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-|j5'1 pŚI nnęęi H"11K nn'H C’niH’b 
Dla Żydów była światłość i wesele, i radość, i cześć (Est 8, 16)'. 

[... ] ten, kto widzi [we śnie] Zwój Estery, 
doświadczy cudu (Berachot 57b). 

Europę stanowią Biblia i Grecy, lecz właśnie Biblia sprawia, że Grecy są 
czymś niezbędnym. [... ] a wszystko pozostałe może się przez to tłumaczyć2. 

Gabrysi



1 Tłumaczenie cytatów hebrajskich, jeśli nie zaznaczono inaczej, według: Pisma. Hebrajsko- 
-polski Stary Testament. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indek
sem słów hebrajskich i aramejskich, oprać, i wstęp A. Kuśmirek, tłum. A. Horodecka [et al. ], 
Warszawa 2009; Pięcioksiąg. Hebrajsko-polski Stary Testament. Przekład interlinearny z kodami 
gramatycznymi, transliteracją i indeksem rdzeni, oprać, i wstęp A. Kuśmirek, tłum. A. Kuśmi
rek [et al. ], Warszawa 2003; Prorocy. Hebrajsko-polski Stary Testament. Przekład interlinearny 
z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich, oprać, i wstęp A. Kuśmi
rek, tłum. G. Szamocki [et al. ], Warszawa 2008. 

2 F. Poirić, Emmanuel Lévinas. Qui êtes-vous?, Lyon 1987, [za: ] M. Jędraszewski, Euro
pa i Biblia, [w: ] E. Lévinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kury ś, przy współpr. 
J. Migasińskiego, wstęp M. Jędraszewski, posłowie M. Czajkowski, Gdynia 1991, s. VIII. 
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Wprowadzenie

Zwój Estery, należący do grupy tzw. Chamesz megillot, stanowi z różnych 
względów jeden z ciekawszych tekstów biblijnych, które wchodzą w skład zbioru 
kanonicznych pism zarówno żydowskich, jak i chrześcijańskich. Już jego miejsce 
w kanonie żydowskim budziło wątpliwości. Różne wersje językowe oraz pewne 
teologiczne „braki” wzbudzały kontrowersje wokół tekstu (por. Megilla 7a), który 
stał się jednym z fundamentów tożsamości żydowskiej. Również w tradycji chrze
ścijańskiej znajduje on swoją kontynuację w formie interpretacyjnych nawiązań 
i odniesień. 

Celem niniejszej publikacji jest pokazanie w zarysie Księgi/Zwoju Estery w sze
rokim kontekście kulturowym jako egzemplifikacji narracji biblijnej, wpisanej i ży
wej w kulturowych/religijnych tradycjach żydowskich i chrześcijańskich. Problem 
funkcjonowania opowiadania o pięknej królowej we wspomnianych kręgach został 
przedstawiony na tle i w odniesieniu do egzegezy biblijnej oraz polskich wysiłków 
translatorskich w historii. Casus Estery w tych tradycjach wpisuje się także we współ
czesne badania i dyskusje o roli kobiety w tekstach biblijnych, a pośrednio także 
w kulturach, dla których stanowią one ważne, bo konstytutywne, przekazy. Posiłku
jąc się narracją biblijną-jako swoistym przykładem tekstu kulturotwórczego' - bu
dowano typologie i wykorzystywano struktury mityczne, funkcjonujące przez wieki 
w tekstach społeczeństw, których członkowie nadal się nimi posługują w przekazie 
kultury. Trwałą kontynuacją tych wątków stało się dla Żydów obchodzone corocznie 
święto Purim, dla którego Zwój Estery stanowi opowieść etiologiczną. Nie brakuje 
także licznych odniesień w przestrzeni artystycznej aktywności człowieka, również 
tej współczesnej: w sztuce, literaturze, malarstwie, muzyce i filmie. Ta dramatyczna 
opowieść bywa odczytywana w kontekście zjawisk społecznych antysemityzmu czy 
szerzej - ksenofobii i zagrożenia egzystencji całej zbiorowości (ludobójstwa) z uwa
gi na irracjonalną nienawiść, zawiść, obłąkańcze dążenie do zła. 

Imię bohaterki opowiadania sugeruje głębszy poziom interpretacji, ukryty pod 
powierzchnią dość prostej fabuły, która prowokuje odwieczne pytania o miejsce 
i sens bezinteresownego czy bezsensownego zła oraz jego totalnego rozprzestrzenia
nia się w świecie z powodu urażonej, chorej z nienawiści ambicji i niezaspokojonej

1 Por. M. F i I ipiak. Biblia jako tekst kulturowy i religijny. Lublin 1993.  
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zazdrości jednostki. Z filozoficznego punktu widzenia - po hałasie, radosnym świę
towaniu ocalenia - opowieść zmusza i prowokuje do refleksji2. W tej mierze, jako 
część biblijnego dziedzictwa, zwój stanowi owo „inspirujące świadectwo myślenia 
metafizycznego o bardzo określonych strukturach”3. 

2 A. Tatz, Puritn i zamaskowany świat, [w:] Księga Estery, z komentarzem Meira Lejbu- 
sza Ben Jechiela Michaela (Malbima), tłum. S. Pecaric. grafiki K. Kostic-Pecaric, 
Kraków 2006. s. 144-152.

3 A. Żak. Dwa sposoby myślenia, [w:] C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, tłum. 
M. Tarnowska, wstęp A. Żak. Kraków 1996, s. 9.

Przede wszystkim jednak tym, co znamionuje opowieść o Żydówce - pięknej 
królowej na perskim tronie - jest nieobca innym perykopom biblijnym konstata
cja o przemijalności, zmienności i niestałości wszystkiego w świecie (por. Koh 1, 2; 
4, 1-8; 9, 1-2. 11-12). Duch wariabilizmu, który nie jest jednak chaotyczny, przenika 
konstrukcję, epizody, szczegóły i znaczenia wyprowadzane z tekstu biblijnego, ale 
nie zwalnia z aktywności i konieczności podejmowania decyzji. Rzeczywistość pod
legająca zmianie przynagla do poszukiwań punktu, na którym można się wesprzeć. 
W decydującym momencie fabuły czytelnicy i słuchacze zwoju dowiadują się o „in
nym miejscu” (-inx cipa - Est 4, 14), źródle owego wsparcia i ocalenia. Dopiero zna
jomość kontekstu kulturowego (idei filozoficzno-teologicznych) pozwala odczytać/ 
odkodować ten kluczowy dla dzieła fragment i zrozumieć intencje jego autora/ów 
bądź redaktora/ów. 

Pierwszy rozdział został poświęcony zagadnieniom tekstualnym w ramach tra
dycji żydowskiej i chrześcijańskiej. Osadzenie problemu w czasie i miejscu powsta
nia narracji pozwala dostrzec jej religijny przekaz i poddać ją krytyce historycznej. 
W rozdziale drugim została zaprezentowana główna idea Księgi Estery - opieka, 
którą JHWH otacza swój lud. Mimo charakterystycznej dla hebrajskiej wersji zwoju 
realizacji tematu zamysł autorów zarówno tej, jak i greckiej wersji, został zreali
zowany konsekwentnie. Do przedstawienia działania „ukrytego bohatera” zostały 
wykorzystane także inne znane tradycji biblijnej - wskazane lub zasygnalizowane - 
motywy, toposy. Rozdział trzeci traktuje o istotnych dla motywów zaczerpniętych ze 
zwoju żydowskich interpretacjach w dziele Józefa Flawiusza, a następnie w tekstach 
konstytutywnych dla pobiblijnego judaizmu - Talmudzie i targumach. Z uwagi na 
kulturową perspektywę oddziaływania tekstów biblijnych rozdział czwarty dowo
dzi - ograniczamy się tu jedynie do wybranych polskich tradycji translatorskich sze
rokiego spektrum oddziaływania tekstów biblijnych - szczególnie Księgi Estery - na 
konkretną kulturę (w tym przypadku polską). Fenomen przekładów na języki naro
dowe został przybliżony tak, by pokazać wielość biblijnych „bodźców” czy, jak chcą 
inni, „fluidów” wpływających i warunkujących inne teksty literackie oraz dzieła 
sztuk pięknych. Translatorski aspekt prezentowanego toposu wydaje się szczególnie 
ważny również z tego powodu, że zapewnia owej narracji trwałe miejsce w kulturze 
duchowej społeczeństw, których korzenie tkwią w fundamentalnych tekstach jude- 
ochrześcijańskich. W rozdziale piątym odwołano się do przykładów różnych form 
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literackich ujęć toposu Estery. Literatura stanowi bowiem nieprzerwanie od staro
żytności trwały komponent kultury, w którym badać można nie tylko wyniki twór
czej ekspresji, pobudzanej tekstem biblijnym, ale także sposób recepcji tychże treści. 
Rozdział szósty dowodzi - jak bogate jest oddziaływanie jednej tylko - dodajmy - 
krótkiej księgi na dzieła sztuk pięknych w obrębie malarstwa, architektury, teatru, 
filmu, muzyki. Liczne przykłady nie wyczerpują wszystkich realizacji i nawiązań 
w kulturze, co stwarza możliwość dalszych, szczegółowych badań toposów Estery. 
Ostatni, siódmy rozdział prezentuje funkcjonowanie Zwoju Estery jako opowieści 
etiologicznej dla obrzędowości żydowskiej. Barwne i radosne święto Purim, w trak
cie którego wspominana zostaje cudowna zmiana sytuacji (zagłada - ocalenie), nosi 
równocześnie znamiona klasycznego ludycznego odwrócenia porządków, czasowe
go zawieszenia restrykcyjnych zasad. Zasygnalizowany jednak „nieludyczny” cha
rakter tego święta nawiązuje do tragedii Szoa, która istotnie zaciążyła na interpretacji 
zarówno święta, jak i zwoju w powojennej rzeczywistości. Nie sposób bowiem po 
tragedii milionów Żydów i nie-Żydów w czasie II wojny światowej czytać Księgę 
Estery bez refleksji nad historią ludzkości i kondycją człowieka. Dwa apendyk- 
sy dotyczą tematów bardzo mocno wpisanych w historię kultury, a pozornie tylko 
odległych od biblijnej opowieści. Problemy Esterki - królewskiej kochanki - oraz 
Ahaswera- Żyda Wiecznego Tułacza - zostaną jedynie zarysowane z odesłaniem 
do bogatej literatury przedmiotu. W pierwszym przypadku rzecz dotyczy wzmianki 
w źródle historycznym o Esterze - kochance Kazimierza Wielkiego - która stała się 
z jednej strony przedmiotem dociekań i analiz historyków, z drugiej zaś wdzięcznym 
motywem rozwiniętym w kulturze przez pisarzy, poetów, dramaturgów, malarzy czy 
kompozytorów. Obecność drugiego apendyksu uzasadnia „spotkanie” - intencjonal
ne zestawienie dwóch toposów: mitycznego Żyda Wiecznego Tułacza i biblijnego 
władcy perskiego - w szeroko rozumianej kulturze. Porównanie dwóch formalnie 
i genetycznie różnych motywów pokazało praktyczne zastosowanie intertekstualno- 
ści w co najmniej dwóch przypadkach: literackim - powieść Stefana Heyma - oraz 
malarskim - autoportret Maurycego Gottlieba i jego interpretacja.

Termin kultura - użyty w tytule (w liczbie mnogiej z uwagi na kontekst wielu 
kultur odwołujących się do biblijnego fundamentu, czy wręcz wyrosłych na nim) 
i powtarzający się często w niniejszej pracy - należy rozumieć szeroko jako system 
obejmujący wszelką aktywność wyrażającą człowieka i będącą ty lko jemu właściwą, 
a manifestującą się w sferze ducha i materii. Występujące w humanistyce definicje 
są w istocie efektem podejmowanych przez myślicieli, filozofów, badaczy i teore
tyków prób wynalezienia metafory lub innego ułożenia znanych od starożytności 
przejawów kreatywności człowieka. W takiej perspektywie nie może być anachroni
zmem powrót do podstawowego rozumienia źródła samego terminu z Cycerońskich 
Rozmów tuskulańskich'.

Nam ut agri non omnes frugiferi sunt qui coluntur, falsumque illud Accii:
..Probae etsi in segetem sunt deteriorem datae 
Fruges. tamen ipsae suapte natura enitent",
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sic animi non omnes culti fructum ferunt. Atque, ut in eodem simili verser, ut ager 
quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus; ita est 
utraque res sine altera debilis. Cultura autem animi philosophia est; haec extrahit vitia 
radicitus et praeparat ánimos ad satus accipiendos eaque mandat iis et. ut ita dicam, 
serit, quae adulta fructus ubérrimos fc rant4.

4 „Podobnie bowiem jak nie wszystkie pola, które się uprawia, są urodzajne i jak fałszem 
jest owo powiedzenie Akcjusza: «Dobre nasiona, nawet zasiane w gorszą rolę, / Wschodzą same, 
własną mocą», tak też nie wszy stkie wykształcone dusze przy noszą owoce. I podobnie jak pole, 
posługując się tym samym porównaniem, chociaż żyzne, nie może być urodzajne bez uprawy, 
również i dusza bez nauki. Jedna rzecz bez drugiej jest więc bezsilna. Uprawą duszy zaś jest filo
zofia: ona wyry wa z korzeniami wady i przy gotowuje dusze do przyjęcia ziarna, powierza im je 
i, że tak powiem, zasiewa, aby dojrzawszy przyniosły jak najbardziej obfite owoce”. M.T. Cice
ro, Księgi akademickie. O najwyższym dobru i złu. Paradoksy stoików. Rozmowy tuskulańskie, 
ks. II, 13, tłum. W. Kornatowski, J. Śmigaj, koment. K. Leśniak, Warszawa 1961, s. 557.

5 Słownik terminów literackich, red. J. Sław iński, [aut.] M. Głowiński [et al.], Wrocław 
[et al.] 1988, s. 292; E.R. Curtius, Topika, tłum. K. Krzemieniowa, „Pamiętnik Literacki” 
1972, z. 1, s. 231-265; B. Emrich, Topika i topoi, tłum. J. Koźbiał, „Pamiętnik Literacki” 1977, 
z. l,s. 235-263.

6 W tekście dla wyróżnienia konkretnej perspektywy kulturowej/religijnej w' odniesieniu do 
biblijnych, normatywnych tekstów żydowskich używane są terminy: Tanach, Stary Testament; do 
chrześcijańskich zaś określenie: Now'y Testament. O sformułowaniach dotyczących odpowiednio 
Pierwszego i Drugiego Testamentu zob. G. Ignatowski, Kościół i Synagoga. O dialogu chrze- 
ścijańsko-żydowskim z nadziejq. przedm. M. Czajkowski, Warszawa 2000, zwł. s. 101-103.

7 Zob. P. Ostański. Bibliografia biblistykipolskiej, t. 1-2: 1945-1999, Poznań 2002, passim; 
idem, Bibliografia biblistykipolskiej, t. 3-4: 2000-2009, Poznań 2010. passim.

Biblia wraz z wielce - mimo wszystko - humanistycznym przesłaniem Księgi 
Estery przez wieki wpływała (i czyni to nadal) na ową uprawę ducha (cultura ani
mi), przynoszącą adulta fructus w postaci innych tekstów, obrazów, rzeźb, zwycza
jów, dzieł muzycznych, a przede wszystkim wartości i idei. Tytułowe loci communes 
rozumiane są zatem, zgodnie z szerokim ujęciem Emsta Roberta Curtiusa, jako te
maty i motywy powtarzane w obrębie literatury i sztuki, zapewniające i świadczące 
o ciągłości kultury5. Intencjonalne wykorzystanie zadomowionego w humanistyce 
terminu nie jest pozbawione owego retorycznego wymiaru, tak istotnego dla biblij
nego przekazu. Topos stanowi pomocne narzędzie używane w różnych przestrze
niach kultury, by na tym etapie prac wskazać i zakreślić pola do dalszych badań 
konkretnego biblijnego fenomenu.

Wieloaspektowa, choć lapidarna, księga, budząca już w starożytności spory za
równo wśród żydów, jak i chrześcijan, ma istotnie dość pokaźną literaturę przed
miotową (znalazło to zresztą odzwierciedlenie w bibliografii niniejszej rozprawy). 
Tymczasem w polskich zestawieniach bibliograficznych jej opracowania w więk
szości pojawiają się w kontekście ksiąg historycznych Starego Testamentu6. Jedynie 
kilka pozycji na przestrzeni ostatnich lat podejmuje głębszą analizę tekstu, wycho
dzącą poza ramy tradycyjnej, zwłaszcza chrześcijańskiej, egzegezy7 (odniesienia do 
współczesnej literatury przedmiotu i opracowań należących już do historii biblistyki 
pokazują oddziaływanie tego typu tekstów na kulturowe funkcjonowanie biblijnych 
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toposów). Taki stan rzeczy dodatkowo uzasadnia podjętą próbę (ponieważ prezen
tacje toposów ograniczają się niekiedy do wybranych przykładów) syntetycznego 
opracowania jednego z kluczowych dla rozumienia kultury biblijnej, a zwłaszcza 
tradycji żydowskiej, tekstów/tematów. W założeniu praca ma dostarczyć argumen
tów i przedstawić na możliwie szerokim tle kulturowym spektrum nawiązań, kon
tynuacji i interpretacji biblijnej narracji. Z tych racji studium egzegetyczne zostało 
znacząco ograniczone na rzecz spojrzenia na Biblię z różnych perspektyw i orien
tacji współczesnych badań kulturowych. Taki świadomy zabieg może bowiem po
kazać, że także w debatach na współczesnych areopagach nauk humanistycznych 
i społecznych odniesienia biblijne nie są ciałem obcym.

Niemniej fascynujący, dla każdego zainteresowanego procesami i zmianami 
zachodzącymi w dynamicznej rzeczywistości kulturowej, jest fakt, że zauważona 
przez Terentanusa Maurusa prawda habent suafata libelli* dotyczy w równej mierze 
całej Biblii (określanej mianem biblioteki* 9, jak opisywał ją np. Jan Kajetan Jabło
nowski: „Święte Pismo, prawdziwie Biblioteką nazwać się może”10 11, co odpowiada 
greckiemu źródłosłowu i kontekstowi użycia tego terminu w sformułowaniu: ta Pl- 
PAia ra ayia - 1 Mch 12,9), jak i jej poszczególnych części, np. tytułowej „Este
ry” - jak w biblistycznym socjolekcie określa się w skrócie tę księgę. Nie należy 
się jednak spodziewać, by szerokie spojrzenie na księgę i tradycje jej interpretacji 
całkowicie wyczerpało temat. Jest to możliwe dzięki naturze źródła - tekstu biblij
nego - które „sygnalizuje istnienie i zasięg swych odniesień; to jednak, co wskazuje 
i jakie to ma znaczenie, zależne jest w istotnej mierze nie tylko od odpowiedniego 
układu odniesienia, lecz i od analitycznej dociekliwości oraz zmiennej literackiej 
i kulturowej kompetencji odbiorcy”". Niemniej jednak właśnie wieloaspektowość 
motywów biblijnych i ich żywotność (niekiedy w niespodziewanych kontekstach) 

* Terentanus Maurus, De lilteris. De sillabis et metris. Do łacińskiej maksymy, stosując 
grę słów, nawiązał też autor pracy: DJ.A. Clines, The Esther Scroll. The Story of the Story, 
Sheffield 1984.

9 Zob. np. N. Fry e, Wielki Kod. Biblia i literatura, tłum. A. F ul ińska, tłum, przejrzał i wstę
pem opatrz. M.P. Markowski, Bydgoszcz 1998, s. 28. Wiele popularnych publikacji posługuje 
się tym słusznym skądinąd sloganem. Por. J. MacGregor, M. Prys, 1001 rzeczy, które warto 
wiedzieć o Biblii, we współpr. z D. Wal lace, tłum. A. Piskozub-Pi wosz, Kraków 2008. s. 14; 
J. Turnau, Biblia, czyli biblioteka, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 175 (28-29 VII), s. 25, autor koń
czy wywód uwagą o bezsensownym „majstrowaniu” w tym „wartościowym pomniku kultury"; 
zob. H. Eilstein, Pobożne oszustwo, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 169 (21-22 VII). s. 26; P. Gi- 
bert, Biblia. Księga nad księgami, tłum. A. Choińska, Warszawa 2002; G. Sowula, Księga 
Ksiąg, „Rzeczpospolita” 2001, nr 298 (21 XII), dod. „Magazyn” nr 51, s. 10-13. Michael Schu- 
drich zwrócił uwagę na współzależność burzliwych losów ksiąg, które stały się częścią Tanachu, 
i narodu żydowskiego. Por. M. Schudrich, Chamesz Megilot - dzieje ksiąg i dzieje narodu, [w:] 
Księgi pięciu megilot. mb'jü án, tłum. I. Cy Ikow, Kraków 1904, [reprint: Kraków 2007], s. X.

10 J.K. Jabłonowski, Historie arcypiękne do wiedzenia potrzebne to jest Estery, Judyty 
i Zuzanny wierszem polskim opisane i do druku podane z pozwoleniem starszych. Lwów 1749, 
s. 248. Ortografia tytułów i cytatów (oprócz fragmentów poetyckich) została uwspółcześniona.

11 R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy. Teksty, gatunki, światy, [w:] idem, Tekstowy 
świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 62.



14 Wprowadzenie

stanowią zapewne główne powody fascynacji „wielofunkcyjną i wieloznaczną” Bi
blią, czytaną i analizowaną na więcej niż czterech poziomach12 13 14 przez wielu badaczy 
kultury, którzy zadają sobie często pytanie:

12 Por. A. Izquierdo, Cztery poziomy odczytywania Biblii, tłum. G. Ostrowski, „Commu- 
nio" R. 15, 1995, nr 2 (86), s. 56.

13 N. Frye, op. cit., s. 33. Kanadyjski uczony we wstępie do swoich analiz podaję kolejny 
dowód zainteresowania badaczy kultury Biblią, wskazując na wkład krytyki biblijnej do literatury 
światowej. Wystarczy wspomnieć takich filozofów i autorytety w dziedzinie teorii literatury i kul
tury, jak: Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Walter Jackson Ong.

14 Określana także jako tradycyjne „podejście" lub „ujęcie”. Zob. S. Szymik, Współczesne 
modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013, s. 119-131; C. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneu
tyka Biblii Żydowskiej i Starego Testamentu, tłum. M. Szczepaniak, Kraków 2008, s. 242-256; 
A. Tron i na, Historia oddziaływania tekstu (Wirkungsgeschichte), [w:] Metodologia Nowego Te
stamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994, s. 205-231; S. Pisarek, Historia oddziaływania 
tekstu (Wirkungsgeschichte) jako nowa metoda w badaniu Nowego Testamentu, „Ruch Biblijny 
i Liturgiczny" R. 39, 1986, nr 2, s. 96-107.

15 Interpretacja Biblii w Kościele, [w:] Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej 
Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, tłum, i red. R. Rubinkiewicz. Warszawa 
1999, s. 44. Por. S. Szy mik, Współczesne modele egzegezy..., s. 124.

16 Ibidem, s. 125; por. S. Pisarek, op. cit., s. 105.

Dlaczego ta wielka, rozrośnięta, nietaktowna księga usadowiła się tajemni
czo w samym środku naszego dziedzictw a kulturowego jak „w ielki Boyg” albo sfinks 
w Peer Gyncie. niw ecząc w szystkie nasze wy siłki mające na celu jej obejście?1’

Z pewnością warto, zamiast angażować siły w jej ekwilibrystyczne omijanie, 
zajrzeć do trudnego, bo wymagającego myślenia, dzieła-fenomenu łączącego warto
ści duchowe i materialne, czyli istotę kultury. Tym bardziej jest to zasadny postulat 
w odniesieniu do księgi, która sprawia w lekturze tyle problemów, że sporo czytel
ników chciałoby, aby w ogóle nie istniała. Inni zaś z wielu powodów wyrażają kul
turowe i religijne przekonanie, że właśnie ten zwój przetrwa i będzie czytany także 
w czasach mesjańskich.

W analizie i przedstawieniu tematu pomocna okazała się metoda Wirkungsge- 
schichtelĄ. „Opiera się [ona] na dwóch zasadach: a) tekst staje się dziełem literac
kim tylko wtedy, gdy spotyka czytelników, którzy dają mu życie i przyjmują go za 
swój; b) przyjęcie tekstu, które może się dokonać indywidualnie lub wspólnotowo 
i przyjąć rozmaite formy (literacką, artystyczną, teologiczną, ascetyczną i mistycz
ną), przyczynia się do lepszego zrozumienia samego tekstu”15. Jest to metoda najbar
dziej adekwatna do postawionego celu badawczego - pokazania możliwie szeroko 
wpływania i funkcjonowania wybranego toposu biblijnego. Zgodnie z charaktery
styką historii oddziaływania tekstu Stefana Szymika, Wirkungsgeschichte „polega 
na prześledzeniu ciągu spotkań i oddziaływań: tekst biblijny - czytelnik w ciągu 
wieku”16. Co więcej, oddziaływanie to można uchwycić w wielu miejscach, artefak
tach, konceptach, a zatem przejawach kultury materialnej i duchowej czytelników, 
które w tym przypadku są motywowane i inspirowane Zwojem Estery.
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W śledzeniu biblijnych toposów przydatne były także dwa zjawiska wpisane 
w analizy tak szczególnych i ważnych dla kultury tekstów. Pierwsze z nich to róż
nego typu powtórzenia (paralelizmy), które w egzegezie biblijnej wykorzystywano 
w przeszłości odniesienia do mniejszych jednostek, uważając je za podstawową ce
chę poezji hebrajskiej, choćby psalmiczne dystychy. Z czasem uznano je za charak
terystyczne dla całej literatury biblijnej. W ten sposób do przesłania całego dzieła 
(w tym przypadku Księgi Estery poprzez odwołania do innych fragmentów Biblii) 
dociera się, mając na względzie, że - jak stwierdził Roland Meynet - „to samo zo
staje wyrażone dwukrotnie, bowiem prawdy nie można zawrzeć w jednym tylko 
stwierdzeniu, ale daje się ona odczytać bądź przez wzajemne oddziaływanie uzupeł
niających się stwierdzeń, bądź poprzez zderzenie dwóch przeciwieństw”17. Drugie 
zjawisko natomiast to analiza zauważalnej i zadziwiającej „przestrzeni intertekstu- 
alnej”, którą-jak pisała Janina Abramowska - „wyznaczają odpowiednie sygna
ły zawarte w tekście”18. Analizując w tej perspektywie motywy, zwłaszcza tekstów 
spokrewnionych (jakimi są bezsprzecznie teksty biblijne), zauważa się odniesienia 
do prototypowego hipotekstu i wspólnego mianownika wskazanych wielu opowia
dań biblijnych (temat i sposób jego ujęcia, tożsamość schematu fabularnego)19. Poza 
powiązaniami tekstualnymi istnieją przecież zapożyczenia, aluzje, odniesienia i re
alizacje tematu w innych dziełach, będących wytworem ludzkiej aktywności i mani
festacją idei w nich ukrytych20. W tym szerokim sensie intertekstualność definiował 
Ryszard Nycz jako kategorię obejmującą „ten aspekt ogółu własności i relacji tekstu, 
który wskazuje na uzależnienie jego wytwarzania i odbioru od znajomości innych 
tekstów oraz «arch¡tekstów» (reguł gatunkowych, norm stylistyczno-wypowiedze- 
niowych) przez uczestników procesu komunikacyjnego”21. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że Biblia, zarówno w całości, jak i konkretnych jej częściach (księgach), 
jest komunikatem, który można sensownie odkodować, gdy uwzględni się wymo
wę całości. Stosowanie wypracowanych lub zauważonych w humanistyce technik 
docierania do sensu nie ma w tym przypadku znamion kompleksu i poszukiwań 

17 R. Meynet, Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, tłum. K. Łuko w i cz. T. Kot, 
Kraków 2001, s. 8. Por. Interpretacja Biblii w Kościele, s. 34-35; W. Pikor, Miejsce retoryki 
semickiej w egzegezie biblijnej, [w:] Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. idem, Kielce 
2005, s. 112-116.

18 J. Abramowska, Serie tematyczne, [w:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem 
poetyki historycznej. Studia, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992, s. 44; 
por. eadem, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, „Pamiętnik Literacki" 1982, 
nr 1/2, s. 3-23.

19 Eadem, Serie tematyczne, s. 44-45.
20 Termin Julii Kristevej „intertekstualność” (zob. J. Kristeva, Słowo, dialog i powieść, 

tłum. W. Grajewski, [w:] Bachtin. Dialog - język - literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kas
perski, Warszawa 1983, s. 396), mimo że został wprowadzony do nauki o literaturze, zakłada 
także „transpozycję jednego (lub wielu) systemu(ów) znaków na inny”. H. Markiewicz, Odmia
ny intertekstualności, „Ruch Literacki” 1988, nr 4/5, s. 246.

21 R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy..., s. 62.
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„rzekomego scjentyzmu”22. Kontekst studiów kulturowych upoważnia do założenia, 
że biblijna intertekstualność ułatwi, a nie utrudni zrozumienie procesów powstawa
nia, przesłania i kulturowej recepcji jednego tylko fragmentu dzieła23, jakim w tym 
przypadku jest Księga Estery.

22 Por. B. Krzyżaniak, Biblia i antropologia. Spotkania niedokończone, Poznań 2004, 
s. 113.

23 Por. M. Głowiński, O intertekstualności. [w:J idem, Prace wybrane, t. 5: Intertekstu
alność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 26. Warto zauważyć 
w tym intertekstualnym kontekście myśl wypowiedzianą i podkreślaną przez francusko-żydow- 
skiego filozofa o tradycji interpretacji tekstów biblijnych ugruntowanej przez autorów kolej
nych tekstów: „Niejeden raz kładłem już nacisk na to podstawowe przekroczenie litery Pisma 
przez talmudycznego ducha - ducha wykształconego jednak na literach, które przekracza, aby 
mimo pozorów' gwałtu przywrócić im stały sens". E. Levinas, Cztery lektury talmudyczne, tłum. 
E. Burska, Kraków 1995, s. 51.



1. Ambiwalentny tekst (nie)biblijny

Przypadek Zwoju Estery pokazuje zawiły sposób i takież wyznaczniki wyodręb
nienia funkcjonujących w kulturze tekstów jako istotnych dla perspektywy religij
nej. Przekaz zyskał sankcję sakralną bardziej w dynamicznym procesie i w wyniku 
toczonych sporów aniżeli jednorazowej arbitralnej decyzji, zarówno w tradycjach 
żydowskich, jak i chrześcijańskich. Debaty uczonych i komentatorów nad opowia
daniem o Esterze dotyczyły w równej mierze kwestii formalno-językowych - he
brajskiego i greckiego przekazu - jak i samej jego treści, z dojmującym brakiem 
(w krótszej wersji) odniesień ściśle teologicznych, co bywa dla badaczy argumen
tem za odrzuceniem hipotezy o powstaniu tekstów w czasach machabejskich. Taka 
ambiwalencja analizowanego tekstu umożliwia przyporządkowanie go do literatury 
całkowicie świeckiej lub wybitnie religijnej, co zostanie uargumentowane poniżej24.

24 Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, t. 1-2, tłum, i uzup. bibliogr. T. Brze
gowy, Poznań 2004, s. 525-528. Twórcze spory na przestrzeni wieków i żmudne badania na
ukowe zwłaszcza ostatnich kilkudziesięciu lat świadczą, że niepodobna traktować tekstu jako 
„uświęcony kicz": „Księga Estery stanowi wymowny przykład tego, jak zaliczenie jakiegoś utwo
ru do uświęconego kanonu blokuje zdolność wiernych do jego rzetelnej oceny pod względem 
zarówno moralnym, jak i literackim". H. Ei 1 Stein, Biblia w ręku ateisty. Warszawa 2006, s. 509; 
por. S. Grzybek, Religijny czy świecki charakter Księgi Estery?. „Ruch Biblijny i Liturgiczny" 
R. 16. 1962. nr l.s. 18-28.

25 K. Pilarczy k, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religio
znawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006, s. 92.

26 S. Pagân, Księga Estery, tłum. E. Burska, [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma 
Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W.R. Farmer, red. nauk. wyd. 
poi. W. Chrostowski, Warszawa 2000. s. 608.

Trudny do precyzyjnego wskazania czas powstania tekstu określany jest w opra
cowaniach, wstępach i komentarzach egzegetycznych na okres IV—I wieku p.n.e. 
W kontekście sporów między tradycjonalistami a zwolennikami kultury helleni
stycznej można datować powstanie zwoju na II wiek p.n.e.25. Głównie za sprawą 
wzmianki o dniu Mardocheusza w 2 Mch 15,36 wskazuje się I wiek p.n.e. Względy 
lingwistyczne jednak - brak wpływów języka greckiego oraz pozytywnie zdystan
sowany sposób prezentacji monarchy (z trudem jednak przychodzi w stosunku do 
Achaszwerosza doszukać się „szacunku i sympatii”26 autora), wreszcie podobieństwa 
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do tekstów, które można datować w sposób precyzyjny - powodują przesunięcie 
cezury na około IV wiek p.n.e. (okres perski lub wczesnohellenistyczny). Obok 
Księgi Rut27 i - w tradycjach żydowskich zewnętrznej, tj. apokryficznej - Księgi 
Judyty jest to kolejny wyjątek w zdecydowanie zmaskulinizowanym nazewnictwie 
tekstów biblijnych28. Autor Księgi Estery pozostaje nieznany, choć w tradycjach ży
dowskich i chrześcijańskich próbowano rozpoznać w nim Ezdrasza (św. Augustyn), 
późniejszego członka synagogi (Bawa batra 15a) lub samego Mardocheusza (Raszi, 
św. Klemens Aleksandryjski). Ostatnie wyjaśnienie budowano w oparciu o biblijną 
wzmiankę i argument z tekstu:

27 Ciekawe, że krakowski biblista pominął ten tekst, wyjaśniając trudności związane z po
zycją kobiety w Biblii: ..Pamiętajmy, że mamy dwie księgi Pisma Świętego, które noszą tytuły 
od imion kobiecych: Księga Judyty i Księga Estery". Zob. J. Chmiel, Trudne miejsca w Biblii, 
Kraków 2009, s. 120.

28 Księgi Mojżeszowe, Jozuego, Sędziów, Samuela. Królów, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela. 
Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza. Jonasza, Micheasza. Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Agge- 
usza, Zachariasza, Malachiasza, Hioba, Eklezjasty (Kohelela), Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza, 
(w kanonie chrześcijańskim dodatkowo: Tobiasza, Syracha, Barucha, a w tytułach ksiąg Nowe
go Testamentu imiona: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł, Tymoteusz, Tytus, Filemon. Jakub, 
Piotr, Juda).

29 Analiza toposów wykazała, że na sposób, funkcjonowanie i transmisje biblijnego przeka
zu wpływały nie tylko intencjonalne zmiany i kulturowe transformacje, wynikające z przekładów, 
komentarzy , domy słów- i wyjaśnień, ale też mające różne przy czy ny błędy. Przykładem takiego 
błędu jest wzmianka: „Król świętuje w tym towarzystwie sto osiem dni!’’. E. Adamiak. Kobiety 
w Biblii. Stary Testament. Kraków 2006. s. 171.

cnsD rtbsm rtbsn aren
I opisał Mordechaj wydarzenia te, i rozesłał listy do wszystkich Żydów 

(Est 9,20; por. 9,23-27.29).

Autor lub redaktor mieszkał najprawdopodobniej w diasporze, co tłumaczy
łoby brak wzmianek o Jerozolimie (poza informacją o pochodzeniu Mordechaja - 
Est 2,6), świątyni czy relacjach z Judą. Wręcz przeciwnie, znajomość, jaką wy
kazuje on, rysując kulturowe tło Persji, świadczy o zakorzenieniu w środowisku 
z symbolicznym miejscem akcji - stolicą Suzą. Niepodobna jednak wskazać kon
kretnej osoby, która rzecz skomponowała. Datacja jest tym bardziej niemożliwa, 
że - podobnie jak w innych przypadkach - przesunięcia akcentów oraz ocena roli 
Estery i Mordechaja mogą świadczyć o redakcyjnej pracy jednej lub kilku osób 
w różnym czasie.

Pytanie o historyczność narracji nasuwają już w trakcie lektury liczne niepraw
dopodobne szczegóły fabularne, jak np. sto osiemdziesiąt dni uczty29 czy liczba 
straconych poddanych. Próbując pogodzić te wątki z równie szczegółowymi in
formacjami chronologicznymi - trzeci i dwunasty rok panowania (historycznego) 
Kserksesa to odpowiednio 483/482 i 474 rok p.n.e. - opisami wyposażenia pała
cowych wnętrz, imionami drugoplanowych bohaterów, dialogami i cytatami (trak
towanymi jako zapis rzeczywistych rozmów i faktycznych dekretów), podwójnym 
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nazewnictwem miesięcy (Est 2,16; 3,7.13; 8,12; 9,1) starano się niegdyś dowieść 
historyczności fabuły30. Tradycyjnie większość egzegetów uważa, że zwój adreso
wany był do Żydów w diasporze i zawierał ich swoistą historię, określając miejsce 
judaizmu i jego wyznawców w warunkach innych niż palestyńskie. Tymczasem, 
m.in. Gerhard von Rad, ahistoryczność Księgi Estery widział w szerszym kontek
ście przemian starożytnej idei religijnej - odejścia od konceptu przymierza z JHWH 
w kierunku monizmu - i stwierdził nawet, że lud wybrany w okresie powygnanio- 
wym egzystował „w zagadkowej sferze poza historią”31. Przywołując natomiast ar
gumentację Hamana:

30 W. Knapiński, Estery (Eshter) księga biblijna, [w:] Encyklopedia kościelna podług 
teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami, t. 5, wyd. M. Nowo
dworski, Warszawa 1874, s. 80-81. Por. też: J. Hoschander, The Book of Esther in the Light of 
History, Philadelphia 1923.

