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ʬ ʒʠʸʕ ʍˈʑʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ 3V ƩƴĞZLDGHFWZRƳF]\ƴSUDZRƳ
GOD ,]UDHOD"
ʬ ʒʠʸʕ ʍˈʑʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ (Ps 122,4) – ƲsWDWXHƳ DQG ƲWHsWLPRQ\Ƴ
(IRU) ,sUDHO"
Streszczenie. Wyrażenie ʬʒʠʸʕ ˈ
ʍ ʑ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ z Ps 122,4 w starożytności było rozumiane zazwyczaj jako „świadectwo (dla) Izraela”. Obecnie intepretuje się je głównie jako „prawo
ʕ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ z perspekdla Izraela”. Celem artykułu jest krytyczna analiza syntagmy ʬʒʠʸʍˈʑ
tywą możliwości powrotu do rozumienia ʺ˒ʣʒʲ jako „świadectwa”.
Najpierw autor analizuje sytuację tekstualną w manuskryptach hebrajskich (1). Następnie przedstawia wersje antyczne (2) oraz tłumaczenia współczesne (3). W kolejnej
części przedstawia stanowiska egzegetów (4), by przejść do zestawienia argumentów
przemawiających za poszczególnymi propozycjami (5). W końcowym wniosku (6)
ʍ ʑ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ przez „[tam jest] świadectwo dla
autor sugeruje tłumaczenie wyrażenia ʬʒʠʸʕ ˈ
Izraela”.
Abstract. The ancient versions used to translate the expression ʬʒʠʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ in Ps
122:4 as „testimony (for/of) Israel”. Nowadays the most of exegetists render it as “statute for Israel”. Who is right? The aim of this article is to give an answer.
First author analyzes the Hebrew manuscripts (1), the ancient versions (2) and the
modern translations (3). Then, he presents the opinion of the ancient and the modern
biblical scholars (4). The next section gathers the arguments for both meaning “statue”
and “testimony”. (5). In the conclusion author suggests to interpret ʺ˒ʣʒʲ in Psalm 122
as “testimony” and translates the whole verse: “There the tribes go up, the tribes of the
LORD ([there is] testimony to Israel), to give thanks to the name of the LORD”.
Słowa kluczowe: świadectwo; prawo; psalmy; tłumaczenie; Ps 122.
Keywords: testimony; statute; witness; translation; psalms; Ps 122.
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Ps 122,4 czytamy: „Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według
prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie” (BT, wyd. 5). Wyrażenie
ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ tłumaczone przez wielu jako „prawo Izraela” (tak np. Biblia Tysiąclecia, Poznańska, Warszawska, Paulistów), wersje antyczne rozumiały jako
„świadectwo (dla) Izraela” (μαρτύριον τῷ Ισραηλ, testimonium Israhel). Celem
niniejszego artykułu jest analiza wyrażenia ʬʒʠʸʕ ˈ
ʍ ʑ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ z perspektywą możliwości powrotu do rozumienia ʺ˒ʣʒʲ jako „świadectwa” lub ewentualnie zaproponowania innego tłumaczenia. Analiza ta będzie składać się z następujących
etapów: 1) manuskrypty hebrajskie; 2) wersje antyczne; 3) tłumaczenia współczesne; 4) stanowiska egzegetów; 5) podsumowanie argumentów; 6) końcowy
wniosek.
1 $QDOL]D ZDULDQW¶Z KHEUDMsNLFK

Ps 122,4 w wydaniu BHS brzmi następująco:
ʟʤʙ ʕʥʤʍ ʩ ʭˇʍ४ ʒ ʬ ʺˣʣʖय़ ʤʬ।ʍ ʬʠख़ ʒ ʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒ४ ʲ ˑʕ ʩʚʩʒ
ʑ ʭʩʨ३ʑ ʡʕ ˇ
ʍ ˒ʬʕॱ ʲ ʭॡˉ
ʕ ˇ
ʓ
ॴ ʨʡʍ ˇ
Kilkaset manuskryptów hebrajskich, które zawierają Ps 122 i przetrwały do
naszych czasów, przekazują ten werset bez większych zmian. Kennicott podaje,
że Ms 40 opuszcza słowo ʒʠʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ . Dwa manuskrypty zamiast ʺʥʣʤʬ mają ʺʣʥʤʬ
(Ms 93 i 150)1. De Rossi nie wymienia żadnego istotnego wariantu2. Ginsburg
podaje jedynie różnice w akcentowaniu pierwszych dwóch pierwszych wyrazów wersetu ˒ʬʕʲ ʭ ʕˉʓˇ („którzy tam wstępują”)3. Aparat krytyczny BHS wymieʕ zamiast ʭʕˉ ʓˇ, znajdujący się w manuskrypcie z Qumran oraz
nia wariant ʤʕ˙ˇ
w Pięcioksięgu Samarytańskim4. Być może jednak chodzi tu o błąd kopisty,
ʕ z w. 5 również do w. 4.
który przeniósł ʤʕ˙ˇ
Najbardziej interesującym nas wariantem jest znajdująca się w 11QPsa
ʍ ʑ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ . Być może chodzi tylko o wariant orlekcja ʬʠʸʹʩʺʣʲ zamiast ʬʒʠʸʕ ˈ
tograficzny zapisu ʺʣʲ („świadectwo”), co jednak przy opuszczeniu przyimka
ʬʍ daje lekcję „świadectwo Izraela” zamiast „świadectwo dla Izraela”. Jest jednak również prawdopodobne, że kopista rozumiał ʺʣʲ jako status constructus
1

