of Adapa and the Catalogue of Texts 
and Authors). This is the concept of exclusive knowledge, coming from the gods, 
brought from their seat, from the heavens or the underground ocean by the ante-
diluvian sages apkallū and kept by the learned scribes. This knowledge, handed 
on through initiation, was available to the few, and it included the mysteries of 
divination, exorcism, astrology and medicine. The Deuteronomic writer clearly 
refers to this concept, but he does not repeat it. Just the opposite – he announces 
that the words of the Torah revealed by Yhwh, the God of Israel, and recorded, are 
available for everyone and it does not need a sage, or daredevil who would have to 
ascend to heaven, or to reach the inaccessible ends of the sea, to bring them from 
the seat of the gods (although Moses did ascend Mount Horeb for them). Conduct-
ing polemics, the Deuteronomic writer operates in the same world of Near Eastern 
concepts and ideas. In this context, Moses grows in his function into the semi-
mythical apkallū, but this is not an analogy at the genetic level, rather similarity 
of function (A. Lenzi). The extremely elaborate figure of Moses contains many 
images and functions. In the literary context, Moses is the founder of the Biblical 
writing tradition because in the theological order he is the first writer after God. 

VI 

The concept of ‘the Book’ expressed in Biblical texts is very strongly affected 
by perception and beliefs associated with the beginnings of the formation of script 
and the culture of writing using an alphabetic script. What influences this percep-
tion is the specific oral-literate dynamic, imprinted not only in the form of the 
message but also in its content. We can recall here one of the many consequences 
of literacy, emphasized by Grzegorz Godlewski, namely a growing abstracting of 
the message and its universalization by the separation of the message from the 
individual context of the speaker (e.g. a prophet). By the fact of being written 
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down, the Words of God, transmitted by the prophets, were given not only a new 
form but also the solemnity coming from the written form (in antiquity), while the 
universalized theological message gained strength of expression. 

Deuteronomy bears clear marks of orality. It seems that at the beginning of 
the formation of the deuteronomic composition, orality was one of the important 
factors which co-constructed the content of the message. Apart from a general 
rhetorical frame of a written composition, we can easily indicate in Deuteronomy 
a number of repetitions and combinations of the same motifs and phrases, which 
is closer to the characteristics of an oral message.

In the text of the Biblical book studied here, two bigger parts have been singled 
out and a thesis formulated that their original structure comes from oral transmis-
sion. The first of these parts is an account of the conquest of the lands located east 
of the river Jordan (1,6–3,7), based on a repeated scheme and formulas (formulaic 
style as a feature of the orality). The second part is the narrative cycle concerning 
the revelation on Mount Horeb and the stone tablets. The repeated narrative pat-
tern, visible in individual parts of the cycle, points to their oral character. 

Deuteronomy is also characterized by a tangle of oral-literate practices, their 
particular example being the famous Shema Israel (6,6-9 and corresponding text 
11,18-20). The instruction concerning ‘activities’ connected with the words of the 
Torah contains a number of both oral and written practices. Moreover, the recom-
mended ‘written’ practices belong to the early stage of the use of script. Writing 
has a symbolic character: words are to be written as signs on gates and doorposts 
(protective signs), as signs and decorations placed on the headband on the fore-
head and on the bracelet on the hand.

Against this background of oral-literate practices, which illustrate the culture 
of the early stages of the use of script, the so-called ‘Law of the king’ (17,18-20) 
stands out as being different from them. It represents a developed culture of lit-
eracy. The king, who has to obtain a copy of the Torah and study it, is modeled 
on the image of learned writers from the late period, who would not part with the 
source of their knowledge and wisdom, which in later tradition, after the exile, 
would become the The ‘Book’ of Torah .

The spoken word in oral culture builds its status drawing strength from the 
dignity of the individual speaker. This kind of authority of the word is also present 
in Deuteronomy, containing the words Yhwh uttered on the mountain from the fire, 
and the words of Moses, who taught the words of God’s Torah as an intermedi-
ary chosen by God. Thus the authority of God himself and the authority of God’s 
chosen intermediary found the authority of the texts, The ‘Book’ of Torah and the 
Book of Deuteronomy.