31 G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa 1986, s. 83.
32 Ibidem.
33 „Jest to opowieść historyczna, której treść opiera się na pewnym, bliżej nam nie znanym 

zdarzeniu historycznym w czasach perskich”, J. Szeruda, Literatura starohebrajska. [w:] ITiel- 
ka literatura powszechna, t. 1: Wschód, literatury klasyczne, red. S. Lam, oprać. J. Bromski 
[et al.J, Warszawa 1930, s 320.

34 E.H. Merrill, Teologia Ksiąg Ezdrasza-Nehemiasza i Estery, tłum. M. Weremiejewicz, 
[w:] Teologia biblijna Starego Testamentu, red. R.B. Zuck, współred. E.H. Merrill, D.L. Bock, 
tłum. I. Bućkowska, E. Szymula, M. Weremiejewicz, Warszawa 2003, s. 235. Por. także 
SJ. Żurek, Zastygłe w polszczyźnie. O świętach żydowskich, [w:] idem, Z pogranicza. Szkice 
o literaturze polsko-żydowskiej. Lublin 2008, s. 36, [także w: „Akcent” R. 26 [27]. 2006. nr 3, 
s. 66-77].

cirbsp nirS ün'nni nirnn bra caąn pa ■näö’i nran irusrcą iao’
cnpnb ■¡bsb’ c't'a crx "rn-nxi

Jest naród jeden rozproszony i rozdzielony między ludami we wszy stkich prowin
cjach królestwa twojego, i prawa ich różne od wszystkich ludów, i praw króla oni nie 
czynią i dla króla nie (jest) korzystne w spokoju pozostawić ich (Est 3,8),

teolog scharakteryzował Żydów jako pozostających dla innych „ludem dziwnym, 
nawet znienawidzonym” i sprowadzającym na siebie „ciężki zarzut amiksiF32.

Mimo wskazanych powodów i odchodzenia nawet w przeszłości od wątpliwej 
tezy33 nie brak i współcześnie zwolenników dosłownego i historycznego odczyty
wania dziejów żydowskiej królowej na perskim tronie, czego przykładem jest frag
ment z ewangelickiego opracowania teologii biblijnej: „Nie ma powodu, aby trakto
wać Księgę Estery jako fikcję, historyczny romans lub cokolwiek innego, niż zapis 
wydarzenia mającego miejsce”34.

Analizując typologiczną relekturę wydarzeń historycznych, Agnieszka Hanule- 
wicz zwróciła uwagę na wewnątrzbiblijny aspekt tego zjawiska. Wywód autorki - 
ograniczony zasadniczo tylko do tekstów dwóch pierwszych ksiąg (Rdz, Wj i kon
tynuowany motyw Amalekitów w 1 Sm), choć istotnie stanowiących „fundament 
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tożsamości Izraela” - wskazał na topiczne zapożyczenia tematów lub figur: konflikt 
starożytnych Izraelitów i ich spadkobierców z Amalekitami, historia Józefa, święto 
Paschy35. Tymczasem swoje inspiracje autorzy czerpali także z tekstów i oralnych 
przekazów niebiblijnych, literackich, historycznych czy mitycznych, a wykorzysty
wane motywy, figury i tropy podporządkowywali ideom właściwym własnej kul
turze, religii. W takim znaczeniu każdy tekst jest pewną (zamierzoną lub nie) grą 
prowadzoną przez autora z odbiorcą, w której poziom znaków pisanych lub usły
szanych słów stanowi jeden z wielu poziomów przekazu. Zadaniem i wyzwaniem 
dla odbiorcy jest ów komunikat zrozumieć także poprzez rozpoznanie aluzji, prawi
dłowe przyporządkowanie nawiązań, kulturowe odkodowanie kolejnych poziomów. 
Zaproszenie do podjęcia tego zadania w odniesieniu do Księgi Estery wydaje się 
tym bardziej oczywiste, że czas i miejsce powstania tekstu nie sprzyjały tworzeniu 
przekazów otwartych, jednoznacznych.

35 Autorka na podstawie analizy „tła biblijnego” zakłada, że są to wydarzenia historyczne. 
A. Hanulewicz, Relektura typologiczna wydarzeń historycznych wprotokanonicznej Księdze 
Estery, „Scriptura Sacra. Studia biblijne” 2006. nr 10. s. 43-59.

36 Zob. J.S. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003. s. 13-28.
37 J. M a i e r. Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie drugiej świą

tyni, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2002, s. 120-121. Zob. L.M. Wills. The Jew in 
the Court of the Foreign King. Ancient Jewish Court Legends, Minneapolis 1990.

38 T. Brzegowy, Księgi historyczne Starego Testamentu, Tarnów' 1998, s. 2T1.
39 Ibidem, s. 298; J. Maier, op. cit.,s. 121-122.

Zatem w przypadku tekstów biblijnych problem historyczności należy rozwa
żać -jak wiadomo już od dziesięcioleci - w świetle gatunków literackich36 i ich śro
dowiska powstania, owego Sitz im Leben. W odniesieniu do Księgi Estery sprawa 
wydawać by się mogła prosta z uwagi na pozorną spójność dzieła - zwartą jednostką 
oraz objętość liczącą dziesięć rozdziałów. Nie ma jednak zgody co do gatunku zwo
ju zarówno wśród egzegetów, jak i tłumaczy - ich wypowiedzi łączy niepewność 
i niejednoznaczność co do fundamentalnej dla tekstów biblijnych kwestii. Liczne 
propozycje interpretacji świadczą też, że zwój nie wypełnia znamion jednego tylko 
określonego gatunku literackiego - jest złożony, a przez to wieloznaczny. Taka róż
norodność gatunkowa otwiera drogę do licznych interpretacji w zależności od literac- 
kiego/gatunkowego archimedesowego punktu oparcia. Autor księgi, wykorzystując 
historyczne tło i pewne - trudne dziś do zweryfikowania - wątki (chociaż np. źródła 
potwierdzają lokalne prześladowania, starożytne pogromy na tle etnicznym czy reli
gijnym), wplótł do niej zastane już epizody literackie i historiograficzne.

Epizody, w których centrum stoją bohaterowie Księgi Estery, upoważniają do 
łączenia ich z opowiadaniami dworskimi. Ten gatunek literacki został poświadczony 
w wielu tekstach żydowskich37. „Pozory pism historycznych” - imiona historycz
nych bohaterów, nazwy geograficzne i ramy czasowe wypadków - oraz wszech
obecny element dydaktyczny38 przeczą kronikarskim tendencjom, świadcząc o no
welistycznym ujęciu i budującej funkcji dzieła, zwłaszcza w okresie prześladowań 
religijnych39. Stąd też Tomasz Jelonek określił tekst, za innymi egzegetami, jako no
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welę historyczną „o dużym ładunku pouczeń moralnych”40. Również narrator zde
cydowanie lepiej realizuje rolę poety, emocjonalnie zaangażowanego, niż historyka 
- nawet w starożytnym rozumieniu jego funkcji. Do zapożyczeń z wcześniejszych 
opowieści literackich (nieznany mit?), ale także sięgania do przekazów mających 
charakter historyczny, kronikarski (lub tylko sprawiający wrażenie takowych) ucie
kali się hagiografowie, a zwłaszcza redaktorzy, podporządkowujący swoje dzieła 
ideom teologicznym i celom dydaktycznym.

40 T. Jelonek, Kultura perska a Biblia, Kraków 2010, s. 105. Por. E. Zawiszewski, Księ
gi historyczno-dydaktyczne, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, oprać. 
H. Langkammer [et al.], Poznań 1990, s. 225.

41 H. Eilstein, Biblia w ręku ateisty, s. 507.
42 M.D. Simon, „ Many Thoughts in the Heart of Man... ". Irony and Theology in the Book of 

Esther, [on-line:] www.lookstein.org/articles/irony_and_theology.htm - 10 VI 2013; B.W. Jones, 
Two Misconceptions about the Book of Esther, ..Catholic Bible Quarterly” Vol. 39, 1977, No. 39, 
s. 171-181.

43 I. Wi eże 1, Komizm w Dziejach Herodota z Halikarnasu - wybrane przykłady, ..Symbolae 
Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” R. 20, 2010, nr 2, s. 24. Autorka przy wołuje 
następujące ustępy z Dziejów Herodota: ks. I, 32,1; 32.9; ks. V, 56.5.

44 Por. W.C. В ooth. A Rhetoric of Irony, Chicago 1975; E.M. Good, Irony in the Old Testa
ment. Philadelphia 1965, s. 14.

Nawet pobieżna lektura tekstu skłania do zadania pytania o jego gatunek lite
racki. W przypadku analizy ksiąg biblijnych lub ich fragmentów - a Księgi Estery 
w szczególności - kwestia ta jest kluczowa i decydująca dla interpretacji i wypro
wadzanych z narracji wniosków. Niejednoznaczność pod tym względem wykazu
ją liczni bibliści i inni uczeni proponujący niekiedy wykluczające się rozwiązania 
(np. kronika, opowiadanie historyczne, alegoria, nieznany mit).

Świadomość użytych przez autora środków (np. figur ironicznych) pozwala - 
przy zachowaniu odpowiedniego dystansu - analizować zwój. Helena Eilstein, mani
festując swoje krytyczne podejście do tekstu, znalazła Jedyny bodaj epizod o pew
nym walorze literackim, a to mianowicie ze względu na zawarty w nim element 
ironii”41. Autorka uważała za taki serię wypadków między pierwszą a drugą ucztą 
u królowej. Tymczasem niezależni od siebie badacze (np. Moshe David Simon i Bru
ce W. Jones42) dochodzą do wniosków, że ironia przenika całą księgę, ujawniając się 
nie tylko w grze opozycyjnymi poziomami: ziemski (profaniczny) versus boski (sa
kralny), ale być może głównie w sugestywnie, jaskrawię zarysowanych charakterach. 
Analizując elementy komiczne w Dziejach Herodota (ok. 485-ok. 425 p.n.e.), Iwona 
Wieżel podała jako przykład motywu należącego „do najpopularniejszych fabuł tra
gicznych” właśnie „nadmierny wynikający z pychy (hybriś) wzrost znaczenia i upa
dek monarchy”43. W przypadku autora zwoju, znającego ten topos, widać intencjo
nalne przesunięcie negatywnych cech (pycha i upadek) na jego najbliższego doradcę 
(Hamana), co nie zmienia faktu ironicznego przedstawienia także Achaszwerosza.

Komediowa konwencja - nieodpowiedniość, ironia w fabule oraz szczęśliwe 
zakończenie opowiadania44 - pozwala uzgodnić podobieństwo metod wykorzy

http://www.lookstein.org/articles/irony_and_theology.htm
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stanych przez bohaterów w celu osiągnięcia różnych celów. Do podstępu uciekają 
się przecież także pozytywnie kojarzone postaci. Przedstawiając kolejne elemen
ty fabuły, Efrad Gal-Ed zinterpretował je jako dwie farsy: bezwstydną i krwawą. 
Wątek rozpoczęty detronizacją królowej za niepodporządkowanie się woli władcy 
znajdzie swój finał w ośmieszających Achaszwerosza scenach jego uległości wobec 
innej królowej45. Dworskie opowiadania o intrygach, walkach o władzę i wpływy, 
w których królowa doprowadza do upadku potężnego dworzanina i królewskiego 
zausznika, znane są z tradycji literackiej kultur bliskowschodnich i znajdują swoje 
odbicie również w zwoju. Błędne rozumienie midraszu jako gatunku literackiego 
było przyczyną określenia ksiąg Judyty, Estery, Tobiasza, Hioba, Daniela i Jonasza 
mianem baśni ludowych, baśni wschodnich, które „do pewnego stopnia przypomi
nają... Bajki z tysiąca i jednej nocy”46. Owszem czytelnik, znając orientalne bajki, 
ma uzasadnione prawo do uczynienia takiego porównania, ale nie będzie to wystar
czające przy wskazaniu celu zwoju. Księga Estery nie jest bajką per se.

45 E. Gal-Ed, Księga świąt żydowskich, tłum. S. Lisiecka, Warszawa 2005, s. 187-188.
46 Z. Kosidowski, Opowieści biblijne. Warszawa 1996. s. 542-543,545. Popularna niegdyś 

publikacja (ponad dziesięć wydań) Zenona Kosidowskiego doczekała się kry tycznego opracowa
nia w pracy: S. Ormanty. Interpretacja Biblii polskich religioznawców laickich w czasach PRL. 
Poznań 2003, zwł. s. 171-204.

47 M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2003, s. 98.
48 A. Kot, Gatunek literacki Księgi Estery. Przyczynek do tematu, „Collectanea Theologica" 

R. 77. 2007, nr 3. s. 27-42.
44 Księgi pięciu megilot, tłum. Cz. Miłosz, Lublin 1984, s. 129.

Przegląd prób określenia gatunku literackiego księgi, które pojawiają się w jej 
opracowaniach egzegetycznych, uwzględnia następujące propozycje: reinterpretacja 
narracji o wyjściu z Egiptu, perska kronika dworska, powieść historyczna, opowiada
nie etiologiczne47 (legenda świąteczna), farsa, nowela diaspory, midrasz. Każdą z nich 
Anna Kot zarysowała krytycznie z odesłaniem do literatury naukowej, wskazując na 
podstawowe argumenty do takiego, a nie innego przyporządkowania formalnego48. 
Tekst zdradza również dramatyczny zamysł autora: napięcie rośnie, osiągając punkt 
kulminacyjny, by następnie w zwrocie akcji dojść do szczęśliwego zakończenia. Na 
tę cechę Księgi Estery zwrócił uwagę Czesław Miłosz, pisząc, że jest ona „w dzi
siejszym odczuciu jakby baśnią z tysiąca i jednej nocy, bardzo dramatyczną, z nagłą 
odmianą losu w chwili największego zagrożenia”49. Z zauważalnej niejednoznaczno
ści gatunkowej tekstu można wnioskować, że został on zbudowany na podstawie 
istniejących cząstkowych opowieści. Przy czym nie była to kompilacja bezkrytycz
na, ale raczej konstrukcyjna, niejako wykorzystująca w starożytnych warunkach 
nie tylko środki retoryczne, by oddziaływać na odbiorcę, ale też intertekstualność 
w doborze znanego materiału, aby go zaciekawić. Używane w poniższym tekście 
określenia „opowieść”, „opowiadanie”, „historia” stosowane są jako synonimiczne 
terminy techniczne dla oznaczenia zwartego prozatorskiego i fabularnego tekstu.

Wśród przywoływanych argumentów za określonym charakterem i przesłaniem 
zwoju trudno nie dostrzec także wielości prowokowanych przez autora skojarzeń 
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z ideami sapiencjalnymi, takimi jak kruchość egzystencji ludzkiej, zmienność wy
padków historii, ich przypadkowość, niestałość ról i pozycji społecznych, negatywne 
cechy charakteru (pycha, narcyzm, egocentryzm) i - co więcej - obsesyjne dążenie do 
krzywdy drugiego człowieka, w konsekwencj i zawsze oznaczające cierpienie innych - 
bliskich, rodziny, nawet dużych grup, a z drugiej strony ufność w dobro, nonkonfor- 
mizm, cierpliwe znoszenie krzywd w perspektywie sprawiedliwego osądu intencji 
postępowania prześladowcy. Katalog mądrościowych i dydaktycznych uwag, senten
cji i przysłów został wykorzystany i podporządkowany fabule o perskiej królowej.

Głównym celem spisania opowieści było - jak się wydaje - uzasadnienie 
święta Purim, ale autorom i redaktorom, co wynika z następstwa wątków i roz
wijanych myśli, towarzyszyła też chęć wsparcia wszystkich tych Żydów, którzy 
w różnych częściach ówczesnego świata doświadczali ucisku i prześladowań. Szata 
perskich realiów historycznych mogła ukrywać to, czego nie można było wypowie
dzieć wprost, że obecnym ciemiężycielem byli inni Hamanowie-greccy Seleukidzi, 
Ptolemeusze, Rzymianie.

Już z podanych wyżej racji wynika, że wielce pomocną lekturą w analizie Księgi 
Estery i prezentacj i jej kulturowego (w tym literackiego) kontekstu pozostają Dzieje 
Herodota50. Mimo że próby uzgodnienia chronologii i innych stricte historycznych 
epizodów mogą „wprowadzać zamęt”51, podobnie jak identyfikacja i skojarzenie 
występujących w innych tekstach postaci z bohaterami biblijnymi, ich perypetie 
i poszczególne wątki brzmią zaskakująco znajomo. Zbieżności można potraktować 
jako przypadek, ale z punktu widzenia badań kulturowych atrakcyjniejsze jest spoj
rzenie na ów tekst jako na ową tkaninę cytatów (także tych nieliteralnych) zaczerp
niętych z różnych środowisk kultury52 i tworzących nową jakość. Punktem wyjścia 
do dalszych nawiązań jest świadomość intertekstualności dzieła - intertekstualnym 
konstruktem jest zresztą cała Biblia - kwestionująca autonomię dzieła, pełną stabil
ność jego znaczeń, obiektywne istnienie i jego niezmienne wewnętrzne znaczenie53.

50 Analogicznie do Herodotowej - najprawdopodobniejszej opowieści o zwycięstwie Mas- 
sagetów nad Persami i krwawej wendecie królowej Tomyris czytać można (nie)biblijną Księgę 
Judyty. Herodot. Dzieje, ks. I, 214, tłum. S. Hammer, oprać. R. Turasiewicz, Wroclaw-War- 
szawa-Kraków 2005, s. 113.

51 J.H. Walton, V.H. Matthews. M.W. Chavalas. Komentarz historyczno-kulturowy do 
Biblii Hebrajskiej, red. nauk. wyd. poi. W. Chrostowski, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 2005, 
s. 543.

52 Por. J. Kristeva, op. cit., s. 396; R. Barthes. Teoria tekstu (1973), tłum. A. Milecki, 
[w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 2: Literatura jako pro
dukcja i ideologia. Poststrukturalizm. Badanie intertekstualne. Problemy syntezy historycznolite
rackiej, oprać. H. Markiew icz, Kraków 1992, s. 199.

53 R. Nycz, Poetyka intertekstualna. Tradycje i perspektywy, [w:] Kulturowa teoria literatu
ry. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski. R. Nycz, Kraków 2006, s. 168.

Ciekawym w perspektywie literackich, jeśli nie historycznych, źródeł inspiracji 
w konstrukcji fabuły jest przekaz z trzeciej księgi Dziejów o rządach medyjskiego 
maga Gaumaty. Człowiek ten podał się za młodszego brata Kambyzesa - Bardiję 
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(Smerdisa). Wykorzystując zręcznie utrzymywany w tajemnicy fakt, że wcześniej 
Bardija na rozkaz króla - swego starszego brata (powodem była błędna interpreta
cja snu zapowiadającego rządy uzurpatora Smerdisa54) - został zabity przez Prek- 
saspesa, mag sprawował władzę przez pewien okres (różne źródła podają pomię
dzy sześcioma a osiemnastoma miesiącami, Herodot piszę o siedmiu miesiącach). 
Sprawę odkrył jednak Otanes, wcześniej upewniwszy się co do swoich podejrzeń 
przy pomocy Fajdymii żony Kambyzesa i jednocześnie swojej córki. Tym, co miało 
potwierdzić tożsamość nowego władcy, były uszy (istotny motyw w zwyczajach pu- 
rimowego święta). Fajdymia w czasie snu kochanka miała sprawdzić, czy sypia ze 
Smerdisem - synem Cyrusa - czy też ze Smerdisem - magiem, któremu uszy kazał 
obciąć za karę Cyrus, syn Kambyzesa55. Za pośrednictwem posłańca potwierdziła 
podejrzenia ojca, który na wieść o tym przystąpił do działania. Zwołał zaufanych lu
dzi, do których dołączył przybyły właśnie do Suzy Dariusz. W trakcie tajnej narady 
i dyskusji siódemka sprzysiężonych ustaliła, że należy działać szybko, aby uprze
dzić ewentualne odkrycie spisku56. Herodot podaję, że równolegle odbywała się 
w innym miejscu narada magów, w efekcie której ustalili oni pozyskanie dla swoich 
rządów Prekaspesa - znającego prawdę, zabójcę Smerdisa i dodatkowo cieszącego 
się autorytetem wśród Persów. Prekaspes przyjął ofertę magów, zgodził się też sta
nąć na wieży przed zgromadzeniem rodaków i poświadczyć nieprawdę, że prawo
wity następca Kambyzesa, jego młodszy brat, Smerdis sprawuje rządy. Wychodząc 
przed zgromadzenie, zabójca Smerdisa zmienił zdanie (a raczej wcześniej okłamał 
magów, by mieć okazję publicznie i spektakularnie odkryć ich wielkie oszustwo), 
przedstawił rodowód Cyrusa i jego dokonania, by następnie przyznać, że pogłoski, 
którym dotychczas zaprzeczał, są prawdziwe: to on, przymuszony przez Kambyzesa, 
zabił potomka Cyrusa, a obecnie władzę dzierżą samozwańczy magowie. W ostat
nich słowach zdążył jeszcze wezwać Persów do obalenia medyjskich uzurpatorów 
i zemsty na nich, a następnie „rzucił się głową w dół z wieży”57. Tymczasem sied
miu spiskowców zmierzało po odprawionych modłach do pałacu królewskiego, by 
zrealizować powzięty plan. Odczytane pomyślnie znaki: siedem par jastrzębi ścigało 
dwie pary sępów, zachęciły siedmiu Persów do czynów. Na terenie pałacu zgod
nie z przewidywaniami zostali wpuszczeni przez strażników, lecz natrafili na opór 
eunuchów. Udało się im jednak pokonać najbliższych współpracowników uzurpa
torów, a ostatecznie zabili także dwóch magów, odcinając im głowy. Sukces zama
chu i odsłonięcie oszustwa dodało innym Persom odwagi do wystąpienia przeciwko 
wszystkim magom. Herodot zakończył wątek ważną w kontekście opowieści etio
logicznych informacją, że na pamiątkę magobójstwa Persowie obchodzą uroczyste 

54 Por. Herodot. op. cit., ks. III, 64, s. 244-245.
55 Ibidem, ks. III, 67-69, s. 245-247. O problemie kilku starożytnych wersji przebiegu buntu 

maga Gaumaty - jednej ,.z większych tajemnic w historii politycznej starożytnej Persji" - zob. 
B. Składanek. Historia Persji, t. 1: Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów, Warszawa 
2008. s. 102-108.

56 Herodot. op. cit., ks. III, 70-73, s. 247-250.
57 Ibidem, ks. III, 74-75, s. 250.
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święto58. Trzykrotne wysyłanie posłańca Otanesa do przebywającej na dworze córki, 
dwie małżonki (Fajdymia i Atossa), uzurpator (wiele przekazów niebiblijnych za
kłada, że Haman miał zamiar obalić Achaszwerosza i zająć jego miejsce), narażenie 
córki na niebezpieczeństwo śmierci, podjęcie działań odsłaniających zamiary prze
ciwników, wreszcie antagonizm etniczny między Medami i Persami są elementami 
wykorzystanymi także w konstrukcji dzieła o losach Estery na dworze w Suzie.

58 Ibidem, ks. III, 76-79, s. 251-252. Roland de Vaux widział jako „interesujący” związek 
Purim z „Masakrą Magów". Por. R. de Vaux, op. cit., s. 527; S. Szy m ik, Żydowskie święta póź
niejsze, [w:] Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1999, s. 342.

59 Herodot, op. cit., ks. III, 120, s. 271.
60 Ibidem, ks. III, 121, s. 271.

Również w trzeciej księdze swojego dzieła grecki dziejopis interesująco przed
stawił wypadki, do jakich miało dojść w mieście Sardes. Cyrus ustanowił w nim 
namiestnikiem Orojtesa, z pochodzenia Persa, który żywił szczerą, ale bezpodstaw
ną - co zostało wyraźnie podkreślone - nienawiść do Polikratesa z Samos. Źródłem 
żądzy Orojtesa, by „go [Polikratesa] dostać w swą moc i zgładzić”, było zdarzenie 
przy bramie królewskiego pałacu. Rozmowa Orojtesa z rodakiem Mitrobatesem 
przerodziła się w kłótnię, w trakcie której namiestnik miał usłyszeć, że brak mu wy
starczającej odwagi, by pokonać skutecznego powstańca z wyspy Samos, sąsiadu
jącej z częścią zarządzanych przez niego ziem. Zamiar zgładzenia Polikratesa, jak 
głosiła fama, miał uczynić zadość bolesnej zniewadze, jakiej doświadczył od zupeł
nie innej osoby Orojtes59. Można przypuszczać, że dla greckiego historyka urażona 
ambicja była na tyle nieracjonalnym powodem łańcucha kolejnych wydarzeń, że 
dociekał innych, bardziej przekonujących przyczyn. Próba zracjonalizowania nie
nawiści Orojtesa do Polikratesa opierała się na pogłosce o znieważeniu wysłannika 
- herolda - podczas jego wizyty na wyspie60.

Orojtes cierpliwie czekał tylko na odpowiedni moment, by zaszkodzić Polikrate- 
sowi. Kiedy dowiedział się o jego dalekosiężnych i ambitnych planach, by opanować 
morze pomiędzy Jonią a wyspami, wysłał do niego posłańca Lidyjczyka Myrsosa, 
syna Gygesa. Ten, wysuwając podstępne argumenty, miał przekonać tyrana Samos 
do nawiązania współpracy z jego mocodawcą. W efekcie rewizyty posła z Samos - 
Majandriosa, syna Majandriosa - Polikrates uwierzył w wielkie bogactwa, które 
posiadać miał Orojtes, oferujący mu współpracę w poszerzaniu panowania i zdo
bywaniu Hellady. W przygotowaniach do wyprawy próbowała przeszkodzić Poli- 
kratesowi jego córka. Przestrzegając ojca przed wyprawą, powoływała się na sen, 
w którym widziała wiszącego nad ziemią rodzica, kąpanego przez Zeusa i namasz
czanego przez Heliosa. Odważny ojciec nie uległ jednak przestrogom ani wieszcz
ków, ani przyjaciół, ani córki, i zapowiedział jej wręcz, że jego powrót będzie dla 
niej oznaczał długie lata życia w dziewictwie. Zaraz po przybyciu do Magnezji Po
likrates został zgładzony, co - według Herodota - było jawną niesprawiedliwością 
wobec jego dokonań i chwały, jaką się cieszył. Co więcej, na rozkaz Orojtesa ciało 
zabitego zostało przybite do krzyża i wystawione na widok publiczny. W ten sposób 
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spełniła się wizja senna córki Polikratesa i wcześniejsza przepowiednia Amazysa, 
króla Egiptu: ciało było kąpane deszczem, a następnie parowało wilgocią. Wszyst
kim rodowitym Samijczykom towarzyszącym Polikratesowi mieszkańcy Magnezji 
pozwolili bezpiecznie powrócić do domu, natomiast obcych i służbę zatrzymali jako 
swych niewolników61. Rządy Orojtesa charakteryzowały się bezprawiem: wspierał 
on rewolty Medów, odpowiadał też za morderstwa, wśród których kolejnymi ofiara
mi padli Mitrobates wraz ze swoim synem, inni „poważni mężowie wśród Persów”, 
a wreszcie konny posłaniec Dariusza62.

61 Ibidem, ks. III, 122-125, s. 272-273.
62 Ibidem, ks. III, 126, s. 273-274.
63 Ibidem, ks. III. 127-128. s. 274-275.

Zemsta za przelaną krew Polikratesa, Mitrobatesa i jego syna dosięgła Orojtesa 
z chwilą objęcia rządów przez Dariusza. Herodot zaznaczył, że nowy król chciał 
pomścić przelaną krew, zwłaszcza Mitrobatesa i jego syna. Z uwagi na własne poło
żenie i realną siłę straży przybocznej przeciwnika użył podstępu. W efekcie zręcznej 
retoryki Dariusza zgłosiło się trzydziestu chętnych, kłócących się wręcz o przywilej 
zgładzenia wroga. Zaszczytu tego dostąpił jeden z nich - Bagajos, wybrany do re
alizacji zadania w drodze losowania. Misja Bagajosa była równie pomysłowa jak 
podstęp króla. Przygotował on mianowicie wiele pism z pieczęcią władcy i, stając 
na dworze Orojtesa, podawał sekretarzowi do odczytania kolejne orędzia, spraw
dzając reakcje ślepo posłusznych usłyszanemu słowu włóczników. W ostatnim piś
mie padło polecenie: „Król Dariusz poleca Persom w Sardes zabić Orojtesa”, które 
zostało natychmiast wykonane przez strażników63. Przejęty majątek Orojtesa trafił 
do skarbca królewskiego w Suzie. Niczym nieusprawiedliwiona, popychająca do 
morderstwa zawiść (afekt zawsze irracjonalny), ukrzyżowanie, proroczy sen, dia
metralne odwrócenie sytuacji, podstęp, losowanie, posłuszeństwo promulgowanemu 
rozkazowi oznaczonemu pieczęcią królewską i w tym kontekście postać Bagajosa są 
elementami zbieżnymi z opowieścią o Żydach w Persji.

Kolejną historię Herodota łączy z poprzednią postać Krotończyka Demokedesa, 
który wraz z Polikratesem przybył do Jonii i został uwięziony w Magnezji. Zanim 
to jednak nastąpiło, Demokedes zyskał sobie sławę znakomitego lekarza. Z rodzin
nego Krotonu, uciekając od porywczego ojca, udał się na Eginę. Tam wynajmowany 
przez Eginetów, a następnie przez Ateńczyków trafił wreszcie na Samos. Po sied
miu nieprzespanych z bólu nocach Dariusz dowiedział się o jego lekarskich umie
jętnościach. Pytany przez króla Demokedes nie ujawnił swoich zdolności w obawie 
przed wywózką i utratą ojczyzny. Jednak na zmianę jego postawy wpłynęła groźba 
tortur. Podjął się leczenia zwichniętej nogi perskiego króla i osiągnął pożądany sku
tek, czym zdobył sobie wdzięczność pacjenta i całego dworu (eunuchów, niewolnic 
w haremie). Herodot zaznaczył, że efekt kuracji był spektakularny, ponieważ pacjent 
już wcześniej pogodził się ze swoim kalectwem. Poza ofiarowanym złotem Demo
kedes otrzymał w Suzie także dom i dworskie przywileje. Spełniano wszystkie jego 
prośby, poza jedną - zakazano mu powrotu do ojczyzny. Prawość i wpływy medyka 
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potwierdzały jego osiągnięcia: uratowanie przed ukrzyżowaniem egipskich lekarzy, 
którym nie udało się wyleczyć nogi króla, oraz ocalenie wieszczka z Elidy, niegdyś 
również towarzysza Polikratesa64.

64 Ibidem, ks. III, 129-132, s. 275-277.
65 Ibidem, ks. III, 133-138. s. 277-280.

Przygotowany przez Demokedesa podstęp potwierdza szczerość jego emocjo
nalnych więzi z ojczyzną, do której za wszelką cenę, odrzucając dworskie życie, 
pragnął wrócić. Aby spełnić to jedno życzenie, wykorzystał okoliczności, dzięki któ
rym znalazł się na dworze, i możliwości, jakie dawała mu pozycja nadwornego me
dyka. Kiedy zachorowała Atossa, żona Dariusza, Demokedes postawił jako warunek 
podjęcia się leczenia zobowiązanie się królowej pod przysięgą do wyświadczenia 
mu przysługi po wyzdrowieniu. Nadmienił, że to, o co ją poprosi, nie przysporzy 
jej wstydu. Atossa jako osoba najbliższa królowi, pouczona i przygotowana przez 
Demokedesa, miała wpłynąć na Dariusza, by ten zmienił plany wojenne i podjął 
przygotowania do wojny z Grekami, a nie Scytami. Kiedy cel został osiągnięty król, 
zgodnie ze zwyczajem, wyprawił grupę piętnastu zwiadowców na czele ze swym 
medykiem w roli przewodnika. Rozmowa Dariusza z Demokedesem przed wypra
wą stanowi przykład starcia dwóch mądrych, ale też sprytnych graczy, próbujących 
przewidzieć następny krok przeciwnika. Dary króla miały odwieść Demokedesa od 
prób ucieczki, ten z kolei odmową przyjęcia wszystkich oferowanych dóbr uśpił 
czujność darczyńcy. Misternie przygotowany plan powiódł się i medykowi udało 
się zbiec do rodzinnego Krotonu, gdzie ożenił się z córką atlety Milona. Związek 
ten miał potwierdzić wśród Persów autorytet Demokedesa i zapewnić mu wśród ro
daków pozycję i sławę. Nieudana wyprawa zwiadowców, którzy nie bez perypetii 
wrócili do Azji, nie przeszkodziła jednak planom wojennym Dariusza. Jego wojska 
jako pierwsze miasto zajęły Samos65.

Herodot jako przyczynę wyboru ataku na Samos przedstawił opowieść ilustru
jącą nieprzewidywalną zmienność losu i kondycji człowieka. Bohaterem tej części 
Dziejów stał się Syloson, wygnany do Egiptu brat Polikratesa. W Memfis przechadzał 
się on po rynku w purpurowym płaszczu, na który zwrócił uwagę pewien włócz- 
nik, uczestnik wyprawy Kambyzesa na Egipt. Syloson odrzucił ofertę sprzedaży 
swego okrycia i podarował go Persowi, którym okazał się Dariusz. Dowiedziawszy 
się o tym, że spotkany kiedyś włócznik objął rządy, Syloson udał się do Suzy i przy 
wejściu do pałacu przedstawił się jako dobroczyńca władcy. Zdumiony król polecił 
wprowadzić Greka, aby mógł poznać motywy jego dziwnego zachowania. Przywo
łane memfickie zdarzenie było momentem rozpoznania faktycznego dobroczyńcy. 
Teraz król chciał okazać swą wspaniałomyślność i hojność w postaci złota i srebra, 
jednak te dary nie zadowoliły Sylosona. Poprosił on Dariusza o usunięcie z tronu 
uzurpatora Majandriosa, będącego niegdyś sługą, który pod nieobecność Polikratesa 
miał sprawować tylko rządy opiekuńcze, a utrzymał się przy władzy jedynie dzięki 
podstępnym metodom działania. Perska misja początkowo przebiegała bez zakłóceń, 
ale kierowany zawiścią Majandrios w intrygancki sposób (oddając rządy niezrówno
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ważonemu psychicznie Charileosowi) doprowadził do pogromu Persów. Wódz zdzie
siątkowanych - Otanes, mimo królewskiego zalecenia, by „wyspę oddał Sylosonowi 
nienaruszoną”, broniąc się, wydał rozkaz zabijania Samijczyków niezależnie od płci 
czy wieku. Herodot zaznaczył, że wyludniona wyspa ponownie została zasiedlona 
właśnie za sprawą Otanesa, który wysłał na nią Greków z podległych mu satrapii. 
Symptomatycznym elementem tego wątku opowieści wydaje się sen wodza i choro
ba Jego części rodnych”66. Ukrywana tożsamość, a później jej ujawnienie, zdobycie 
pozycji na obcym dworze, przysługa wyświadczona władcy, wpływ na decyzję króla 
poprzez działanie królowej, zmiana ról i pozycji z niewolnika na człowieka poważa
nego przez obcych i pobratymców, a także niezależnie od miejsca przebywania do
wód przenikliwości i mądrości, wreszcie pogromy Persów i Samijczyków to kolejne 
epizody, które hagiograf uczynił istotnymi elementami swojego dzieła.

66 Ibidem, ks. III, 139-149. s. 280-285.
67 Ibidem, ks. III. 150. s. 285.
6,1 Ibidem, ks. III. 152-160. s. 285-290.

Dalej Herodot przedstawił także dość dramatyczny sposób przygotowań Babi- 
lończyków do spodziewanego ataku Persów. Ofiarami babilońskiego ludobójstwa 
padły kobiety. Każdy z mężczyzn wybrał spośród swoich żon i niewolnic tylko jed
ną - poza matką - i uczynił ją odpowiedzialną za zapasy w czasie oblężenia. Pozo
stałe kobiety zostały uduszone67. W opisie oblężenia następnym znaczącym szcze
gółem jest przepowiednia, tak kuriozalna w przeświadczeniu jej autora, że miała 
stanowić synonim czegoś w sposób oczywisty niemożliwego do ziszczenia: „nasze 
miasto [Babilon] wtedy dopiero zajmiecie, gdy mulice porodzą młode”. Rzecz nie
możliwa jednak się wydarzyła, bowiem mulica Babilończyka Zopyrosa porodziła. 
Spełnienie przepowiedni stało się dla Zopyrosa impulsem do podjęcia działań, aby 
oblegane miasto poddać Dariuszowi. Plan i zdobycie przez Persów Babilonu przy 
pomocy Zopyrosa przenikają, znane także z biblijnej opowieści, motywy: fałszy
wego oskarżenia (Persów o okaleczenie Babilończyka), zemsty (za owo okalecze
nie), podstępnego działania (zmowy tegoż z Persami), w którego wyniku doszło 
do faktycznego wywyższenia (przejęcia dowództwa nad wojskami babilońskimi), 
rozpoznania zdrady, losu elity wśród zwyciężonych (zostali wbici na pal), zasługi 
i wdzięczności króla (Zopyros otrzymał zarząd nad miastem)68.