Por. B. Kennicott, Vetus Testamentum, t. II, s. 50.
Por. J.B. De Rossi, Variae lectiones, t. IV, s. 82.
3 Obu wyrazom
˒ʬʕʲ ʭʕˉˇ
ʓ przypisano akcenty conjuncitivi (więszkośc manuskryptów
i wydań ma azla i galgal, kilka ma mehuppak/mahpak i mereka). Natomiast Jeden Ms zapisuje nad ʭʕˉˇ
ʓ akcent distinctivus rebia parvum. Tak też pierwsze wydanie Biblii Rabinicznej w 1517 r., por. C.D. Ginsburg, The Writings, s. 1324.
4 Por. H. Bardtke, Liber Psalmorum, s. 1209. Chodzi o manuskrypt 11QPsa, por.
P. W. Flint, The Dead Sea Psalms Scrolls, s. 68.106.
2
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ʤ ʕʣʒʲ („zgromadzenie” „społeczność”), co dawałoby lekcję „społeczność Izraʍ ʑ ʩʺ ʔʣʏʲ występuje w Wj 12,3.6.47; Kpł 4,13; Lb 32,4; Joz
ela”5. Wyrażenie ʬʠʒ ʸʕ ˈ
22,18.20; 1 Krl 8,5, 2 Krn 5,6. Ponad 20 razy (głównie w Pięcioksięgu) używana jest również synonimiczna formuła ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʚʩʒʰˎʍ  ʺ ʔʣʏʲ („społeczność synów
Izraela”, np. w Wj 16,1.2.9). Ponadto idea społeczności Izraela dobrze wpisuje
się w logikę w. 4: „Tam wstępują pokolenie, pokolenia Pańskie, społeczność
Izraela, aby wielbić imię Pana”. Wyrażenie ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʺ ʔʣʲʏ byłoby apozycją zarówno
do poprzedzającego wyrażenia ˑʕ ʩʚʩʒʨʡʍ ʑˇ („pokolenia Pańskie”) jak i do pierwʍ („pokolenia”). Wszystkie trzy określenia pełniłyby
szego rzeczownika ʭʩʑʨʡʕ ˇ
funkcję podmiotu czasownika ˒ʬʕʲ („wstąpiły”). Natomiast argumentem za rozumieniem ʺʣʲ jako alternatywnej formy pisowni ʺ˒ʣʒʲ są takie miejsca jak
ʍ ʑʮʍʬ ʺ ʗʣʒʲʤʕ – „świadectwo do przechowania”) czy Ps 199,
np. Wj 16,34 ʺʸʓ ʮʕ ˇ
który zamiennie stosuje formę ˃ʩ ʓʺˣ ʍʣʒʲ (ww. 14.31.36.99.111.129.144) i ˃ʩ ʓʺʖ ʣʒʲ
(ww. 22.24.59.79.95.119.125.138.146.167). Ponadto słowo ʤ ʕʣʒʲ („zgromadzenie”) występuje w Księdze Psalmów 10 razy, z czego 7 razy jako status constructus ʺ ʔʣʏʲ (Ps 1,5; 7,8; 22,17; 68,31; 82,1; 82,16; 106,17). Psalmista mówi
o zgromadzeniu czy społeczności sprawiedliwych (Ps 1,5), narodów (Ps 7,8),
złoczyńców (Ps 22,17), potężnych (Ps 68,31), Boga (Ps 82,1), gwałtowników
ʕ ʩ ʺ ʔʣʏʲ. Jedynie
(Ps 86,14) i Abirama. Nigdy jednak nie używa wyrażenia ʬʠʒ ʸʍˈʑ
˃ ʍʺ ʕʣʏʲ w Ps 74,2 można rozumieć jako „społeczność Izraela” („Pomnij na Twoją
społeczność, którą dawno nabyłeś”).
Analiza manuskryptów hebrajskich prowadzi do trzech możliwości: 1) pielgrzymowanie do Jeruzalem jest świadectwem dla Izraela, 2) jest świadectwem
Izraela (dla kogo?), 3) jest pielgrzymowaniem społeczności Izraela6. Sprawą
otwartą pozostaje rozumienie słowa ʺ˒ʣʒʲ jak i pytanie, czy zdecydowana przewaga manuskryptów na rzecz „świadectwa dla Izraela” eliminuje ostatecznie
dwie pozostałe możliwości.

2 :HUsMH DQW\F]QH
Targum w interesującym nas miejscu czyta ʬʠʸˇʩʬ ʣʩʤʱʮ, „ten, który świadczy
dla Izraela”. Według wersji aramejskiej tekst mówi o świadectwie, jednak pro-