Moreover, apart from the person who enriches the words with his authority, 
Deuteronomy, as a written document, also received the formal features of the rank 
and importance of a text. In Deuteronomy there is an extensive collection of curses 
(Ch. 28), which were attached to treaties of alliance, collections of laws, or placed 
on boundary stone called kudurrū to protect the integrity of the recording, and 
ensure the sustainability of a treaty. It clearly shows that Deuteronomy as a docu-
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ment of the covenant received a formal element of protection, which raises the 
rank and importance of the recording. 

VII

Another direction of research, parallel to that outlined above, undertaken in 
this publication and running through all its parts relates to the practical side of the 
culture of writing. It concerns the writer’s skills, customs and the specificity of the 
ancient literary process leading to the creation of a written composition. 

This search is opened with reflection over the concept of authorship in the 
ancient world, based on the critique of notions of editor, editing and the so-called 
‘final form’ in relation to the books of the Bible – presented by John Van Seters 
– and ultimately leading to the denial of the phenomenon of the author’s work 
and authorship of a work (before the Greek influences – after the fall of the Per-
sian empire). There are many arguments which testify in favour of such a thesis. 
Firstly, the names of people being associated with the works point to the source or 
authority of the words contained in them (specific for oral culture). Secondly, liter-
ary works were created throughout a long process with the participation of many 
successive writers, none of whom had an awareness of ‘authorship’. Hence the 
anonymity of the works, under which, in the colophons, were signed ‘only’ writ-
ers in the role of copyists. Creation of a work occurred within the framework of 
its duplication. A general practice was to create new compositions based on earlier 
texts, in the course of compilation, adaptation and expansion, which also explains 
the inter-textual relationships between the works. 

The specific character of the process of the shaping of a literary composition is 
examined in the third part of this analysis, in relation to the Book of Deuteronomy. 
Previously, however, in the second part, an analysis of complex structure of the 
text of Deuteronomy had been carried out, and the problem of difficulty with its 
disambiguation was exposed. The text of Deuteronomy is not characterized by any 
lack of the elements of composition: just the opposite, it has them in abundance. 
Such a presence of too many introductory and summarizing formulas as well as 
other elements of the composition make it ‘overloaded’. Such specificity at the 
level of the structure also corresponds to the level of content. Analyses of the liter-
ary modes of working out the text of Deuteronomy lead to conclusions concerning 
the occurrence of multiple literary activities, happening gradually. This in turn 
leads to the further conclusion that Deuteronomy was the result of a slow process 
of enrichment of literary composition, as a means of gathering and transmission of 
tradition (paraphrasing and expanding the expression by Gerhard von Rad). 

 An analysis of structural and literary features as well as an analysis of the way 
in which the content was presented in the text of Deuteronomy, have led to the 
formulation of the thesis that the process of working out of the Biblical book was 
longer, and in terms of the nature of writer’s work different than was assumed by 
many biblical scholars, who wrote about some few or more redactions of Deuter-
onomy.
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VIII

As a further step in this research, the attempt has been made to confront the 
existing proposals as to the formation of the text of Deuteronomy, in the light of 
the knowledge concerning the processes of creation of ancient literary works. The 
epic Gilgamesh was assumed as the reference point, as its text has multiple copies 
and versions, which may shed some light on the kind of writing activities that were 
undertaken and on the process which lead to the formation of this work. Although 
the Gilgamesh epic is not really a work comparable with anything else (taking into 
consideration its Sumerian origins), the elements and mechanisms of the long pro-
cess of its development remain valid to a large extent for the works created later in 
the Near East, in the areas of Mesopotamia and Syro-Palestine. 

An outline of the history of the development of Gilgamesh, presented on the 
basis of a detailed analysis by Jeffrey Tigay of the nature and sequence of changes 
taking place gradually in the text, has been defined by myself as ‘a model of Gil-
gamesh’ of the development of a text. The model of Gilgamesh is not a matrix 
used to reconstruct the history of the formation of other literary works, but it can 
provide an illustration of specific literary activities characteristic of the process 
of creation of literary works in the ancient Near East. It is certainly closer to the 
history of the text of many a Biblical book than it was suggested by many Bibli-
cal scholars, who based their proposed redaction histories on the concept of the 
author’s or editorial work.