Przytoczone fragmenty Dziejów Herodota z charakterystycznymi wątkami 
i ideami korespondują z przesłaniem biblijnej opowieści i jej szczegółowymi ele
mentami: dworskimi intrygami eunuchów Achaszwerosza, trudną do zrozumienia 
ambicjonalną zawiścią Hamana, jego planami zgładzenia Żydów, wstawiennictwem 
królowej ukrywającej swą tożsamość, zakulisowymi działaniami mądrego Morde- 
chaja, niezasłużonym, a jednocześnie sprawiedliwym wywyższeniem poddanego, 
losowaniem, wreszcie zaskakującym zwrotem akcji. Elementy narracji Herodota 
brzmią zaskakująco podobnie do tych, które Znajdziemy w biblijnej księdze: butny 
bohater (Orojtes), pozór (osiem skrzyń kamieni ze złotem na wierzchu), podstęp 
(Orojtesa, Dariusza, Bagajosa), śmierć konkretnych osób i całych grup (Polikratesa, 
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Kranaspesa, Mitrobatesa, Samijczyków, Babilonek), opis śmierci (wymyślne tortu
ry, ukrzyżowanie, wystawienie na widok publiczny), ważny dla narracji kontekst 
etniczny (Samijczycy, Persowie, Medowie, Frygowie, Lidyjczycy, Egipcjanie, Ba- 
bilończycy), działanie w imieniu władcy lub uzurpacyjne rządy (Orojtes, Bagajos), 
zemsta (Orojtes, Dariusz, Zopyros), rola posłańców (zabity posłaniec Dariusza, Ba
gajos) i pism (orędzia z pieczęcią władcy), z których rozkazy wykonywano natych
miast i z respektem. Na szczególną uwagę zasługują sposób wyboru - przez losowa
nie - Bagajosa; ukrywanie przez Demokedesa z Krotonu swojej tożsamości medyka 
przed królem, a następnie jej odkrycie, epizody z jego życia69, kondycja emigranta, 
motyw ocalenia egipskich lekarzy przed ukrzyżowaniem. Demokedes przypomina 
Mordechaja, także wtedy, kiedy za sprawą instrukcji danych Atossie (w zwoju jej 
odpowiedniczce Hadassie) wpływa na decyzję króla.

69 Dzieje Demokedesa zawierają wiele innych podobieństw strukturalnych do opowieści 
o postaciach biblijnych (Józefie, Danielu), np. nadzwyczajnie uzdolniony więzień dzięki swym 
umiejętnościom osiąga wysoką pozycję na dworze, ukrywanie tożsamości i moment rozpoznania.

70 Por. Dn 6.2 - tu mowa o stu dwudziestu satrapach.
71 Królewski zakaz przymuszania kogokolwiek do picia większej ilości wina koresponduje 

z odwróconym purimowym nakazem picia ad lo jada, o którym będzie nieco dalej w tej książce 
(s. 249-250).

Więcej podobieństw, paraleli, wątków oraz motywów dostrzec można, przy
pominając zasadniczą fabułę analizowanej Księgi Estery i jej kluczowe elementy 
w „podstawowej”, krótszej wersji hebrajskiej. Na całość dzieła składają się dwie 
części. Pierwsza skupia się wokół perskiej królowej Waszti, przedstawionej jako 
żona wielkiego króla Achaszwerosza, władającego państwem rozciągającym się od 
Indii do Kusz, czyli Etiopii70. Narrator umiejscawia swoją opowieść w stolicy kró
lestwa - na zamku w Suzie - w trzecim roku panowania króla. Trwająca sto osiem
dziesiąt dni, bardzo długo nawet jak na dawne czasy, uczta była okazją do okazania 
bogactwa i potęgi imperatora wobec elity państwa. Autor enumeratywnie wymienia 
jej uczestników - książąt, sług, dowódców armii Persji i Medii, dostojników i książąt 
podległych terytoriów - by następnie wspomnieć o drugiej biesiadzie, wydanej tym 
razem na dziedzińcu pałacu dla wszystkich poddanych. Ta druga, trwająca siedem 
dni uroczystość została przedstawiona za pomocą precyzyjnego opisu okoliczności 
tego wydarzenia, uczestniczących w nim dostojnych i mniej znaczących gości, któ
rych otaczały zasłony i którym oddano do dyspozycji luksusowe łoża. Opis zawiera 
także wzmianki o podawanym trunku - królewskim winie. Było go pod dostatkiem, 
ale nikogo nie przymuszano do jego picia. Podczaszy mieli realizować wyraźny na
kaz króla, by każdy pił tyle, ile sobie życzył71. W tym samym czasie równoległej 
uczcie kobiet, która odbywała się w pałacu, przewodniczyła królowa Waszti. Siódmy 
dzień dobrej zabawy został zakłócony odmową, jaką usłyszało siedmiu eunuchów 
królowa nie zgodziła się wystąpić w diademie i pokazać swojej urody ludowi i ksią
żętom. Znawcy prawa doradzili rozgniewanemu nieposłuszeństwem żony monar
sze, aby wydał dekret odsuwający Waszti z dworu, w konsekwencji którego miała 
już nigdy nie stanąć przed obliczem Achaszwerosza. Wypowiadający się w imieniu 
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doradców72 Memuchan nadał temu aktowi nieposłuszeństwa znaczenie symboliczne 
(pohańbienie powagi i majestatu panującego) i wzorcze dla innych kobiet (mogące 
doprowadzić do społecznych buntów emancypacyjnych). Dość osobliwy wywód re
toryczny (podobnie jak spodziewane skutki wydania obwieszczenia) przekonał kró
la, czego efektem było pismo wzywające:

72 Kontekst sugeruje, że siedmiu znających prawo stanowiło grono królewskich sędziów, 
którzy piastowali swój urząd, zgodnie z przekazem Herodota, „aż do śmierci albo do chwili, gdy 
się im dowiedzie niesprawiedliwości". Herodot, op. cit., ks. III, 31. s. 227.
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aby był każdy mąż rządzącym w domu swoim i mówił według języka ludu swego 
(Est l,22b).

Już w tym miejscu warto zauważyć kilka prawidłowości, wprowadzonych in
tencjonalnie przez narratora. Podane zostały trzy informacje o: siedmiu dniach uczty 
dla ludu, siedmiu eunuchach posłanych przez Achaszwerosza do Waszti, siedmiu 
doradcach, ministrach Persji i Medii, którzy suponowali sposób ukarania krnąbrnej 
królowej. Ciekawe - także ze współczesnej perspektywy - wydaje się podkreśle
nie językowego zróżnicowania ludów zamieszkujących prowincje perskie. Aż trzy
krotnie zaakcentowano ten lingwistyczny aspekt sformułowaniami: rtsnęs („według 
pisma jej [prowincji]” - Est 1,22), irrobs („według języka jego [ludu]” - Est 1,22), 
ias po1?? („według języka ludu swego” - Est 1,22). Niepodobna też nie odczuć ironii 
wynikającej z kilku przewrotności. Oto potężny król obawia się nagłego przewrotu 
w mocarstwaie („i dzisiaj [jeszcze] oto” - Est 1,18), którego dokonać mogą naśla
dujące jego małżonkę księżniczki Persji i Medii. Emocjom i urażonej męskiej dumie 
znawca prawa nadaje znamiona dotkliwego, kosmicznego wręcz - „przeciw wszyst
kim książętom i przeciw wszystkim ludom, które [mieszkają] we wszystkich pro
wincjach króla Achaszwerosza”, Est 1,16)- ciosu. Groteskowa wydaje się też zasa
da - miano ją wpisać do praw Persji i Medii - regulująca relację między dwojgiem 
małżonków (o zakazie zbliżania się Waszti do Achaszwerosza). Powyższe szczegóły 
niezbyt pochlebnie świadczą o umysłowości samego króla, wodzonego dość niemą
drymi poradami nie tylko zresztą przez Memuchana. Wielki władca łatwo i bezkry
tycznie przystaje na propozycje formułowane przez kierujących się swoimi partyku
larnymi interesami doradców. Co więcej, z kolejnych wersetów można wnioskować, 
że ten potężny, ale impulsywny król stał się zakładnikiem własnych postanowień. 
Wysłane do prowincji pisma i ogłoszona decyzja w sprawie Waszti miały być bo
wiem nieodwołalne (ni3J?’_ xb). Łącznik między opowiadaniem o nieposłusznej kró
lowej a historią Estery stanowi element porady Memuchana:

mac riaian ^ban ]rr nniaboi

a królewską godność jej [Waszti] niech da król przyjaciółce jej. lepszej od niej 
(Est 1,19b).



Ambiwalentny tekst (nie)biblijny 31

Drugi rozdział i jednocześnie drugą część dzieła rozpoczynają kolejne porady, 
tym razem formuowane przez sługi, sugerujące sposób przeprowadzenia wyboru 
następczyni Waszti. Piąty werset rozpoczyna główny, żydowski wątek opowieści. 
Narrator przedstawia dwoje bohaterów: Mordechaja, syna Jaira, syna Szimejego, 
syna Kiszą, z rodu Beniamina, potomka przesiedleńców towarzyszy Jechoniasza, 
króla Judy oraz Hadassę, córkę Abichajla, sierotę wychowywaną przez stryja. Trzy
krotnie powtórzona informacja o statusie sieroty podkreśla relację między Morde- 
chajem a Hadassą (wuj- przybrana córka, Est 2,7.15.20)73. Piękną podopieczną 
Mordechaja zabrano do haremu, którego nadzorca, Hegaj, poradził jej, o co ma 
prosić króla. Istotnym zabiegiem odpowiadającym idei zmiany, przemiany, nie
jednoznaczności oraz niestałości było zastosowanie znanej figury biblijnej - dwa 
znaczące imiona bohaterki: -ifiok n-h no-in (Est 2,7) - w tym przypadku perski od
powiednik hebrajskiego Hadassa oznacza „ukryta”. Ukrycie pochodzenia i jego 
wyjawienie we właściwym momencie - odsłonięcie swojej lub czyjejś prawdzi
wej tożsamości - stanowi egzemplifikację bliskowschodniego rozumienia imie
nia. Jego poznanie lub nadanie go komuś zawiązuje szczególny typ relacji74. Za
wsze zaś określa istotę, przeznaczenie i misję noszącego je człowieka (por. Iz 9,5) 
i/lub bóstwa75. Każda zmiana imienia w tradycji biblijnej, ale także w zwyczajach 
nawiązujących do niej kultur i grup, oznacza esencjalną zmianę, czy raczej prze
mianę osoby: Abrama w Abrahama (Rdz 17,5), Saraj w Sarę (Rdz 17,15), Jakuba 
w Izraela (Rdz 32,29), Józefa w Safnat Paneacha (Rdz 41,45), Eliakima w Jojakima 
(2 Kri 23,34) - by odwołać się tylko do źródeł Tanachu. Estera zgodnie z naka
zem wuja nie wyjawiła swojego pochodzenia, na co autor zwraca dwukrotnie uwagę 
(Est 2,10.20), za każdym razem interpretując ten fakt jako okazanie posłuszeństwa 
opiekunowi. Wzywana po imieniu przed oblicze Achaszwerosza zyskała jego przy
chylność, co zostało przypieczętowane nałożeniem na jej głowę królewskiej korony. 
Wyniesienie podopiecznej Mordechaja do tak wysokiej godności narrator reasumuje 
stwierdzeniem: noi nnn nzrbiri - „i uczynił królową ją zamiast Waszti” (Est 2,17). 
Kiedy zgodnie ze swym zwyczajem, a można przypuszczać, że także z wykonywaną 
pracą, Mordechaj siedział w bramie królewskiej, usłyszał rozmowę dwóch eunu
chów, Bigtana i Teresza, spiskujących przeciwko Achaszweroszowi. Nie bez zna
czenia pozostaje sformułowanie celu knowań dworzan: srronK -¡Si? i; nSab - „aby 

73 Przykład prawdopodobnej prawdziwej adopcji próbował dostrzec w tej relacji Martin Go- 
odman, choć wskazywał na kontrargument tkwiący w samym tekście - podkreślanie ojcostwa 
Abichaila (por. Est 9,29). M. Goodman, Rzym i Jerozolima. Zderzenie antycznych cywilizacji. 
tłum. O. Zienkiewicz, Warszawa 2007, s. 177.

74 Zob. A. Bartoszek, Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie. „Communio" 
R. 14, 1994, nr 1 (79). s. 15-24.

75 Dla tradycji żydowskich i chrześcijańskich szczególnym miejscem pozostaje fragment 
teofanii imieniaJHWH, będący udziałem Mojżesza(Wj 3, 14-15). Schemat nadania nowej nazwy 
dotyczy także miejsc, czego przykładami mogą być: Luz - Betel (Rdz 28.19), Jebus - Miasto Da
wida - Jerozolima - miasto sprawiedliwości, gród wiemy (Iz 1,26; por. Za 8.3) - Miasto JHWH, 
Syjon Świętego Izraela (lz 60,14; por. Iz 62.2; Ez 48,31-35).
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podnieść rękę na króla Achaszwerosza” (Est 2,2lb). Przenikliwość, mądrość, ale 
i lojalność wobec władcy wpłynęły na decyzję Mordechaja, by ostrzec króla przed 
niebezpieczeństwem, co uczynił nie osobiście, lecz za pośrednictwem nowej królo
wej. Efekt wydaje się błyskawiczny; doniesienie zbadano, winę udowodniono, wy
rok wykonano. Eunuchowie zostali powieszeni, a zdarzenie na polecenie i w obec
ności króla zostało zapisane w pamiątkowej księdze kronik76.

76 J.S. Synowiec, op. cit., s. 274-280.
77 Niekiedy słowa - traktowanego raczej jako przydomek - nie wiąże się z amalekickim 

pochodzeniem Hamana. Por. F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, red. nauk. wyd. poi. 
W. Chrostowski, tłum. D. Irm ińska, uzup. tłum. J. Kruczyńska, Warszawa 2008, s. 16.

78 Por. A. Sagi, The Punishment of Antałek in Jewish Tradition. Coping with the Moral Pro
blem, „The Harvard Theological Review" Vol. 87, 1994, No. 3, s. 328 przyp. 17; por. A. Hanu- 
lewicz, op. cit., s. 47-49.

79 Por. C.M. Paczkowski, Amalek i Amalekici w źródłach biblijnych, judaistycznych i pa
trystycznych, „Quaestiones Selectae" R. 16, 2009, nr 23, s. 85-113.

811 Nieposłuszeństwo Saula w'pisuje się w antykrólewską, antysaulowską retorykę redaktorów 
tekstu, którzy stawiali sobie za cel udowodnić powody odrzucenia przez JHWH pierwszego króla 
Izraela. Por. M. Liverani, Л7е tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela, tłum. J. Puchalski, 
red. nauk. Ł. Niesiołowski-Spanó. Warszawa 2010, s. 107,324. W perspektywie całej narracji 

Kolejne dane liczbowe przywołane przez autora to siedem dziewcząt towarzy
szących Esterze w haremie w czynnościach kosmetycznych przed spotkaniem z kró
lem. Dwanaście miesięcy zajmował okres przygotowań przed spotkaniem twarzą 
w twarz z władcą. Czas ten podzielono na sześć miesięcy przeznaczonych na na
maszczenia olejkiem z mirry i kolejnych sześć na pachnidła i balsamy. W drugim 
rozdziale trzech mężczyzn wyznaczono na opiekunów Estery - byli to: Mordechaj 
(Est 2,7.15.20), Hagaj (Est 2,8.15) i Szaaszgaz (Est 2,14) - z widoczną ilościową 
prawidłowością powtórzeń trzy - dwa - jeden. Pierwsze intymne spotkanie Estery 
z Achaszweroszem nastąpiło w dziesiątym miesiącu (tewet) i siódmym roku pano
wania króla.

Z początkiem trzeciego rozdziału wprowadzony został do narracji (dość nie
oczekiwanie - w LXX imię to pojawia się wśród siedmiu eunuchów Est 1,10) Ha
man w momencie swego życiowego sukcesu, spektakularnego awansu. Wskazanie 
dokładnej genealogii, w analogiczny sposób jak w przypadku Mordechaja, stawia 
tych antagonistów w dwóch narożnikach przed decydującym starciem. Haman, 
przedstawiony jako syn Hammedaty (perskie „darowany przez Księżyc”) Agagity77, 
należał do ludu, którego członkowie, według fundamentalnej opowieści o wyjściu 
Hebrajczyków z Egiptu i wejściu do Kanaanu, mieli przeszkadzać w realizacji pla
nu JHWH, przez co urośli do symbolu wrogów Izraelitów i JHWH, skazanych na 
ostateczną klęskę78 (por. Lb 24,20). Kluczowy fragment wiążący lud Amalekitów ze 
wspominanym w zwoju Agagiem i Hamanem79 stanowi perykopa z Pierwszej Księ
gi Samuela (1 Sm 15) o potyczce króla Saula z Amalekitami i niewypełnieniu przez 
niego polecenia JHWH, ogłoszonego przez proroka Samuela, by objąć wszystkich 
przegranych klątwą80. Całkowita klęska, na jaką mieli zostać wydani Amalekici na 
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czele ze swym przywódcą, stanowiła karę i realizowała dziejową sprawiedliwość. Ci 
potomkowie Ezawa (Rdz 36,12.16) zaatakowali kolumnę potomków Izraela w Re- 
fidim (Wj 17,8-16), ale podobnie jak w innych przypadkach (Jozue, Saul, Dawid) 
ponieśli klęskę. Autorzy biblijni kończą opowieść o Amalekitach obrazem ich rozbi
cia przez potomków Symeona (por. 1 Km 4,43-44). Los Hamana jako członka ludu 
Amalekitów zapowiedziany w wyroczni przez Balaama i rozpoczęcie jego wątku 
w Zwoju Estery od wyniesienia ponad wszystkich dostojników stanowi wyraźną 
aluzję do fragmentu:

-tak ’7» innnKl pbny c'i3 rrwn

Pierwszy m [z] narodów [jest] Amalek, lecz końcem jego [jest na] zawsze zagłada 
(Lb 24.20).

Tuż po najwyższym awansie Haman oczekiwał oznak czci, o czym doskonale 
wiedzieli słudzy, klękający i kłaniający się pysznemu i próżnemu dostojnikowi. Po
dobnie jak w przypadku dobrej zabawy na uczcie Achaszwerosza wystarczyła jedna 
osoba, by czar iluzji prysnął. Nie można bowiem nawet królewskim rozporządze
niem zadekretować szacunku, o czym wiedział Mordechaj - żydowski nonkonfor
mista- a czego nie chcieli dopuścić do świadomości zastraszeni oportuniści z bra
my królewskiej, którzy przestrzegali Żyda przed trzymaniem się własnych norm 
i zasad moralnych. Ponieważ przestrogi nie działały na niezłomnego, w celu przy
wrócenia należytego porządku „przyjaciele” z bramy posłużyli się donosem. Pysz
nemu Hamanowi nie wystarczyło usunięcie upartego przeciwnika, kara miała mieć 
charakter pełny, totalny, zbiorowy i - odpowiednio do próżności jej wykonawcy 
- spektakularny. Warto zauważyć, że powodem złego samopoczucia dostojnika był 
fakt, że Mordechaj „nie klękał i nie kłaniał mu się” (Est 3,2.5), a motywami, którymi 
kierował się Haman przy przygotowaniu planu zgładzenia wszystkich Żydów były 
przepełniające go wściekłość, gniew i zawiść. Wybór daty wprowadzenia w życie 
morderczego zamiaru dokonał się przy okazji rytuału rzucania losów. Ceremonial- 
ność w postępowaniu Hamana i przygotowywaniu złego losu potwierdza ironiczne 
nastawienie autora tekstu do tej postaci i jej zamiarów.

Autor umiejscawia scenę rzucania losów (Sniin sin tis - „pur to (jest) los” 
Est 3,7) przed Hamanem w pierwszym miesiącu, czyli nisan, dwunastego roku pa
nowania Achaszwerosza. Wspomniana praktyka przepowiedni, zapowiedzi losów 
na kolejne miesiące i dni, odpowiada wyobrażeniom o panowaniu nad rzeczywisto

biblijnej - opatrznościowych wyroków JHWH - nieposłuszeństwo Saula, wprawdzie częściowo 
naprawione przez proroka zgładzeniem samego Agaga. jawi się jako swego rodzaju praprzyczy na 
zagrożenia ze strony Hamana. Zestawienie Amalekici - Haman mogło być interpretowane w du
chu pouczenia o konsekwencjach (czasem ujawniających się w kolejnych pokoleniach) nieokazy- 
wania całkowitego posłuszeństwa JHWH. W wymiarze etycznym należy jednak bardzo ostrożnie 
podchodzić do takiego sposobu argumentacji ani nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków, 
które usprawiedliwiałyby bezsensowne zło, jakie zamierzał wyrządzić chory (także w znaczeniu 
nieopanowania, braku kontroli nad swoimi afektami) z nienawiści Haman.
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ścią bogów w Enuma eliff Bogowie mają władzę i panują nad światem, trzymając 
tabliczki z losami81 82.

81 Enuma eliś czyli Opowieść babilońska o powstaniu świata, oprać. J. Bromski, W kręgu 
Enuma eliś, wybór tekstów B. Bednarek, Wrocław 1998, 111, 130; VI, 82; Por. W.W. Hallo. 
The First Purim. „Biblical Archeologist" Vol. 46, 1983, No. 1, s. 19-26. Szczegółowa analiza po
równawcza tych dwóch tekstów zob. A. Silverstein, The Book of Esther and the Enuma Elish, 
„ Bulletin of the School of Oriental and African Studies. University of London" Vol. 69,2006, No. 
2, s. 209-223.

82 Enuma eliś..., 1, 137; III, 47.105; IV, 121-122; VI. 93. O praktykach magicznych nawią
zujących do archetypicznych ry tuałów zob. Ł. Tobola, Magia w Starym Testamencie, [w:] Stary 
Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2009, s. 442-443.

85 „A ja dziełem ust swych, jak wy (dotąd), wyznaczać będę losy - i nie będzie zmienione 
nic, cokolwiek ja postanowię, nie będzie odwrócony ani uchy lony rozkaz moich ust", Enuma 
eliś..., 11, 138-140 (por. ibidem, 111, 48). Warunkiem wystąpienia Marduka przeciwko Tiamat 
i jego zwycięstwa w kosmicznym starciu było wystąpienie do pozostałych bogów z żądaniem: 
„zwołacie zgromadzenie, i odwrócicie bieg mego przeznaczenia [...] Jak wy (przedtem), tak ja 
(teraz) losy wyznaczać będę. Nie będzie zmienione nic, cokolwiek ja uczynię, nie będzie cofnięte, 
nie będzie osłabione słowo ust moich", Enuma eliś..., III, 60-64 (por. ibidem, III, 118-122).

84 Zob. RJ. Littman, The Religious Policy of Xerxes and the Book of Esther, ..The Jewish 
Quarterly Review" Vol. 65. 1975. No. 3, s. 152-155.

Zaznaczenie, że dopiero po „wylosowaniu” dwunastego miesiąca [adar] na re
alizację planu zgładzenia wszystkich Żydów (c-ptriT^STiR) Haman przekonał króla 
do tego pomysłu, wskazuje na pierwszoplanową rolę dostojnika i jego odpowie
dzialność za planowane przedsięwzięcie. Kolejny raz Achaszwerosz nie decyduje 
arbitralnie o wydarzeniach w swoim królestwie, a jedynie przyjmuje wcześniej wy
myślone koncepcje i scenariusze osób ze swego otoczenia. Działanie prześladowcy 
Żydów - jeśli wziąć pod uwagę kontekst kulturowy i mityczny83 - nosi znamiona 
nie tylko pretendowania do roli dysponującego losem poddanych, ale wręcz uzurpo
wania sobie prawa do boskiego decydowania o przyszłości, życiu i śmierci. W tym 
przypadku dekret ma sankcjonować partykularny interes jednego z dworzan, choć 
znów przedstawiony w nieproporcjonalnej skali. Wywód Hamana rnusiał być i - 
o dziwo - był przekonujący, skoro król zaakceptował pomysł i zlecił wydanie od
powiedniego dokumentu, mimo jego widocznej nielogiczności. Mowa najwyższego 
dostojnika wygłoszona z zachowaniem wszelkich pozorów obiektywizmu zawierała 
cztery niekonsekwencje. Żydzi jako lud - obiekt planowanej zagłady - pozostają 
w rozproszeniu i rozdzieleniu między innymi ludami we wszystkich prowincjach 
królestwa - dlaczego zatem mają być zgładzeni, skoro w rozproszeniu, według zna
nej praktyki pacyfikacji i zapobiegania buntom w państwie, nie są zdolni do wy
stąpienia przeciwko władcy? Ich prawa są inne niż prawa wszystkich pozostałych 
ludów. W świetle ugruntowanej - nawet w kulturowych schematach i obrazach - 
perskiej polityki tolerancji (zgody Cyrusa na kult JHWH i fundacji świątyni przez 
poprzednika Achaszwerosza - Kserksesa84) argument ten wydaje się co najmniej 
dziwny. Zarzut nieprzestrzegania królewskich nakazów przez Żydów jest genera- 
lizacją zachowania jednego ich przedstawiciela. Haman nie przywołał konkretne
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go przykładu, bowiem sprawa dotyczyła jedynie Mordechaja, który nie stosował 
się do nakazu oddawania czci temu wysokiemu urzędnikowi. Absurdalny pozostaje 
czwarty argument, powodem wyniszczenia Żydów w całym królestwie miało być to, 
że król nie miał żadnej z nich korzyści. Taki „zarzut” można było wysunąć wobec 
każdej innej grupy etnicznej. Jakie zyski miałby czerpać król ze znoszenia swoich 
poddanych, Haman nie werbalizuje, w zamian sugeruje natomiast realny dochód, 
jeśli Achaszwerosz przystanie na jego propozycję. Propozycja wpłaty dziesięciu ty
sięcy talentów (kikkar), czyli około 322 000 (lub 342 720) kilogramów85 srebra, do 
królewskiego skarbca tytułem wynagrodzenia dla wykonawców zadania stawia pro
blem na poziomie wiązanej transakcji handlowej.

85 Jeżeli przyjąć miarę tzw. ciężkiego talentu, ilość srebra należy podwoić.
86 W niektórych tłumaczeniach sformułowanie nipę1? w; przełożone zostało jako „zasiedli 

do uczty (biesiady)”, por. Księga Estery (Pecaric),s. 38; Księga Estery (Miłosz), s. 142; Ester, 
[w:] Księgi pięciu megilot (Cy Ikow). s. 205.

Reakcja króla kolejny raz wydaje się osobliwa. Nie tylko przystaje on na przed
stawiony mu plan wyniszczenia Żydów, ale przekazuje Hamanowi pierścień - sym
bol piastowanych godności i przywilejów, zwraca oferowane pieniądze oraz oddaje 
w jego ręce lud. Wypowiedziana przez króla formuła угуз 3ia? - „według (tego 
co) dobre w oczach twoich” (Est 3,11) - oraz kolejne stwierdzenie narratora: ]nn 
ms-пшк-Ьзэ aren - „i napisano wszystko co rozkazał Haman” (Est 3,12)- potwierdza
ją wcześniejsze gesty przekazania urzędnikowi kompetencji władcy. Rozkazy wyda
ne przez Hamana w imieniu Achaszwerosza i opieczętowane jego sygnetem, a doty
czące żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci zostały streszczone w sformułowaniu:

С'й1 ~и пзк'эт тег?1?
"ПК SnrrKin ТггГЕЧИ ВПП1? ПЕВ ПЗпЬ’ДЗ ППК Ei’2

aby wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów od chłopca i do starca, dzieci 
i kobiety w dniu jednym [...] trzynastego miesiąca dwunastego, to [jest] miesiąc Adar 
(Est 3,13).

Konkluzja perykopy stanowi komentarz do wypadków: król i Haman zasiedli 
do picia86, a ludność miasta Suzy po usłyszeniu dekretu popadła w rozterkę (por. 
Est 3,15).

Kolejna scena dramatu zorientowana została na działania żydowskich boha
terów - Mordechaja oraz Estery. Ten pierwszy na wieść o planowanej rzezi swo
jego narodu wykonał wszystkie symboliczne gesty oznaczające żałobę: rozdarł 
szaty, ubrał wór, posypał głowę popiołem i na środku miasta „krzyczał krzykiem 
wielkim głośnym” (podobnie zachowali się inni Żydzi w prowincjach). Atmosferę 
powszechnego wśród Żydów przerażenia wzmacnia nagromadzenie sformułowań: 
nsoni "531 cisi ctw"1? bi-u Ьзк - „żałoba wielka dla Żydów i post i płacz i opłaki
wanie” (Est 4,3). O niecodziennym zachowaniu wuja, stanowiącym pars pro toto 
całego ludu, donieśli królowej eunuchowie i służące. Jej natychmiastowa reakcja, 
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zorientowana na doraźne działanie wynika z niezrozumienia sytuacji87. Wysyłając 
Mordechajowi ubrania, zmierzała ona do przywrócenia „normalności”, przy czym 
zaskakujący jest fakt, że nie odczytała znaczenia jego gestów, a jeszcze bardziej 
zdumiewa, że choć była na dworze, nie wiedziała o wydanym dekrecie przeciw
ko Żydom. O właściwych motywach zachowania Mordechaja Estera usłyszała od 
wysłanego eunucha Hatacha. Posłaniec nie tylko przekazał Esterze wieści o tym, 
co spotkało Mordechaja (zwrócenie uwagi na wymiar indywidualny planu zagłady) 
i ile srebra obiecał królowi Haman za wykonanie powziętego planu (wymiar spo
łeczny zamiaru Hamana), ale przesłał jej także odpis spisanego prawa i polecenie, by 
wstawiła się przed królem za swoim ludem. Po wykonaniu zadania Hatach ponow
nie został wysłany do Mordechaja z odpowiedzią królowej, która obawiała się kon
sekwencji (kara śmierci) za złamanie zasady nakazującej stawienie się przed królem 
bez wcześniejszego wezwania. Przesłanie wuja brzmiało kategorycznie i stanowiło 
kulminacyjny moment w wychowaniu Estery:

87 Retoryczny zabieg hagiografowie (zwłaszcza ewangeliści) stosują w' subtelnych opisach 
sy tuacji, do który ch właściwej interpretacji potrzebna jest szczególna mądrość, przenikliwość 
i spostrzegawczość (por. Mt 26.51-53: Mk 8.31-33; 9,32; J 18,10-11).

88 Motywacja działań Estery bywa różnie przedstawiana: bądź jako jej autonomiczna decyzja 
(por. W. Knapiński. op. cit., s. 76). bądź jako posłuszne wypełnienie polecenia krewnego.

ubąnb ■¡•22:2 '□nrrbK 
-inK cipaç c'-prrb nbsm mi nurn naą ’•¿’■inn c-inrrcR '2 

mirbąb ną3_n riRts nab-üR ini' tisrfi ^'3R'n’3i nis:

Nie myśl w duszy swojej, że ocalejesz, [bo jesteś w] domu króla, [jedyna] 
z wszystkich Żydów; Bo jeśli [...] na pew no zachow asz milczenie w czasie tym, uw ol
nienie i ocalenie powstanie dla Żydów z miejsca innego, lecz ty i dom ojca twojego 
zgniecie. A kto w ie, czy [nie] na czas taki jak ten doszłaś do królestwa (Est 4,13-14).

Ponowny komunikat Estery przekazany przez gońca wujowi zawierał już opis 
konkretnych kroków, jakie zamierzała przedsięwziąć królowa: post przez trzy dni 
i noce, postąpienie wbrew prawu, czym było udanie się do króla. Mordechaj wraz ze 
wszystkimi Żydami w Suzie miał partycypować w poście z i za królową. Mimo że 
istniał zwyczaj odstąpienia od kary śmierci za zuchwałe wtargnięcie przed oblicze 
króla, Estera podjęła88 ryzykowną decyzję pogodzona z losem ’fh?k Tl?* ibkęi - 
„a jeśli zginę, [to] zginę” (Est 4,16). Po trzydniowym poście stanęła na wewnętrz
nym dziedzińcu pałacu (impluvium) przed właściwym pałacem i salą tronową. Do
strzeżona przez Achaszwerosza, spotkała się z przychylnością króla. Dialog króla 
z Esterą potwierdza zasygnalizowaną charakterystykę Achaszwerosza, który obiecał 
królowej ofiarowanie czegokolwiek, na co ta będzie miała ochotę, a następnie wy
dał polecenie, akceptujące plan małżonki, przywołania Hamana, by szybko stawił 
się na ucztę. W atmosferze biesiady król ponowił swoje pytanie o prośbę Estery, 
lecz ta zapowiedziała, że wyjawi swoje konkretne życzenie nazajutrz, i jeszcze raz 
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zaprosiła swoich gości na ucztę. Zaszczyt ucztowania w tak wąskim, niemal intym
nym gronie był dla Hamana powodem szczególnej radości i dobrego samopoczucia 
(ab nim neto - Est 5,9). Autor powtarza kolejny raz schemat: zadowolenie z samego 
siebie zostaje zakłócone przez działanie innej postaci. Tym razem sam widok nie
wzruszonego Mordechaja wzmaga w najwyższym perskim dostojniku negatywne 
emocje. Antidotum na Hamanową wściekłość i szansę na odzyskanie dobrego samo
poczucia miało zapewnić spotkanie w gronie rodziny i przyjaciół, zwołane w celu 
„ogłoszenia” przez niego wszystkich swoich osiągnięć (majątek, synowie) i zdoby
tych zaszczytów (wywyższenie w oczach perskich dostojników i dworzan). Obec
ność wśród zaproszonych żony Hamana została zaakcentowana przez podanie jej 
imienia. Audytorium dopisało i spełniło rolę terapeutycznego konsylium, które pod 
kierunkiem Zeresz doradziło, by jako lekarstwo na „duchowe” uzdrowienie Hamana 
przygotować wysokie drzewo i powiesić na nim Mordechaja.

Kolejna odsłona dramatu, w której wykorzystano eksploatowany w kulturach 
bliskowschodnich motyw snu (w tym przypadku na zasadzie negacji, jego braku), 
wprowadza Mordechaja w ściślejszą relację z królem. Nie mogąc zasnąć, Achasz- 
werosz nakazał, by czytano mu kroniki. Gdy natrafiono na opis wykrytego spisku, 
król zapytał o nagrodę dla swego wybawiciela. Szczera odpowiedź dworzan brzmia- 
ła jak zarzut, gdyż nic dla niego nie uczyniono. Nieoczekiwanie w pałacu pojawił się 
Haman. I tym razem chciał wykorzystać sytuację, by doradzając Achaszweroszowi, 
ponownie przedłożyć mu propozycję zgładzenia denerwującego go, a wręcz zniena
widzonego Żyda. Dialog króla z najlepszym doradcą rozpoczyna groteskowy ustęp 
opowiadania. Pytanie o wywyższenie i uhonorowanie wybitnej jednostki pyszny 
Haman odniósł do siebie. Postawiwszy się w antycypowanej sytuacji, doradził kró
lowi, by, okazując swe względy i uznanie dla takiego człowieka, odziano go w strój 
królewski89, posadzono na królewskim koniu i włożono mu na głowę diadem, a na
stępnie żeby jeden z najwyższych rangą urzędników prowadził honorowanego przez 
miasto i obwieszczał jego wywyższenie. Haman przygotował w ten sposób scena
riusz swojego „wejścia” w rolę króla. Już widział podziw całej stolicy, ale szybko 
okazało się, że osobą, która miała zostać w ten sposób uhonorowana za oddanie 
prawdziwej przysługi królowi, był znienawidzony Żyd. Nawet tak dziwaczny po
mysł próżnego Hamana zyskał akceptację Achaszwerosza, który zachęcił go, aby nie 
pominął niczego, co sam wymyślił. Niestałość pozycji i ról autor pokazał w konklu
zji do przedstawionych zdarzeń: Haman po odegraniu spektakularnego widowiska 
uciekł do domu smutny, z zakrytą twarzą (sixh 'ism - Est 6,1290) i tam opo
wiedział (jak wcześniej Mordechaj Hatachowi), co mu się przydarzyło. Odpowiedź 

W tłumaczeniu Sachy Pecarica mowa o królewskim stroju koronacyjnym, ..który ubrał 
król, kiedy stał się królem”. Księga Estery (Pecaric), s. 58.

90 W kontekście wcześniejszych tematów: wy wy ższenia Hamana, oznak żałoby Mordechaja, 
polecenia Achaszwerosza okazania honorów Żydowi, ucieczkę Hamana do domu i zamianę miej
scami dobrze oddaje Pecaric „popędził do domu, okrywszy głowę jak żałobnik”. Księga Estery 
(Pecaric). s. 60.
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na bolączki dumnego dostojnika, jaką dali mu przyjaciele i żona Zeresz (w istocie 
było to proroctwo końca Hamana), tym razem stawia Mordechaja w kontekście jego 
przynależności do ludu (»-wo - „z nasienia”) żydowskiego i niemożności odniesienia 
nad nim zwycięstwa91 * *. Przemowy zostały jednak przerwane przez - wydawałoby się 
dobry - znak: eunuchów ponaglających dostojnika na ucztę do Estery.

91 Oczywiście jako odpowiadający tej uwadze fragment można przytoczyć zawołanie Egip
cjan: ..I powiedział Egipt: Ucieknę przed Izraelem, bo JHWH walczy za nich przeciw Egiptowi"
(Wj 14.25).