5

Por. P. W. Flint, The Dead Sea Psalms Scrolls, s. 68.106.
Być może pielgrzymowanie do Jeruzalem jest obrazem pielgrzymowania, które
doprowadziło do Ziemi Obiecanej, gdyż wyrażenie ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʺ ʔʣʏʲ („zgromadzenie Izraela”) jest
typowym określeniem z czasów wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej.
6
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blematyczne zostaje czy chodzi o świadectwo, które Bóg daje swojemu ludowi
(tak Cook)7, czy o świadectwo, które dają pielgrzymi (tak Stec)8.
Jeśli chodzi o wersje greckie, Septuaginta tłumaczy μαρτύριον τῷ Ισραηλ
ʕ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ. Jednak
(„świadectwo dla Izraela”), a więc dosłownie oddając ʬʒʠʸʍˈʑ
wiele manuskryptów greckich ma wersję μαρτύριον τοῦ Ισραηλ („świadectwo
Izraela”)9. Symmachus tłumaczy ἐκκλησία τῷ Ισραηλ – „zgromadzenie dla
Izraela”, a więc rozumie ʺ˒ʣʒʲ jako status constructus ʤ ʕʣʒʲ („zgromadzenie”)10.
Jednak połączenia ἐκκλησίᾳ z celownikiem τῷ Ισραηλ jest nie tylko niespotykane w Biblii Greckiej, ale również dosyć niezgrabne. To świadczy o tym,
ʍ ʑ ʩʬʍ i zależało mu bardzo na dosłownym
że autor miał przed sobą wersję ʬʒʠʸʕ ˈ
tłumaczeniu. Inaczej oddałby cały zwrot przez ἐκκλησία τοῦ Ισραηλ lub raczej
przez ἐκκλησία Ισραηλ11. Komentarze Ojców Kościoła są świadkami, że znają oni zarówno wersję μαρτύριον τῷ Ισραηλ (Euzebiusz, Atanazy, Orygenes,
Apolinary) jak i μαρτύριον τοῦ Ισραηλ (Orygenes, Jan Chryzostom, Theodoret)12. Natomiast nie udało się znaleźć przykładów użycia przez Ojców zwrotu
ἐκκλησία τῷ Ισραηλ, ἐκκλησία τοῦ Ισραηλ czy ἐκκλησία Ισραηλ w kontekście
Ps 122.
Przekłady łacińskie Vetus Latina, Hieronymi Iuxta Hebraeos, Psalterium
Gallicanum, tłumaczą zgodnie testimonium Israhel (lub Israel). Psałterz Romański i Psałterz Mozarabski mają testimonium in Israhel13. O świadectwie
Izraela mówią również wersje etiopska, syryjska i arabska14.
7
Cook tłumaczy: “Unto which the tribes have gone up, the tribes of the LORD, he
who testifies to Israel that his presence abides among them when they go to give thanks to the
name of the LORD”, w: E. M. Cook, The Psalms Targum (BW10).
8
Stec tłumaczy: „to which the tribes, the tribes of the LORD, go up, testifying to Israel
that his Shekinah dwells among them when, they go to give thanks to the name of the LORD”,
w: D.M. Stec, The Targum of Psalms, s. 220.
9 Por. A. Rahlfs, Psalmi cum Odis, s. 306. Głównymi świadkami są Kodeks Synajski
i około 30 manuskryptów według wydania R. Holmes, J. Parsons, Vetus Testamentum graecum.
10 Por. F. Field, Origenis hexaplorum, s. 281.
11 Wyrażenie ἐκκλησία τοῦ Ισραηλ oraz ἐκκλησία τῷ Ισραηλ nie występuje jednak
w LXX ani w żadnym z tekstów znajdujących się w Thesaurus Linguae Graecae [por. http://
stephanus.tlg.uci.edu, dostęp 31.10.2017]. Syntagma ἐκκλησία τοῦ λαοῦ użyta jest w Joz
20,2; Jud 14,1. Natomiast ἐκκλησία Ισραηλ występuje w 1 Krl 8,14; 1 Krn 13,2; 2 Krn 6,3;
10,3; 1 Mch 4,59.
12 Por. Thesaurus Linguae Graecae, http://stephanus.tlg.uci.edu [dostęp 31.10.2017].
13 Por. http://www.liberpsalmorum.info [dostęp 31.10.2017]; J.P. Gilson, The Mozarabic Psalter, s. 125.
14 Por. B. Walton, Biblia Sacra Polyglotta, t. III, s. 288–289; W.E. Barnes, The Peshitta
Psalter, s. 198.
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Wersje antyczne rozumiały prawie jednomyślnie ʺ˒ʣʒʲ w Ps 122 jako „świadectwo”. Główną rozbieżnością było rozumienia wyrażenia jako „świadectwo
Izraela” lub „świadectwa dla Izraela”. Marginalnymi lekcjami była „społeczność
dla Kościoła” (Symmachus) oraz pytanie o to, czy świadectwo daje Bóg czy pielgrzymujący Izraelici (Targum).
 PU]HNąDG\ ZsS¶ąF]HsQH
W kontekście manuskryptów hebrajskich jak i wersji antycznych zaskakujące
mogą wydawać się wyniki są analizy współczesnych przekładów. Zdecydowana większość intepretuje ʺ˒ʣʒʲ jako prawo, przepis, regułę, stąd całe wyrażenie
ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ nabiera sensu, „zgodnie z prawem Izraela”.
Poniższa tabela zawiera przegląd ważniejszych tłumaczeń wyrażenia
ʬʒʠʸʍˈʑ
ʕ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ w Ps 122 na języki współczesne.
TM

ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ

polski

według prawa Izraela (Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia)
według Prawa Izraela (Biblia Poznańska)
zgodnie z prawem Izraela (Biblia Paulistów, Przekład Ekumeniczny)
jak to zostało nakazane Izraelowi (Biblia Warszawsko-Praska)
jako przypomnienie dla Izraela (Przekład Nowego Świata)
świadectwo Izrael (Biblia Jakuba Wujka)
do świadectwa Izraelowego (Biblia Gdańska)
jako zakon skazuje naród żydowski ze wszystkich krain wstępuje
(Kochanowski)
obyczajem Izraela (Cylkow)
takie jest prawo w Izraelu (Staff)
na świadectwo Izraela (Miłosz)
tu składają świadectwa pokolenia Pana, tu zbiera się Izrael (Nowy Przekład
Dynamiczny)

angielski

as was decreed for Israel (New Revised Standard Version)
as it was decreed for Israel (New American Bible)
according to the statute given to Israel. (The New International Version)
as was enjoined upon Israel (The Jewish Bible)
a sign for Israel (New Jerusalem Bible)

włoski

secondo la legge d’Israele (La Sacra Bibbia della Conferenza Episcopale
Italiana)
secondo il precetto dato a Israele (San Paolo Edizione)
secondo la legge imposta a Israele (La Sacra Bibbia Nuova Riveduta)
[nie tłumaczy tego zwrotu] (La Nuova Diodati)
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ʬʒʠʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ

TM
niemiecki

wie es Israel geboten ist (Einheitsübersetzung)
wie es geboten ist dem Volke Israel (Revidierte Lutherbibel)
getreu dem Gesetz für Israel (Zürcher Bibel)
ein Mahnzeichen für Israel (Elberfelder Bibel)
ein Zeugnis für Israel (Schlachter Version, Jantzen)

francuski

est pour Israël une raison (Bible de Jérusalem)
selon la règle en Israël (Traduction Oecuménique de la Bible)
selon la loi d’Israël (Louis Segond Version)

łaciński*

secundum legem Israel (Psalterium Pianum)
testimonium Israel (Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum)

* Chodzi o nowe tłumaczenia. Psalterium Pianum to tłumaczenie Papieskiego Instytuty
Biblijnego z 1945 r. Nova Vulgata (Neowulgata) to obowiązujący tekst jako wersja typiczna
Kościoła Rzymskokatolickiego według drugiego wydania z 1986 r.

