
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”;  



345przyczynki do analizy proceSu kSztałtoWania deuteronomium...

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.
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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. 