Także i drugiego dnia król ponowił pytanie i w odpowiedzi - zgodnie z zapowie
dzią - usłyszał pragnienie królowej: "nęipąą 'aąi ’nbusa 'ęs; 'b"|n3n - „niech będzie 
dane mi życie [A] na prośbę moją [B] i lud mój [A‘] na życzenie moje [B']” (Est 7,3). 
Interpretację sformułowania jako paralelizmu uzasadnia następujące po nim wyja
śnienie Estery, która przedstawiła wspólnotę losów: sprzedano (aluzja do oferowa
nych dziesięciu tysięcy talentów srebra) nas [A, A’], mnie [A] i lud mój [A’]. Prze
widziany los, jaki czekałby Esterę gdyby nie interwencja władcy, królowa streściła, 
właściwie cytując wydany w imieniu swojego męża dekret w słowach: zgładzić, 
wymordować i zniszczyć (por. Est 3,13; 7,4). Realność i dramat grożącego niebez
pieczeństwa zostały podkreślone porównaniem z niewolą - jako ciężkie doświad
czenie niezwiązane z utartą życia nie spotkałaby ona się z tak radykalnymi działania
mi królowej, która pozostałaby bierna i milcząca. Reakcja Achaszwerosza znów 
zaskakuje. Król „rnusiał się” dopiero dowiedzieć, kto stał za decyzją zgładzenia 
wszystkich należących do jednego z poddanych mu ludów, w tym - jak się okazało - 
także swojej ukochanej żony, której trzykrotnie był gotów przyznać nawet pół kró
lestwa (Est 5,3.6; 7,2). Kiedy nastąpiło bezpośrednie i wartościujące rozpoznanie 
sprawcy przez wskazanie z imienia przeciwnika i wroga - złego Hamana - Achasz- 
werosz wyszedł do ogrodu pałacowego. Moment odkrycia prawdziwej tożsamości 
Estery obnaża także kondycję Hamana. Pysznego i dumnego prześladowcę całego 
ludu ogarnął strach, dlatego pod nieobecność króla wyszedł na zewnątrz do ogrodu 
pałacowego, zbliżył się do Estery, aby prosić o życie, zrozumiał bowiem, że to ona 
właśnie może zdecydować o sposobie końca jego kariery. Symboliczną konfrontację 
dwojga bohaterów zakończył król fałszywym zresztą oskarżeniem Hamana o próbę 
gwałtu. W konsekwencji kolejnego symbolicznego gestu, zakrycia twarzy Hamana, 
i podpowiedzi eunucha Charbona, w jaki sposób ukarać dostojnika, król wydał roz
kaz, by najwyższego dworzanina perskiego powiesić na przygotowanym przez nie
go samego drzewie. Królewskie polecenie zostało wykonane natychmiast. Tak 
w miejsce Mordechaja powieszony został jego prześladowca. Autor dodaje, że ma
jątek skazańca został oddany królowej. Dopiero po wyroku na Hamana nastąpiło 
pełne ujawnienie tożsamości Estery jako Żydówki i podopiecznej Mordechaja. Sym
boliczne przekazanie Mordechajowi przez króla pierścienia zabranego Hamanowi 
oraz uczynienie go zarządcą majątku straconego Agagity nie pozostawia wątpliwo
ści co do zamiany miejsc i odmiany losu dwóch oponentów. Do całkowitego odwró
cenia, zaplanowanych przez wroga wydarzeń i zwycięstwa nad nim, należało jesz
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cze zapobieżenie konsekwencjom wydanych rozporządzeń. Również teraz, już po 
raz trzeci, Estera użyła argumentu osobistego i emocjonalnego, powołując się na 
relacje z królem: Jeśli król [uzna za] dobre, i jeśli znalazłam łaskę przed nim, i od
powiednia ta rzecz przed królem, i dobra [jestem] ja w oczach jego” (Est 8,5, por. Est 
5,8; 7,3). Przywołując te szczególne racje i zajmując miejsce wpływowego Hamana, 
mogła prosić monarchę, o co chciała. Opozycje zły Elaman - dobra Estera oraz zło 
Hamana - dobro Estery i Mordechaja zostały zarysowane dość wyraźnie. Tak jak 
wcześniej Haman, tak po nim osobami faktycznie działającymi na rzecz „wycofa
nia” króla byli Estera i Mordechaj. Podobnie też - jak wcześniej, również w tym 
momencie fabuły - Achaszwerosz przedstawiony został jako zakładnik własnych 
rozkazów, ponieważ nie mógł odwołać ani cofnąć wcześniejszego rozporządzenia92. 
Dyktującym nowe pismo - rozesłane przez konnych gońców w te same miejsca (od 
Indii do Etiopii), do tych samych adresatów (satrapów, namiestników, książąt) 
i w ten sam sposób (w odpowiednim języku i piśmie) co wcześniej (por. Est 
3,12-13), ale z wyszczególnieniem dodatkowo Żydów (ich języka i pisma, por. 
Est 8,9-10) - był Mordechaj. W liście zapisano prawo Żydów do gromadzenia się 
w obronie, gdyby zostali zaatakowani przez zbrojnych wrogów. Zgodnie z zasadami 
prowadzenia wojny oraz normami etycznymi (praktykowana zemsta) poza skorzy
staniem z prawa obrony prześladowani mieli możliwość wzięcia odwetu na wrogach 
i zagrabienia majątku przeciwników w przypadku zwycięstwa. W kontekście prze
wijającej się w całym tekście niestabilności jednej osoby, w tym wypadku króla, 
w decyzjach groteskowo wygląda gorliwość gońców, spieszących do prowincji 
z zamku w Suzie. Po wyjeździe posłańców Mordechaj wyszedł na zewnątrz i, jak 
precyzuje narrator, odziany był w szatę królewską z fioletowej purpury i bieli, miał 
złotą koronę i szkarłatny płaszcz bisiorowy (Est 8,15). Wzmianka: nnotoi nbns 
-ram - „a miasto Suza [było] radosne i wesołe” - stoi w opozycji do wcześniejszej 
uwagi o konsternacji, w jaką wprawił mieszkańców stolicy dekret przygotowany 
przez Hamana (por. Est 3,15). Kolejno następuje opis wybuchu radości wśród ocalo
nych, którzy ucztowali i świętowali, oraz reakcji członków innych ludów 
(psn ’ara)93, spośród których wielu ze strachu przystało (cnrpna) do wybawionych 
z opresji, czyli zostało Żydami. Krytyczny trzynasty dzień miesiąca adar, pierwotnie 
zaplanowany jako triumf wrogów nad Żydami, według autora, zmienił swój charak
ter i to Żydzi zapanowali nad swoimi przeciwnikami (por. Est 9,1). Zgodnie z zale
ceniami Mordechaja rozporządzeniem przygotowanym w imieniu króla ludność ży
dowska gromadziła się, by odeprzeć ewentualny atak wykonawców Hamanowych 
rozkazów. Sytuacja wydaje się zaskakująca, bowiem: crrjab -insratTÓ ■¿-ki - „nikt nie 
stanął przed nimi” (Est 9,2). Ten paraliżujący strach przed wielkim Mordechajem 
(jego imię pojawia się trzykrotnie w uzasadnieniu reakcji innych ludów) padł na * 95 

92 Konstrukcja odpowiada nieodwołalnym boskim słowom i zarządzeniom - jak w mitach 
o Marduku. Por. Enuma eliś..., 111,60-64; III, 118-122.

95 Por. A.R. Sikora, Kategorie wolnych obywateli, [w:] Życie społeczne w Biblii, red. G. Wi
taszek, Lublin 1998, s. 258-260.
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tych, którzy z inicjatywy i polecenia Hamana przygotowali się do zadania ostatecz
nej klęski skazanemu ludowi. Uderzenie Żydów odpowiada zapowiedzianemu pla
nowi totalnej zagłady ich samych: „uderzeniem miecza i morderstwem, i zagładą, 
i zrobili z nienawidzącymi ich według życzenia swego” (Est 9,5). Wyodrębniona 
stolica poniosła straty w postaci pięciuset zabitych obywateli - wrogów Żydów oraz 
dziesięciu synów Hamana. Wszyscy potomkowie Agagity zostali wymienieni 
z imienia: Parszandata, Daflon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmaszta, Arisaj, 
Aridaj, Wajezata, z ważnym dopowiedzeniem, że po zabójstwie nie zrabowano ma
jątków ofiar. O wypadkach w stolicy i na zamku dowiedział się król, który kolejny 
raz zdradza oznaki zagubienia, pytając Esterę o to, co stało się poza miastem i jakie 
jest jej kolejne życzenie. Ostatnia jego wypowiedź przytoczona w opowiadaniu 
brzmi: ]s nićitsnb - „Niech stanie się tak” (Est 9,14). Obok wielkiego Mordechaja 
autor prezentuje w tym passusie wielką Esterę, królową domagającą się, by także 
w kolejnym dniu jej pobratymcy mogli kontynuować zemstę na przeciwnikach 
i symbolicznie powiesić na drzewie dziesięciu synów prześladowcy Hamana94 95. Wy
dany dekret sankcjonował to dodatkowe upokorzenie synów Agagity i możliwość 
rewanżu na trzystu obywatelach stolicy w czternastym dniu miesiąca adar, nie do
puszczał jednak złupienia ich majątków (por. Est 9,10.15.16). Autor trzykrotnie pod
kreśla, że walczący nie wyciągnęli ręki po mienie pokonanych, oraz równie wyraźnie, 
bo także trzy razy, że występowali tylko przeciwko mężczyznom (Est 9,6.12.15). 
W prowincjach poza Suzą Żydzi (wieśniacy), którzy zabili „pięć i siedem tysięcy”, 
czyli siedemdziesiąt pięć tysięcy, przeciwników trzynastego dnia miesiąca adar, na
stępnego dnia odpoczywali, ucztowali i świętowali. To samo uczynili żydowscy 
mieszkańcy stolicy, jednakże dzień później, czyli piętnastego dnia owego miesiąca. 
Według autora, tłumaczy to różnicę w datach świętowania pamiątki ocalenia w Suzie 
i poza miastem, kiedy to należy radośnie ucztować, posyłać sobie nawzajem posiłki 
oraz obdarowywać darami ubogich. Mordechaj pokazany został jako właściwy pra
wodawca święta obowiązującego Żydów wszystkich czasów niezależnie od miejsca 
zamieszkania. Aluzja do Mojżesza wydaje się uprawniona nie tylko dzięki zaznacze
niu ogromnego autorytetu, jakim się cieszył wśród ziomków, ale także dzięki podkre
śleniu pisemnego utrwalenia wydarzeń w liście rozesłanym do wszystkich Żydów 
w królestwie Achaszwerosza (aluzja do Tory Mojżesza)95. Radość - w przyszłości - 
winna być rozciągnięta z trzynastego i czternastego dnia na cały miesiąc adar, który 

erb baxni nnntpb cnb ]btd - „obrócił się dla nich ze smutku w wesele, i z ża
łoby w dzień dobry” (Est 9,22). Streszczenie następstwa zdarzeń od wrogiego planu 
Hamana syna Hammedaty, poprzez wyznaczenie za pomocą rzucenia pur, czyli losu, 
daty realizacji swych zbrodniczych zamierzeń, odkrycie intencji i motywów wroga 

94 Wschodnia praktyka symbolicznego zwiększenia wymiaru hańby zwyciężonych. Por. też 
Rdz 40,19.

95 W tradycjach żydowskich (także tych purimowych). które akcentują w duumwiracie 
i zwiększają rolę Mordechaja, obserwować można wiele przykładów nawiązań do zestawień: 
Mordechaj - Mojżesz, Purim - Pesach, Tora - Megila. Por. A. Kot, op. cit., s. 35.



Ambiwalentny tekst (nie)biblijny 41

Żydów przed królem, aż do potwierdzenia zasady powrotu zła do czyniącego je 
człowieka96, co zostało przypieczętowane wyrokiem śmierci i powieszeniem Agagi- 
ty, a później także wszystkich jego synów na przygotowanym przez niego samego 
drzewie - przypomina hagadę opowiadaną przy okazji każdego sederu. Zgod
nie z konwencją biblijnej etiologii w konkluzji pada praktyczna informacja: 
-nsn carbą chib nbt<n wij? - „dlatego nazwano dni owe purim według 
nazwy pur” (Est 9,26a) - i przypomnienie, by przestrzegać w przyszłości w każdym 
pokoleniu i każdej rodzinie, każdej prowincji i każdym mieście obyczajów ustano
wionych na pamiątkę niespodziewanej zmiany smutku w radość. Przestrzeganie zaś 
oznacza, że dni mają być w przyszłości wspominane, świętowane, dzięki czemu „nie 
przejdą wśród Żydów, a pamięć nie ustanie u potomstwa ich” (Est 9,28). Drugi list 
o Purim napisany przez królową Esterę (akcentujący także jej autorytet) i Morde- 
chaja rozesłany został do wszystkich stu dwudziestu siedmiu prowincji imperium 
jako „słowa pokoju i prawdy” (Est 9,30). We wzmiance o Esterze, jako współprawo- 
dawczyni - obok Mordechaja - święta, wspomniano także post i lamentowanie to
warzyszące podjętym przez nią krokom. Efektem działań Estery, zmierzających do 
ugruntowania święta, było zapisanie wskazań w księdze. Autor kończy opowiadanie 
wzmiankami nadającymi całości pozory relacji historycznej. Król Achaszwerosz na
łożył podatek, co podobnie jak wszystkie dokonania wielkiego Mordechaja - kró
lewskiego wykonawcy rozkazów - zapisane zostało w kronikach królów Medów 
i Persów. Konkluzja stanowi apoteozę Mordechaja, drugiej po królu osoby w pań
stwie, wielkiego, ale w odróżnieniu od poprzednika skromnego Żyda, łubianego, 
mądrego, wielkodusznego, bo dążącego do dobra i pokoju dla swoich rodaków.

1,6 Zob. Prz 26.27; Koh 10.8; Syr 27,26; por. Syr 7,1.

W dyskusjach nad czasem i miejscem powstania Księgi Estery, które również są 
świadectwem kontrowersji wśród uczonych (wywołanych zresztą przez sam tekst - 
kolofon w wersji greckiej), pojawia się ważny - jak się okazuje - trop, pomocny 
w analizie dzieła i jego recepcji. Podobieństwa do apokryficznych Drugiej i Trzeciej 
Księgi Machabejskiej uprawniają do zaliczenia zwoju do grupy tekstów pisanych 
„ku pokrzepieniu serc”, wzmacniających w odbiorcach nadzieję i zachęcających do 
wiernego trwania przy zasadach i wartościach, które można by nazwać „tradycyjny
mi wartościami przodków, ojców” w sytuacjach zagrożenia ze strony prześladow
ców. Przyjęło się powszechnie uważać, że moralizatorski ton służy przede wszystkim 
wychowaniu młodego pokolenia. Tymczasem analiza intertekstualna (wewnątrzbi- 
blijna - w perspektywie kanonu chrześcijańskiego) toposu Estery i refleksja nad 
jego recepcją odsłaniają istniejącą w społeczeństwach ufundowanych na Biblii nie
zależnie od czasu potrzebę znalezienia prawdziwych autorytetów. W tej perspekty
wie wewnątrzbiblijnym komentarzem do postawy Mordechaja wobec Hamana jest 
w pierwszej kolejności grecki dodatek, niemniej jednak warty podjęcia trop stanowi 
perykopa z Drugiej Księgi Machabejskiej (2 Mch 6,18-31). Ta właśnie księga, doty
cząca bezsprzecznie wydarzeń historycznych - prześladowań religijnych (175-164 
p.n.e.) pod rządami Antiocha IV Epifanesa - stanowi w analizach egzegetycznych 
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ważny punkt odniesienia. Kilkanaście wersetów zawiera opowiadanie o ostatnich 
momentach życia uczonego w piśmie Eleazara. W czasie opresji i prześladowań Ży
dów ten starszy człowiek został także poddany próbie - zmuszono go do zjedzenia 
wieprzowiny, a wtedy on wypluwał wszystko, co podawano mu do ust, przyjmując 
jednocześnie konsekwencję swojego uporu - śmierć. Nie pomogły też przekony
wania „dobrych znajomych”, którzy oferowali pomoc. Kusiciele „zabrawszy go na 
[osobności] namawiali, [by] przyniósłszy mięso, które [było] dozwolone mu, [mógł 
je] spożyć przez siebie przygotowawszy, udawać zaś, jakby jedząc te przez króla 
nakazane z ofiary mięs” (2 Mch 6,21). Szlachetna myśl, jaką podwziął Eleazar w od
powiedzi na te pokusy, stanowiła przykład dla młodych, którzy wyczekiwali jego re
akcji. Hagiograf dodał, że była ona „godna wieku i starości powagi i pozyskiwanej, 
i chwalebnej siwizny” (2 Mch 6,23). Ten nieprzystosowujący się i nieuznający kom
promisów w sprawach zasadniczych starzec wybrał śmierć, wyjaśniając, że nie jest 
godne jego wieku udawanie i przechodzenie „na cudzoziemszczyznę” (por. 2 Mch 
6,24). Perykopę kończy mądrościowa konkluzja, że swoją postawą Eleazar wzniósł 
sobie pomnik szlachetnej odwagi i cnoty.

Dwóch niezłomnych mężów, Mardocheusza i Eleazara, łączy owa pryncypial- 
ność wobec zasad, które wyznawali całe życie. Symboliczne gesty - postawa wypro
stowana, gdy wszyscy inni na kolanach, odmowa kompromisu, który mógł nie tylko 
uratować życie, ale i zapewnić dodatkowe profity do jego końca - miały zbudować 
odbiorcę (por. 2 Mch 6,12). Biblijne motywy akcentujące odwagę wobec prześla
dowców czy jawnej niesprawiedliwości miały, choć z odmiennym zakończeniem, 
wzmocnić przekonanie o słuszności postępowania zarówno męczenników w czasie 
prześladowań, jak i nonkonformistów w czasach małej lub dużej stabilizacji.

Aby przekonująco zilustrować i poprzeć tezę o przenikaniu się w literaturze idei 
i pomysłów ich prezentacji, warto jeszcze dokładniej prześledzić te implikacje na 
podstawie drugiego niezależnego formalnie tekstu zaliczanego do grupy apokryfów 
żydowskich97. Trzecia Księga Machabejska, której bardziej adekwatny tytuł, według 

97 Księgę tę prawosławie uznało za kanoniczną (występuje w greckich i słowiańskich wy
daniach zatwierdzonych do użytku kościelnego) z racji jej wzmiankowania w osiemdziesiątym 
piątym kanonie tzw. Kanonów apostolskich, w pozostałych natomiast tradycjach chrześcijańskich 
znana jest jako apokryf. Problemem Trzeciej Księgi Machabejskiej na gruncie polskiej nauki 
zajmował się Michał Wojciechowski we wprowadzeniu do swojego pierwszego kompletnego 
przekładu tekstu z języka greckiego na język polski (wcześniej fragmenty w przekładzie z języka 
francuskiego w: J. Meleze-Modrzejewski, Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana. 
tłum. J. Olkiewicz, Kraków 2000, s. 183-186). Z tego przekładu pochodzą cytaty. Zob. M. Woj
ciechowski, Trzecia Księga Machabejska. Nowela historyczna o prześladowaniu Żydów w dia
sporze, [w:] Apokryfy z Biblii greckiej. 3 i 4 Księga Machabejska, 3 Księga Ezdrasza, oraz Psalm 
151 i Modlitwa Manassesa, oprać, idem, Warszawa 2001, s. 24-96. Natomiast cała księga wraz 
z innymi tekstami deuterokanonicznymi ukazała się przekładzie ekumenicznym: Trzecia Księ
ga Machabejska. [w:] Pismo Święte Starego Testamentu, t. 5: Księgi deuterokanoniczne, tłum. 
Z. Łyko [et al.J, red. nauk. J. Betlejko. red. i konsultacja kościelna K. Siwek [et al.J. Warsza
wa 2011, s. 185-204; por. J. F lawiusz, Przeciw Apionowi, II, 5, 53-56, [w:] idem. Przeciw Apio- 
nowi. Autobiografia, tłum, wstępem o objaś. opatrz. J. Radożycki. Warszawa 1986, s. 72-73.
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Stanisława Mędali, powinien brzmieć Ptolemaika*. powstała między II wiekiem 
p.n.e. a I wiekiem n.e. w środowisku egipskiej diaspory żydowskiej. Bohaterami 
opowieści napisanej na podstawie, czy raczej z wykorzystaniem kilku historycznych 
wątków są członkowie tejże wspólnoty w czasie rządów Ptolemeusza IV Filopatora 
(221 -204 p.n.e.)98 99. Z uwagi na kontekst kulturowy i językowy apokryficzne opowia
danie należy zestawić nie tylko z krótszą, hebrajską wersją Zwoju Estery, ale też 
uwzględnić jej grecki wariant powstały i/lub funkcjonujący w tym samym środowi
sku. O bezsprzecznych podobieństwach i zależnościach przesądza trzon strukturalny 
i zasadnicze przesłanie apokryfu: JHWH czuwa nad swoim ludem i w spektakularny 
sposób interweniuje w sytuacjach zagrożenia jego egzystencji100.

98 S. Mędala, Uprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994, s. 230.
99 M. Wojciechowski, Trzecia Księga Machabejska. Nowela historyczna o prześladowa

niu Żydów w diasporze. Wprowadzenie, [w:] Apokryfy z Biblii greckiej, s. 26-29; por. K. Pilar
czyk, Literatura żydowska..., s. 151-152.

100 Przegląd dotychczasowych stanowisk badaczy zob. N. Hacham, 3 Maccabees and 
Esther. Parallels. Intertextuality, and Diaspora Identity, „Journal of Biblical Literature" Vol. 126, 
2007, No. 4. s. 765-785. Por. S. Mędala. Wprowadzenie do literatury..., s. 229-230.

W pierwszej z dwóch części księgi mowa jest o zwycięstwie Ptolemeusza IV 
nad Antiochem III w bitwie pod Rafią oraz o jego konflikcie z Żydami w Jerozoli
mie (3 Mch 1,1-2,24). To krótkie wprowadzenie do zasadniczego epizodu zawiera 
opis spisku, jakiego miał się dopuścić Teodot. Zamiary tegoż zostały jednak od
kryte przez Dozyteusza, syna Drimylosa, „z pochodzenia Żyda, który potem po
rzucił prawa i wobec ojczystych przekonań stał się obcy” (3 Mch 1,3). Bohater
stwo Dozyteusza wyraziło się w przeniesieniu dowódcy i pozostawieniu na jego 
miejscu w namiocie kogoś innego, kto został owej feralnej nocy zabity. Po osta
tecznym zwycięstwie nad wojskami Antiocha - w którym pomogła Filopatoro- 
wi, zagrzewając do walki wojsko, jego siostra Arsinoe - wódz odwiedzał miasta 
w triumfalnym pochodzie. W szlachetnej i wspaniałej Jerozolimie zapragnął wejść 
do świątyni, co wywołało oburzenie i sprzeciw kapłanów i mieszkańców. Opis nie
zwykłego rozgoryczenia, jakie zapanowało w świętym mieście, przybiera formę 
zbiorowej histerii i paniki. Kapłani padali na ziemię, płacząc i krzycząc, i modlili 
się, by nie doszło do zbezczeszczenia przybytku. Dziewice na ulicach w symbo
liczny (posypywanie głowy popiołem) i dosłowny sposób (płacząc) dawały upust 
emocjom. Matki i mamki zostawiały dzieci i biegły w kierunku świątyni, starsi 
zdołali jednak przekonać porywczych mieszkańców, by raczej błaganiami i mo
dlitwami „do Tego, który ma całą władzę” (3 Mch 1,27), a nie bronią zażegnali 
niebezpieczeństwa. Nieugiętego władcy nie powstrzymali ani doradcy, ani przed
stawiciele starszyzny. W imieniu wszystkich oburzonych arcykapłan Szymon wy
powiedział słowa modlitwy, w której wzywał JHWH do interwencji, odwołując się 
do Jego wielkich dzieł i pomocy dla udręczonych. Odpowiedź Świętego Świętych 
była natychmiastowa: „skarcił tego, który wywyższył się wielce w pysze i zuchwal
stwie, we wszystkie strony zatrząsł nim jak trzciną na wietrze” - wę KaXap.ov lito 
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auepotj101 (3 Mch 1,21-22). Sparaliżowanego króla wyniesiono, ale to doświadczenie 
niczego go nie nauczyło, co zostało podkreślone przez autora opowieści.

101 Spopularyzowana przez Pascala metafora, użyta w rozważaniach o cechach wielkości 
człowieka (zob. B. Pascal. Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2001, s. 119-120), poza 
tą apokryficzną wzmianką występuje kilkakrotnie w tekstach biblijnych w porównaniu kondy
cji Izraela (1 Kri 14.15), człowieka (Iz 42,3: por. Mt 12,20), w Ewangeliach o Janie Chrzcicielu 
(Mt 11,7; Łk 7,24) oraz przysłowiu o potomstwie bezbożnych (Syr 40,16).

102 Warianty niejasnego fragmentu zob. M. Wojciechowski. Trzecia Księga Machabej- 
ska..., s. 60.

Drugą część księgi, dotyczącą prześladowania Żydów w Egipcie (3 Mch 2,25- 
-7,23), rozpoczyna moralna ocena postępowania Filopatora i jego otoczenia. Kul
minacyjnym przejawem niegodziwości było wystąpienie przeciw narodowi ży
dowskiemu i jego praktykom religijnym102. Prześladowania, jakim zostali poddani 
egipscy Żydzi, spowodowały podział społeczności na tych, którzy wiernie trwali 
przy wierze, oraz tych, którzy ulegli i postępowali zgodnie z oczekiwaniami władcy. 
Rozwinięty temat sposobu postępowania (wierności lub odstępstwa) wewnątrz za
grożonej grupy jest głównym problemem dzieła, odróżniającym go od Księgi Este
ry, w której podobny epizod, czyli możliwość zaniechania działania przez tytułową 
bohaterkę, został w kluczowym momencie przezwyciężony. Wzmianka o „nadziei 
na nadejście pomocy” (3 Mch 2,33) oddaje stan duchowego wyczekiwania na zmia
nę losu, który wzmógł złość Filopatora. Konsekwencją przestrzegania religijnych 
zasad i nakazów miała być najokrutniejsza forma kary śmierci dla wszystkich. Do
datkowo autor wzmacnia wymiar prześladowań, przywołując fałszywe pogłoski, 
rozpowszechniane przez zgodnie działających wrogów Żydów, którzy czynili zarzut 
z odmienności zwyczajów pokarmowych i kultycznych. Absurdalność sytuacji za
uważali postronni Grecy, starający się w obliczu ewidentnej niesprawiedliwości na 
swój sposób pomagać i wspierać publicznie poniżanych i oczernianych.

Istotnym aspektem „machabejskiej” opowieści jest skonfrontowanie pychy 
i wyobrażeń króla (Filopatora) z właściwym Panem historii (JHWH). W liście do 
dowódców i żołnierzy powtórzono oszczerstwa i zarzuty wobec Żydów (głupota, 
wrodzona złośliwość, skłonność do zła) oraz wydano rozkaz, by ich wszystkich wraz 
„z żonami i dziećmi, poniżająco i brutalnie traktując odesłać [...] w żelaznych kaj
danach, dokładnie zamkniętych, na nieubłaganą i sromotną egzekucję odpowiednią 
dla nienawistnych” (3 Mch 3,25). Rozkaz został opatrzony wyrazem przekonania 
o wspaniałych następstwach, doskonałym porządku w państwie po eksterminacji, 
a także przestrogą i odpowiedzialnością kamą za pomoc udzieloną skazańcom. Do
nosiciele natomiast zachęcani byli wizją nagrody w postaci przejęcia majątku za- 
denuncjonowanych Żydów i ich pomocników. Atmosferze żałoby i rozpaczy wśród 
prześladowanych przeciwstawione zostały radosne i głośne uczty organizowane na 
koszt państwa wśród pogan. Ale nawet podczas publicznych zabaw w wielu nie- 
-Żydach odzywały się ludzkie uczucia litości i poczucie pogwałconej sprawiedliwo
ści: „rozmyślając o niezbadanych życia kolejach opłakiwali nieszczęście ich [Ży
dów] deportacji” (3 Mch 4,4). Przetransportowanych do Aleksandrii umieszczono 
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na hipodromie poza miastem, gdzie po czterdziestodniowym spisie w oznaczonym 
dniu mieli zostać straceni. W tym czasie król organizował bałwochwalcze uczty. 
Pierwszym dowodem interwencji opatrzności było, według autora, szybkie wyczer
panie się papirusu i trzciny do pisania, co oddalało moment egzekucji.

Rozkaz przygotowania pięciuset rozszalałych słoni103, który został wydany 
nadzorcy Hermonowi (odpowiadający Hamanowi w roli wykonawcy postanowień 
¡decyzji perskiego władcy), wyrażał skalę planowanej zagłady i beznadziejne po
łożenie spętanych Żydów, tym usilniej wzywających w tej sytuacji pomocy lito
ściwego Boga, „żeby odwrócił bezbożny zamysł przeciwko nim i przez wspaniałe 
objawienie się uratował ich od zgotowanego im losu” (3 Mch 4,8). Kiedy następ
nego dnia wszystko było już przygotowane, egipski władca nie zjawił się, gdyż - 
jak zaznacza autor - Bóg zesłał na niego długi sen. Egzekucję przełożono zatem 
na następny dzień. Kolejny raz prześladowani podnieśli lament i wznieśli błagalne 
modlitwy o ocalenie do Największego Boga, a ten znów okazał swą wszechmoc, 
sprawiając, że król zapomniał o sprawie. Co więcej, zmiana postanowień skutko
wała pogróżkami wymierzonymi przeciwko wypełniającemu wcześniejsze pole
cenia Hermonowi. W trakcie kolejnej uczty Filopator po raz trzeci wydał rozkaz 
przygotowania słoni do stratowania Żydów, co - w związku z wcześniejszymi 
dwoma niezrealizowanymi planami - wywołało wśród biesiadników konsterna
cję. Nakaz został zatem wzmocniony przysięgą króla, zgodnie z którą nazajutrz 
przeciwnicy mieli zginąć, a on sam miał poprowadzić wojsko na Judeę, by znisz
czyć cały kraj i świątynię, do której wstępu odmówili mu niepokorni jerozolim- 
czycy. Zbliżająca się nieuchronnie zagłada wywołała wśród skazańców podobne 
reakcje jak wcześniej. Wraz z innymi starcami modlitwę błagalną, analogiczną 
w swym wyrazie do tej, którą wznosił Szymon, wygłosił Eleazar (por. 3 Mch 6,2- 
-15). Błagania znów przyniosły natychmiastowy efekt. Dwaj aniołowie, niewidocz
ni dla Żydów, zstąpili z niebios, wywołując przerażanie u króla i jego nieoczekiwa
ną zmianę. Słonie, zawracając swój pochód, stratowały kroczące za nimi wojsko104. 
Mowa Filopatora przeciwko faktycznym spiskowcom i podżegaczom stanowi świa
dectwo jego nagłej i całkowitej odmiany. Uwolnionym zapewniono wino i prowiant 
potrzebny do siedmiodniowego ucztowania, by w miejscu, w którym spodziewali 
się zagłady, z radością świętowali wybawienie (por. 3 Mch 6,30). Cudowną odmia
nę losów oddają opozycyjne zestawienia: gorzki, godny pożałowania los - festyn 
wybawienia; miejsce na zwłoki i grób - miejsce biesiady i uciechy; żałobne treny - 
ojczysty śpiew sławiący Boga Zbawcę; lament i zawodzenie - korowody symbo
lizujące pokojową radość. Odmianę losów - zbawienie dokonanego przez Boga - 
puentuje, poza radosną zabawą rozciągniętą na czterdzieści dni, wzmianka o zgod
nym ustanowieniu święta na pamiątkę zdarzeń, które miały miejsce w ciągu trzech 

103 Inna biblijna opowieść o przygotowywanej egzekucji skazanego nieodwołalnym wyro
kiem wymienia jako „narzędzie" lwy, ajako miejsce wykonania kary ich jaskinię (por. Dn 6,16- 
-18; 3 Mch 6,7).

1114 Aluzja do zalanych wodami morza rydwanów i jeźdźców faraona wydaje się nad wyraz 
czytelna (por. Wj 14,15-31; 3 Mch 6,4).
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dni na hipodromie: od piątego do siódmego dnia epifi (w kalendarzu egipskim prze
łom czerwca i lipca). List Ptolemeusza Filopatora utrzymany został w duchu pokory 
wobec wielkiego, niebiańskiego Boga, osłaniającego „swą tarczą Żydów jak ojciec 
synów" (3 Mch 7,6). Nie brakuje też w nim wyjaśnienia wcześniejszych rozkazów 
jako wydanych za namową złośliwych przeciwników Żydów. Żydzi opóźnili po
wrót do swoich miast, by skutecznie uprosić u króla o zgodę na przykładne ukaranie 
odstępców w czasie prześladowań. Śmiercią ukarano ponad trzystu mężczyzn, po 
czym ocaleni wznieśli stelę, a w miejscu świątecznej uczty zbudowali dom modli
twy (synagogę). Następnie w tryumfalnym pochodzie wszyscy powrócili do swo
ich domów. Opowiadanie kończy sformułowanie będące przewodnią myślą dzieła: 
„wielkie rzeczy Największy Bóg uczynił skutecznie, by ich wybawić. Błogosławio
ny Wybawiciel Izraela na wieczne czasy” (3 Mch 7,22-23).

Poniższa tabela przedstawia paralelne motywy (odpowiadające sobie lub prze
ciwstawne: +/-) występujące w dwóch analizowanych dziełach, Księdze Estery 
i Trzeciej Księdze Machabejskiej, które wskazują na bardzo podobny, jeśli nie iden
tyczny trzon literacki i ideologiczny obu narracji.

Tabela 1. Motywy paralelne w Księdze Estery i Trzeciej Księdze Machabejskiej

Motywy Księga Estery Trzecia Księga Machabejska
Kobieta towarzyszka Waszti Arsinoe
Spisek w najbliższym 
otoczeniu władcy

Eunuchowie:
1. Gabata i Tarra (Est l,ln)
2. Bigtan i Teresz( Est 2,21)

Teodot

Wykrycie spisku przez 
Żyda

Mordechaj Dozyteusz zwany Drimylos

Związek z prawem 
i obyczajami +/-

Mordechaj - wierny + Dozyteusz - obcy (porzucił je) -

Zachowanie kobiety 
+/-

Waszti przeciwko królowi - Arsinoe za królem +

Podległe kraje Dekret (słowo króla) o ukaraniu 
królowej i prawach mężów

Osobista wizytacja przez króla 
miast i sanktuariów

Zdarzenie wiążące 
obie części

Oddalenie królowej Waszti - 
poszukiwanie następczyni

Wizyta w Jerozolimie - źródło 
konfliktu z Żydami

Rada i decyzja -/+ Haman radzi wyniszczyć Żydów Doradcy radzą, by król nie 
wchodził do świątyni +

Źródło konfliktu Pycha, duma Hamana Pycha, duma Filopatora
Przyczyna 
wywołująca konflikt

Urażona zachowaniem 
Mordechaja pycha Hamana

Urażona zachowaniem jerozo- 
limczyków pycha Filopatora

Modlitwa do JHWH Mordechaja, Estery; jej tematy: 
JHWH - Bóg Abrahama, 
przymierze, wyprowadzenie 
z Egiptu, Bóg królem, władcą, 
obrońcą swojego ludu, 
sprawiedliwych i uciemiężonych

Arcykapłana Szymona (3 Mch 
2,2-20); jej tematy: JHWH stwór
ca, kara wyniosłych w Sodomie, 
wyprowadzenie ludu z Egiptu, 
wybór miasta na siedzibę dla 
imienia, wieczne przymierze
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Motywy Księga Estery Trzecia Księga Machabejska
Zachowanie 
(poszczególnych) 
Żydów w reakcji na 
zamiar króla (1)

Mordechaj, lud, post, krzyk, 
posypanie głowy popiołem

Arcykapłan Szymon i kapłani, 
lud, kobiety: dziewice, matki, 
mamki, płacz, krzyk, posypanie 
głów popiołem, modlitwa

Autorytet radzi, co 
należy czynić

Mordechaj - wezwanie do 
działania, post

Starcy - postawa błagalna

Wstawiennictwo Estera - królowa Starsi przy królu
Efekt modlitwy Ukaranie pysznego Hamana - 

częściowo: publiczne poniżenie 
(tak interpretuje się jego 
rolę w pochodzie przed 
Mordechajem), śmierć

Ukaranie pysznego Filopatora - 
paraliż, groźba śmierci

Uczta Król poleca przybyć Waszti, 
współbiesiadnicy radzą, jak 
ukarać nieposłuszną królową

Wspólnicy zachęcają króla do 
niegodziwości;
uczty z okrzykami i radością 
wyrazem wrogości (3 Mch 4,1)

Rozkazy godzące 
w prawo religijne

Kłanianie się Hamanowi, 
podczas gdy cześć należała się 
tylko JHWH

Wejście do świątyni, 
[stwierdzenie niejasne] 
rejestracja, zredukowany status 
służebny i stygmatyzacja - 
liść bluszczu na ciele, 
oznaczający włączenie do kultu 
dionizyjskiego

Zarzuty wobec Żydów Niewypełnienie poleceń króla 
o kłanianiu się Hamanowi; 
nieprzestrzeganie prawa

Nieprzestrzeganie prawa
(3 Mch 3,2) 
wrodzona złośliwość, skłonność 
do zła, ohydne postępowanie 
- wyrażanie dezaprobaty dla 
odstępców przez słowo lub 
milczenie (3 Mch 3,22-23), 
wrogie usposobienie
(3 Mch 3,24) por. 3 Mch 3,7.19

Reakcja Żydów na 
promulgację prawa

Nadzieja przyjdzie z innego 
miejsca

„Trwali zaś pełni nadziei na 
nadejście pomocy"
(3 Mch 2,33a)

Afektywność i ocena 
moralna 
prześladowcy

Hamana: zły Filopatora: rozgniewany; 
bezbożnik (3 Mch 3,1), 
pyszny, uparty (3 Mch 3,11)

Fałszywe oskarżenie Żydów o szkodzenie królestwu. 
Hamana o gwałt na Esterze

Żydów o działanie na szkodę 
państwa, zatem prześladowanie 
służyło jako prewencyjny środek 
dla zdrajców: „w przypadku 
powstania kiedyś później 
niespodzianych zamieszek
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Źródło: oprać, własne.