Współczesne tłumaczenia ʬʠʒ ʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ w Ps 122 rozumieją pielgrzymownie pokoleń Izraela do Jerozolimy głównie jako prawa, które zostało
dane i obowiązuje w Izraela. Niektórzy widzą w tym „świadectwo (dla) Izraela” (Nova Vulgata, Schlachter Version, Jantzen, Biblia Wujka, Gdańska, Nowy
Przekład Dynamiczny, Miłosz). Pojawiają się również rozumienie pielgrzymek
jako “znaku dla Izraela” (Elberfelder Bibel, New Jerusalem Bible) lub „racji,
przyczyny” wielbienia Pana (Bible de Jérusalem). Warto zanotować, że zapomniana została starożytna wersja mówiąca o „społeczności Izraela” a interpretacje w kluczu prawa, znaku czy przyczyny są nowymi elementami w historii
tekstu Ps 122. Zasięg – zwłaszcza niektórych –współczesnych tłumaczeń pokazuje, że w powszechnej świadomości człowieka XXI wieku, Psalm 122 mówi
o pielgrzymowaniu do Jerozolimy jako regule prawnej.
4 6WDQRZLsND HJ]HJHW¶Z
Wpływ na współczesne tłumaczenia niewątpliwe mają prace egzegetów, dlatego
ʕ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ w Ps 122. Najprzyjrzyjmy się temu, jak oni rozumieją wyrażenie ʬʒʠʸʍˈʑ
pierw jednak zobaczmy, w jakim kierunku intepretowano to wyrażenie zarówno w starożytnej jak i średniowiecznej historii Kościoła i synagogi.
Jeśli chodzi o Ojców Kościoła, Orygenes mówi pielgrzymowaniu jako dawaniu świadectwa przed Bogiem Izraela, że się należy do tego samego ludu,
którzy wyszedł z Egiptu. Euzebiusz wyjaśnia, że „świadectwo” jest nazwą miejsca zebrania, gdyż to zebranie jest najbardziej widzialnym znakiem opatrzności
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Bożej. Tam się czytało prawo i opowiadało o codach Boga. Chryzostom podobnie jak Euzebiusz pisze i wyjaśnia zwrot „świadectwio dla Izraela”. Zebranie wszystkich w Jeruzalem jest największym świadectwem i argumentem dla
innych. Hilary z Poitiers łączy wyrażenie bardziej z drugą częścią zdania, wyjaśniając, że świadectwo polega na wyznawaniu imienia Pana15. Teodoret z Cyru
mówi o „świadectwie boskiego prawa”, które zapraszało do pielgrzymowania
na miejsce wybrane przez Boga16. Kasjodor zaś pisze o świadectwie, które ma
wskazywać na świętość Boga i utwierdzać innych w wierze17.
Jeśli chodzi o tradycję żydowską, midrasze rozumieją ten fragment jako
świadectwo Boga o Izraelu, że jest Jego ludem18. Raszi mówi o świadectwie
Izraela, koniecznym ze względu na pogan19. Ibn Ezra i Radak rozumieją to
jako świadectwo przylgnięcia do prawa, które nakazywało pielgrzymować do
miejsca obranego przez Boga20.
Jeśli chodzi o czasy renesansu, Luter mówi o świadectwie, które miało polegać na słuchania i uczeniu słowa. Głównymi świadkami są kaznodzieje21. Kalwin tłumaczy „dla świadectwa dla Izraela, wyjaśniając, że słowa ʺ˒ʣʒʲ może
oznaczać świadectwo i przymierze, rozumiana jako wzajemna deklaracja między Bogiem i ludem. Pielgrzymowanie nie wynika z przypadkowości, ale jest
odpowiedzią na Boże wezwanie22. Bellarmin pisze o świadectwie, ale rozumie
je jako prawo23.
Jeśli chodzi o egzegetów współczesnych, w XIX w. Wette tłumaczy
ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ jako „zwyczaj Izraela”, ale w przypisie wyjaśnia, że chodzi o świadectwo dla Izraela24. Hengsterberg używa zamiennie słowa świadectwo (Zeugniss) i zarządzenie (Verordnung)25. Hitizg zwraca uwagę, że przyimek ʬʍ może
być znakiem dopełniacza („prawo Izraela”) albo być rozumiany jako celownik