Since the structure of the text of Deuteronomy cannot be fully explained on the 
basis of the theory of existence of a certain number of editors, research was under-
taken to examine whether the history of the development of the Gilgamesh epic 
may shed light on the complex process of the development of the book. Surpris-
ingly, it turned out that many different literary characteristics testifying to a spe-
cific type and order (!) of writing activities, proved to have their parallels in both 
of the compared works. Similarities also exist at the associational level of each of 
these works with literature (inter-textual connections) and with the culture of their 
environment (connections with the forms in the field of speech and ritual). 

 
IX 

As a consequence of the conducted analysis, a new research approach is pro-
posed, referred to as a new Kompositionsgeschichte, presented against the back-
ground of and in confrontation with its closest, Redaktionsgeschichte. Also the key 
assumptions and an outline of research procedures have been presented, as well as 
an attempt at an initial confrontation of the suggested method with selected theo-
ries (concerning the formation of Deuteronomy). Also a brief project for further 
research has been outlined, which would lead to determining essential elements 
within the process of the textual formation of Deuteronomy. One of the assump-
tions of the method says that the stages of development of a text may be deter-
mined on the basis of the set of political, social and cultural conditions (which, 
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on the one hand, forms the history, and on the other – shapes the interpretation of 
the history expressed in the texts). The project outlines the three suggested basic 
steps in the textual development of Deuteronomy, based on the proposal presented 
by Eckart Otto (defined as Das vorexilisch-vordeuteronomistiche Deuteronomium; 
Das exilisch-deuteronomistiche Deuteronomium; Das nachexilisch-postdeuteron-
omistiche Deuteronomium). 

X

Finally, the conclusion should be indicated which is key to the understanding 
of what the Biblical text is from the literary and historical perspective, and also 
from the standpoint of the history of tradition. I would like to refer here once again 
to the findings presented in this study: this particular process of the development 
of a work, sketched here as ‘a model of Gilgamesh’, leads to the formation of  
a specific text, that is in some ways richer than a coherent composition created by 
one person (which is a standard in the contemporary world). Its wealth is found in 
the multiplication of the deposits of the cultural and theological traditions, being 
developed in writing, whose testimony is the text of the Biblical book. 

Writers, working on a text and interpreting it anew, did not ‘change’ its mean-
ing in the sense that they did not cancel or reject old elements. Rather, they tried 
extracting and adding new interpretations, integrating these elements with the pre-
viously existing text. As a result of this process a new work developed, unknown 
in contemporary literary practice – a work of unusual value, a record-witness to 
the accumulation of tradition. 

A multi-thread analysis, both from the cultural and theological perspective, 
showed that the concept (idea) of ‘The Book’ contained in Deuteronomy is deeply 
rooted in the culture of writing from the ancient Near East. The elements that make 
up this concept come from that culture as a development, as a kind of ‘finial’ (God 
writes with ‘the finger of God’), while other elements emerge on the basis of con-
troversy and opposition – when the words of Torah are presented as non-hidden, 
available knowledge. All these elements belong to the same conceptual plane, to 
the common world of Near Eastern ideas, perceptions and practices of writing. 

The identification of the elements of the ancient process concerning the shap-
ing of literary composition has allowed us to work out a new way towards un-
derstanding the process of Biblical text formation, which in turn results in a new 
proposals for a fresh research approach. 

The expansion of cultural horizons in the perception of Biblical texts and their 
location in the ancient literary environment – both in relation to the process of the 
development and functioning of the work – allows us to change the perspective of 
interpretation in the approach to both the Bible as a book, as well as to the contents 
included in it . 
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17,1-13; 228
17,7-9; 228
19,11; 157
20,34; 127
21,12; 153
23,18; 169, 221, 222x2
24,11; 71, 72
25,4; 152, 169, 221, 222, 319
rozdz. 26; 386
26,11; 71, 72, 74, 157
26,12-14; 74
30,12; 164
30,16; 169
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rozdz. 34–35; 229
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35,4; 153
35,6; 164
35,12.26; 222x2