Motywy Księga Estery Trzecia Księga Machabejska
przeciwko nam, tych 
bezbożników mielibyśmy 
na karku jako zdradzieckich 
i barbarzyńskich nieprzyjaciół" 
(3 Mch 3,24)

Stosunek innych 
ludów do Żydów

Mieszkańcy Suzy byli w rozterce, 
a także przystawali do Żydów; 
stawali się nimi - po nowym 
edykcie przychylnym dla Żydów

Pomoc niesiona Żydom, 
wsparcie w trakcie 
prześladowań, (3 Mch 3,8-10). 
Autorytet, podziw ale i lęk przed 
nimi (3 Mch 7,21)

Inność rodzi złość Haman spostrzega, że 
Mordechaj nie klęka i nie oddaje 
mu pokłonu

Podkreślanie rozbieżności co do 
kultu i pokarmów 
(por. 3 Mch 3,2-3)

Zarządzenie dekretu 
przeciwko Żydom

Powołani pisarze do spisania 
listów i odpisów pism

Inskrypcja (3 Mch 2,28-30); 
dekret o uwięzieniu (3 Mch 
3,11-29); wyrok zniszczenia 
(3 Mch 4,2)

Zapłata Oferta dziesięciu tysięcy 
talentów do skarbca 
królewskiego; zwrot srebra 
Hamanowi

Dwa tysiące drachm dla 
donosiciela na osobę ratującą 
Żydów, dodatkowo majątek 
winowajcy i wolność

Zachowanie 
(poszczególnych) 
Żydów w reakcji na 
zamiar króla (II)

Rozdarcie szat, okrycie worem, 
popiół, krzyk, żałoba

Boleść, krzyki ze łzami, jęki, 
lament, zawodzenie
(3 Mch 4,2-3)

Deportacja Uprowadzeni wraz 
z Jechoniaszem z Jerozolimy

Z całego Egiptu do Aleksandrii 
(por. 3 Mch 3,1; 4,4)

Zmiana Smutku i żałoby w radość 
i wesele

Uciecha na biadanie; 
lament żałobny zamiast 
weselnego śpiewu, 
pętle zamiast wieńców, uczt 
i młodzieńczych rozrywek 
(3 Mch 4,6) 
treny żałobne na pochwalne 
śpiewy ojczyste, zawodzenie 
i lament w radosne korowody

Święto Purim 14-15 dzień miesiąca adar 5-7 dzień miesiąca epifi
Reakcja Samoobrona, symboliczne 

powieszenie synów Hamana
Ukaranie odstępców śmiercią

List Mordechaja i Estery Ptolemeusza Filopatora
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Poza powyższymi zbieżnościami uwagę zwraca również utopijna pewność 
prześladowców, że realizacja ich zbrodniczych i totalnych - bo obejmujących także 
kobiety, dzieci i starców - zamierzeń zapewni doskonałą harmonię i najlepszy ład 
w państwie (por. 3 Mch 3,26). W przypadku Trzeciej Księgi Machabejskiej stwier
dzenie: „skoro ci razem zostaną ukarani, spodziewamy się, że w pozostałym okre
sie nasze rządy będą doprowadzone do stabilizacji i najlepszego porządku” (3 Mch 
3,26), precyzyjnie oddaje istotę społecznego i jednocześnie utopijnego mechanizmu 
kozła ofiarnego105. Haman, zaślepiony nienawiścią i żądzą władzy, a dodatkowo tak 
próżny, że wierzący w siłę swych oskarżeń i zadekretowany własny autorytet, nie 
dopuszczał możliwości wystąpienia kogokolwiek w obronie tego ludu. Jego egipski 
odpowiednik zachował czujność, oświadczając, że każdy, kto dopuściłby się zbrod
ni pomocy Żydom, zostanie „na najhaniebniejszych torturach zamęczony wraz ze 
swym domem” (3 Mch 3,27). Dodatkowy element, potwierdzający zasadność para
leli, stanowi analiza filologiczna dokonana przez Noacha Hachana, który zestawił 
charakterystyczne dla obu tekstów słowa i sformułowania, wykazując leksykalne 
(greckie) zależności106. Podobieństw jest zresztą więcej. Za kolejny przykład należy 
uznać wydłużenie czasu przeznaczonego na zrealizowanie planu zagłady: losowanie 
daty i wyznaczenie jej na koniec roku, co umożliwiło bohaterom działanie w Suzie, 
odpowiada czterdziestu dniom rejestru Żydów i trudnościom w jego zakończeniu 
w Aleksandrii. Długi i głęboki sen lub bezsenność władcy zmieniają przebieg pla
nowanych wypadków.

Znaczenie biblijnego rytuału (por. Kpł 16.8-20), mimo że zostało w sposób metaforyczny 
zaczerpnięte i wykorzystane szeroko nie tylko przez antropologów kultury, odbiega od mechani
zmów prześladowczych. Por. R. Girard. Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Łódź 1987, 
s. 62-69; idem. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, War
szawa 2002, s. 167-174.

106 N. Hacham, op. cit., s. 773-780.
107 J.S. Synowiec, op. cit., s. 50.

Jeśli przyjmujemy istnienie sugerowanej przez hagiografa innej rzeczywistości, 
„innego miejsca” (a w wersji greckiej - podobnie jak w Trzeciej Księdze Machabej
skiej - wprost aktywności JHWH), z którego pokrzywdzeni mogą się spodziewać 
ocalenia, zauważymy, że kolejne wypadki przedstawiono z widoczną sprzecznością 
między dosłownym znaczeniem a właściwym sensem107. Ta intencjonalna ironia 
ujawnia się przede wszystkim w problematyce panowania i prerogatywach wład
cy. Nie jest władcą absolutnym, panem sumień - choć do takiego statusu preten
duje - Achaszwerosz, wydający pisma dotyczące sposobu zachowania, ogłaszający 
i dekretujący szacunek i oddawanie czci komukolwiek (Est 1,21; 3,2). W przypad
ku pierwszego z takich rozporządzeń użyte sformułowanie: „i było dobre to słowo 
w oczach króla i książąt, i uczynił król według słów Memukana” (Est 1,21) potwier
dza ironiczne nastawienie autora. Ani król, ani Haman nie jest bowiem Bogiem, 
który komentuje swoje postanowienia słowami: 3iD-s cnbN trm - „i widział Bóg, 
że [było] dobre” (Rdz 1,10.12.18.21.25.31). W efekcie działania tego prawdziwego 
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władcy dziejów zniweczone zostały wszelkie plany uzurpatorów, a akcja potoczyła 
się zupełnie odmiennym torem.

Przywołane do tej pory teksty mogą być i są dla uczonych doskonałym materia
łem do badań komparatystycznych i historyczno-krytycznych. W perspektywie in- 
tertekstualnej i na tle dalszych oddziaływań na kultury żydowskie i chrześcijańskie108 
już te dotychczasowe zestawienia pokazują bogactwo interpretacyjne biblijnych to
posów, które przekazywane i poddawane transformacji są świadectwem wspólnych 
cech ich starożytnych autorów, zgłębiających naturę człowieka, analizujących rela
cje międzyludzkie i międzykulturowe, a jednocześnie odsłaniających ze znawstwem 
i przenikliwością mechanizmy władzy.

108 Termin ,.kultury chrześcijańskie" w niniejszym opracowaniu traktowany jest technicz
nie i obejmuje wszy stkie te kultury, które z jednej strony bazowały na dziedzictwie antycznym 
(filozofii greckiej, prawie rzymskim), z drugiej zaś zdoby wały i kształtowały własną tożsamość, 
odwołując się (od pewnych dziejowych momentów i procesów także przez negację) do trady
cji judeochrześcijańskiej zjej głównym tekstem źródłowym - Biblią. Fakty takie, jak postępy 
w tworzeniu struktur językowych (gramatyki), rozwój piśmiennictwa, wzbogacanie języka i po
szukiwanie nowych rozwiązań leksykalnych czy ikonografia, przy okazji przekładów Biblii na 
języki narodowe mówią same za siebie. Przekłady w europejskim kręgu kulturowym „były za
wsze wy darzeniem w dziejach kultury danego narodu, a niekiedy stanowiły one przełomową datę 
w historii języka literackiego różnych narodów, jak np. niemiecki przekład Biblii Marcina Lu
tra”, M. Altbauer, Biblia Tysiąclecia w Polsce, [w:] idem, Wzajemne wpływy polsko-żydowskie 
w dziedzinie językowej, wybór i oprać. M. Brzezina, Kraków 2002, s. 83. Por. M. Hanusie- 
w'icz-Lavallee, Biblia w literaturze staropolskiej, „Studia Nauk Teologicznych PAN" 2009, 
nr 4, s. 223-246; A. Sulikowski, Biblia w polskiej literaturze współczesnej, „Studia Nauk Teo
logicznych PAN” 2009, nr 4, s. 247-264; D. Bieńk ow ska, Polszczyzna przekładów biblijnych 
wobec języka ogólnego na przestrzeni wieków, „Studia Nauk Teologiczny ch PAN" 2009, nr 4, 
s. 265-278; W. Chlebda, Biblizmyjęzyka rosyjskiego. Koncepcje opisu leksykograjicznego, [w:] 
Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodnioslowiańskich, red. R. Łużny, D. Piwowar
ska, Kraków 1998, s. 15-33; B. Matuszczy k. Regionalizmy polszczyzny literackiej drugiej po
łowy XVI wieku w świetle języka przekładów Biblii. Zagadnienie normy językowej. Lublin 1992, 
Roczniki Humanistyczne, t. 37/38: 1989/1990, Językoznawstwo, z. 6; D. Kotecki, Biblia polska, 
„Studia Nauk Teologicznych PAN” 2009, nr 4, s. 201-222; A. Sieradzki, Rzeczowniki „zakon" 
i „testament" w średniowiecznych tekstach religijnych, [w:] Język, Religia. Tożsamość, t. 3, pod 
red. nauk. G. Cyrana, E. Skorupskiej-Raczy ńskiej, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 39-49; 
Z. Wanicowa, Z warsztatu badawczego leksykografa - historyka, „Język Polski” R. 89, 2009, 
nr 4/5, s. 255-262.
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Tradycje żydowskie

Hebrajski tekst109 110 111 historii Estery został dość jednolicie przekazany w hebrajskich 
manuskryptach i kodeksach, z niewielkimi różniącymi je wariantami samogłosko
wymi perskich imion i nazw"0. Stosunkowo liczne w porównaniu do innych ksiąg 
rękopisy kopistów, głównie masoretów z Tyberiady, zachowane zostały razem z Torą 
lub w grupie pięciu świątecznych zwojów używanych w liturgii synagogalnej. Naj
starszy istniejący rękopis Zwoju Estery - w kodeksie leningradzkim (B 19a lub L) 
- datowany jest na 1008 rok, natomiast drukowany tekst z komentarzem Abrahama 
ibn Ezry ukazał się w Bolonii w 1482 roku"1.

11,9 Pojawiające się w XVIII i XIX wieku hipotezy o istnieniu aramejskiego oryginału księgi 
nie zostały poparte przekonującymi dowodami. Por. np. H.H. Howorth, The Prayer of Manasses 
and the Book of Esther, „Proceedings of the Society of Biblical Archaeology" Vol. 31, 1909, No. 31, 
s. 89-90, 156-168.

110 O historii kodeksów hebrajskich zob. L.B. Paton, A Critical and Exegetical Commentary 
on the Book of Esther, Edinburgh 1951. Na podstawie tych i wcześniejszych - już osiemnasto
wiecznych - badań rzecz przedstawia także Stanisław Grzybek, zob. Księga Estery. Wstęp. Prze
kład z oryginału. Komentarz, oprać. S. Grzybek, [w:] Pismo Święte Starego Testamentu, t. 6, 
cz. 3: Księgi Tobiasza. Judyty, Estery, red. S. Łach, Poznań 1963, s. 11-12.

111 Drukowana książka hebrajska a religia. Tademecum bibliologiczne, oprać. K. Pilar
czyk. Kraków 2012, s. 30. Bibliografia innych hebrajskich inkunabułów zob. ibidem, s. 28-30

112 Por.S.W. Crawford, Esther, Book of [w:j Encyclopedia ofthe Dead Sea Scrolls, Vol. 1, 
eds. L.H. Schiffman, J.C. VanderKam, Oxford-New York 2000, s. 269; eadem, Five Scrolls, 
[w:J Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, s. 296.

113 S. Mędala, Wprowadzenie do literatury..., s. 15; idem, Aktualny stan badań problema
tyki ąumrańskiej, [w:] W. Ty loch, Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, wstęp i konsult. 
nauk. S. Mędala, Warszawa 2001, s. 19. Por. H.W. Morisada Rietz, Identifying Compositions 
and Traditions of the Qumran Community. The Songs of the Sabbath Sacrifice <25 a Test Case, [w:j 
Qumran Studies. New Approaches, New Questions, eds. M.T. Davis, B.A. Strawn, foreword 
J.A. Sanders, Grand Rapids 2007, s. 35-36.

J. Maier, op. cit., s. 173; Por. J. Jarick, The Bibles ,, Festival Scrolls" Among the Dead 
Sea Scrolls, [w:] The Scrolls and the Scriptures. Qumran Fifty Years After, eds. S.E. Porter, 
C.A. Evans, Sheffield 1997, s. 179-181.

115 J. VanderKam, P. F lint, The Meaning of the Dead Sea Scrolls. Their Significance For 
Understanding the Bible, Judaism, Jesus, and Christianity, San Francisco 2004. s. 119, 180.

W grotach qumrańskich odnaleziono fragmenty wszystkich ksiąg biblijnych poza 
Księgą Nehemiasza (choć zestawienie z Księgą Ezdrasza eliminuje ten problem112) 
oraz Estery113. Powodem absencji zarówno księgi, jak i wzmianek o świętach Purim 
i Chanuka w tekstach wspólnoty zamieszkującej Pustynię Judzką mogła być, jak twier
dzi Johannan Maier, opozycja wobec ideologii i propagandy machabejskiej „sadocko 
ukierunkowanych tekstów qumrańskich”114 115, ale także trwający jeszcze na przełomie er 
proces formowania ostatniej części Tanachu, czyli pism: Ketuwim. Brak perspektywy 
teologicznej, orientacja na związek Żydówki z nie-Żydem oraz konflikt z zasadami 
moralnymi głoszonymi przez wspólnotę (nieużywania „złych” metod przeciwko złu) 
to kolejne powody podawane dla uzasadnienia braku zwoju w esseńskiej bibliotece"5.
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Niewystępowanie żadnego fragmentu tekstu kanonicznej Księgi Estery w zbio
rach qumrańskich można było wyjaśnienie jako przypadek, ale dawało ono rów
nież podstawy do twierdzenia, że wzorcowy zwój należy datować na I wiek n.e., 
czas po zburzeniu drugiej świątyni jerozolimskiej. Tezę tę wzmocniły argumenty 
wynikające ze zidentyfikowanych fragmentów biblioteki qumrańskiej, które z racji 
podobieństw tematycznych Józef Tadeusz Milik nazwał nawet Proto-Esterą aramej- 
skq (4Q550)"6. Sześć opublikowanych rękopisów stanowiło według qumranologa 
„wzorce, archetypy czy źródła” dla hebrajskich, greckich i łacińskich wersji kano
nicznej Księgi Estery, świadczących o procesie rozwijania wątków literackich"7. 
Fragmenty, o których mowa, choć zachowane w bardzo złym stanie, pozwoliły na 
wyróżnienie w nich kilku ważnych toposów. W tekście występuje mianowicie po
stać syna lojalnego urzędnika króla perskiego - Patirezy - Żyda z pokolenia Be
niamina (4Q550 prEsta). Sługa ów przysłużył się wprawdzie królowi Dariuszowi, 
ale nie otrzymał za to nagrody, wręcz przeciwnie - jego życie naznaczone było nie
szczęściem - został skrzywdzony przez „dom Sferdiego” (4Q550 prEstó). Następ
ca Dariusza w bezsenną noc znalazał dokument swojego ojca w dworskiej kronice 
i, chcąc dopełnić sprawiedliwości, polecił uhonorować syna Patirezy za dokona
nia ojca, zwracając mu jego urząd"8. W innym fragmencie (4Q550 prEstc"9) mowa 
jest o „księżniczce” skazanej na wygnanie wraz z córkami oraz ważnym dworza
ninie, noszącym imię Chama, który został ukarany. Z innego zwoju zachowały się 
trzy kolumny, w których mowa o Bagasro, „proroku Bożym”, i Bagoszi, ukaranym 
pozbawieniem majątku i śmiercią, oraz o kobiecie (jej imię wydawca odtworzył 
jako „Estera”). Możliwe było też odczytanie fragmentu dotyczącego wrogiej rela
cji między dwoma dworzanami: Żydem z pokolenia Beniamina a samarytaninem * * * * 

116 J.T. Milik, Les modèles araméens du livre d Esther dans la grotte 4 de Qumrân, „Revue 
de Qumran" 1992, No. 15, s. 321-409. Tezy uczonego wywołały w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku dyskusję zrelacjonowaną w: M.J. Bernstein, A. Koller, The Aramaic Texts and the 
Hebrew and Aramaic languages at Qumran. The North American Contribution. [w:J The Dead 
Sea Scrolls in Scholarly Perspective. A History of its Research, ed. D. Di mant, Leiden 2012, 
s. 184-186. Krytykę zob. S.W. Crawford, Has Esther Been Found at Qumran? 4QProto-Esther 
and the Esther Corpus, „Revue de Qumran" 1996, No. 17, s. 307-325; K. De Troyer, Once More, 
the So-Called Esther Fragments of Cave 4, „Revue de Qumran" Vol. 19, 2000, No. 3, s. 401-422.

117 A. Tronina, Biblia vr Qumran. Uprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Mo
rza Martwego, Kraków' 2001, s. 81; por. S. Talmon, Was the Book of Esther Known at Qum
ran?. „Dead Sea Discoveries" Vol. 2, 1995, No. 3, s. 249-267; M.G. Wechsler, Two Para- 
-Biblical Novellae from Qumran Cave 4. A Réévaluation of 4Q550, „Dead Sea Discoveries" 
Vol. 7, 2002, No. 2, s. 130-172; Jews and the Persian Court, Manuscript 4Q550, The Leon Levy 
Dead Sea Scrolls Digital Library, [on-line:] w'ww.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manu 
script/4Q550-l -20 VI 2013.

"* P. MuehowCrA. Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran - Wadi Murabba'at - Masada - 
Nachal Chewer, w'stçp ZJ. Kapera. Kraków 2000, s. 412. Por. P. Muchowski, Komentarze do 
rękopisów znad Morza Martwego. Poznań 2005, s. 219; A. Tronina. Biblia w Qumran, s. 82-83.

119 P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, s. 412; por. idem, Komentarze do 
rękopisów.... s. 219-220; A. Tronina, Biblia w Qumran, s. 83.

ww.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manu
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(4Q550 prEstć/)120. Te dość ewidentne paralele: wątek lojalnego dworzanina, cier
pliwie przeczekującego wśród przeciwności z nadzieją na nagrodzenie zasług, oraz 
temat rywalizacji o pozycję na dworze perskim, Antoni Tronina interpretował jako 
przygotowanie epizodów literackich do biblijnej opowieści121. Uczeni nadal szuka
ją dowodów potwierdzających, że normatywny tekst hebrajskiej wersji księgi był 
znany we wspólnocie. I tak na przykład wobec zauważonej trudności z qumrańskim 
Dokumentem damasceńskim (4QDb), w którym mowa o prawie sprzeciwu męża 
wobec złożonego przyrzeczenia/ślubu żony (por. Lb 30,2-17), Jonathan Ben-Dov 
przekonywał, że niezrozumiały dodatek to przykład lapsus calami. Błąd ten wyni
kał z zestawienia przez pisarza podobnie brzmiącej frazy ct-5k crp - „od dnia do 
[następnego] dnia” (Lb 30,15) z innym - co ważne - znanym mu sformułowaniem, 
stanowiącym hapax legomenom. onnb ampi erb ci’n (Est 3,7)122.

120 P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, s. 413; por. idem. Komentarze do 
rękopisów.... s. 220-221; A. Tronina, Biblia w Qumran, s. 83.

121 Por. ibidem.
122 J. Ben -Do v, A Presumed Citation of Esther 3:7 in 4QEP, „Dead Sea Discoveries" Vol. 6, 

1999. No. 3, s. 283-284.
123 Zob. A. Pakentreger, Charakterystyka historyczna, obyczajowa i liturgiczna świąt ży

dowskich, „Kalendarz Żydowski. Almanach" 1990-1991. s. 33.

Niezależnie jednak od środowiska qumrańskiego po zakończeniu debaty nad 
tekstem i zgodnością z żydowskimi wyznacznikami „natchnienia” Zwój Estery zy
skał rangę świętego (kitwej ha-kodesz) i został włączony do listy ksiąg normatyw
nych jako jedna z ksiąg metammeim et-hajjadajim. Także współcześnie podkreśla 
się kulturowy paradoks obecności w kanonie dzieła o wątpliwych podstawach hi
storycznych, jakim jest Księga Estery, wobec niezaliczenia do niego odpowiada
jących wydarzeniom historycznym (spektakularne zwycięstwo i etiologia święta 
Chanuka- por. 2 Mch) tekstów Ksiąg Machabejskich123. Tanach zachował jedynie 
dwa teksty noszące imiona kobiet - Księgi Estery i Rut. Taki stan rzeczy wywołuje 
dodatkowe zainteresowanie zwojem w kontekście analizy podziału ról na męskie 
i kobiece w kulturze starożytnego Izraela. Z uwagi na późny czas włączenia księga 
znalazła się w trzeciej części Tanachu pomiędzy Lamentacjami a Księgą Daniela. 
Takie umiejscowienie - po zburzeniu Jerozolimy i przesiedleniu do Babilonii - od
powiada logice treściowej. Choć porządek Bawa batra (14 b) podaję następującą 
kolejność Ksiąg: Rut, Psalmów, Hioba, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad pieśniami, 
Lamentacji, Daniela, Estery, Ezdrasza i dwie Księgi Kronik. Księga zaliczana jest 
od XV wieku do grupy pięciu megilot - tekstów odczytywanych w wielkie święta 
(odpowiednio Pieśń nad pieśniami w Pesach, Księga Rut w Święto Tygodni, Księga 
Koheleta [Eklezjasty] w Święto Szałasów, Lamentacje w dzień postu nawiązującego 
do zburzenia Jerozolimy, Księga Estery w Purim).

Ambiwalencja podejścia do tekstu szczególnie uwidacznia się w jednoczesnym 
przyporządkowaniu go do kitwej ha-kodesz oraz w traktowaniu niektórych jego 
fragmentów jako sfarim ha-hiconim. Tradycje żydowskie uznały za apokryfy (sfa- 
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rim chiconim) następujące dodatki: sen Mardocheusza124 i jego wyjaśnienie, dwa 
listy Artakserksesa, modlitwy Mardocheusza i Estery oraz omdlenie Estery przed 
królem. Fakt ten nie jest równoznaczny z pomijaniem lub lekceważeniem perykop 
nadających opowieści charakter religijny125. W analizach autorów żydowskich przy
wołuje również te fragmenty, wszakże współgrają one z biblijnymi ideami i wyraża
ją je, stanowiąc przykład żydowskiej autorefleksji i samoświadomości.

ly Imiona w greckiej formie, tak jak występują w tej wersji.
125 Por. B.D. Lerner, No Happy Endingfor Esther. ..Jewish Bible Quarterly" Vol. 29, 2001. 

No. l,s. 4-12.
126 Nie tylko w tradycji żydowskiej i nie tylko w nienaukowych publikacjach wskazać moż

na tendencję do precyzyjnego określenia dat biblijny ch zdarzeń. „Los wyznaczył 13. dzień ostat
niego miesiąca roku, a więc 8 kwietnia 473 r." - T. Hergesel, Rozumieć Biblię, t. 1: Stary Testa
ment - Jahwizm, oprać. R. Dudek. Kraków 1992, s. 524.

127 Zob. Księga Estery (Pecaric), s. 2; por. Purim - kalendarium wydarzeń, [on-line:] www. 
the614thcs.com/26.1393.0.0.1.0.phtml - 16 IX 2013.

128 Podobne zjawisko występuje w Księdze Jonasza, tyle że skrupulatnie pomijane są w niej 
odniesienia do ludu wy branego. Zob. Ester (Cy lkow). s. 186.

Miejscami mityczny charakter tekstu i brak przekonujących dowodów histo
rycznych na potwierdzenie opisanych zdarzeń nie przeszkadza w kulturowych wy
siłkach zmierzających do ustalenia chronologii przedstawionej w zwoju fabuły. Tę 
kulturotwórczą właściwość mitu - jako opowieści zawsze prawdziwej, choć w ża
den sposób nie weryfikowalnej - oddaje, często zamieszczana w żydowskich wyda
niach księgi, chronologia cudu purimowego. Pięć zasadniczych etapów związanych 
z ukształtowaniem się tekstu Księgi Estery i tradycji Purim podał Sacha Pecaric, 
rozpoczynając od roku 3395, kiedy odbyła się uczta Achaszwerosza i wydano wyrok 
śmierci [sic!] na Waszti. Drugi etap jest związany z miesiącem tewet 3399 roku, kie
dy to Ester została królową, a Mordechaj odkrył spisek na życie władcy. Kolejnym 
jest miesiąc nisan roku 3404, w którym mają miejsce decydujące zdarzenia: trzyna
stego dnia Haman wskazuje datę zagłady Żydów126, wysyła dekret, a poinformowana 
przez wuja Ester rozpoczyna trzydniowy post, piętnastego dnia królowa staje przed 
królem i zaprasza go wraz z najwyższym dostojnikiem na ucztę, szesnastego dnia 
Mordechaj dostępuje publicznych oznak wdzięczności króla, w czasie drugiej uczty 
w obecności króla Ester demaskuje prześladowcę, który zostaje stracony. Czwar
ty jest miesiąc adar 3405 roku, kiedy następuje kulminacja cudu: trzynastego dnia 
Żydzi zwyciężają swoich wrogów, z ich rąk ginie dziesięciu synów Hamana, czter
nastego dnia, podczas gdy w innych rejonach obchodzone jest już święto, w stolicy 
trwają walki do całkowitego zwycięstwa, piętnastego dnia w Szuszan Żydzi świętu
ją. Ostatni etap obejmuje rok 3406, wówczas została spisana megila i włączona do 
zbioru pism świętych127.

Przez wieki tematem szczegółowych analiz i propozycji był fenomen skrupu
latnego i konsekwentnego omijania przez autora bądź redaktora tekstu wzmianek 
o JHWH (analogicznie w Pieśni nad pieśniami, choć por. Pnp 8,6)128. Równolegle 
niejako toczyła się interesująca debata, uzasadniająca, że tekst przenikają odniesie
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nia teologiczne i takaż wymowa. Warto podkreślić, że zauważana i eksponowana 
w wielu opracowaniach, także tych egzegetycznych, owa „świeckość” Księgi Este
ry, argumentowana brakiem explicite teologicznych nawiązań, sprzeciwia się hala- 
chicznej tradycji interpretacyjnej. W tym miejscu można postawić następującą tezę: 
brak świętego dla Żydów imienia w tekście nie oznacza, że nie traktuje on o boskiej 
rzeczywistości. Gdyby tak było w przypadku zwoju, trzydniowy post, który pod
jęła i do którego zachęcała innych Estera, byłby zupełnie niezrozumiałą praktyką, 
nawet jeśli przyjąć, że tradycja ta jest późniejszym dodatkiem. I tak na przykład 
trudno w tym kontekście zgodzić się z proponowanym przez Bogdana Zbroję wska
zaniem postu Estery jako sposobu wywierania wpływu na człowieka (króla)129 130. Bi
blijna tradycja bowiem przedstawia to symboliczne zachowanie jako zorientowane 
i motywowane religijnie (forma błagalnej lub ekspiacyjnej modlitwy), ukierunko
wane i skierowane do „wyższej instancji” - JHWH. Królowa wyraźnie nakazuje: 
’ba inisi - „i pośćcie za mnie”, dodając: ]s cisk 'rńsąi ’JK-ej - „również ja i dziew
częta moje, będziemy pościć tak” (Est 4,16, por. Sdz 20,26), a praktyki te Zew 
Greenwald zgodnie z tradycją komentuje jednoznacznie:

129 B. Zbroja, Post w Biblii, ..Polonia Sacra’" 2001, nr 8, s. 441-448; por. B. Poniży. Dru
gorzędne akty kultu, [w:] Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1999, s. 252; por. 
W.C. Kaiser Jr. [etal.J, Trudne fragmenty Biblii, konsultacja nauk. wyd. poi. W. Chrostow ski, 
tłum. L. Bigaj. T. Fortuna, G. Gry giel, Warszawa 2011, s. 172; R. Rubinkiewicz, Estery 
Księga, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent-Ezzo, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, 
F. Gry glewicz, Lublin 1985, kol. 1141; J. Sieradzan. Szaleństwo w religiach świata. Szama
nizm. religia starogrecka, judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam, Kraków 2005, 
s. 215. Na tę fundamentalną sprzeczność zwrócił uwagę w swoim przekładzie Cylkow, wskazu
jąc, że ..post tylko przygotowanie do modlitwy stanowi". Ester (Cy lkow), s. 208.

130 Z. Greenwald, Bramy halachy. Religijne prawo żydowskie. Kicur Szulchan Aruch dla 
współczesności, red. S. Pecaric, tłum. J. Białek, red. polonist. L. Koska, tłum, przypisów 
K. Czerwińska, Kraków 2005, s. 362.

Tego dnia [Żydzi] pościli modląc się przy tym do Boga, by ich wybawił [...]. Post 
Estery pozwala nam zrozumieć, iż kiedy ktoś powraca do Boga całym swoim sercem, 
Bóg zwraca na niego uwagę i wysłuchuje modlitw, które odmawia człowiek pogrążony 
w cierpieniu, tak jak uczynił to w czasach Mordechaja i Ester13".

Głównym, choć paradoksalnie - w porównaniu z innymi księgami biblijnymi - 
niemym bohaterem w hebrajskiej wersji Księgi Estery pozostaje zatem JHWH, a do
wodem na to jest post Estery i za Esterę, połączony w domyśle z modlitwą o powo
dzenie jej działań. Odmowa bałwochwalczych praktyk (por. Est 3,2), lamentacje 
i posypywanie głowy prochem, które towarzyszą postowi, stanowią formę aluzji do 
opatrzności i są wyrazem przekonania, które było znane każdemu Żydowi, a zawie
rało się w prorockim sformułowaniu, być może najbardziej przemawiającym w kon
tekście dramatycznej sytuacji: „czy zapomina kobieta [o] niemowlęciu swoim, ta, 
która kocha, [o] synu łona swego? Gdyby one zapomniały, a ja nie zapomnę [o] tobie. 
Oto na dłoniach wyryłem ciebie, mury twoje [są] przede mną zawsze” (Iz 49,15-16). 
Niezwykła zmiana wypadków potwierdza wsparcie podjętych przez Żydówkę 
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przedsięwzięć, jakie otrzymała w efekcie m.in. postu i lamentacji (por. Est 9,31). 
W żydowskiej perspektywie kluczowe sformułowanie i przekonywujący Esterę ar
gument ma oczywiste znaczenie teologiczne: in* Eipan c-prrb nina’ nbsni nri - 
„uwolnienie i ocalenie powstanie dla Żydów z miejsca innego” (Est 4,14). Hebraj
skie wyrażenie zarówno w kodeksie aleksandryjskim, jak i kronice Józefa Flawiu- 
sza, który sparafrazował słowa Mordechaja do królowej wypowiedziane przez po
słańca: „gdyby bowiem teraz zaniedbała rodaków, niechybnie otrzymają oni pomoc 
od Boga”131, a także w targumach było rozumiane i odczytywane jako aluzja do 
JHWH132. W tradycji talmudycznej termin cipo - „miejsce”-funkcjonuje nawet jako 
metaforyczne imię JHWH133. Poza tym kulminacyjnym dla teologii i dramatu zwro
tem można wskazać także (mając na względzie trudność w precyzyjnym datowaniu 
zwoju oraz początków instytucji, o której mowa) aluzję do religijnej rzeczywistości 
(miejsca modlitw - nwą rra - „synagoga”) w poleceniu Estery: oías - „zbierz” (Est 
4,16). W kabalistycznych interpretacjach wskazywano (zgodnie z techniką notari- 
konu) zawarty w słowach: ern inni ^ban Kia; (Est 5,4) akronim - święte imię - 
niT, podobnie możliwość utworzenia go od ostatnich liter słów we fragmencie: 
’b ni® i35'K nrbsi (Est 5,13; por. 1,20; 7,7). Zarzuty przypadkowości nie powstrzy
mywały twórców manuskryptów przed wyróżnianiem owych liter i w ten sposób 
sygnalizowaniem boskiego działania z ukrycia134.

131 J. F lawiusz, Dawne dzieje Izraela, cz. 1, tłum. Z. Kubiak, J.Radożycki. wstęp E. Dą
browski. W. Malej, koment. J. Radożycki, Warszawa 2001, XI.VII, s. 501.

132 W.C. Kaiser Jr. [et a).], op. cit., s. 172.
133 C.A. Moore, Esther, intr., transi, and notes C.A. Moore, Garden City 1971. s. 50: 

por. J. Gamberoni, Dpa - mâqôm, [w:] Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. 8, 
eds. GJ. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry, transi. D.W. Stott, Grand Rapids-Cambrid- 
ge 1997, s. 544; Esther, introd, and annotation A. Berlin, [w:J The Jewish Study Bible. Featuring 
The Jewish Publication Society TAS’AKH Translation, eds. A. Berl in, M.Z. Brett 1er, consulting 
ed. M. Fishbane, Oxford 2004, s. 1631; P.R. Ackroyd, Two Hebrew notes: „maqom aher", 
Esther 4:14: ,,maqom ehad", Eccl. 6:6, „Annual of the Swedish Theological Institute" 1967, 
No. 5. s. 82-86; NJ. Zohar, „Maqom" - the Indwelling God and Rabbinic Reshaping of Sa
crificial Ritual, [w:] Essays in the Social Scientific Study of Judaism and Jewish Society. Vol. 2. 
eds. S. Fishbane [et al.], Montréal 1992. s. 13-19.

I3J N.S. Fox, The Hidden Hand of God. „Jewish Bible Quarterly" Vol. 18, 1990, No. 3, 
s. 184.

135 C.A. Moore, Esther, s. 51.

Nili S. Fox, analizując sześciokrotne występowanie niepoprawnego zapisu 
c-pm (Est 47; 8,1.7.13; 9,15.18) w słowie cnw' (bardzo ważnym dla opowieści), 
zaproponowała inne niż dotychczas (błąd pisarzy135) midraszowe wyjaśnienie zja
wiska. Owa osobliwość poprzez równoznaczność nazwy dodatkowej litery ,Jod” 
oznacza, według badaczki, ukrytą rękę działającego na rzecz swego ludu JHWH. 
Sześć momentów odpowiada liczbie okazji do manifestowania tego działania - se
kwencji zdarzeń prowadzących do finałowego ocalenia: wstąpienie na tron perski 
Żydówki; losowanie dnia realizacji planu Hamana; naruszenie królewskiego prawa 
przez Esterę; wywyższenie Mordechaja w dniu, w którym miał być powieszony za 
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namową Hamana; uratowanie Estery przed atakiem Hamana; zgoda władcy na obro
nę i zniszczenie wrogów Żydów136 137. Gematryczne wyjaśnienie problemu Fox opiera 
także na wartości dodatkowej litery ,jod” (10), która, pomnożona przez częstotli
wość jej występowania (6), daje wartość równoważną jednemu z biblijnych przy
miotów JHWH Snj - „zbawiający” (60)'37.

136 N.S. Fox, op. cit.,s. 185-186.
137 Ibidem, s. 186.

Hebrajska wersja opowieści o Esterze wydaje się dobrze przemyślaną i zaplano
waną strukturą, o czym świadczy jej chiastyczny układ, z centralną ideą, momentem 
kulminacyjnym. Poniższe uporządkowanie, z różnie zresztą akcentowanymi przez 
egzegetów elementami, nie pozostawia złudzeń co do przenikliwości narracyjnej 
i zmysłu dramaturgicznego autora.

A Dwie uczty Achaszwerosza i wy bór Estery (1,1-2,23)
B Powzięty przez Hamana plan zagłady Żydów (3,1-15)

C Apel Mordechaja do Estery, odmowa i wypełnienie (4,1-17)
D Pierwsza uczta Estery (5,1-8)

E Plan Hamana i jego przyjaciół - drzewo (5.9-14)
F Bezsenność Achaszwerosza i wywyższenie Mordechaja (6,1-12a) 

E’ Przepowiednia upadku Hamana wyjawiona przez jego przyjaciół
(6.12b-14)

D’ Druga uczta Estery i śmierć Hamana (7,1-10)
C’ Apel Estery do króla o uratowanie Żydów (8,1-15)

B’ Odwet Żydów na przeciwnikach (9,1-17)
A’ Dwa dni i dwie wzmianki o święcie; wy wy ższenie Mordechaja (9.18-10.3)

Struktura nadaje bezsenności Achaszwerosza znaczenie przełomu fabularnego. 
Od tego momentu następuje nowy początek. Zauważyć należy, że detronizacji Wasz- 
ti i jej usunięciu sprzed oblicza króla odpowiada, w formie przeciwieństwa, zapla
nowane i zrealizowane wywyższenie Mordechaja. W jednym i drugim przypadku, 
który ma walor wzorcowy (pierwszy w formie negatywnej - przestroga dla innych 
kobiet; drugi w formie pozytywnej - nagroda za zasługi dla monarchy), król pyta 
o radę, a następnie wykonanie polecenia powierza osobie/osobom z najbliższego 
otoczenia (eunuchom/Hamanowi). Argument za immanentną w scenie perspektywą 
religijną jest dostrzegalny, kiedy czytelnik wie, jakie znaczenie ma w biblijnej (i sze
rzej bliskowschodniej) tradycji sen/bezsenność, o czym z uwagi na wzmocniony re
toryczny aspekt będzie mowa niżej.