15

Por. J.-C. Nesmy (red.), I Padri commentano il Salterio della tradizione, s. 659–660.
Theodoretus, Commentary on the Psalms, s. 285.
17 Por. Cassiodorus, Explanation of the Psalms, s. 273–274.
18
Por. W.G. Braude, The Midrash on Psalms, s. 301.
19 Por. M.I. Gruber, Rashi’s Commentary on Psalms, s. 703.
20 Por. A.C. Feuer, Tehillim. Psalms, s. 1518; H.N. Strickman (red.), Rabbi Abraham Ibn
Ezra’s Commentary, s. 430.
21
Por. M. Luther, A Commentary on the Psalms, s. 170–171.
22 Por. J. Calvin, Commentary on Psalm, https://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom12.
vi.ii.html [dostęp: 3.11.2017].
23 R. Bellarmine, A Commentary on the Book of Psalms, s. 618.
24
W.M.L.de Wette, Die Psalmen, s. 168.
25 Por. E.W. Hengsterberg, Commentar über die Psalmen, t. II, s. 29.31
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(„prawo dla Izraela”)26. Hupheld wyjaśnia, że w słowie ʺ˒ʣʒʲ nie chodzi o prawo
(Gesetz), ale o pojedynczy, szczegółowy konkretny przepis (Vorschrift), ewentualnie o powstały przez praktykowanie zwyczaj27. Perowne tłumaczy „świadectwo dla Izraela” wyjaśniając, że słowo ʺ˒ʣʒʲ wydaje się być prawie ekwiwalentem słowa „prawo” lub „przepis”, ale jest w nim również sens świadectwa dla
ludu o ich relacji przymierza z Bogiem28. Baethgen przekłada „prawo Izraela”,
wyjaśniając, że ʺ˒ʣʒʲ ma takie samo znaczenie jak w Ps 19,829.
Z komentatorów XX wieku, Briggs uważają całe wyrażenie za glosę, która ma przypominać o obowiązki wynikającym z prawa. Użycie termin ʺ˒ʣʒʲ
świadczyłoby o tym, że glosa powstała najprawdopodobniej w środowisko kapłańskim, gdzie słowo ʺ˒ʣʒʲ przybiera znaczenie prawa30.
Kirkpatrick tłumaczy raz przez “(jako) świadectwo Izraela”, raz przez
„świadectwo dla Izraela” i wyjaśnia, że praktyka pielgrzymowania do świątynia
nazywana jest świadectwem, to jest prawem lub tradycją, która świadczy o tym,
że Izraelem jest ludem Boga Jahwe31.
Hirsch tłumaczy „świadectwo dla Izraela”, rozumiejąc pielgrzymowanie
jako udawanie się do miejsca, gdzie złożono tablice świadectwa prawa. Celem
udawania się do Jerozolimy jest oddawanie hołdu świadectwu prawa, które Bóg
dał swemu ludowi32.
Castellino intepretuje jako przepis dany Izraelowi, co odnosi się do obowiązku Izraelity pielgrzymowania do Jerozolimy kilka razy w roku33.
Lancellotti tłumaczy „według przepisu danego Izraelowi” i powołuje się
na boski nakaz zapisany przez deutoronomistę w Pwt 12,5–9,16,16 i 2 Krl 23.
Zgodnie z Pwt 16,16 chodzi o pielgrzymki na trzy święta: Paschy, Pięćdziesiątnicy i Sukkot („Trzy razy do roku każdy mężczyzna ukaże się przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto
Tygodni i na Święto Namiotów”)34.
ʍ ʑ ʩʬʍ  zarówno przez „prawo Izraela” jak i „przykazanie
Ravasi tłumaczy ʬʒʠʸʕ ˈ
dla Izraela”, zastanawiając się tylko, czy odnosi się ono do pielgrzymowania czy
26

Por. F. Hitzig, Psalmen, s. 372–373.
Por. H. Hupheld, Die Psalmen, t. IV, s. 298.
28
Por. J.J.S. Perowne, The Book Psalms, s. 380
29 „Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka” (Ps 19,8), por. F. Baethgen, Die Psalmen, s. 386.
30 Por. C.A. Briggs, E.G. Briggs, Commentary on The Book of Psalms, s. 448–449.
31
Por. A. F. Kirkpatrick, The Book of Psalms, s. 740.
32 Por. S.R. Hirsch, The Psalms, s. 376.
33
Por. G. Castellino, Libro dei Salmi, s. 638–639.
34 Por. A. Lancellotti, I Salmi, s. 230.
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to wielbienia Pana. Ostatecznie rozumie on ustawienie ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ w centrum
wersetu w celu podkreślenia, że zarówno pielgrzymowanie jak i wielbienie są
nakazami wynikającymi z przymierza35.
Alonso Schökel – C. Carniti tłumaczą wyrażenie “według zwyczaju Izraela”.
Chodziłoby o pewną regułę, normę, podobnie jak w Ps 78,5, gdzie również występuje słowo ʺ˒ʣʒʲ : „Albowiem nadał On w Jakubie przykazania ʺ˒ʣʒʲ i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, przekazywali swym synom”. Tekst Ps 122 byłby aluzją do oficjalnych pielgrzymek36.
Weiser mówi „o prawie dla Izraela” i wskazuje na antyczny zwyczaj święty,
zapisany w Wj 23,17 i Wj 34,2337. Podobnie Jacquet38 i Łach39. O prawie Izraela i trzykrotnym pielgrzymowaniu bez podawania odnośników do Piecioksięgu piszą np. Thalhofer40 czy Ross41.
Dahood intepretuje ʬʍ jako wołacz i tłumaczy całość „to dekret, o Izraelu!”,
przypominając tylko o obowiązku pielgrzymowania do Jerozolimy42.
Kraus tłumaczy „polecenie dla Izraela”, przypominając klasyczne tekst
o trzykrotnym pielgrzymowaniu do Jerozolimy. Wyjaśnia ponadto, że ʺ˒ʣʒʲ
podobnie jak ʷʖ ʧ w Ps 2 oznacza „fundamentalne, zasadnicze postanowienie
i prawo”43.
Marrs, dzięki drobnej korekcie tekstu, dochodzi do wersji: „ponieważ uczynił to zaprzysięgłym obowiązkiem dla Izraela44.
Goudler intepretuje Psalm 122 w świetle Ne 2,10–18. Interesujący nas fragment tłumaczy „dla świadectwa dla Izraela”, wyjaśniając, że termin ʺ˒ʣʒʲ był
używany często (również w Ps 81,5) na określenie rozporządzeń dotyczących
świąt, które miały na celu symbolizować jedność narodu z Bogiem45.
Booij, zgodnie z wersją z Qumran, proponuje tłumaczenie „zgromadzenie
Izraela”46.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Por. G. Ravasi, Il libro dei Salmi, t. III, s. 533.544.
Por. L. Alonso Schökel, C. Carniti, I Salmi, t. I, s. 140.640.646.
Por. A. Weiser, I Salmi, t. II, s. 823–824.
Por. L. Jacquet, Les Psaumes, t. III, s. 426.431.
Por. S. Łach, Księga Psalmów, s. 520.
Por. V. Thalhofer, Erklärung der Psalmen, s. 620.622
Por. A.P. Ross, A Commentary on the Psalms, t. 3, s. 640.
Por. M. Dahood, Psalms III, s. 205–206.
Por. H.-J. Kraus, Psalmen, t. II, s. 1015.1018.
Por. R. Marrs, Psalm 122,3.4, s. 106–109.
Por. M.D. Goulder, The Psalms of the Return, s. 44–46.
Por. T. Booij, Psalm CXXII 4. Text and Meaning, s. 262–266.