Księga Ezdrasza
2,62; 153
3,1-2; 230
3,2; 169, 230
4,7; 151, 153
4,8; 74
6,1-3.4-5; 65
6,9; 229
rozdz. 7; 230
7,6; 71x2, 75, 169, 230x2, 231
7,6-9; 231
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7,10; 230, 231
7,11; 71x2, 75, 230
7,12; 231x2
7,14; 75, 231
7,21-23; 229
7,25; 76
rozdz. 8; 231
rozdz. 8–10; 231
8,20; 113
rozdz. 9–10; 231
9,1-2; 394
10,1-44; 394

Księga Nehemiasza
7,5-6.39-45; 113
7,69-72; 231
rozdz. 8; 230
8,1; 71, 169, 230
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8,1-8; 232
8,4; 71
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10,35.37; 230
11,24; 231
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13,1; 152, 230x2, 394
13,3; 394
13,13; 71
13,14; 154, 182

Księga Tobiasza
7,16; 159
12,11; 286

Księga Estery
1,22; 151, 152
3,12; 71, 72, 75, 151
3,13;152
3,14; 153
4,8; 153
4,12; 72
8,9; 71, 75
8,8.13; 153
9,9; 72
9,27; 153

1 Księga Machabejska
7,12; 76

2 Księga Machabejska
2,13-14; 66, 372, 380
6,18; 76

Księga Hioba
11,5-6; 286
19,23-24; 108
19,24; 175x2
22,22; 169
28,20-23; 290
31,35-37; 85

Księga Psalmów
8,4; 160, 180, 381
9,6; 182
25; 127
34; 127
40,8; 151
45,2; 71, 175, 231
50,7.18-19; 322
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51,3; 107, 182
51,3-5.7; 129
51,11; 107, 129, 182
51,13; 129
69,29; 107, 154, 182
71,1-2; 306
72; 306
72,1; 306
74; 144
81,9-10; 322
87,6; 70, 154
89,1-5.20-38; 77
99,4; 352
104,1-2; 294
119; 127, 167x2
139,1-10; 288
139,16; 107, 154, 182

Księga Przysłów
1,1; 128
1,8; 196
3,1; 196
3,3; 85
4,1.4; 169
4,1-9; 85
4,2; 196
6,7; 157
6,20.23; 196
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25,1; 75, 91, 128, 372
25,2; 286
28,7; 372
30,5; 166
31,10-31; 127
31,26; 372

Księga Koheleta
3,14; 199
12,12-13; 199

Księga Syracha
Prolog w. 1-2, 5; 66
39[38],24.33-34; 76
42,21; 199
51[50],27; 122
52[51],30; 122

Księga Izajasza
1,10; 168, 234
2,3; 234
4,3; 108
5,24; 234
8,1; 72, 154, 384
8,16; 85, 122, 168, 234
8,16-20; 350
8,19; 235
8,20; 168, 234x3
10,1.10; 154
10,19; 85
16,5; 71
19,19-20; 333
24,5; 233, 234, 350
28,9-13; 85
29,11; 151
29,11-12; 85, 151
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30,9; 234, 350
33,18; 70
36,3; 71, 73
36,11-13; 327
36,22; 71, 73
37,2; 71, 73
38,9; 153
42,1-4; 307
42,4.21.24; 234
43,25; 107, 182
46,1-2; 109
48,3.6.7; 286
50,1; 152, 159, 182
50,4-9; 85
51,4.7; 234
51,16; 384
59,21; 384
65,6-7; 107

Księga Jeremiasza
1,9; 384
2,8; 219, 235x2
3,8; 152, 159, 182
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4,4; 397
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5,16; 384
7,9; 322
8,8; 56, 69, 78, 85, 175, 199, 235x2, 294, 

350, 396
8,8-9; 224, 235, 393
11,2.6.8; 166
15,10-18; 270
15,19; 384
17,1; 153x2, 175
17,13; 154
18,18; 168
18,23; 107, 182
19,1-11; 113
22,3; 306, 307
23,16; 279
25,13; 384
26,24; 78, 79x2
27,5; 307
29,1; 151
29,1-3; 79
29,3; 79
30,2; 384
31,33; 236, 396
31,33-34; 168x2, 396
32,6-15; 96
32,10.11; 152
32,11-14; 325x2
32,12; 80, 85, 152, 153
32,12-15; 80
32,12-16; 80
32,14.16.44; 152
33,3; 286
33,15; 307
34,15; 307
rozdz. 36; 79x2, 80, 384
36,1; 151
36,1-18; 154
36,1-32; 80
36,2; 151, 384
36,2-7; 194
36,4; 151
36,6; 96, 151
36,9; 83
36,10; 71, 82
36,10-12; 78
36,10-25; 79
36,11-15; 83