W odbiorze wieloaspektowego i wartościowego dzieła nawet pozorna wada- 
jaką z pewnością było dla niektórych czytelników i decydentów religijnych już 
w starożytności pomijanie świętego imienia i zdystansowanie autora zwoju do 
kwestii religijnych - może stać się twórczą inspiracją w interpretacji. Fenomenem 
najbardziej oddziałującym na wyobrażenia i funkcjonowanie biblijnych toposów 
w kulturach jest komentarz. Teksty o charakterze interpretacyjnym i wyjaśniającym 
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mają źródła w starożytnych żydowskich sposobach egzegezy i/lub przekładów (mi- 
drasz, targum). Niektóre z nich zostaną podjęte w formie fundamentalnych konty
nuacji biblijnych wątków, ale już teraz warto zauważyć kilka przykładów. Wybitny 
średniowieczny komentator karaimski Jefet ben Ali al-Basri, żyjący w X wieku, jest 
autorem arabskiego przekładu i wprowadzenia do Księgi Estery138. Dzieło, wpisując 
się w egzegezę i anty rabin iczną interpretację wspólnoty karaimskiej139, stanowi też 
świadectwo różnorodności w traktowaniu toposu Estery w obrębie nurtów i orien
tacji wywodzących się z judaizmu. Barry Dov Walfish, analizując wielowymiarowy 
fenomen zwoju w średniowieczu, stwierdził, że z pięciu zwojów tylko Pieśń nad 
Pieśniami miała więcej opracowań140.

138 The Arabie Translation and Commentary of Yefet ben 'Eli the Karaite on the Book of 
Esther, ed.. transl. and introd. M.G. Wechsler, Leiden 2008.

139 Por. M. Tom al, Z dziejów antyrabinicznejpolemiki karaimskiej w Xwieku, „Studia Juda
ica" 2000, nr 2, s. 161-168.

140 B.D. Walfish, Esther in Medieval Garb. Jewish Interpretation of the Book of Esther in 
the Middles Ages, Albany 1993, s. 235.

141 K. Pilarczyk, Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce. Z bibliografią polono- 
-judaików w językach żydowskich (XV1-XVHJ wiek), Kraków 2004, s. 81.

142 P. Johnson, Historia Żydów, tłum. M. Godyń, M. Wójcik, A. Nelicki, Kraków 2000, 
s.238.

143 Księga Estery (Pecaric).

Z uwagina lokalne tradycje należy wymienić dobrze znany także daleko poza 
granicami 1 Rzeczpospolitej alegoryczny komentarz do Księgi Estery autorstwa kra
kowskiego rabina Mosze Isserlesa (Remu, około 1510-1572) - Mechir jajin (1559, 
1582 i później) oraz wielokrotnie wznawiane dzieło osiadłego w Polsce rabina i my
śliciela Eliezera ben Elijahu (1512(3]-1586) \A.Joseflekach (Cremona 1576). Para
frazy Księgi Estery wydawane były m.in. w Krakowie przez żydowskiego drukarza 
Izaaka ben Aronaz Prościejowa Prostic Megiles Ester (1589)141. Wszystkie tego typu 
dzieła wpisywały się w piśmiennictwo podejmujące ważki dla Żydów problem Este
ry i recepcji opowieści o zdarzeniach w Suzie w kontekście aktualnych doświadczeń 
europejskich diaspor. Paul Johnson w znanej i popularnej Historii Żydów przytoczył 
kontrowersje związane z bierną postawą społeczności żydowskiej w trakcie tworze
nia gett w XVII wieku. Zarówno ówczesnym obserwatorom, jak i współczesnym 
pasjonatom oraz sympatykom żydowskiej kultury i dziejów nieobce są pytania typu: 
„dlaczegóż Żydzi nie mogliby stać się bardziej podobni do ich przodka Mordecha- 
ja?”142. Postać opiekuna przyszłej królowej, wiązanego z przesiedleniem Judejczy
ków, była w tym kontekście utożsamiana z niewzruszoną mądrością i siłą moralną 
okazywaną tym, którzy padali na twarze przed wyniosłym i próżnym Hamanem. 
Mordechaj, w poczuciu godności i w przeświadczeniu o Hamanowej uzurpacji, „nie 
klękał i nie kłaniał się nisko” (Est 3,2)143, mógł zatem być wzorem efektownego 
buntu nawet przeciwko większości. Mądrość płynącą z jego postawy i całej opo
wieści rozpoznawali żydowscy interpretatorzy i anusim, gdy wskazywali, że Estera 
nie przyznawała się do swojego pochodzenia, ukrywała je, podejmując jednocześnie 
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działania na rzecz członków swojego ludu. Na przestrzeni dziejów i w związku z do
świadczeniami rozproszenia Żydzi czytali i interpretowali Księgę Estery, odnajdując 
w niej wskazówki i zachęty do zachowania - mimo realnych przeszkód - własnej 
tożsamości kulturowej. Rabbi Joseph ibn Jahja w 1538 roku w swoim komentarzu 
do Księgi Estery wskazywał, że polityka rozproszenia i przemieszania z innymi lu
dami stosowana była przez władców różnych czasów, aby odebrać Żydom możli
wość integracji i ewentualnego oporu144.

l4J P. Johnson, op. cit., s. 238.
145 E. Levinas, Cztery lektury talmudyczne, s. 39; por. ibidem, s. 50.
146 Ibidem, s. 39; por. ibidem, s. 51.
147 Y. Hazony, The Dawn. Political Teachings of the Book of Esther, Jerusalem 2000, s. 245. 

Na marginesie warto zauważyć wprowadzone przez autora elementy analizy i porównań biblijnej 
księgi z ważnymi w historii kultury dziełami m.in. Niccola Machiavellego.

W niezliczonych tekstach teologicznych, literackich i filozoficznych przywoły
wano Esterę, aby zobrazować i wypowiedzieć idee rozważane przez ich autorów. 
Oddziaływanie wielkich narracji - mimo ich zadeklarowanego końca - trwa w kul
turach zwłaszcza w tych obszarach, gdzie nie wyparto całkowicie refleksyjności. 
Takim świadectwem były dwudziestowieczne zmagania filozofów z trudnymi do
świadczeniami historycznymi Żydów na przestrzeni wieków w kontekście owych 
biblijnych i talmudycznych interpretacji Estery. Emmanuel Levinas (1906-1995) 
w swojej drugiej lekcji talmudycznej rozważał fragment traktatu Szabat (88a i b), 
w którym mędrcy dociekają znaczenia fragmentu zSzemot (Wj 19,17). W jednym 
z głosów interpretacji Raw Acha ben Jaakow (Raby) stwierdza: „A jednak przyjęli 
ją [Torę] na nowo w epoce Ahaswerusa, jako że napisano (Est 9,27): «Żydzi [uznali 
i przyjęli]». Uznali to, co przyjęli”145. Filozof z pomocą talmudycznych autorytetów 
stworzył pomost między wydarzeniem na Synaju (przyjęciem Tory) a doświadcze
niami perskiej diaspory pod panowaniem Ahaswerusa (uznanie jej i przylgnięcie do 
niej). Przyjęcie Tory na pustyni oznaczało - według autora Trudnej wolności - po
czątek historii i skruszenie „bryły bytu, która tak samo głupio sobie wystarcza, jak 
ów Haman pijący z królem Ahaswerusem”, a dalej sprzysiężenie się „przeciwko 
spójnej mocy fatum, jakim jest determinizm wydarzeń”146.

Nie zawsze jednak refleksjom nad biblijnym tekstem towarzyszy wymiar religij
ny. W duchu sekulamym, z koncentracją na świeckim charakterze tekstu i mądrości 
jego pozytywnych bohaterów w ich politycznych działaniach, Księgę Estery anali
zował współcześnie choćby Yoram Hazony. Taka politologiczna perspektywa od
słania mechanizmy sprawowania władzy i walki o nią w państwie wielonarodowo
ściowym, pokazując grę o najwyższą stawkę na tle ścierających się partykularnych 
interesów. Hazony, odchodząc w interpretacji od kulturowo przeważającej orientacji 
ludycznej, zwrócił uwagę na przenikliwość i konsekwencję działania dwojga bo
haterów w czasach, kiedy „Bóg zakrył swoją twarz” przed człowiekiem147. Dodać 
można, że taka koncentracja na „świeckiej” opowieści może stanowić komentarz 
do szukania kulturowych wzorów postępowania w okresach najtrudniejszych, które 
przerażają aksjologiczną pustką. Inne fundamentalne, żydowskie nawiązania zostaną 
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przedstawione po zarysowaniu tytułowego problemu ambiwalencji (termin uza
sadniony w świetle kulturowego przekonania o wyjątkowości, a nawet świętości, 
własnego dla danej grupy języka, w tym przypadku - języka hebrajskiego) tekstu 
w wymiarze językowym.

Przechodząc do zarysowania drugiej, chrześcijańskiej perspektywy kultu
rowej, warto zaznaczyć, że zaproponowany podział z konieczności jest nieco 
sztuczny. Granice (w przypadku Kościoła katolickiego par excellence') doktry
nalnych rozstrzygnięć na gruncie transmisji kulturowej nie są ani sztywne, ani 
nieprzekraczalne. Mimo że w przeszłości apokryfy jako właściwe teksty funk
cjonowały w ograniczonym zasięgu, ich koncepty przenikały do wyobrażeń i pa
mięci kulturowej, niekiedy wyraźnie manifestując swoją obecność. W przypad
ku Księgi Estery taki stan rzeczy wiązał z jej grecką wersją wraz z dodatkami, 
których brakuje w hebrajskim przekazie. Żydzi wprawdzie podkreślali - i czynią 
to nadal - ową „świeckość” historii królowej na dworze w Suzie, ale przecież 
interpretują sens i przesłanie tekstu, nie przecząc bardzo wyraźnym konkluzjom 
i przesłaniu wersji zawartej w Septuagincie - Biblii stworzonej z myślą o ży
dowskiej diasporze aleksandryjskiej (zhellenizowanych Żydach148), ale nazwa
nej nie bez przyczyny chrześcijańską (z niej właśnie pochodzi trzysta spośród 
trzystu pięćdziesięciu fragmentów cytowanych w pismach Nowego Testamentu). 
Myśliciele i komentatorzy zwoju zdawali sobie przecież doskonale sprawę z teo
logicznej wymowy drugiej greckiej wersji tekstu. Na zasadzie owego przenikania 
intertekstualnego kierunek zapożyczeń przebiega również od kultur żydowskich 
ku kulturom chrześcijańskim, mimo ogłaszanych w historii anatem i tworzenia 
indeksów tekstów zakazanych.

IJ“ S. Mędala, Wprowadzenie do literatury..., s. 292-293; por. S. Jędrzejewski, Septu
aginta - Biblia helleńskiego judaizmu, ..Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 58, 2005, nr 4, s. 245- 
-262; J. Chmiel, Biblia aleksandryjska po polsku?, „Analecta Cracoviensia" 1997, nr 29, s. 113- 
-115; W. Szczerba. Język Septuaginty jako narzędzie ufilozoficznienia Biblii hebrajskiej, [w:] 
Rzeczywistość języka, red. B. Trojanów ska, Wrocław 1999, s. 279-293, Acta Universitatis Wra- 
tislaviensis, 2124, Filozofia, z. 36.

149 Legendarny przekaz już w starożytności, np. przez Justy na Męczennika w Dialogu z Ży
dem Tryfonem, był odnoszony nie tylko do wspomnianej w apokryfie Tory, ale również innych 
pism Tanachu. J.C. VanderKam, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, tłum. P. Krupczyń- 
ski, Warszawa2006, s. 99-104, zwł. 104; zob. S. Mędala, Wprowadzenie do literatury..., s. 294- 
-296; R. Rubinkiewicz, Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin 1987, s. 35-38.

Tradycje chrześcijańskie

Przekaz biblijny, jak chce apokryficzna legenda zapisana w tzw. Liście Aryste- 
asza149, w tłumaczeniu siedemdziesięciu (lub siedemdziesięciu dwóch) zawiera Księ
gę Estery w dłużej o sto siedem wierszy i nieco zmodyfikowanej formie. Podobny 
fenomen wewnątrzbiblijnych dodatków dotyczy Księgi Daniela, a pozabiblijnych - 
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Księgi Rodzaju i jej wątków w apokryficznych kontynuacjach, np. Józef i Asenet. 
Ten ostatni apokryf łączy elementy romansu w postaci wątków: mieszanego małżeń
stwa, prozelityzmu, spisku na życie Józefa i faraona, objęcia rządów przez Józefa150. 
Oprócz LXX istnieje także kodeks B {kodeks watynański), względnie wiemy wersji 
hebrajskiej, oraz kodeks A {kodeks aleksandryjski), traktowany w przeszłości jako 
recenzja Lucjana, a współcześnie jako niezależny przekład151.

150 Apokryfy Starego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, tłum. A. Kondracki [et al.J, 
Warszawa 2006, s. 12-13.

151 Codex Sinaiticus (S lub k). Księga Estery, [w:] Katolicki komentarz biblijny, red. nauk, 
wyd. oryg. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. nauk. wyd. poi. W. Chrostowski, 
K. Bardski [et al.J, Warszawa 2001, s. 376; por. też: C.A. Moore, Daniel, Esther and Jeremiah. 
The Additions, Garden City 1977, s. 153-254.

152 S. Pagän, op. cit., s. 607. W XIX wieku uważano, że tekst został włączony do żydow
skich tekstów normatywnych w tym samym czasie. Zob. W. Knapiński, op. cit., s. 81.

153 Por. Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, oprać. A. Baron, H. Pietras, Kraków 
2010, s. 32, 32*.

154 Por. Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, grecki, arabski, ormiański, polski, 
t. 3: Konstancja. Bazylea Ferrara Florencja Rzym (1414-1445), oprać. A. Baron, H. Pietras, 
Kraków 2007, s. 584, 585.

1,5 Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4: Lateran V, Trydent, Waty
kan / (1511-1870). oprać. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 210, 211.

Podobnie jak w przypadku Tanachu także w tradycjach chrześcijańskich miejsce 
Księgi Estery nie było oczywiste (brak jej w katalogu pism kanonicznych Melitona 
z Sardes, T180). Zachód uznał tekst za kanoniczny w IV wieku152. W dekrecie Da- 
mazego I z około 382 roku w „wykazie ksiąg historycznych” wymienione zostały 
Księgi Hioba, Tobiasza, Ezdrasza, Estery, Judyty i dwie Machabejskie153. Sobór flo
rencki w 1442 roku (według kalendarza florenckiego 1441 roku)-wobec rozbieżno
ści między kanonem społeczności jakobitów egipskich i etiopskich a tradycją rzym
ską w bulli unii z Kopiami {Cantate Domino) - wymienił tytuły wszystkich ksiąg 
uważanych za natchnione. Po Pięcioksięgu należą Księgi: Jozuego, syna Nuna, Sę
dziów, Rut, cztery Księgi Królewskie, dwie Księgi Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, 
Tobiasza, Judyty, Estery, Hioba154 *. Kościół katolicki definitywnie rozwiał wszelkie 
wątpliwości i włączył dłuższą wersję do swoich pism natchnionych na czwartej sesji 
soboru trydenckiego, 8 kwietnia 1546 roku, ogłaszając dekret Sacrosancta'55. Roz
strzygnięcie to powtarzały, lub powoływały się na nie, kolejne sobory (dwa waty
kańskie) i oficjalne dokumenty papieskie.

Efektem dynamicznego podejścia do problemu tzw. tekstów deuterokanonicz- 
nych w tradycjach chrześcijańskich (katolickiej, protestanckiej, prawosławnej) były 
różne rozwiązania edytorskie. Wydawca czy tłumacz, podejmując decyzję, gdzie 
umieścić tzw. dodatki greckie do hebrajskiego przekazu, niejako narzucał określo
ny sposób interpretacji całości tekstu. Świadomy tej osobliwej dwoistości tekstu, 
Czesław Miłosz zwierzał się we wprowadzeniu do swojego tłumaczenia z dylematu 
wyboru między przekładem z hebrajskiego i dodaniem greckich fragmentów lub po
łączeniem ich obu:
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W pierwszym przypadku zatraca się ciągłość, w drugim dokuczają niezgodne ze 
sobą szczegóły'. Wybrałem jednak to drugie rozwiązanie156 [...]. Uzupełnienia tłuma
czyłem z Septuaginty; [...] zostają one graficznie wyróżnione kursywą157.

156 W wydaniach tłumaczenia Miłosza w przypadku dodatków greckich brak podziału 
(numeracji literowej) kolejnych wersetów.

157 Księga Estery (Miłosz), s. 130.
158 B.W. Anderson, The Place of the Book of Esther in the Christian Bible, ..The Journal of 

Religion" Vol. 30, 1950. No. 1. s. 32-43.
159 Por. T. Craven. Tradition and Convention in the Book of Judith, [w:] Feminist Theology. 

A Reader, ed. A. Loades, London-Louisville 1990, s. 30.
160 Ibidem.

Zgodnie z układem Wulgaty opowiadanie o Esterze poprzedzają księgi Tobia
sza i Judyty, po nim natomiast następują dwie Księgi Machabejskie158. W kanonie 
katolickim i prawosławnym jest to jeden z trzech tekstów - obok ksiąg Rut i Judy
ty - z zachowanym w tytule imieniem kobiety. Wszystkie trzy opowieści łączy dość 
oczywisty schemat - co podkreślają też przedstawiciele nurtu egzegezy feministycz
nej159 - przejścia od zagrożenia do spektakularnego tryumfu. W przypadku Judyty 
oblężenie Betuli kończy się, dzięki śmiałej interwencji bohaterki-wdowy, śmiercią 
dowódcy Holofemesa i zwycięstwem nad wojskami wroga. Rut z kolei po bezpo
tomnej śmierci męża Machlona opuściła swoje rodzinne strony, by towarzyszyć te
ściowej Noemi w obcej krainie. Odwaga przyniosła pozytywne owoce. W Betlejem 
dzięki swej pracowitości i posłuszeństwu wobec teściowej została na mocy prawa 
lewiratu żoną Booza. Co więcej, z tego związku narodził się syn Obed, który był 
przodkiem (dziadkiem) wielkiego króla Dawida, a Rut jako Moabitka (cudzoziem
ka) na trwałe wpisała się w królewską dynastię Dawidową. Wspólny jest również 
brak zapowiedzi pomocy ze strony JHWH ani cudu160 - wszystkie trzy główne boha
terki działają, manifestując swą ludzką zaradność, odwagę i siłę charakteru.

W Wulgacie, a za nią w tradycji chrześcijańskiej biblistyki, Księgę Estery zalicza 
się do ksiąg historycznych (podzbiór ksiąg historyczno-dydaktycznych), zestawia
jąc ją z dwoma innymi z kilku względów podobnymi tekstami, Księgami Tobiasza 
i Judyty, niekiedy także Księgą Rut. Redaktorzy Biblii Jerozolimskiej uzasadniają 
wyodrębnienie tej grupy, wymieniając wspólne cechy trzech dzieł. Primo, zły stan 
zachowania tekstu, a w przypadku Księgi Estery wiele wariantów: hebrajski krót
ki, dłuższy grecki zwykły, grecki odmienny w wersji Lucjana z Antiochii. Secundo, 
późny czas wejścia do kanonu - w tradycji Zachodu wprawdzie interesujący tekst 
uznawano za natchniony w epoce patrystycznej - na listach kanonu występuje od 
382 roku (synod rzymski) oraz na Wschodzie od 692 roku (sobór konstantynopo
litański, tzw. in Trullo). Tertio, właściwości literackie - mimo określonych precy
zyjnie ram historycznych, opisów miasta (Suzy), perskich zwyczajów, osoby Aswe- 
rusa (jego imię stanowi hebrajską transkrypcję imienia władcy Kserksesa), gama 
szczegółów przeczy lub nieodpowiada weryfikowalnym danym faktograficznym, 
np. dekret przeciwko Żydom świadczy przeciwko tolerancyjnej polityce Achemeni-
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dów161, dekret dopuszczający zamieszki w państwie na tak szeroką skalę wydaje się 
również nieprawdopodobny, tak samo jak losy przesiedleńca za czasów Nabuchodo- 
nozora w ponad sto lat po faktycznym przesiedleniu Judejczyków do Babilonii, żoną 
historycznego Kserksesa była natomiast Amestris162. Wszystkie teksty mają także 
optymistyczną wymowę, skupiają się na głównej, tytułowej postaci (pod tym wzglę
dem Księga Estery nieco odbiega od pozostałych ksiąg, akcentując równorzędność 
Mordechaja), reprezentującej jednak grupę mniejszą od całego ludu wybranego163.

161 O nietolerancji Kserksesa zob. R.J. Littman, op. cit., s. 152-155.
162 Por. Herodot, op. cit., ks. VII, 61, 114, s. 520, 536.
163 M. Filipiak, Człowiek współczesny a Stary Testament, Lublin 1983, s. 38-39.
164 K. Pilarczyk, Literatura żydowska..., s. 130; J.C. VanderKam, op. cit., s. 105.
165 EJ. Bickerman, The Colophon of the Greek Book of Esther. .Journal of Biblical Litera

turę” Voi. 63, 1944, No. 4, s. 339-362.
166 W czasach Ptolemeusza Filometora, traktowanego jako opiekun Żydów, działał Dezyte- 

usz. ..Ptolemeusz Filometor zaś i jego żona Kleopatra powierzyli Żydom rządy w całym swoim 
królestwie, a na czele całej armii jako jej dowódcy stali Żydzi Oniasz i Dositeos, z których imion 
Apion się naśmiewa, choć powinien raczej podziwiać ich czy ny i zamiast rzucać na nich obelgi, 
żywić wdzięczność dla nich za ocalenie Aleksandrii". J. F lawiusz. Przeciw Apionowi, II, 5. s. 49.

Autorzy starożytnych przekładów i późniejszych wydań chrześcijańskich Biblii 
kompilowali owe greckie dodatki z „wyjściową” hebrajską wersją bądź, w ślad za 
Hieronimem (331/47-419/20), umieszczali je po zakończeniu przekładu tej drugiej. 
Poniższe zestawienie przedstawia te dwie tendencje w związku z podziałem tekstu 
biblijnego na rozdziały dokonanym na przełomie XII i XIII wieku przez Stefana 
Langtona (1150/60-1228):

Wprowadzone do tekstu Umieszczone 
jako dodatkowe Zawartość

l,la-ll; 1,11-r - przed pierwszym 
rozdziałem
3,13a-13g - pomiędzy 3,13 a 3,14 
4,17a-17i; 4,17k-17z - po czwar
tym rozdziale
5,la-lf; 2a-2b - po wcześniej
szym dodatku
8,12a-12x - między 8,12 a 8,13 
10,3a-3k - po zakończeniu wersji 
hebrajskiej 10,3164

A. 11,2-12,6

B. 13,1-7
C. 13,8-14,19

D. 15,4-19

E. 16,1-4
F. 10,4-11,1

Sen Mardocheusza i wykrycie 
spisku
List Artakserksesa przeciwko 
Żydom
Modlitwy Mardocheusza i Estery 
Omdlenie Estery przed królem 
List Artakserksesa i rehabilitacja 
Żydów
Wyjaśnienie snu Mardocheusza

Dodatkowo wersja grecka zawiera kolofon (Est 10,31)165, w którym mowa 
o Ptolemeuszu VIII Euergetesie II (142 p.n.e.; możliwi też: Ptolemeusz X Soter 
II [113/112 p.n.e.] lub Ptolemeusz XII [78/77 p.n.e.]), pozwalający określić ter
minus ante quern na II wiek p.n.e. Jako tłumacz listu przekazanego przez Dozyte- 
usza166 i jego syna Ptolemeusza został wskazany Lizymach, syn Ptolemeusza z rodu 
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kapłańskiego w Jerozolimie. Adresaci przyjęli list, tj. całą Księgę Estery167, z ostroż
nością, na co wskazuje wzmianka „podający się za kapłana”168.

167 S. Mędala, op. cit., s. 293.
168 Księga Estery, tłum, i oprać. A. Tronina, [w:] Księga Tobiasza, Księga Judyty. Księga 

Estery, tłum, wstęp i kom. A. Tronina, Lublin 2001, s. 232-233, Pismo Święte Starego i Kowego 
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red. nauk, serii A. Tronina. A. Paciorek.

169 Por. Wj 6,23; Lb 1,7; 2.3; 7,12.17; 10,14; Rt4,19; 1 Km 2,10; 6.7; 15,10; także: Mt 1.4; 
Łk 3,33.

170 Por. 1. Finkelstein, N.A. Silberman, Dawid i Salomon, tłum. A. Weseli, Warszawa 
2007, zwł. s. 73-77.

171 Księga Estery (Tronina). BT (tylko w przypisie: LXX dodatek): „wychowywał ją, aby 
ją wziąć za żonę"; BP: „wychowywał ją z zamiarem poślubienia jej", Biblia poznańska nie po
dejmuje zupełnie tematu.

172 MJ. Bin Gorion, Żydowskie legendy biblijne, tłum, i oprać. R.R. Stiller. Katowice 
2009, s. 585.

173 Księga Estery (Tronina). s. 223.

Dłuższa wersja ma, poza różnymi szczegółami, swoją własną wymowę, nieco 
odmienną od krótszej wersji hebrajskiej, co ujawnia się w tradycjach nawiązujących 
do tego przekazu. Osobliwością przekładów bazujących na greckim opowiadaniu są 
imiona bohaterów Map^o/aio; - Mardocheusz, ’Apra^p^rię - Artakserkses. Z istot
nych innowacji autora zwoju z LXX wskazać należy trzykrotne podanie imienia 
ojca Estery - Aminadaba169 (Apivotóap - Est 2,7; brak w TH; Est 2,15; 9,29 zmiana 
z b'n'3x). Taka genealogia wskazuje na przynależność bohaterki do pokolenia Judy 
i królewskiego rodu Dawida. Biorąc pod uwagę fakt, że autor greckiego tekstu po
zostawił informację ojej opiekunie Mardocheuszu jako potomku linii Saula, nastą
piło tu ważne połączenie dwóch opozycyjnych, zwalczających się tradycji170. Nie
zwykle ciekawa w greckich wersjach jest też wzmianka o matrymonialnych planach 
opiekuna pięknej podopiecznej: „wziął ją na wychowanie, zamierzając ją poślubić” 
(Est 2,7171), która tłumaczy żydowską interpretację Estery jako żony Mardocheusza 
w I wieku n.e.172. Przekazy różnią się też datą zabrania Estery do pałacu królew
skiego, według wersji greckiej doszło do niego w miesiącu dwunastym, czyli adar- 

ćcoSeicaTcp pr)vi 6ę foriv Aćap, tymczasem w hebrajskiej - dziesiątym, czyli tewet 
(rw tinn-Kin 'yęan uriną - Est 2,16). Opis wydarzeń w Suzie odbiega w LXX - gdzie 
po zabiciu dziesięciu synów Hamana ich majątek został zagrabiony (Est 9,10) - od 
wersji hebrajskiej, w której hagiograf zaznacza, że „po mienie nie[-Żydzi] wyciągnę
li ręki swe” (Est 9,10). W złagodzonej greckiej opowieści w tym samym dziewiątym 
rozdziale pominięto wers piąty, który brzmi w tekście hebrajskim: „i uderzyli Ży
dzi we wszystkich wrogów swoich uderzeniem miecza, i morderstwem, i zagładą, 
i zrobili z nienawidzącymi ich według życzenia swego” (Est 9,5). Antoni Tronina 
zaznacza, że właśnie w Septuagincie widać, że opowiadanie to jest „transpozycją 
prorockiego tematu «dnia Pańskiego»”173. Zwłaszcza współczesny czytelnik Biblii, 
bardzo szybko oceniający i wydający moralne werdykty, winien pamiętać o przesła
niu całego dzieła i podporządkowanych mu figurach retorycznych.
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Zasadniczą różnicą w porównaniu do tekstu hebrajskiego jest wyraźny, stric
te religijny charakter całości greckiej księgi174. Zastosowana inkluzja - otwierający 
opowieść sen175 Mardocheusza i jego końcowe wyjaśnienie - nie pozostawia wątpli
wości co do głównego opatrznościowego elementu fabuły176. We śnie zapowiadają
cym to, „co Bóg postanowił uczynić” (ri ô 0fdç pePouXeuiai noifjoai177; Est 1,11; 
o wypełnieniu sennej wizji por. Berachot 55b), który przyśnił się Mardocheuszowi, 
wysokiemu urzędnikowi królewskiemu, występowały dwa ryczące smoki178 gotowe 
stoczyć ze sobą kosmiczną walkę. Jej przygotowaniu towarzyszyły ciemności, gło
sy, zgiełk, błyskawice, trzęsienie ziemi i tłumy stawiające się, by walczyć przeciwko 
narodowi sprawiedliwych. Naród ten w obliczu zagrożenia zwrócił się do Boga. Nie
oczekiwanie z małego źródła popłynęła obficie woda, stając się wielką rzeką, oraz 
nastała jasność. Sen kończy się konkluzją: „pokorni wywyższeni zostali i pożarli 
wsławionych (Est l,lk). Senna wizja została wyjaśniona explicite w epilogu księgi, 
kiedy to Mardocheusz oświadczył: пара roû 0eoû èyépero raûta - „przez Boga 
stało się to” (Est 10,За) - i rozwinął znaczenie symboli: rzeka to Estera wybrana 
przez króla i uczyniona królową, smoki to on (symbol tego, co żydowskie) i Haman 
(symbol tego, co pogańskie), narody gromadzące się to ci, którzy zamierzali zgła
dzić Żydów, naród zaś wołający do Boga to Izrael. Ratunek i ocalenie Mardocheusz 
przypisuje tylko Bogu, interpretując też znaczenie dwóch losów przeznaczonych po 
jednym dla jego ludu - tó> Àaw toû 0eoû - czyli ludu (znaczenie religijne) Boga, i dla 
innych narodów - nâot roîç e0veaiv (znaczenie etniczne; Est 10,3g). Walka między 
antagonistami nosi znamiona opowiadania apokaliptycznego.

174 W kontekście kontrowersji wokół procesu powstawania tekstu ¡jego zawartości istot
nie paradoksalnie brzmią sformułowania teologów: „Księga Estery należy do tych nielicznych 
ksiąg St.[arego] T[estamentu], które zostały napisane specjalnie w tym celu, aby jej czytelnikom 
przedstawić wy raźnie naukę o Opatrzności Bożej, czuwającej stale nad losami swojego narodu". 
S. Grzybek, Teologia Księgi Estery, ..Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 16, 1962, nr 4, s. 203.

175 Więcej oznaczeniu biblijnego snu (Rdz 37,5-10; 40; 41; Sdz 7,13-15; 1 Sm 3,1-18; 
2 Mch 15,12-16; Dn 2.1-45; 4.1-24) w kontekście kultur i tradycji literackich Bliskiego Wschodu 
zob. J.S. Synowiec, op. cit., s. 300-304; a także: J.G.S.S. Thomson, Sleep. An Aspect of Jewish 
Anthropology. „Vetus Testamentum” Vol. 5, 1955, No. 4, s. 421-433; S. Ancoli-Israel, Sleep 
Disorders in the Bible, ..Jewish Bible Quarterly” Vol. 31, 2003. No. 3, s. 143-152; Ł. Toboła, 
op. cit., s. 442-443.

176 Inne egzempliflkacje: Rdz 37,5-10; 40; 41; Sdz 7,13-15; 1 Sm 3,1-18; 2 Mch 15,12-16; 
Dn 2,1-45; 4.1-24.

177 Tłumaczenie dodatków greckich według ES0HP. Księga Estery, [w:] Grecko-polski Sta
ry Testament, Księgi Greckie. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form 
podstawowych, tłum. M. Wojciechowski, Warszawa 2008, s. 140-158.

178 Bestie uwypuklają kosmiczny i apokaliptyczny charakter perykopy. Por. np. J. Nowiń
ska, Motyw wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana, Warszawa 2006, s. 50-51.

179 Por. E. Zenger. Das Buch Ester, [w:] idem [et al.j, Einleitung in das Alte Testament, 
Stuttgart 2008. s. 304-305.

W obrębie tych odpowiadających sobie i uzupełniających się jednostek, dwóch 
klamr (inkluzja), rozgrywają się kolejne sceny179. Wyróżnione formalnie uzupełnienia 
nie tylko wprowadzają jako bohatera JHWH, ale także inne elementy religijne. 
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Sprawiają one wrażenie odpowiadających sobie na zasadzie paralelizmów A - В - 
Cl -C2 - D - B’- A’ tematów: symboliczna zapowiedź (A) - jej wyjaśnienie (A’); 
dekret Artakserksesa o zagładzie (B) - dekret króla rehabilitujący Żydów (B’); mo
dlitwa przed Bogiem Mardocheusza (С 1) i Estery (C2) - wstawiennictwo królowej 
przed królem (D=C2’)- Mimo tego pojawiające się dublety nie zostały do końca 
uzgodnione, czego skutkiem w dłuższej wersji jest dwukrotne przedstawienie Mar
docheusza (Est 1,1 a-c; 2,5-6) i opisanie knowań dworzan (Est 1,1 m-r; 2,19-23). 
Imiona dwóch spiskujących przeciwko królowi eunuchów zostały podane w dodat
ku greckim (A) jako Га|3а0а (Gabata) i Оарра (Tarra), natomiast w drugim opisie 
zostały pominięte. Autor greckich dodatków podaję kilka szczegółów nieznanych 
z wersji hebrajskiej. Mardocheusz już na początku przedstawiony został jako wielki 
człowiek w służbie króla (av0pconoę |ićyaę 9epanevcov rf) avA.f) той paoiżćcoę - 
Est l,lb), który za wykrycie spisku został nagrodzony awansem w dworskiej 
hierarchii (służba na dziedzińcu) oraz darami materialnymi. Wprowadzony do 
narracji Haman, określany jako evóo£oę evwTriov той paoLZścoę - „szanowany 
przez króla” (Est 1,1 r) - oraz niejasnym terminem Bouyaioę (Bugajczyk180; por. 
Est 1,1; 3,1; 7,9; 9,10), miał powód do zemsty. Postanowił szkodzić Mardocheuszo- 
wi i jego pobratymcom w odwecie za dwóch skazanych na śmierć spiskowców. Ten 
szczegół z jednej strony wskazywał na przyczynę antypatii Hamana do konkurenta, 
z drugiej zaś, poprzez aluzję do solidarności z wywrotowcami, odsłaniał niecne za
miary Hamana wobec samego władcy. Przymiotnik ęv5o£oę („szanowany”) w kon
tekście konkluzji snu Mardocheusza, w którym mowa o upadku wsławionych, wy
wyższonych (por. Est 1, lk), zapowiadał finał inicjowanych przez Hamana intryg. 
Dodatkową wskazówką, która może pełnić rolę inkluzji (przy układzie z greckimi 
wtrąceniami w tekście), jest także przedstawiona przez Mardocheusza informacja 
o wykryciu niecnych zamiarów eunuchów. Księgę kończy zaś wzmianka o spisa
niu wydarzeń, które staną się podstawą święta Purim (por. Est 9,20). Retoryczne 
zwielokrotnienie, szczególnie w zakończeniu opowiadania, terminów odnoszących 
się do czynności pisania (por. Est 9,20.23.29.32) oraz jej efektów w postaci listów 
i księgi (Est 9,20.23.25.26.27.29.30.31.32), sugeruje duże znaczenie, jakie przy
pisywał autor/redaktor spisanym świadectwom - dowodom prawdziwości fabuły. 
Ten motyw został także podkreślony w kolofonie, gdzie zapewnienie o prawdziwo
ści potwierdza przyniesiony list (por. Est 10,1).

180 Słowo to występuje w tej postaci w przekładzie Michała Wojciechowskiego. Stwarza 
ono różne możliwości domysłów i aluzji. Tłumaczone z języka perskiego jako „dar bóstwa Ha- 
oma" współbrzmi z hebrajskim pan, określeniem wrogów zwoły wanych do eschatologicznej 
walki przeciwko ludowi wybranemu (dodatkowo zbieżność hamon - Haman), natomiast jako 
zniekształcona forma imienia Bagoasa (Bayœaç) może przywołać na myśl eunucha Holofernesa. 
znanego z Księgi Judyty (Jdt 12,11-14,14), lub historycznego Bagoasa, który w 337 roku p.n.e. 
podał Artakserksesowi skuteczną truciznę. Miała też wyprowadzić je od greckiego: pouyaioę - 
„pyszałek”. Por. Księga Estery (Tron i na), s. 175-176; M.G. Wechsler, The Appellation Bouyaî 
oę and Ethnic Contextualization in the Greek Text of Esther, ..Vetus Testamentum” Vol. 51.2001. 
Fasc. 1, s. 109-114.
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W warstwie literackiej dwa odpowiadające sobie odpisy listów miały sprawiać 
wrażenie historycznych edyktów - dokumentów epoki181. Po pochwale wielkości 
geniuszu króla Artakserksesa dyktujący te słowa Haman przedstawił siebie w roli 
rozsądnego, cieszącego się względami i wiernego doradcy, który odkrył źródło prze
ciwieństw w uskutecznieniu ćttl nepaę - „do końca” - pokoju i programu doskonałej 
szczęśliwości. Jako przeszkodę we wprowadzeniu w życie ambitnego planu wskaza
no cały lud (Aaóę), którego wina polegała na odmienności od innych ludów (e0voę), 
interpretowanej jako dziwne wyobcowanie i niechęć wobec królewskich rozporzą
dzeń. Oskarżenie uzupełniał zarzut dotyczący najgorszych występków, a wszyst
ko to przeszkadzało w osiągnięciu pożądanej stabilności w całym państwie. Nad 
usunięciem tej jedynej przeszkody miał czuwać Haman, którego określenie jako 
Seurepou irarpóę rpaju - „drugiego ojca naszego” (Est 3,13f) - tylko pozornie do
daje mu splendoru. Wobec zadania, jakie przed nim stało - całkowite wyniszczenie 
wrogów, wraz z kobietami i dziećmi, bez litości i pobłażania, kontrast wpisuje się 
w ironiczny wydźwięk całej księgi. Przewidywanym skutkiem posłania do Hadesu 
wszystkich wyimaginowanych przeciwników czternastego dnia miesiąca adar miała 
być niczym niezmącona realizacja genialnego planu.