557

558

:ojciech :Ügrzyniak

Vesco tłumaczy „świadectwo dla Izraela”. Jednak odwołuje się do tych samych tekstów, jak ci, którzy mówią o prawie (Wj 23,17; 34,23; Dt 12,4–5; 16,
16; 1 Krl 12,27)47.
Goldingay mówi o prawie, ale rozumie pielgrzymowanie jako deklarację
dla Izraela48.
Zenger tłumaczy: „było to przykazanie dla Izraela”. Nie wyjaśnia jednak,
dlaczego wybiera taką interpretację. Koncentruje się tylko niejasności syntaktycznej wyrażenie ʬʒʠʸʕ ˈ
ʍ ʑ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ (traktuje je jako parentezę) oraz na wariancie
„społeczność Izraela”, który odrzuca, jak lectio facilior49.
Ponadto wielu egzegetów tłumaczy ʬʠʒ ʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ przez „prawo Izraela”, nie
podając przy tym żadnych wyjaśnień (tak np. Olshausen50, Duhm51, Deissler52,
Limburg53 czy Brueggemann-Bellinger54).
Podsumowując przegląd stanowisk egzegetów, można stwierdzić, że o ile staʕ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ
rożytności i średniowieczu dominowało rozumienie wyrażenia ʬʒʠʸʍˈʑ
jako świadectwa, a więc pielgrzymowanie byłoby skierowane ku przyszłości
(aby świadczyć), o tyle egzegeza współczesna rozumie je jako prawo, a więc
bardziej kierując się w stronę motywacji, czyli przeszłości (przychodzą, bo takie mają prawo). Wydaje się jednak, że egzegeza współczesna zbyt łatwo przeszła od nakazu pielgrzymowania do rozumienia ʺ˒ʣʒʲ jako nakazu. A przecież,
to że prawo nakazuje nie zabijać, nie znaczy, że nie zabicie jest prawem. Brakuje
uzasadnień, które byłyby podstawą do stwierdzenia, że chodzi o prawo a nie
o świadectwo, lub bardziej o prawo niż o świadectwo. Dlatego przyjrzyjmy się
w kolejnej części nie tyle stanowiskom, co argumentom za taką czy inną interʕ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ w Ps 122,4.
pretacją ʬʒʠʸʍˈʑ
 PRGsXPRZDQLH DUJXPHQW¶Z
Argumenty przemawiające za rozumieniem ʺ˒ʣʒʲ w Ps 122,4 jako prawa i interʍ ʑ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ w sensie „prawa dla Izraela”, „prawa Izraela” czy
pretacją syntagmy ʬʒʠʸʕ ˈ
„zgodnie z prawem Izraela” są następujące:
47
48
49
50
51
52
53
54

Por. J.-L. Vesco, Le psautier de David, t. II, s. 1181.1183.
Por. J. Goldingay, Psalms, t. II, s. 464–465.
Por. F.-L. Hossfeld, E. Zenger, Psalmen. 101–150, s. 450.452.
Por. J. Olshausen, Die Psalmen, s. 454.
Por. B. Duhm, Die Psalmen, s. 271.
Por. A. Deissler, Die Psalmen, s. 495.
Por. J. Limburg, Psalms, s. 426
Por. W. Brueggemann, W.H. Bellinger, Psalms, s. 528.
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a) ʺ˒ʣʒʲ występuję w Księdze Psalmów w paralelizmie synonimicznym
ʕ („prawo”, 19,8; 78,5) ʺʩʸʍʑ ˎ („przymierze”,
obok takich wyrażeń jak: ʤʸˣˢ
ʍ ʮʑ („przykazanie”, 81,5).
ʷ
ʖ
ʧ

25,10; 132,12),
(„ustawa”, 81,5; 99,7), ʨʕ˝ˇ
ʺ˒ʣʒ
ʲ
użyte jest 23 razy jako jedno z ośmiu synonimicznych
b) W Ps 119
określeń prawa, tory, względnie słowa Bożego55. Podobnie np. w 2 Krl
2,3:
„…przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza”
ʤʓˇʖʮʺʸˣʺʍ
ʔ ˎʡ˒ʺʕ˗˗ʔ ʥʩ ʕʺˣ ʍʣʒʲʥʍ ʥʩʕʨ˝ʕ ˇ
ʍ ʮʑ ˒ʥʩʺʕ ˣʍʶʮʑ ʥʩ ʕʺʖ ˟ʗʧʸʖ ʮ ʍˇʑʬ
c) Psalm 122 mówi o pielgrzymowaniu do Jerozolimy pokoleń Izraela,
a skoro prawo nakazywało udawać się wszystkim do miejsca obecności
Boga trzy razy na rok, to wyrażenie ʬʒʠʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ ʺ˒ʣʒʲ jest aluzją do konkretnego przepisu prawa:
„Trzy razy w roku zjawić się winien każdy z twoich mężczyzn przed Panem, Bogiem swoim.” (Wj 23,17); „Trzy razy w roku ukażą się wszyscy
twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela” (Wj 34,23); „Trzy
razy do roku każdy mężczyzna ukaże się przed Panem, Bogiem twoim,
w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami” (Pwt 16,16)
d) Słowo ʺ˒ʣʒʲ użyte jest po raz pierwszy w Biblii na określenie tablic świadectwa, które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj. Tablice te zawierały
przepisy prawa:
„Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym
ręku, a tablice były zapisane po obu stronach, zapisane na jednej i na
drugiej stronie.” (Wj 32,15).
ʕ ʩʬʍ („dla Izraela”) występuje
e) Idea prawa połączona z wyrażeniem ʬʒʠʸʍˈʑ
Biblii wielokrotnie:
„Niech nakazów Twych uczą Jakuba, a Prawa Twego – Izraela”
(Pwt 33,10)
ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʬʍ ˃ ʍʺʸˣʺʍ
ʕ ʥʡʖ ʷʏʲʔʩʬʍ ˃ʩʓʨ˝ʕ ʍˇʑʮ˒ʸˣʩ
„Ustalono to jako prawo i zwyczaj dla Izraelitów” (1 Sm 30,25)
ʬʒʠʸʍʕ ˈʑʩʬʍ ʨʕ˝ ʍˇʑʮʬʍ ˒ʷʖ ʧʍʬʕʤʮʓ ʑˈʍ ʩʥʔ
„Ustanowił dla Jakuba jako prawo wieczne przymierze dla Izraela”
(1 Krn 16,17)
55