36,12; 71, 79
36,14-15; 285
36,18; 122, 175
36,20-21; 71
36,21; 74, 285
36,23; 173, 175
36,24; 223
36,25; 79
36,26; 71
36,27; 154
36,32; 71, 80, 122, 154, 384
37,15.20; 71
rozdz. 40–41; 79
42,18; 237
44,6; 237
45,1; 80
49,7-22; 128x2 
51,59; 80x3
51,60; 384
51,61-64; 113
51,63-64; 56, 80
51,64; 113
52,17-23; 386
52,25; 71, 72, 74

Lamentacje
2,17; 166

Księga Ezechiela
1,4; 385
2,3; 151
2,8–3,3; 201
2,8–3,4; 384
2,9; 151
2,9–3,2; 384
3,1; 151
3,1-2; 97
3,2-4.17.27; 384
7,26; 168
13,9; 153
22,26; 168
24,2; 72, 154
24,27; 384
29,21; 384
33,22; 384
37,16.20; 72
43,10; 384
43,11; 72, 153, 233
44,7.9; 397
45,9; 307
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Księga Daniela
1,4.17; 151
2,21-22; 291
5,5; 381
6,9; 319
7,1; 154
7,10; 107
9,2; 237x2
9,11; 237
9,13; 222, 237
10,21; 153
12,1; 108
12,4; 151
12,9; 234

Księga Ozeasza
1,1; 164
4,1; 164
4,2; 322
4,6; 168x3, 233
5,1; 233
8,1; 168x2, 233x3
8,11; 233
8,12; 168x2, 169, 233x5, 351
12,7; 233
12,14; 295

Księga Amosa
2,4; 168
7,6; 164

Księga Micheasza
1,1; 164
3,11; 168

Księga Habakuka
2,2; 72, 85, 154, 384

Księga Sofoniasza
3,4; 168

Księga Zachariasza
5,1.2; 151

Księga Malachiasza
2,8; 233
2,14; 159
3,16; 154

NT

Ewangelia wg Łukasza
9,30-31; 295
11,20; 381
24,51; 295

Ewangelia wg Jana
8,6; 381

Apokalipsa wg Jana
5,2.5.9; 234
6,1-12; 234
8,1; 234
22,18-19; 199
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indeks wybranych świadectw piśmiennictwa

Izbet Sartah, abecedariusz  43, 49
Achaiosa z Ekron inskrypcja  82
Arad, ostraka z cytadeli  53, 55, 64, 
Balaama inskrypcja z Tell Deir Alla  54, 
Barakjasza, syna Neriasza, bulla  69
Beer-Szeba, ostraka  64
Bet Szemesz, tabliczka z alfabetycznym zapisem klinowym  41, 43
Chirbet Qeyafa (Qejafa, Qeyjafa), inskrypcja  47, 50
El-Hol Wadi, napisy  42
El-Khader (al-Khadr) k/Jerozolimy, napisy na grotach strzał  43
Gemariasza, syna Szafana, bulla (Jerozolima)  69
Gezer, kalendarz  46, 49
Jeremaji, pisarza, bulla  68
Kerak, inskrypcja  46
Kilamuwy inskrypcja z Zincirli (Sam‘al)  50
Kuntilet Ajrud, napisy wotywne na kamiennym naczyniu  46, 53
Lachisz, ostraka  43, 55, 64, 67
Lachisz, sztylet z napisem  43
Merenptaha stela  48, 51
Meszy stela  46, 50
Panamuwy inskrypcja z Zincirli (Sam’al)  82
Qubur El-Walaydah (al-Walaida), protokananejski napis na naczyniu  43
Samaria, ostraka  64
Serabit el-Khadem (al-Khadim), napisy  42
Siloam kanał, inskrypcja  46, 52, 53
Ta‘anach, tabliczka z alfabetycznym zapisem klinowym  41
Tabor Nahal, nóż z alfabetycznym zapisem klinowym  41
Tel Dan, stela  50
Tel Zayit, abecedariusz  50
Tell Fecheriye (Fakhariya), posąg z dwujęzyczną inskrypcją  50, 87, 142, 326-327
Til Barsib, fresk z parą pisarzy  6, 142, 327
Ugarit, klinowy abecedariusz  43



indeks odniesień do pozabiblijnych 
tekstów starożytnych

Adapa (i wiatr południowy), mit 116, 293
Ahikar, poemat 90, 
Akitu – Rytuał Nowego Roku 303
Ana ittišu, zbiór leksykalny 312
Atrahasis, epos 128