181 J.S. Synowiec, op. cit., s. 221-222.
182 Aluzja do zdoby cia Suzy w 331 roku p.n.e. przez Aleksandra Wielkiego, którego podboje 

położyły kres imperium perskiemu.
183 Księga Estery (Tronina). s. 219.

Drugi z kolei list rehabilitujący Żydów zredagował wyniesiony w miejsce Ha
mana Mardocheusz. Tekst zawiera rozsądne, w porównaniu do wcześniejszego listu, 
sformułowania szacunku wobec króla, by następnie odsłonić przewrotność i winę 
byłego najwyższego dworzanina. Ważną wzmianką jest utożsamienie Hamana 
z Macedończykami182: Apav A|ia6a0ou MaKeóak' (Est 8,12k, por. Est 8,12o), choć 
znana jest z historii walka o hegemonię między Persami a Medami. W ten sposób 
dekret z jednej strony wyjaśnia pobudki kierujące wrogiem Żydów, dążącym do za
szkodzenia także Persom, z drugiej zaś usprawiedliwia i odsuwa winę z perskiego 
króla Artakserksesa, którego przodek Cyrus Wielki (ok. 590-529 p.n.e.), dzięki po
dobnemu odpisowi dekretu, traktowany był przez Żydów jako mąż opatrznościowy 
(por. Ezd 1,1-4). Wprowadzenie przez autora trzeciego czynnika etnicznego - ma
cedońskiego - miało charakter aluzyjny (w stosunku do hellenistycznych stronnictw 
żydowskich działających w II wieku p.n.e.) i wyraźnie polemiczny (wobec polityki 
Antiocha IV, szkodzącej interesom Persów) cel. Wina obcego Hamana, wroga nie 
tylko Żydów, ale i Persów (¿Horptoc; toć nepotbu otigaroę - „obcy Persów 
krwi”; Est 8,12k), uzasadnia nadanie mu epitetu rptoaAiTfiptoę - „potrójny zbrod
niarz” lub „potrójnie przeklęty”183 (Est 8,12p) - który stawia go obok tak samo nazy
wanego Nikanora (por. 2 Mch 8,34; 15,3). Kluczowe sformułowania odnoszące się 
do sytuacji Żydów wobec wydanych przez Hamana pism noszą znamiona religijnej 
apologii. Trzynasty dzień miesiąca adar miał, według autora, pokazać wielkość Boga 
żyjącego, który avt’ óXe0piaę wu fKA.€Kto£> yśpouę eiToir)oev auroię eó<|)pocnjvr|V' — 
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„zamiast zgubą wybranego rodu uczynił im weselem” (Est 8,12t). W tym dniu 
zgodnie ze swoimi prawami Żydzi zostali upoważnieni do obrony, tj. prowadzenia 
świętej wojny, a dzień ten miał być świętowany w przyszłości na pamiątkę nadzwy
czajnej odmiany. List kończy przekleństwo rzucone na wszystkich, którzy wystąpią 
przeciwko promulgowanemu właśnie prawu. Warto też dodać, że wezwanie do od
rzucenia pism wydanych przez Hamana zostało uzasadnione jego karą: tipoę raię 
Louogjv TTuXaię eoraupwoGai ouu rr) trauoLKią - „przy Suzy bramach [ukrzyżowany 
został]184 z całym domem”, której nadano charakter boskiego wyroku (Est 8,12r). 
Określenia JHWH jako żyjącego, najwyższego, najpotężniejszego, sprawiedliwego 
i wszechwładnego potęgują wrażenie tolerancji władców perskich, respektujących 
inne wierzenia na terenie imperium, ale jednocześnie stanowią dowód uniwersali
stycznej orientacji autorów.

IM W przekładzie Antoniego Troniny: „został już powieszony u bram Suzy wraz z całą swoją 
rodziną"; BT: „zawisł na drzewie u bram Suzy, z całym swym domem"; BP: „został powieszony 
z całą swoją rodziną u bram Suzy"’.

185 L. Ginzberg, Legends of the Bibie. Philadelphia 1975, s. 33-34. Topos wykorzystał 
w swej powieści, dokonując kontaminacji bohaterów na kilku planach czasowych, niemiecki pi
sarz Stefan Heym. Zob. S. Hey m, Ahasver, tłum. R. Wojnakowski, Kraków 2000.

Modlitwa Mardocheusza, umieszczana po wydanym przez Esterę poleceniu, za
wiera znane motywy teologii izraelskiej: królowanie, wszechmoc, wszechwiedzę 
JHWH, idee stworzenia i ozdobienia wszechświata, wyboru i ocalenia Izraela oraz 
wyprowadzenia z Egiptu. Podobnie jak w psalmach, Mardocheusz zarysował opo
zycję między nim samym (wymiar indywidualny) i całym ludem (wymiar społecz
ny) a wymienionym z imienia przeciwnikiem. Powodem zagrożenia była postawa 
wiernego sługi JHWH, który świadomy odwetu, zdecydował się na zachowanie pro
wokujące nienawiść, byle tylko nie przekroczyć prawa. Deklaracja: ou irpooKuuTiou) 
ouSfva ttXt]v oou rou Kupiou pou - „nie pokłonię się nikomu oprócz ciebie, Pana 
mego” (Est 4,17e; por. Dn 3,4-23) - potwierdza perspektywę i czystość religijnych 
intencji przeciwnika pysznego Hamana. Pokłon jako okazanie czci i wypełnienie 
polecenia uczynienia tego gestu to temat znany w Biblii, mimo że w greckim do
datku pada expressis verbis wyjaśnienie motywacji zachowania bohatera, to także 
w mitologii żydowskiej wskazać można paralelne realizacje konceptu. Pierwszym, 
który - jak przekazuje folklor żydowski - in illo tempore odmówił okazania czci 
pierwszemu człowiekowi, czym sprzeciwił się nakazowi Stwórcy, był Szatan185. 
Sytuacja odmowy wykonania tego samego gestu powtórzyła się w synoptycznych 
opisach kuszenia Jezusa. Zasada biblijnej topiczności sprawdza się w scenie i dialo
gu na pustyni, kiedy po prezentacji wszystkich królestw ziemi, władzy i ich chwa
ły Jezus miał usłyszeć zachętę oszczercy (SidpoAoę): raurd ool ndura Scóold, ¿du 
•neoajv npooKwf|OT]ę poi - „to ci wszystko dam, jeśli upadłszy, pokłoniłbyś się mi” 
(Mt 4,9; por. Łk 4,6). Jezus odpowiedział, posługując się sformułowaniem z Tory: 
yfYpaiTTai ydp- Kupiov tov 0fóv oou TtpooKuvf|Of ię Kai aurqj p.óvq) Aarpeuof tę - 
„napisane jest bowiem: Panu Bogu twemu kłaniał się będziesz i jemu samemu służył 
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będziesz” (Mt 4,10; por. Pwt 6,13) - w istocie paralelne do słów modlitwy Mardo- 
cheusza. Ewangelista przedstawił zatem swojego głównego bohatera w podobnej 
scenie i roli jak nieprzejednany i nieprzekupny wierzący Mardocheusz. Obydwaj 
ponieśli konsekwencje swojej postawy i w obu przypadkach ostatecznie zatriumfo
wał boski element: na drzewie zawisł prześladowca (Haman), a na krzyżu, zgodnie 
z paschalną interpretacją, poniósł klęskę Szatan.

Determinacji, z jaką modlił się Mardocheusz, odpowiadają także środki wyrazu 
i wezwania do JHWH o zmiłowanie w imię obietnic danych Abrahamowi. Z tych 
też racji zaplanowana zagłada pokazana została w perspektywie unicestwienia przy
mierza: etT€0upr)oav' anoA.eoaL tt]v apxf)ę KAT]povop.iap oou - „pragną zniszczyć od 
początku dziedzictwo twoje” (Est 4,17f). Znaczącym dla przesłania całej księgi jest 
sformułowanie, błagalne wezwanie: orpeipou ró trev0oę t]|1łdv elę eucjxiav - „obróć 
żałobę naszą w świętowanie” (Est 4,17h). Pomiędzy modlitwą Mardocheusza a mo
dlitwą Estery umieszczona została, na zasadzie łącznika, wzmianka rozszerzająca 
modlitwę na cały Izrael, wykrzykujący w obliczu grożącego niebezpieczeństwa.

Modlitwa Estery nadaje religijny sens wzmiankowanemu w krótszej, hebrajskiej 
wersji postowi królowej i jej towarzyszek. Żydówka nie tylko sama zmienia swo
je wspaniałe szaty na strój żałobny, ale podobnie jak Mardocheusz kieruje słowa 
do JHWH - Pana i Króla jej i jej ludu - bowiem jedynie od niego oczekuje pomo
cy. Także błagalna modlitwa Estery zawiera znane tematy: wybrania ludu, obietnic 
i sprawiedliwości JHWH, winy i kary za odstępstwa Izraela od przymierza. Podobnie 
jak we wcześniejszym, także i w tym błaganiu znalazło się wezwanie do zmiany: 
orpći|jov rrjv PouXt]v aurwu eifautouę - „zwróć zamiar ich przeciw nim samym” (Est 
4,17q) - a dalej: |ięra0eę rf|v Kap5iav aurou etę (iiooę rou iToAe|iouvro<; fpaę - „prze
staw serce jego [rou Zeomoę - lwa, tj. króla] ku nienawiści walczącego [z] nami” (Est 
4,17s). Modlitewna perykopa w religijnej perspektywie stawia samą Esterę, kreowa
ną na Żydówkę, jako wierną przymierzu i prawu (por. Jdt). Wywyższenie nie sta
nowiło dla bohaterki powodu do dumy czy zadowolenia, wręcz przeciwnie - status 
sieroty łączy się tu z kondycją ubogiej i sprawiedliwej przed JHWH. Za konieczne 
do realizacji dobrego celu uważała ona wszystko to, co dla jej konkurentek stanowi
łoby powód do chluby i zadowolenia. Estera przypominała w modlitwie, że chcąc 
sprostać religijnym zasadom, nie jadła nieczystych potraw, nie chełpiła się strojem, 
stroniła też od pogańskich biesiad, a współżycie z mężczyzną nienależącym do ludu 
wybranego wzbudzało w niej obrzydzenie186. Ostatni z wymienionych elementów 
życia na dworze perskim, jednoznacznie negatywnie oceniony, współgra z regułą en- 
dogamii religijno-kulturowej. Estera za przyzwoleniem opiekuna odstąpiła od zasady 
obowiązującej żydowskie kobiety i wyszła za mąż za cudzoziemca, innowiercę - co, 
w świetle modlitwy i jej słów, traktować można jako ofiarę i element poświęcenia.

186 Aluzja do potępianych małżeństw egzogamicznych (por. Ezd 9,12; 10.17; Neh 10.31;
13.23-28).

Centralnym motywem greckich fragmentów wydaje się być scena, w której 
Estera po trzydniowym poście i modlitwie, wsparta umartwieniami i wstawiennic
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twem Mardocheusza i całego ludu, stanęła przed królem, łamiąc tym samym prawo 
i dworskie konwenanse. Dramatyzm sytuacji, zapowiedziany obawami królowej 
i jej wewnętrzną walką ze strachem, osiągnął punkt kulminacyjny w momencie 
omdlenia Estery, w którym następuje kolejna decydująca przemiana w narracji ze 
wskazaniem jej autora: |ierćpaXev ó 0edę to nurupa rou PaotZewę eLę npaurpTa - 
„zmienił Bóg ducha króla na łagodność” (Est 5,le). To przeobrażenie usposobienia 
króla stanowiło gwarancję powodzenia misji królowej, która w istocie realizowała 
tylko plan JHWH. Cała scena poprzez zastosowane zwroty odsyła w pewnej mierze 
do biblijnych teofanii. Siedzący na tronie król w stroju rfję fiu<|)avęiaę aurou - 
„wspaniałości jego” - i budzący lęk: rjv 4>oPfpóę 0(j)ó5pa - „był strach wielki” 
(Est 5,lc) - odpowiada strukturze mysterium tremendum et fascinosum'*1. Aluzje 
do greckich uzupełnień tej sceny pozwalają na zestawienie także innych elementów 
na zasadzie analogii i odpowiedniości między sferą sacrum a naśladującą ją jedynie 
lub uzurpującą jej kompetencje (uzasadnienie postępowania Mardocheusza w jego 
modlitwie) sferąprofanum. Nieodwołalność dekretów królewskich odpowiada wie
czystemu dziedzictwu JHWH i jego przymierzu, które nie zostanie nigdy unieważ
nione. Złote berło wyciągnięte w geście ocalenia (Est 4,11; 5,2) odpowiada berłu 
z modlitwy Estery (Est 4,17q). Drugie omdlenie królowej wytłumaczone zostało 
poprzez odniesienie do angelofanii (por. Mt 1,18-25; Łk 1,8-20; 26-38). W roli bo
żego anioła (ayyeAov 0foD) postawiła Estera króla i wspomniała o równoczesnym 
przerażeniu i zachwycie jego wspaniałym widokiem jako przyczynie utraty sił 
(Est 5,2.2a-b).

187 Por. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elemen
tów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Warszawa 1999.

188 Za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginal
nych z komentarzem, red. T. Brzegowy [et al.], tłum. K. Bardski [et al.], Częstochowa 2008. 
Cytat ten - w innym przekładzie (choć z błędną referencją: zamiast 2 Kor podane: 1 Kor) - ze
stawiają z pery kopą Est 9.20-22 również autorzy publikacji: Przeszłość i przyszłość w świętach 
biblijnych. Z Kazimierzem Barczukiem rozmawia Estera li'ieja. Ustroń 2008, s. 123. Zob. też: 
V. Buksbazen, Ewangelia zawarta w świętach Izraela, tłum. A. Jankowiak, Warszawa 2005, 
s. 63-72.

Chrześcijańska perspektywa pozwala na wskazanie co najmniej jednego tekstu 
z Nowego Testamentu, który nie tyle realizuje schemat i organizację elementów fa
bularnych, ale stanowi rekapitulację teologicznego przesłania Księgi Estery. Mowa 
o perykopie z listu św. Pawła:

Po to jednak odczuliśmy grozę śmierci, aby nie polegać na sobie. Lecz na Bogu, 
który wskrzesza umarłych. On nas wybawił od grozy śmierci i będzie wybawiał. 
Pokładamy nadzieję w Nim, że nadal będzie wybawiał (2 Kor l,9-10)187 188.

Dość zaskakująco brzmią słowa charakteryzujące posłannictwo Księgi Estery 
w popularnym wprowadzeniu do Biblii autorstwa Wilfrida J. Harringtona. Autor 
po wyrażeniu zakłopotania wobec biblijnej księgi piszę: „Duch księgi nie jest i nie 
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mógł być ideałem chrześcijańskim”189 190. Łagodzące wymowę opowiadania dodatki 
greckie w chrześcijańskich interpretacjach pozwalają z większą pewnością sformu
łować następującą konkluzję:

11,9 W.J. Harrington, Klucz do Biblii, przedm. R. de Vaux, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 
2002, s. 343.

190 Ibidem.
191 Biblia Jerozolimska, wstęp, przyp. koment. i marg. tłum, zespół pod kier. A. Cholewiń

skiego, Z. Kiernikowskiego, red. meryt. K. Sarzała, Poznań 2006, s. 541.
192 M. Luter, Tischreden, [za:] G. Ravasi, Piękno Biblii, tłum. B. Żurowska, Kraków 

2006, s. 93.
193 F.W. Bush, The Book of Eslher. Opus non gratum in the Christian Canon, „Bulletin tor 

Biblical Research" 1998, No. 8, s. 39-54.
194 Zob. S. Gądecki, Zrozumienie kultury żydowskiej warunkiem zrozumienia Pisma Świę

tego, [w:] Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorgani
zowanym przez Oddział Polskiej Akademii blauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku, [red. A. Wójtów i cz], Poznań 2000, s. 29-44.

Nie wolno nam jednak zapominać, że autor nie opisuje wydarzeń historycznych; 
krwawa rzeź wrogów nigdy przecież nie nastąpiła. Żydzi zaś, żyjący w gettach w ca
łym świecie greckim, byli świadomi, że tak nie było. [...] Ostatecznie posłannictwo 
księgi Estery głosi, że Bóg nie opuszcza swego ludu, lecz zawsze przychodzi mu z po
mocą w niedoli191’.

Szokująca czytelnika przemoc w tekście została wyjaśniona z pozycji chrześci
jańskiej przede wszystkim uprzedniością tekstu wobec tegoż objawienia (argument 
konfesyjny), a w dalszej konwencją literacką, która miała uzasadnić postawioną tezę 
o charakterze religijnym, zbieżną z historią Józefa i Daniela - „Bóg nie uzewnętrz
nia swej mocy, a jednak to On kieruje wydarzeniami”191.

Kościoły protestanckie, wzorując się na żydowskich tradycjach środowisk pale
styńskich, uznały greckie fragmenty za apokryficzne dodatki, w efekcie czego w ka
nonach znalazła się krótsza wersja tekstu. Taki stan rzeczy - brak greckich fragmen
tów mających złagodzić ogólne wrażenie - powodował Marcinem Lutrem, który 
wyraził się o tekście w niniejszy sposób:

Jestem tak wielkim wrogiem Księgi Estery, że chciałbym, aby wcale nie istniała, 
ponieważ jest zbyt ży dowska i zawiera wiele pogańskich niegodziwości192 193.

W chrześcijańskich tradycjach interpretacji Księga Estery pozostawała i pozo
staje niekiedy tekstem niezrozumiałym. Na taki stan rzeczy wpływają zarzuty o nad
miarze pogańskich elementów, czego nie zmienia bardziej od hebrajskiej stonowana 
wersja grecka. O kłopotliwym dziele w kanonie mówi się nawet opus non gratumm, 
co - jak przekonywał Frederic W. Bush - wynika z jego niezrozumienia, a to z kolei 
stanowi pokłosie niezrozumienia kultury żydowskiej194.

W greckiej wersji tekstu tak zwane dodatki nie wzbogacają fabuły opowiadania 
o nowe informacje, mają natomiast duże znaczenie dla teologicznego wyjaśnienia 
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expressis verbis aktywności JHWH w ocaleniu całego ludu przed zbrodniczymi 
zamiarami Hamana. Nieskuteczność knutych spisków i zachowanie prześladow
cy w perspektywie greckiej wersji Księgi Estery są nic nieznaczącą „igraszką”. 
W związku z tym Marietjie du Toit zaproponowała odczytanie greckiej wersji Księ
gi Estery w konwencji satyry. Postawiła tezę, że autor tekstu nie zamierzał napisać 
dzieła historycznego, ale zastosował środki i gatunki literackie, by zbudować saty
ryczną, niemniej jednak budującą i pouczającą opowieść195.

195 M.du Toit, The LXX Book ofEsther as a Satirical Drama. .Journal for Semitics" Vol. 17. 
2008, No. 1, s. 77-95.

196 E. Ehr 1 ich. Rola kobiety vr Piśmie Świętym. „Znak” R. 28. 1976, nr 4 (262). s. 468.
197 J. Homerski, Posłannictwo kobiet w orędziu biblijnym Starego Testamentu. ..Zeszyty 

Naukowe KUL” R. 38, 1995, nr 1/2, s. 29-30.
198 J. Schreiner, Teologia Starego Testamentu, tłum. B.W. Matysiak. Warszawa 1999. 

s. 217-218.
199 I. Marinkovic, Wielka księga imion, przedm. C. Leżeński. Wroclaw 2004. s. 968; 

B. Nowak, J. Pile, Wielki słownik imion, Warszawa 1996, s. 22; Księga imion i świętych, t. 2: 
D-G, oprać. H. Fros, F. Sowa, Kraków 1997, s. 194; F. Zambonini. Święta Estera, królowa. 
[w:] D. Agasso [et al.]. Święci na każdy dzień, tłum. A. Kika, J. Sas-Wydr o, K. Stopa. Kielce 
2011, s. 468-469; J. Grzen i a, Słownik imion. Warszawa 2002, s. 117-118.

200 J.S. By stroń, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 1938. s. 172. W wyróżnionej 
typologii zalicza się je do grupy imion starotestamentalnych - ibidem, s. 16: por. W. Taszy cki. 
Najdawniejsze polskie imiona osobowe. Kraków' 1925.

Interpretacje egzegetów chrześcijańskich, dzięki wzięciu po uwagę statusu ko
biety w patriarchalnym społeczeństwie starożytnego Izraela, uwypuklają przekaz 
teologiczny, czego wyrazem mogą być słowa o grupie kobiet:

Pojawienie się tych pięknych sylwetek kobiecych [Judyty, Estery, Rut, Zuzanny] 
nie oznaczało jakiegoś zwrotu w nastawieniu do kobiet, czy specjalnego docenienia 
osobowości kobiecej w judaizmie. Była to raczej kontynuacja charaktery stycznego dla 
Starego Testamentu motywu teologicznego: ilekroć Bóg działa i dokonuje swych wiel
kich czynów' dla narodu wybranego, dzieje się to za pomocą „ubogich środków". Im 
nędzniejsze narzędzie, tym wspanialej ukazuje się autentyczne działanie Boga, a nie 
człowieka. Cała historia deuteronom¡styczna i nawoływania proroków' idą po tej linii, 
ucząc naród wybrany ufności i pokładania nadziei w' mocy Bożej, a nie ludzkiej196.

Józef Homerski nazwał grupę dzielnych bohaterek (Deborę, Judytę, Esterę, 
Zeforę, Abigail, matkę siedmiu synów, wdowę z Sarepty, Szunemitkę, Jehoszebę, 
Huldę) matkami-wybawicielkami. Ich dzieje służą podkreśleniu znaków zbawczej 
opatrzności JHWH197. Estera stawiana jest w towarzystwie Judyty, Tobiasza i Danie
la jako przykład osoby przestrzegającej przepisów Tory198.1 tak, jako wzór cnotliwej 
postaci, godnej by ją naśladować, traktowana jest przez chrześcijaństwo jako święta 
królowa Starego Testamentu. W kalendarzach imię Estery pojawia się pod datami 
24 kwietnia, 24 maja, 1 i 7 lipca, 18 października i 19 grudnia199. To specyficzne 
imię musiało być niezbyt często noszone przez Żydówki w Polsce, skoro pod ko
niec lat trzydziestych XX wieku Jan Stanisław Bystroń (1892-1964) określił je jako 
„używane zrzadka w dawniejszych czasach jeszcze w XVIII wieku”200, a Kazimiera 
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Iłłakowiczówna (1892-1983), wiążąc z nim szczęście, dostojeństwo, siłę, zdrowie, 
macierzyństwo, opiekę, radość, „hojne nagrody już za życia”, pisała: „rzadko się tra
fia to imię pachnące i gorące aż nadto”201. Częstotliwość występowania tego imienia 
we współczesnych spisach świadczy o jego rzeczywistym renesansie202. Polska tra
dycja językowa zna dwie główne formy: Estera oraz (H)Ester203 (zapis z 1431 roku), 
a także związane z legendą zdrobnienie, utworzone za pomocą przyrostka ,,-ka”, Es- 
terka204 205. Warto już w tym miejscu zauważyć, że ta ostatnia forma należy do wtórnego 
wobec Długoszowej kroniki przekazu legendy, skoro kronikarz użył po prostu formy 
ludeam Hester105. Innym przykładem językowych transformacji są wyprowadzane 
od imienia Estera nazwiska, np. Esterkin, Esterman, Esterowicz, Esterski206. Wy
mowa imienia i kulturowe kolokacje budzą bardzo pozytywne skojarzenia dzięki 
odwołaniom do patriotyzmu, pobożności, wielkoduszności, wyrzeczenia, działania 
pod presją w sytuacji zagrożenia i obciążenia odpowiedzialnością za innych. Na kra
kowskim Kazimierzu - żydowskiej dzielnicy - od początku lat osiemdziesiątych 

2111 K. Iłłakowiczówna, Estera, [w:] eadem, Portrety imion, Warszawa 2012, s. 93.
202 J. Grzenia, op. cit., s. 118; Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, wyd. 

K. Rymut, Kraków 1995, s. 120.
203 Inne warianty imienia także w różnych językach zob. Słownik imion, oprać. W. Jano- 

wowa [et al.J, red. nauk. A. Zaręba, Wrocław 1975, s. 54; P. Hanks, F. Hodges, .4 Dictio
nary of First Names, Oxford-New York 1990, s. 108-109. Kobietami noszącymi to imię były, 
by wymienić tylko kilka polskich przykładów: Ester Rachel Kamińska (1870-1925) - aktorka 
teatralna, współzałożycielka Teatru Żydowskiego w Warszawie, nazywana „matką żydowskie
go teatru” i „żydowską Eleonorą Duse”; Estera Golde-Stróżecka (1872-1938) - socjalistyczna 
działaczka polityczna w Polsce i Francji (zob. F. Tych, Strożecka (Golde-Strożecka, Golde Stró- 
żecka, Stróżecka) Estera, [w:] Polski słownik biograficzny [dalej: PSB], t. 44: Stoiński Ksawery- 
-Strzelecki Ryszard, Warszawa-Kraków 2006-2007, s. 416-419); Estera Hadasa Broder z domu 
Schindler (1900-1944) - botanik, zginęła w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, zob. 
Portrety botaników polskich /z Portraits of Polish Botanists, oprać. P. Köhler, „Wiadomości 
Botaniczne" 2005, nr 1-2, s. 52; Esther Bick (Estera Lifsza Wander, 1902-1983) opracowała 
specyficzną psychoanalityczną metodę obserwacji niemowląt, znajdującą zastosowanie w psy
choterapii i psychoprofilaktyce okresu wczesnodziecięcego, zob. M. Harris, Esther Bick (1901- 
-1983), „Journal of Child Psychotherapy” 1983, No. 2, s. 101-102; U. Perkowska, Studentki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939. Stulecie immatrykulacji pierwszych studentek, 
Kraków 1994. s. 223, 261; J. Suchmiel, Udział kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, Częstochowa 1994, s. 251; A. Gardziel, Esther Bick (Estera Lifsza Wander) - ży
cie i dzieło, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2002, nr 16, s. 249-265; Estera Kowalska (1905- 
-1980) - polska aktorka teatralna i filmowa; Estera GoldstołT(1911-?)- nauczycielka gimnazjum, 
zginęła w obozie koncentracyjnym w Bełżcu, zob. U. Perkowska, op. cit., s. 220; Estera Wodnar 
(1912-1993) - reżyser teatralna; Hadasa Rubin (1912-2003) - polska i izraelska poetka języka 
jidysz, zob. M. Ruta, Słyszę oczyma, widzę palcami, czuję ciałem pozbawionym skóry. Poezja 
Hadasy Rubin z lat 1953-1957, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. J. L i sek, Wroc
ław 2010, s. 257-279; Estera Händel, zob. J. Suchmiel, op. cit., s. 234.

204 W. Taszycki, Najdawniejsze imiona..., s. 51.
205 Por. idem, .4 jednak „Dąbrówka". Na marginesie „dyskusji" Brucknera z Lehrem-Spła- 

wińskim, „Język Polski” R. 24, 1939, nr 24, s. 86-88.
206 I. Marinko vić, op. cit., s. 276; Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 3: 

E-G. wyd. K. Rymut. Kraków 1993, s. 36.
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XIX wieku Estera patronuje jednej z tamtejszych ulic, choć nazwa ta znów kojarzo
na jest z dwiema ważnymi kobietami o tym imieniu207.

207 Por. E. Supranowicz, A'azM’y ulic Krakowa, Kraków 1995, s. 48. S. Tomkowicz, 
Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926, s. 232; zob. 
C. Shmeruk, The Esterke Story in Yiddish and Polish Literaturę. A Case Study in the Mutual 
Relations ofTwo Cultural Traditions, Jérusalem 1985, s. 16.

208 Por. L. Uspienski, Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, Poznań 1993 [lub: Warszawa 
2009], s. 21.

209 Starotestamentalne zapowiedzi postaci nowotestamentalnych (Maryi, Jana Chrzciciela, 
Jezusa) teologowie rozpatrują przez pryzmat trzech kategorii: moralnej (duchowej), typologicz
nej (figury kobiet, podobieństwo) i prorockiej (proroctwa, zwł. Rdz 3,15; Iz 7,14; Mi 5,1-4). Por. 
J. Król i ko w'sk i, K. Kupiec, Matka Zbawiciela. Mariologia, cz. 2, Tarnów' 2000, s. 34-37. Tego 
typu rzadkie konotacje fragmentów perykop, w których występują symbole i figury „w sensie 
przystosowanym albo topicznym", wykorzystywane są w liturgii (antyfonach i lekcjach), zwłasz
cza w śwdęta i wspomnienia maryjne. Por. L. M e 1 ott i, Maryja, matka żyjących. Zarys mariologii, 
tłum. T. Siudy, Niepokalanów' 2012, s. 26.

210 W Kościele prawosławnym i Kościołach przedchalcedońskich zbiór opowiadań hagio
graficznych na poszczególne dni w roku. Odpowiednik łacińskich martyrologiów.

211 Synaksarion 111 Niedzieli po Święcie Paschy Świętych Niewiast Niosących Wonności, 
[on-line:] http://liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/ynaksarion-30-w'onnosci.pdf - 20 V 2013. 
Por. Legenda o św. Józefie Cieśli, 2,3, tłum. T. Hergesel. [w:] Apokryfy Nowego Testamentu. 
Ewangelie apokryficzne, cz. 2: 5\r. Józef i Ar. Jan Chrzciciel, Męka i Zmartwychwstanie Jezusa, 
Wniebowstąpienie Maryi, red. M. Starów i ey sk i, Kraków 2003, s. 562 - tam adnotacja: „imiona 
[dot. Lizji i Lidii] córek niewiadomo skąd".

212 P. Skarga, Żywoty świętych Starego i Nowego zakonu. Warszaw'a 1857, s. 184-186.

Dzięki pisarzom wczesnochrześcijańskim Esterę - mediatorkę między narodem 
a królem208 - traktowaną jako prefigurację209 doskonałej Maryi, matki Jezusa, uwa
żano za świętą. Jej dzieje umieszczono w chrześcijańskich martyrologiach, a imię 
w wykazach hagiograficznych. Kościół zachodni wspomina świętą Esterę, królową 
perską, 1 lipca, wspólnoty koptyjskie odpowiednio 20 grudnia, tradycja grecka zaś 
przywoływała potomkinię Dawida w dniu wspomnienia wielkich świętych postaci 
Starego Testamentu, mnisi z góry Athos wyróżniają dodatkowo kategorię świętych 
kobiet pierwszego przymierza. W jednym z synaksarionów210 i jego lekturze na trze
cią niedzielę po święcie Paschy, obchodzonej w prawosławiu jako pamiątka świę
tych kobiet niosących wonności, przybliżając postacie owych kobiet, podano imiona 
trzech córek Józefa Cieśli: Estera, Tamar i Salome, żona Zebedeusza. Odwołanie do 
Legendy o św. Józefie Cieśli potwierdza jedynie apokryficzną tradycję Józefa jako 
ojca czterech synów oraz dwóch córek: Lizji i Lidii211 212.

W Żywotach świętych Starego i Nowego zakonu Piotr Skarga (1536-1612) 
umieścił poświęcony jej hagiograficzny szkic pod datą 18 listopada jako Żywot S. 
Estery, królowej perskiej i stryja jej Mardocheusza, wybrany z Pisma S[więtego]2'2. 
Autor streszczenia pominął trudności narracyjne, uwypuklając zgodną współpracę 
Estery i Mardocheusza w wypełnieniu bożego planu, zgodnie z uwagą Żyda do 
wychowanicy: Jeżeli teraz zaniechasz, inną drogą wybawi Pan lud Swój, ale ty 
i z domem ojca twego zginiesz, bo to dla mnie Aman zgubić wszystkich umy

http://liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/ynaksarion-30-w'onnosci.pdf
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ślił”213. Pamiątką tych wydarzeń miało być święto uwielbienia miłosiernego Pana, 
kierującego w tylko sobie znany sposób wszelkimi zdarzeniami. Wielkość i mądrość 
Mardocheusza polegała na przekazaniu tej prawdy wychowance „słudze Pańskiej” 
- jak nazwał Esterę Skarga - która „pełna dni i dobrych uczynków, wielbiąc Boga 
z całego serca i opiekując się ludem Pańskim, zaliczona jest do wybranych Pańskich, 
na cześć i chwałę Panu Wszechmogącemu, na wieki wieków”214. Jezuicki kaznodzie
ja dość rozlegle korzystał z problematycznej w jego czasach księgi biblijnej, cze
go dowodem jest zestawienie przez Stanisława Okoniewskiego prawie całej Księgi 
Estery - poza kilkoma zdaniami, których fragmenty przełożył na język polski215.

213 Ibidem, s. 185.
214 Ibidem, s. 186.
215 S. Okoniewski, Pismo Święte w dziełach X. Piotra Skargi, Poznań 1912, s. 211-220.
216 Por. A. Liguori, Uwielbienia Maryi. Rozważania nad modlitwą Witaj Królowo, tłum. 

S. Misiaszek, P. Olczyk, Wrocław 2006, s. 13-18, 83-105.
217 L. Scheffczyk, Das biblische Zeugnis von Maria. Maria in der Heilsgeschichte, Wien 

1979, s. 36.
218 Schemat matki wstawiającej się przed Synem i Syna przed Ojcem wykorzystał np. 

św. Bonawentura (1221-1274) - zob. Bonawentura. Rozmowa z samym sobą o czterech rodza
jach modlitwy myślnej, [w:J idem, Pisma ascetyczno-mistyczne, Warszawa 1984. s. 45.

219 Por. Księga Estery. Wstęp, op. cit., s. 59; J. Carruthers. Esther Through the Centuries, 
Malden-Oxford 2008, s. 12-13.

220 Zob. Ambrosius, De Helia et ieiunio. liber unus, I, 9, PL. col. 707. „Także Estera stała 
się piękniejsza dzięki postowi (Est 4,16). Pan bowiem pomnaża wdzięk trzeźwego umysłu. Wy
zwoliła ona cały ród, to jest cały naród żydowski od okrucieństw prześladowania z takim skut
kiem, że uczyniła sobie króla uległym nie dlatego, że spalał go płomień pożądliwości, lecz ponie
waż odmieniło go Boże miłosierdzie. Przemieniło go tak, iż karę ponownie wymierzono przeciw 
bezbożnemu i na nowo przywrócono cześć świętym ołtarzom (Est 7,Inn). W ten sposób ta, która 
bez przerwy pościła trzy dni i obmy wała swe ciało wodą, spodobała się bardziej i przy niosła 

W teologii bohaterka traktowana jest zgodnie z zasadami chrześcijańskiej her
meneutyki jako preftguracja Maryi. Podobnie jak Estera u Ahaswerusa, tak Maryja 
pełni przed obliczem swojego syna rolę skutecznej adwokatki216 (często stosowa
nymi teologicznymi terminami są również: „orędowniczka”, „wspomożycielka”) 
wierzących. Rola rzeczniczki wierzących na Sądzie Ostatecznym przypisana została 
Maryi w eschatologii chrześcijańskiej217. Starożytni pisarze chrześcijańscy zaapli
kowali do rozwijanej w następnych wiekach mariologii zwłaszcza trzy fragmenty 
(Est 2,16-18; 4,171-z; 8,3-8.16-17)218.

Podczas gdy Hieronim rozwinął symbolikę Estery jako Kościoła, inni starożytni 
pisarze utożsamiali Aswerusa, który oswobodził Żydów przed niechybną śmiercią, 
z Chrystusem, który na krzyżu uratował wszystkich ludzi przed wiecznym potępie
niem219. Znamiennymi wydają się stosunkowo rzadkie odwołania do tekstu Księgi 
Estery (a w istocie do jej greckich dodatków) w teologii i dokumentach Kościoła 
katolickiego.

Spośród starożytnych autorów chrześcijańskich, rzadko cytujących Księgę 
Estery w swoich pismach, warto przywołać św. Augustyna (por. też Ambroży220).
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W polemicznym wobec zwolenników pelagianizmu dziele De contra duas epístolas 
pelagianorum, argumentując za mocą łaski, pytał:

Quid est autem quod Esther illa regina orat, et dicit: Da sermonem concinnum in os 
meum et verba mea clarifica in conspectu leonis, et converte cor eius in odium impu- 
gnantis nos (Est 14.13)? Utquid ista in oratione dicit Deo, si non operatur Deus in cor- 
dibus hominum voluntatem?221

wybawienie. Aman zaś, gdy chełpił się z uczty królewskiej, właśnie podczas uczty poniósł karę 
za swe pijaństwo". Św. Ambroży z Mediolanu, O Eliaszu i poście, tłum, i wstęp P. Jędrze
jewski,, .Vox Patrum” R. 18, 1998, nr 34/35, s. 484.