Por. H.-J. Kraus, Psalmen, t. II, s. 966; F.-L. Hossfeld, E. Zenger, Psalmen. 101–150,
s. 352–354.
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ʭʕʬˣʲʺʩʸʍʑ ˎʬʒʠʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ ʷʖ ʧʍʬʡʖ ʷʏʲʔʩʬʍ ʕʤ ʓʣʩ ʑʮʏʲʔ˕ʥʔ

„To jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego” (Ps 81,5)
ʡʖ ʷʏʲʔʩʩʒʤ˄ʠʒʬʨʕ˝ˇ
ʍ ʮʑ ʠ˒ʤʬʒʠʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ ʷʖ ʧ
„Ustanowił dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako wieczne przymierze” (Ps 105,10)
ʡʖ ʷʏʲʔʩʩʒʤ˄ʠʒʬʨʕ˝ˇ
ʍ ʮʑ ʠ˒ʤʬʒʠʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ ʷʖ ʧ
„Obwieścił swoje słowa Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki.”
(Ps 147,19)
ʬʒʠʸʕ ˈ
ʍ ʑ ʩʬʍ ʥʩʕʨ˝ʕ ˇ
ʍ ʑʮ˒ʥʩ ʕ˟ʗʧ
f) Interpretacja ta sprawia, że Ps 122,4 jest zrozumiały.
g) Tak interpretuje większość współczesnych egzegetów56.
Argumenty przemawiające za tym, żeby ʺ˒ʣʒʲ w Ps 122 tłumaczyć przez
„świadectwo” są następujące:
a) Takie tłumaczenie jest zgodne z wersjami antycznymi i średniowiecznymi i nie nastąpiło żadne przełomowe odkrycie, które nakazywałoby
zmianę tłumaczenia.
b) Prawo w Ps 119, w którym słowo ʺ˒ʣʒʲ odrywa kluczową rolą obok
siedmiu innych określeń, nie oznacza prawa w znaczeniu przepisów,
ale przyjmuje sens szerszy: słowo Boże, objawienie, to, co Bóg dał człowiekowi57. Innym kluczowym określeniem prawa w Ps 119 jest np. ʸʕʡ ʕː
(słowo) czy ʤʸʕ ʍʮʠʑ (mowa). Słowo ʺ˒ʣʒʲ nie musi więc oznaczać prawa
w sensie przepisów58.