Babyloniaka Berossosa 129, 292
Bit rimki, rytuał 107

Cykl Baala 32, 126, 138

Dwujęzyczny edykt Hattušilisa I  326

Edykt królewski Ammi-saduqiego  311
Edykt królewski Horemheba  311
Edykt królewski Irikaginy z Lagasz  311
Edykt królewski Samsu-iluny  311
Edykt królewski Telipinu, patrz: Konstytucja króla Telipinu
Edykt Tudhalijaha IV  311
Edykt X nieznanego króla  311, 313
Enmeduranki, mit  117, 289, 291, 397
Enmerkar i pan Aratty, epos  98
Enūma Anu Enlil  290
Enūma eliš, poemat  102-103, 117, 119, 133
Eridu Genesis  128
Erra (Irra), epos  119-120, 129, 185
Eršah unga, zbiór modlitw pokutnych  129

Gilgamesz, epos/poemat  40, 116, 119-120, 123-124, 127-131, 133, 135, 255, 275, 322-323, 
337, 354-362, 364-365, 395, 407-408

H AR.ra = hubullu, zbiór kanoniczny  312
Hymn do bogini Gula  127
Hymn do Nisaby  99
Hymn do świątyni bogini Nidaby w Eresz  100
Hymn koronacyjny Assurbanipala  304
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Inskrypcja cylindryczna Cyrusa (Cylinder Cyrusa)  227
Instrukcja/Nauki (króla) Amen-em-Opeta/ Amen-em-heta/Amenemope  308, 321
Instrukcja/Nauki (wezyra) Ptah-hotepa  308

Kanon eponimów (Lista eponimów)  304
Katalog tekstów i autorów  115-117, 119-122, 125, 283, 293, 388-389, 394, 404
Kodeks prawny Hermopolis  312
Konstytucja króla Telipinu  311
Kroniki wielkiego króla hetyckiego Muršilisa II  325

List do króla Esarhaddona (SAA 16 65), anonim doniesienie  290
Lista królów z Lagasz  129

Modlitwa Tukulti-Ninurty I  326
Modlitwy Muršili II w związku z plagą  226

Naram-Sina, legenda  323
Ninurta i żółw, poemat  102-103

Pieśń Ery  117
Prawa Esznunny (Kodeks Esznunny)  312-313, 348
Prawa Hammurabiego (Kodeks Hammurabiego)  119, 174, 184, 243, 304, 310, 312-316, 

324-326, 331, 334, 348-349, 393
Prawa hetyckie (Kodeks hetycki)  302, 312, 316, 324
Prawa Lipit-Isztara (Kodeks Lipit-Isztara)  119, 243, 305, 312-313, 393
Prawa neobabilońskie  312, 316
Prawa średnioasyryjskie  312
Prawa Ur-Nammy (Kodeks Ur-Nammy)  243, 311-313, 393
Prawa X (nieznanego króla), patrz: Edykt X
Przesłanie proroka boga Addu do króla Mari – Zimri-Lim  306
Ptak Anzu, mit/poemat  103, 105-106, 108

Rada dla księcia  308
Rada nadzorującego nauczyciela dla młodego pisarza  100

Sumeryjska lista królów  129
Šurpu, zbiór zaklęć  126
Średnioasyryjskie dekrety pałacowe  311

Teodycea Babilońska  119, 127
Traktat między Bar-gayahem, królem KTK a Matielem królem Arpadu (tzw. „traktat 

bogów”)  234
Traktat między Šuppiluliumą i Aziru  325, 333
Traktat między Tudh aliyą IV a Kuruntą z Tarh untašša  333
Traktat sukcesyjny Esarhaddona  104, 344, 391

indekS odnieSień do pozabiblijnych tekStóW Starożytnych