56

H. Simian-Yofre pisze wprost: “In Ps. 122,4 ‚èdùt riguarda solo alcune norme liturgiche per la celebrazione di una non meglio precisata festa, o del pellegrinaggio a Gerusalemme [...] la traduzione appropriata sembrerebbe «istruzione, regola»”, w: „ʣʥʲ”, s. 506.
57 Por. G. Ravasi, Il libro dei Salmi, t. III, 446.
58 Analizę tłumaczenia ʺ˒ʣʒʲ ‘ēdût w Ps 119 zob. w: W. Węgrzyniak, „Trzy intrygujące
aspekty świadectwa w Psalmach”, Verbum Vitae 28 (2015) 80–84. Konkluzja jest nastepująca:
“Słowo ʺ˒ʣʒʲ ‘ēdût w Ps 119 powinno się tłumaczyć zawsze jako „świadectwa” (ewentualnie „świadectwo” w w. 88). Słowo to w języku polskim należy do języka prawnego a zarazem używane jest w kontekście Bożego objawienia, prawdy, którą należy głosić innym.
To podwójne zastosowanie słowa przybliża nas do zakresu znaczeniowego ʺ˒ʣʒʲ ‘ēdût. Język
hebrajski i Ps 119 znają inne słowa, które przekazują bardziej idee prawa, umowy czy nauczania. Jeśli zatem autor zdecydował się na wielokrotne użycie słowa ʺ˒ʣʒʲ ‘ēdût, to dlatego, że w świadectwie Boga widział manifestację i potwierdzenie wychwalanej tory”, tamże
s. 83–84.
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c) Gdyby autor miał na myśli zwrot „według prawa”, czy „zgodnie z prawem”, użyłby innych słów, prawdopodobnie z przyimkiem ˗ʍ , jak np.
„winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy”
ʍ ʮʑ ʫʍ ˒ʧʔʱ˝ʓ ʤʔ ʺʔ˟ʧʗ ˗ʍ ) (Lb 9,14)
(ˣʨʕ˝ˇ
„postępują według starych zwyczajów (ʭʩʑʨ˝ʕ ʍˇʑ˙˗ʔ ). Nie czczą Pana i nie
postępują według Jego postanowień i nakazów, według Prawa i poleceʕ ʫʥʍ ʭʕʨ˝ʕ ʍˇʑʮʍʫ˒ʭ ʕʺʖ ˟ʗʧ˗ʍ ), jakie Pan dał synom Jakuba, któremu
nia (ʤʥʕ ʶʍ ˙ʑ ʫʔ ʥʍ ʤʸˣˢʔ
nadał imię Izrael. (2 Krl 17,34)
ʔ ˗ʭʕʨ˝ʕ ʍˇʑʮ˗ʍ )
„według swego urzędu i według Prawa Mojżesza (ʤʓˇʖʮʺʸˣʺʍ
(2 Krn 30,16)
ʕ ʫʥʍ )” (Ezd 10,3).
„niechaj się stanie zgodnie z Prawem (ʤʓˈʕʲʒʩʤʸˣˢʔ
„jak według prawa (ʺ ʕʣʍ˗) należy postąpić…?” (Est 1,15)
Ewentualnie mógł użyć przyimka ˎʍ :
„jeżeli nie będziecie postępować według Prawa (ʩ ʑʺʸˣʺʍ
ʕ ʡ)” (Jr 26,4)
„nie postępowali według mojego prawa i moich przykazań”
ʕ ʡ) (Jr 44,10)
(ʩ ʔʺʖ ˟ʗʧʡʍ ˒ʩ ʑʺʸˣʺʍ
Możliwa jest również konstrukcja z przyimkiem ʬʔʲ:
„Postąpisz ściśle według ich pouczenia i według ich rozstrzygnięcia”
ʕ ʤʩʑ˝ʚʬʔʲ«ʨʕ˝ʍˇʑ˙ʤʔ ʚʬʔʲʥʍ  ) (Pwt 17,11)
(ʤ ʸˣˢʔ
„Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa swego nazireatu”
(ˣʸʍʦʑʰʺʸˣˢʬʔ
ʔ
ʲ) (Lb 6,21)
d) LXX używa różnych zwrotów, by powiedzieć „według prawa” (κατὰ τὸν
νόμον – Lb 9,3.12.14; Pwt 17,11; 2 Krl 17,34; κατὰ νόμον – Lb 6,21; κατὰ
τὴν σύνταξιν – Lb 9,14; 15,24; κατὰ τὴν ἐντολήν – 2 Krl 17,34; 2 Krn
29,15.25; 30,16; 35,10.16), ale nigdy nie oddaje tak hebrajskiego słowa
ʺ˒ʣʒʲ.
ʕ ʩʬʍ .
e) Słowo ʺ˒ʣʒʲ poza Ps 122 nie występuje w połączeniu z wyrażeniem ʬʒʠʸʍˈʑ
Gdyby autor miał na myśli prawo, użyłby słów, które występują w Biblii razem z określeniem ʬʒʠʸʕ ˈ
ʍ ʑ ʩʬʍ (por. argument „e” za tłumaczeniem
„prawo”). Słowo ʺ˒ʣʒʲ razem z przyimkiem występuje tylko w wyrażeniu
ʺʸʕʓ ʮ ʍˇʑʮʬʍ ʺ ʗʣʒʲʤʕ (Wj 16,34; Lb 17,25), ale idea świadectwa dla kogoś nie jest
nieznana w Biblii, np. w:
„I włożysz do arki Świadectwo (ʺ ʗʣʒʲʤʕ ), które dam tobie (˃ʩʓʬʠʒ )”
(Wj 25,16)59.

59

Tak również w Wj 25,21.
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„nad Świadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą
ʕ  ˃ʍʬ ʣʒʲ˒ʕ ʑʠ ʸ ʓˇʏʠ ʺ ʗʣʒʲʤʕ ʚʬʔʲ)”(Wj 30,6)60
(ʤʕ˙ˇ
„Takie świadectwa (ʺʖʣʒʲʤʕ ), nakazy i postanowienia ogłosił Mojżesz
Izraelitom
( ʬʠʒ ʸʍʕ ˈʑʩʩʒʰˎʍ ʚʬʓʠ ) po wyjściu z Egiptu” (Pwt 4,45)
:QLRsNL
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak i całą historię interpretacji, możemy dojść do następujących wniosków:
a) ʺ˒ʣʒʲ w Ps 122 może być rozumiane i jako „prawo” i jako „świadectwo”.
ʍ ʑ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ w sensie „prawa dla Izraela” jest tłumaczeb) Tłumaczenie ʬʒʠʸʕ ˈ
niem łatwiejszym (facilior) i powszechniejszym.
ʍ ʑ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ w sensie „świadectwo dla Izraela”, jest tłumac) Tłumaczenie ʬʒʠʸʕ ˈ
czeniem trudniejszym. Jednak biorąc pod uwagę świadectwa wersji antycznych, jak i fakt, że mamy do czynienia z poezją, powinno być preferowane. Syntagma ʬʠʒ ʸʕ ʍˈʑ ʩʬʍ  ʺ˒ʣʒʲ w w. 4 pełni rolę parentezy i cały werset
możemy przetłumaczyć następująco:
„Tam wstępują, pokolenia Pańskie ([tam jest] świadectwo dla Izraela),
aby wielbić imię Pańskie.”
Sens enigmatycznej parentezy można rozumieć np. w kontekście pielgrzymek na Jasną Górę:
„Tam zdążają rzesze, rzesze Polaków ([tam jest] sanktuarium narodu),
aby oddać cześć Maryi”.
Poetyczna wstawka parenetyczna psalmisty, ma za zadanie uświadomić, że pielgrzymowanie do Jerozolimy jest pielgrzymowaniem do
miejsca, w którym Bóg daje świadectwo swojemu ludowi. To świadectwo przymierza Boga ze swoim ludem, prawa, zawartego na górze Synaj,
zapisanego w tablicach kamiennych, złożonych w arce przymierza najpierw w namiocie spotkania, a następnie w wybudowanej w Jerozolimie
świątyni.

60

Podobnie w Wj 30,36. Lb 17,19. W Wj 30.6.36 i Lb 17,19 tak jak w Ps 122 użyte jest
również słowo ʤʕ˙ˇʕ „tam”.
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