221 S. Aurelius Augustinus, Contra duas epistolas Pelagianorum, 1, 20, 38, PL 44, 
col. 568 - „A czymże jest to, czym Estera modli się i mówi: «Daj mi właściwą mowę i słowa 
w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści wrogów naszych» (Est 14,13)? 
Dlaczegóż mówi te słowa do Boga, jeśli Bóg nie działa swoją wolą w sercach ludzkich?". Zob. 
idem, De gratia Christi et de peccato originali, 24, 25, PL 44, col. 372-373; idem, De gratia et 
libro arbitrio, 21, 42, PL 44, col. 907-909; por. Św. Augustyn, Łaska, wiara, przeznaczenie. 
tłum, i oprać. W. Eborowicz, Poznań-Warszawa-Lublin 1970, s. 143.

222 Por. Przeszłość i przyszłość..., s. 127.
223 Katechizm Kościoła katolickiego, 269, Poznań 1994, s. 73.

Biskup z Hippony z pomocą biblijnej perykopy udowadniał, że przykład Este
ry stającej przed lwem, którego usposobienie odmienił Bóg, ilustruje zasadność jej 
modlitwy.

Także współcześnie można się spotkać z teologiczną interpretacją bohaterów 
odpowiadającą chrześcijańskiemu punktowi widzenia. Działacz ruchu mesjanistycz- 
nego Kazimierz Barczuk rozpoznawał w Esterze obraz Kościoła (Oblubienica), 
przygotowującego się na spotkanie z Królem (Oblubieńcem - Jezusem), a w jej czu
wającym nad wypadkami opiekunie, doradcy Mordochaju, widział Ducha Świętego. 
Haman niezmiennie pozostaje złym doradcą - Szatanem, buntownikiem222 223.

W Katechizmie Kościoła katolickiego tylko w jednym miejscu przywołano pe
rykopę z Księgi Estery. Mowa o przypisie do paragrafu traktującego o wszechmocy 
Boga jako jego przymiocie wymienianym w Credo--3. Rządy Boga w kontekście pa
nowania nad historią, sercami i wydarzeniami autorzy uzasadniają, wykorzystując 
biblijne fragmenty, w tym także ten:

KĆpif KijpLf [3aoi3.fi) TrávTcuv xparóv otl ev f^ouoią oou ró náv foriv Kai 
oúk fOTiv ó oot év GéXeiv of ocooai tóv Iopar|X

Panie, Panie, królu wszystkim panujący, bo we władzy twej wszystko jest i nie jest 
sprzeciwiający się tobie wobec pragnienia twego [by] uratować Izraela (Est 4,17b).

Jeśli natomiast weźmie się za punkt odniesienia papieskie encykliki, w Dives in 
misericordia (4) papież Jan Paweł II (1920-2005) przywołał odpowiednią perykopę, 
pisząc:

W ty m szerokim kontekście „społecznym" pojawia się miłosierdzie jako korelat 
doświadczenia wewnętrznego poszczególnych osób, które bądź znajdują się w sta

3aoi3.fi
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nie winy, bądź też doznają jakiegokolwiek cierpienia czy nieszczęścia. Zarówno zlo 
fizyczne, jak też zło moralne lub grzech, każę poszczególnym synom czy córkom 
Izraela zwracać się do Boga, apelując do Jego miłosierdzia Zwraca się do Niego 
również Estera w poczuciu śmiertelnego zagrożenia swego ludu224.

224 W przy pisie: ..Est 4,17k nn". Jan Paweł 11, Dives in misericordia. Encyklika Ojca Świę
tego Jana Pawia II o Bożym Miłosierdziu, Poznań 2002, s. 14.

22? Jan Paweł II, Rola kobiet w ocaleniu ludu wybranego, [w:] Katechezy Ojca Świętego 
Jana Pawia II. Maryja, red. W. Z ega, Kraków-Ząbki 1999, s. 49.

226 Por. ibidem, s. 50-51.
227 Giovanni Paolo II, Udienza generale, Mercoledi, 27 marzo 1996, Donnę impegnate 

nella salvezza del popolo, [on-line:] www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1996/ 
documents/hf_jp-ii_aud_19960327_it.html - 7 IX 2013.

228 O kryteriach doboru, interpretacji i kontekstach perykop w liturgii zob. S. Dyk, Układ 
lekcjonarza mszalnego pomocą w interpretacji orędzia biblijnego, ..Zeszyty Naukowe KUL" 
R. 52, 2009, nr 1, s. 61-71; o związkach między Biblią a liturgią zob. też S. Hałas, Liturgia 
jako środowisko powstawania Pisma Świętego, [w:] Biblia w liturgii - liturgia w Biblii. Mate
riały pokonferencyjne ze Studenckiej Sesji Naukowej, red. K. Porosło, Tyniec 2011, s. 15-31; 
K. Porosło. Wpływ liturgii na interpretację tekstu biblijnego na przykładzie VI czytania Wigilii 
Paschalnej (Ba 3,9-15.32-4,4), [w:] Biblia w liturgii - liturgia w Biblii, s. 33-59.

Znamienne natomiast, że zarówno bohaterkę, jak i tekst biblijny wykorzystał 
papież w rozważaniach o roli kobiet w ocaleniu ludu wybranego, w cyklu środo
wych katechez dotyczących właśnie Maryi. Estera została przywołana w kontek
ście „nadzwyczajnych kobiet, które pod natchnieniem Ducha Świętego uczestniczą 
w walkach i triumfach Izraela albo też wznoszą wkład w jego ocalenie”225. Ważnym 
rysem wprowadzenia do omówienia najważniejszych biblijnych typów Matki Je
zusa (Miriam, Debora, Jael, Chulda, Judyta, Estera, Abigail) było stwierdzenie, że 
ich obecność i dzieje nie mają charakteru marginalnego czy biernego, ale posiadają 
decydujące znaczenie dla starożytnego Izraela. Papież interpretował i porównywał 
Księgę Estery z Księgą Judyty jako celowe, idealne uwydatnienie pozytywnego 
wkładu kobiet w dzieje ludu wybranego. Obie bohaterki ryzykowały życie dla swo
ich społeczności, ale Estera nie zabiła przeciwnika. Jej rola polegała na pośrednic
twie, wstawiennictwie za tymi, którym groziła zagłada226. W pozdrowieniu polskich 
pielgrzymów Jan Paweł II, streszczając katechezę, zawarł jej główną ideę w sło
wach: „postaci te [Debora, Judyta, Estera - P.P.] mają znaczenie poniekąd symbo
liczne, ponieważ ostatecznie to, co się do nich odnosi, zapowiada tę jedyną najwięk
szą Niewiastę, [Maryję, Matkę Chrystusa]”227.

Liturgia Kościoła katolickiego wykorzystuje teksty biblijne, dostosowując od
powiednie fragmenty do konkretnego dnia w kalendarzu liturgicznym228. Perykopy 
z Księgi Estery pojawiają się jedynie dwa razy, przy czym nie w podstawowych 
cyklach lekcji mszalnych (trzy niedzielne [A, B, C] oraz dwa tygodniowe [I i II]). 
W wyróżnionym okresie roku w czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu 
czytana jest modlitwa Estery w niebezpieczeństwie (Est [Wig] 14, 1.3-5.12-14), po 
której następuje psalm (Ps 138, 1-3. 7c-8 i Ps 51,12a. 14a) oraz główna perykopa 
z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 7,7-12), ze znamiennymi słowami: „Proście 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1996/
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i dane będzie wam, szukajcie i znajdziecie, pukajcie i otworzone będzie wam. Każ
dy bowiem proszący bierze, i szukający znajduje, i pukającemu otworzone będzie” 
(Mt 7,7-8)229. Drugim przypadkiem jest czytanie na tzw. święto własne Teresy Be- 
nedykty od Krzyża (1891-1942), dziewicy, męczennicy, patronki Europy. W przy
padające 9 sierpnia (dzień zagazowania Edyty Stein w Auschwitz w 1942 roku) 
święto Żydówki, która przyjęła chrzest i wstąpiła do Karmelu, czyta się modlitwę 
królowej Estery (Est 4,17k-l 7t), jako psalm responsoryjny wskazany jest fragment 
Ps 31 (30),3cd-4.8ab. 16-17, po nim zaś następuje perykopa z Ewangelii według św. 
Jana, w której Jezus wyjaśnia Samarytance, kogo traktuje jako prawdziwego wierzą
cego i czciciela Boga (J 4,19-24). Świadectwo więzi Edyty Stein, a nawet jej swo
istej identyfikacji z perską królową zostało przypomniane przez papieża podczas 
beatyfikacji męczenniczki (1 maja 1987 roku) w zacytowanym fragmencie jej listu 
z 31 października 1938 roku:

229 Tłumaczenie tekstów greckich Nowego Testamentu według: Grecko-polski Nowy Testa
ment. Wydanie interlineóme z kodami gramatycznymi, tłum. R. Popowski, M. Wojciechow
ski, Warszawa 2001.

230 E. Stein [Teresa Benedykta od Krzyża]. Światłość w ciemności. Wybór pism duchow
nych, t. 1: Autobiografia, tłum. IJ. Adamska, Kraków 1977, s. 265; por. E. Dahler, Święta 
i symbole, tłum. G. Kania, Warszawa 1999, s. 16-17.

231 Śpiewnik kościelny, oprać. J. Siedlecki, red. K. Mrowieć, M. Michalec, J. Weiss
mann, Kraków 1994, s. 319-320. Melodia morawska za: Spiewniczek zawierający pieśni ko
ścielne, oprać. J. Siedlecki, Kraków 1878; melodia z XVIII wieku za: M.M. Mioduszewski. 
Śpiewnik kościelny, Kraków 1838-1853. Por. Śpiewnik kościelny, oprać. J. Siedlecki, s. 319-320.

232 Ibidem, s. 320-321.

Jestem taką małą Esterą, bardzo ubogą i bardzo słabą, lecz Król, który mnie wy
brał, jest wielki i nieskończenie miłosierny...230

Świadectwem wyraźnych odniesień do postaci kobiecych, a także innych żeń
skich biblijnych obrazów i skojarzeń (np. lilia) - na poziomie ludowej pobożności 
i religijności z Maryją - są pieśni. W jednej z nich pt. Ciebie na wieki wychwalać 
będziemy, znanej w dwóch melodiach (morawskiej i pochodzącej z XVIII wieku), 
pojawiają się następujące słowa:

Królowo nieba, Maryja!
W Twojej opiece niechaj zostajemy,
Śliczna bez zmazy lilija!
Wdzięczna Estero, o Panienko święta,
Tyś przez Aniołów jest do nieba wzięta;
Niepokalanie poczęta!231

Królewskość Maryi podkreślają takie tytuły i sformułowania, jak: „monarchini”, 
„masz berło w ręce”, „królowa nieba”, „pani anielska”, współgrające z jej skutecz
nym („twojej pomocy żądamy”, „furto rajska”) orędownictwem u Syna („ucieczko 
grzeszników”, „przybądź na pomoc”, „ubłagaj syna”)232. Dodatkowo autorzy innych 
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śpiewników poprawiają na logicznie brzmiące sformułowanie „masz berło w ręce 
[...] masz w drugiej Syna swego” (u Siedleckiego niezrozumiałe „w drugie”). Po
pularność i zasięg oddziaływania źródła, liturgiczny kontekst, stąd i powtarzalność 
materiału, są kolejnymi mechanizmami kulturowej transmisji biblijnego toposu, któ
ry wykorzystuje się w intencjonalnie zmodyfikowanej formie.

Innym przykładem rzadkiego, ale jednak występującego także współcześnie 
w środowisku katolickim mariologicznego utożsamienia postaci Estery może być 
propozycja rozważań w periodyku kaznodziejskim. Żydowska królowa pokazana 
jako wzór pełnej pokory modlitwy (oczywiste odwołanie do greckiej wersji księgi) 
poprzez gest prostracji zestawiona została z Maryją i jej Magnificat. Autor stwierdził 
explicite: „Maryja, nowa Estera, modli się z nami i za nas”233 *. W perspektywie reli
gioznawczej nie powinno dziwić zestawienie przeciwieństw: królewskość - uniże
nie, które współwystępują zarówno w przypadku biblijnej Estery, jak i teologicznej 
Maryi (z Ewangelii można bowiem bezpośrednio wyprowadzić tę drugą kategorię).

233 A. Ziółkowski, Nabożeństwa fatimskie, ..Biblioteka Kaznodziejska" 2009, nr 4, s. 191.
23J P.M. Solimeo, Maryja Wspólodkupicielka, „Przymierze z Maryją" 2009, nr 47, s. 8.
235 Jan Paweł II, Rola kobiet..., s. 51.
236 T. Hanelt, Niewiasty Izraela. Estera, „Posłaniec Ducha Świętego" 2004, nr 5, s. 10; 

idem, Niewiasty Izraela. Estera (2), „Posłaniec Ducha Świętego” 2004, nr 6, s. 10-11.
237 A. Lebet-Minkowska, Judaizm. Poznać znaczy zrozumieć. Kultura i sztuka Żydów 

w przedwojennej Polsce. Kraków 2008, s. 129.

Analiza motywu Estery pokazuje, jakim modyfikacjom był on poddawany nie 
tylko w przeszłości:

Święci Ojcowie i teologowie, zarówno starożytni, jak i współcześni, przypisują 
Najświętszej Mary i Pannie wszy stko to, co najbardziej szlachetne i wy bitne w Stary m 
Testamencie [...]. Jest ona również porównywana [...] ze świętą królową Esterą, która 
zabiła pysznego Hamana i uspokoiła gniew Aswerusa przeciw swojemu ludowi"23J.

Przytoczony fragment uświadamia, że - również współcześnie - opowieść 
bywa intencjonalnie zmieniana, a w jej opracowaniach pojawiają się nieprecyzyj
ne szczegóły, niezgodne z narracją (narracjami) Biblii: Estera nie zabiła Hamana 
- co w swojej katechezie podkreślał Jan Paweł II235 - a i gniew Aswerusa wobec 
Żydów trudno udowodnić, ograniczając się do dwóch wersji tekstu. Podobnie jak 
w tradycjach żydowskich, także chrześcijanie, przywołując i interpretując opowieść, 
spekulują i ubarwiają ją dodatkowymi szczegółami, np. rozróżnieniem między obfi
tującą w wino biesiadą mężczyzn z królem a przyjęciem dla kobiet, podczas którego 
„wesoło gwarzono przy dobrym jedzeniu”, wzburzeniem, które wywołała wśród Ży
dów wieść o ślubie Estery z królem perskim, dotknięciem berłem szyi królowej czy 
wyjaśnieniem symboliki sygnetu, jako przekazania pełni władzy236. Niekiedy nawet 
do streszczeń biblijnej opowieści wplatane są motywy należące do interpretacyj
nych dodatków, jak choćby informacja o wydanym przez króla poleceniu stracenia 
Waszti237.
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Perspektywa i hermeneutyka chrześcijańska umożliwia odczytanie opowie
ści o perypetiach kobiet na dworze Achaszwerosza, Waszti i Estery, w zestawieniu 
z ewangelicznymi przekazami o konflikcie Jana Chrzciciela z Herodem i Herodia
dą. Teza o paralelności tych wątków wpisuje się w występujące w tekstach Nowego 
Testamentu schematy i nawiązania widoczne wyraźnie w typicznych zestawieniach 
typu: Jezus - Jozue, Mojżesz, Jan Chrzciciel - Eliasz, Maryja - Ewa. Podobnie jak 
można zestawić motywy i postaci, można też porównywać pisma Starego i Nowego 
Testamentu pod kątem konstrukcji i szczegółów nieco głębiej ukrytych w narracji238. 
Zasadność takiego zestawienia uzasadniła w swoim studium Brenda Deen Schildgen, 
analizując wspólny element występujący w Księdze Estery i opowiadaniu o śmier
ci Jana Chrzciciela (Mk 6,14-29) - obietnicy w ciemno (blind promise')239. W dość 
odległych wydawałoby się opowiadaniach istnieją, poza hiperboliczną deklaracją 
perskiego króla i przysięgą (ópocrei' aurf) - Mk 6,23; por. Mk 14,7) tetrarchy:

238 Przedstawienie ..znaczących aluzji do Starego Testamentu" w dokumencie Papieskiej Ko
misji Biblijnej i wskazanie w nim na „matry cę judaizmu" i „nasycenie mentalnością żydowskich 
komentatorów Biblii" pism Nowego Testamentu sygnalizuje jednocześnie istnienie podobnych 
aluzji do innych, niewymienionych wątków. Zob. Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii 
chrześcijańskiej, tłum. R. Rubinkiewicz. Kielce 2002, s. 32-33.

259 B.D. Schildgen, A Blind Promise. Mark’s Retrieval of Esther. „Poetics Today" Vol. 15, 
1994, No. 1, s. 115-131. Postulat porównania dwóch moty wów wygórowanej obietnicy złożonej 
dwóm biblijnym bohaterkom, Esterze oraz córce Herodiady (w Markowej i Mateuszowej Ewan
gelii). postawił już René Girard w swojej analizie kolektywnego mordu na Janie Chrzcicielu. Zob. 
R. Girard, Kozioł ofiarny, s. 183-217.

airr)oóv pe ó kav Kai Scóoco ooi
„proś mnie, co byś chciała, i dam ci" (Mk 6.22).

ó ri edv p.e alrf|or]ę ócóoco ooi eioę ppioouę rpę [3aoiA.fiaę pou 
..(cokolwiek) byś mnie poprosiła, dam ci, aż do połowy królestwa mego" (Mk 6,23),

Ó0ev pe0’ ópKOU ópoAóyrioea aurf) Souaai o edv alrr|or)Tai 
„stąd pod przysięgą przyrzekł jej dać, co poprosiłaby sobie" (Mt 14,7).

istotne podobieństwa. Dla zobrazowania i jak najpełniejszego ich wykazania analiza 
porównawcza zostanie przedstawiona w formie tabelarycznych zestawień fragmen
tów Księgi Estery i dwóch paralelnych wersji perykop o Janie Chrzcicielu (Mt 14,6- 
-12; Mk 6,14-29). W poniższej tabeli porównanie dotyczy Waszti i Jana Chrzcicie
la, bohaterów swym działaniem i słowem występujących przeciwko niepożądanemu 
zachowaniu władcy. Działanie zarówno Achaszwerosza, jak i Heroda naznaczone 
jest naruszeniem zwyczaju, konwencji (kobieta wezwana do męskiego grona biesia
dujących) lub wręcz prawa (związek z żoną brata).
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Tabela 2. Zestawienie elementów narracyjnych w Księdze Estery i opisach śmierci Jana 
Chrzciciela - Waszti

Źródło: oprać, własne.

Elementy 
narracyjne Est Mt 14,6-12; Mk 6,14-29

Tożsamość 
bohatera (1)

Waszti Jawne imię (Mk 6,14)

Tożsamość 
bohatera (II)

Królowa
Przypuszczalna: dwa razy Jan 
[ten] chrzczący, Eliasz, jeden 
[z] proroków

Antagoniści Waszti - Achaszwerosz Jan - Herodiada

Przyczyna urazy Odmowa wykonania rozkazu
Niezgoda na związek Herodiady 
z Herodem, bratem jej męża Filipa

Reakcje bohaterów
„Rozgniewał się król bardzo 
i gniew jego płonął w nim" 
(Est 1,12)

„Herod bał się Jana" (Mk 6,20)

Miejsce wypadków Dwie uczty Wieczerza
Okazja Demonstracja prestiżu, potęgi Urodziny
Gospodarz Achaszwerosz Herod

Goście

Wszyscy jego książęta i słudzy, 
dowódcy armii Persji i Medii, 
dostojnicy i książęta prowincji; 
cały lud Suzy, od największego do 
najmniejszego

Jego dostojnicy, tysięcznicy, 
pierwsi Galilei

Opis kobiety Piękna, „przyjemnego wyglądu 
była [ona]" (Est 1,11)

„Przypodobała się Herodowi 
i razem [z nim] leżącym przy 
stole" (Mk 6,22)

Kobieta a uczta 
mężczyzn

Waszti wezwana przed oblicze - 
nieobecna

Córka Herodiady-obecna: 
tańczyła,Herodiada - nieobecna

Rada/obietnica Według prawa, co zrobić? „Proś mnie, co byś chciała, 
i dam ci" (Mk6,22; Mt 14,7)

Naruszenie prawa
Nie wykonała rozkazu króla; 
zawiniła przeciw wszystkim 
książętom i ludom

„Nie jest dozwolone ci mieć żonę 
brata twego" (Mk 6,18)

Przedmiot 
obietnicy

Królewski dekret Głowa Jana

Pomysłodawca kary Memukan Herodiada
Kara Zgodna z prawem Bezprawna
Sposób wykonania 
kary

Zakaz stawania Waszti przed 
obliczem króla

Ścięcie Jana

Konsekwencje
Królewska godność przekazana 
innej

Złożenie ciała w grobowcu

Zakończenie Pisma do każdego ludu Oznajmienie Jezusowi
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Wskazane podobieństwa elementów, zrealizowane na zasadzie synonimicznych 
lub antytetycznych paralelizmów, łączy konsekwentne pogrążanie króla i tetrarchy 
w sytuacji, w której nie można się wycofać z decyzji. Obaj, co skrzętnie zauważają ha
giografowie, po fakcie nabierają dystansu do swych pochopnych deklaracji i/lub przy
stania na przedstawioną im propozycję/życzenie - „gdy minął gniew króla Achasz- 
werosza, przypomniał o Waszti, i to co uczyniła, i to co zostało postanowione o niej” 
(Est 2,1), natomiast jego ewangeliczny odpowiednik zasmucił się (por. Mk 6,26). Ko
lejne porównanie dotyczy wątków zorientowanych na Mordechaja i jego oponenta.

Tabela 3. Zestawienie elementów narracyjnych w Księdze Estery i opisach śmierci Jana 
Chrzciciela - Mordechaj

Elementy 
narracyjne Est Mt 14, 6-12; Mk 6,14-29

Tożsamość 
bohatera (1)

Ukryte pochodzenie i naród Jawne imię (Mk 6,14)

Tożsamość 
bohatera (II)

Ukryte pochodzenie i naród
Dwa przypuszczenia: albo Jan 
[ten] chrzczący, albo Eliasz, jeden 
[z] proroków (Mk 6,14.16)

Antagoniści (1) Haman - Mordechaj Jan - Herodiada
Antagoniści (II) Mordechaj - Achaszwerosz Jan - Herod

Przyczyna urazy Nieokazywanie czci Hamanowi
Niezgoda na związek Herodiady 
z Herodem, bratem jej męża 
Filipa

Reakcje bohaterów Król chce uczcić Mordechaja „Herod bał się Jana" (Mk 6,20)
Pośrednictwo Haman Kat
Przedmiot 
obietnicy

Szata królewska, koń, korona, 
herold

Głowa Jana

Zakończenie +/- Wywyższenie Mordechaja + Ścięcie Jana -

Zakończenie +/-
Śmierć Hamana przez 
powieszenie na drzewie -

Śmierć Jana poprzez ścięcie; 
złożenie jego ciała w grobowcu +

Źródło: oprać, własne.

Paralele wątków ze zwoju i ewangelicznych opowieści przebiegają na kilku po
ziomach, ale nawet wskazane opozycje binarne realizują analogiczne schematy. Na 
zasadzie kontrastu w Księdze Estery Haman powieszony został na drzewie, o którym 
wiadomo, że było wysokie na pięćdziesiąt łokci i przygotowano je z intencją, aby 
ofiara była oglądana przez wszystkich mieszkańców. Tymczasem głowa Jana została 
zaniesiona przez córkę Herodiadzie, a jego zwłoki zabrali jego uczniowie i złożyli 
w grobowcu. W Ewangelii św. Mateusza dodatkowo zamieszczono informację, że 
uczniow ie oznajmili wszystko, co wiedzieli o śmierci Jana Chrzciciela, Jezusowi (por. 
Mt 14,12). W obu przypadkach występują bohaterowie pośredniczący (mediatorzy) 
w komunikacji i następujących po sobie wydarzeniach. Funkcję tę pełni bezimienna 
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córka Herodiady (komunikacja między Herodem a Herodiadą) oraz kat, wykonujący 
polecenie w strażnicy (por. Mt 14,10). Przekaz ewangeliczny w zestawieniu z wątka
mi Estery uwydatnia jeszcze więcej binarnych opozycyjnych zestawień.

Tabela 4. Zestawienie elementów narracyjnych w Księdze Estery i opisach śmierci Jana 
Chrzciciela - Estera

Elementy 
narracyjne Est Mt 14, 6-12; Mk 6,14-29

Imię podwójne: Estera, Hadassa + bezimienna córka Herodiady-

Kondycja
Piękna Estera - pozyskała 
względy króla, eunuchów 
(Est 5,2)

„Przypodobała się Herodowi 
i razem [z nim] leżącym przy 
stole” (Mk 6,22)

Rozkaz, prośba
Mordechaj prosi Esterę: 
by nie wyjawiała pochodzenia, 
by ocaliła Żydów

Herodiada prosi córkę, by 
zażądała głowy Jana

Pouczenie +/- wuj + matka -
Pomysł, działanie 
z ukrycia +/-

Mordechaj + Herodiada -

Miejsce wypadków Dwie uczty Wieczerza
Okazja do uczty +/- lęk przed zagładą - urodziny +
Gospodarz Estera Herod
„Czarny charakter" Haman Herodiada

Przyczyna urazy Nieokazywanie czci Hamanowi
Niezgoda na związek Herodiady 
z Herodem, bratem jej męża 
Filipa

Kobieta a prze
strzeń mężczyzn

Estera zwyczajowo niewzywana 
- nieobecna

Córka Herodiady-wezwana: 
Herodiada - nieobecna

Wystąpienie 
zagrożone karą

Estera stawia się przed królem 
niewezwana

Jan przeciw związkowi Heroda 
i Herodiady

Naruszenie prawa

„Każdego mężczyznę i kobietę, 
który wchodzi na dziedziniec 
wewnętrzny, [a] którzy nie byli 
wezwani, [dotyczy] jedno prawo 
jego [ma] być zabity" (Est 4,11)

„Nie jest dozwolone ci mieć żonę 
brata twego" (Mk 6,18)

Zachowanie przed 
królem

Omdlenie (dodatek grecki) Taniec

Obietnica

„Jaka prośba twoja Estero 
królowo, a będzie dane tobie, 
a jakie życzenie twoje? Nawet 
[jeśli to] połowa królestwa, 
będzie spełnione" (Est 7,2; 5,3.6; 
9,12)

„Proś mnie, co byś chciała, 
i dam ci" (Mk 6,22)

Goście Achaszwerosz, Haman
Dostojnicy, tysięcznicy, pierwsi 
Galilei
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Źródło: oprać, własne.

Elementy 
narracyjne

Est Mt 14, 6-12; Mk 6,14-29

Reakcja króla
„Wstał w popędliwości swojej" 
(Est 7,7)

„Zasmuconym stawszy się" 
(Mk6,26)

Przedmiot obiet
nicy

Uczta, życie i ocalenie ludu, 
przedłużenie o dzień działań 
obronnych, powieszenie na 
drzewie dziesięciu synów 
Hamana

Głowa Jana

Pomysłodawca kary Zeresz Herodiada

Zakończenie +/-
śmierć Hamana przez powiesze
nie na drzewie +

śmierć Jana przez ścięcie -

Zakończenie +/- ocalenie ludu + śmierć Jana -

Zakończenie +/-
śmierć wrogów + 
zabici zostali powieszeni na drze
wie -

śmierć Jana - 
położony w grobowcu +

Zakończenie List do Żydów Oznajmienie Jezusowi

Istotne w zestawieniu są zwłaszcza przeciwieństwa: nieobecność - obecność na 
uczcie mężczyzn, w stwierdzaniu tożsamości bohaterek: Waszti - znana z imienia; 
Estera znana pod dwoma imionami, ale ukrywająca swoje pochodzenie; bezimienna 
córka Herodiady; Herodiada - znana z imienia. Podobnie jak Estera nierozumiejąca 
początkowo zachowania wuja, córka żony Heroda zwraca się do matki, o co ma 
prosić króla. Obie bohaterki stają przed władcami z konkretnymi życzeniami, któ
re następnie zostają dokładnie spełnione, choć autorzy ewangelii oceniają żądania 
negatywnie, pisząc, że wywołały w królu smutek (Mt 14,9; Mk 6,26). Elementem 
zaznaczonym przez autorów jest pośpiech (peta onouSiję - Mt 6,25). U Mateusza 
taką atmosferę tworzą krótkie frazy połączone spójnikiem Kai (użyty dziewięć razy 
w krótkiej perykopie: Mt 14,9-12); wielokrotnie ponaglany jest Haman („[spro
wadźcie] szybko Hamana” - Est 5,5; „szybko weź szatę” - Est 6,10; „i przynaglali, 
aby szedł” - Est 6,14), spieszą się także gońcy z listami z Suzy (por. Est 3,15; 8,14). 
W obu opowiadaniach z emfazą wspomniana została niemoc w próbie działania na 
szkodę bohatera. Herodiada chciała zabić Jana - „i nie mogła” (Mk 6,19), bacznie 
wyczekiwała jednak okazji, aby swoje zamierzenie zrealizować i, uciekając się do 
podstępu, dopięła celu. Haman, knujący monstrualną intrygę, również był na dro
dze do jej zrealizowania, kiedy jednak wrócił z upokarzającej jego pychę ceremonii, 
usłyszał od Zeresz: „nie przemożesz go” (Est 6,13). Rozwiązanie wątków niemoż
ności w przypadku ewangelii dopełnia schematu tragedii, podczas gdy w zwoju - 
pozostańmy przy terminologii sceny greckiego teatru - schematu komedii.

W powyższych porównaniach narracji zastanawiające jest odwrócenie porządku 
i logicznej chronologii wypadków w ewangelicznych perykopach. Najpierw autorzy 
dwukrotnie przywołują fakt ścięcia głowy Jana (Mk 6,14.16), chrzczącego w kon
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tekście domysłów: kim jest osoba Jezusa, za której sprawą dzieją się niezrozumiałe 
rzeczy (wypędzenia demonów, uzdrowienia), by następnie przedstawić okoliczności 
śmierci Jana.

Mimo że chrześcijaństwo i kultury pozostające pod jego decydującym wpływem 
nie rozbudowywały i nie pogłębiały toposu Estery na taką skalę, jak działo się to 
w kulturach żydowskich, to jednak konotacje z biblijną narracją powracały na prze
strzeni wieków. Po pierwsze - w związku z typologiczną lekturą Księgi Estery, po 
drugie - w komentarzach egzegetycznych, w końcu - po trzecie - w realizacjach 
biblijnych wątków w literaturze i sztuce.





2. Toposy w toposie

Analiza opowiadania o Esterze przynosi niekiedy wiele zaskakujących wy
ników i spostrzeżeń. Z pewnością, mimo że tekst nie należy do obszernych ksiąg 
biblijnych, mieści ogromne bogactwo symboli, aluzji i tropów. Podobnie jak fa
bułę, także poszczególne jej elementy i części (stąd tytuł tego rozdziału240) zdają 
się realizować podstawowe przesłanie autora, piszącego o niestabilności tego, co 
ziemskie241, o niejednoznaczności konfiguracji oraz o sensach kryjących się pod 
prostymi faktami, które podporządkowane są niezrozumiałym często zamysłom siły 
sprawczej dziejów - w perspektywie Tanachu jest nią oczywiście JHWH. Zamysł 
filozoficzno-egzystencjalny autora wyraźnie odpowiada podobnej „pokusie podda
wania «dziejów» rygorom regularności, stałości, konieczności” starożytnych dzie
jopisarzy, którzy szukali Jakiegoś «powszednika»”242.

240 Zob. A. Schreiber, The Hidden Themes of the Book of Esther, 'bs>. Alei Etzion" 
Vol. 9, 2000, No. 9, s. 125-138.

241 Kolejny wspólny z dziełem Herodota: „motyw kruchości i niestabilności «koła» ludzkie
go losu (kukIcx; ¿i?9p<jnr|itjL' irprpfliaTCjt' [sic!]), w którym człowiek może osiągnąć niebywałe po
wodzenia, aby zaraz ponieść osobistą klęskę [...]”, I. Wieżel, O Herodotowej narracji w świetle 
oralności, „Roczniki Humanistyczne” R. 57, 2009, nr 3, s. 104.

242 J. Domański, Erazmowe kłopoty z historią i biblijne na nie remedium, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 2006, nr 50, s. 11-12. Autor zwraca jednocześnie uwagę na „bardziej 
«egzystencjalną» i zarazem predykatywną” w oryginale formułę sentencji Herodota: kuckżoc twu 
auQpcoirii'cov ton npayparcou.

243 A. Bartal, The Art of Narration in the Scroll of Esther, transl. S. Bakon, „mb in. Dor 
le Dor” Vol. 14, 1986, No. 3, s. 152.

244 Jego genialność zasadza się również na twórczym wykorzystaniu wątków, tematów, 
struktur, stworzeniu tła historycznego i świadomym, celowym stosowaniu aluzji.

Autor zwoju lub jego ostateczny redaktor - w opinii wielu badaczy243 genialny 
narrator244 - choć w sposób zawoalowany, podobnie jak inni hagiografowie, tłuma
czy historyczne doświadczenia swoich pobratymców - czy to w ziemi, traktowa
nej jako obiecana i święta, czy też w diasporze - opatrznościowym planem JHWH. 
Idea zmienności losów, ambiwalencji sytuacji (skłaniająca w wielu przypadkach do 
ironicznego albo humorystycznego odczytania epizodów), znana przede wszystkim 
z literatury mądrościowej, przenika kolejne wersety.
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Niejednoznaczność wyraża się przede wszystkim w osobliwości hebrajskiej 
wersji i historiozoficznym niedopowiedzeniu, komu perscy Żydzi mieli zawdzię
czać ocalenie: Esterze, Mordechajowi czy kierującemu losami świata JHWH? Zdaje 
się, że odpowiedzi należy szukać w obrębie tej trójki bohaterów. Estera przyczynia 
się do serii zdarzeń, które zakończą się cudem JHWH, ale pośrednikiem między 
dwiema rzeczywistościami - ziemską (ludzką) i niebieską (boską) - jest mądry, cze
go dowodzi umiejętność odczytywania i interpretowania znaków, Mordechaj.

Eugene H. Merrill, podsumowując przesłanie teologiczne, stwierdza, iż „ta miła 
historia o Esterze przekazuje wielką prawdę teologiczną, że Boże cele nie mogą zna
leźć się w sytuacji bez wyjścia, ponieważ On jest wiemy na zawsze swojemu przy
mierzu ze swoim narodem, wybranym na wieki”245. Według Merrilla, paradoksalnie 
centralną postacią opowiadania jest JHWH - „bezimienny i działający poza polem 
widzenia”. Śladem jego aktywnej obecności są radykalnie zmieniające się wydarze
nia historyczne. Zagrożenie zaś ewangelicki biblista traktuje jako efekt nieposłu
szeństwa i bezlitosnej wrogości świata wobec ludu wybranego do służby w dziele 
powszechnego odkupienia246.

245 E.H. Merrill, op. cit., s. 240.
246 Ibidem, s. 239-240.

Mocno osadzona w biblijnym mądrościowym kontekście Księga Estery w fabu
larny sposób realizuje idee (toposy) psalmistów, czego konkretnymi dowodami są 
Psalmy 34 i 37:

-iprKi nin' 'to
n'i:rtb jri 'toa nim 'jd

Oczy JHWH na sprawiedliwych i uszy Jego na wołanie ich. 
Oblicze JHWH przeciwko czyniącym zło, aby odciąć od ziemi pamięć [o] nich 

(Ps 34,16-17; por. Ps 34,5).

:rH23 E’»to »"IT"! no®3 cbirb T-ron-nR 3tjp/Rbl UESD 3HR mrr '2

Ponieważ JHWH miłuje sąd i nie opuści wiernych Swoich na wieki, zostaną 
ustrzeżeni, a potomstwo nieprawych zostanie odcięte (Ps 37,28).

Podkreślany hiperboliczny wymiar wypadków obejmujących cały lud - wszyst
kich Żydów - współbrzmi z pełnym przekonaniem o opatrzności JHWH. Jego 
obietnice trwają wiecznie i są nieodwołalne - w zestawieniu z nieodwoływalnymi 
postanowieniami perskiego króla, te ostatnie jawią się jako „igraszka”, parodia. Ta 
sama pewność towarzyszy wizji przyszłości, kiedy to ukarani zostaną czyniący zło, 
a sprawiedliwi posiądą ziemię na zawsze (por. Ps 37,29). Kondycję sprawiedliwe
go- w tej roli na zasadzie metonimii (ludu wybranego) występuje Mordechaj, 
a w kontekście podejmowanych praktyk ascetycznych również Estera-można okre
ślić jako w pełni odpowiadającą psalmicznym sytuacjom trwania pomimo przeciw
ności przy nakazach i prawie JHWH (por. Ps 119,49-52). Zaskakujący komentarz do 
praktyki, za pomocą której określono czas zagłady, stanowi przysłowie:
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b-ńJHTiK Sur p’ną

W zanadrzu potrząsa się losem, a od JHWH [zależy] każde rozstrzygnięcie [jego] 
(Prz 16,33).

Fabuła księgi oparta na prostym, wręcz moralizatorskim schemacie wzajem
ności - jednej z fundamentalnych zasad etyki (formułowali je myśliciele różnych 
kręgów kulturowych, a rzymski filozof na tronie tak ją konkretyzował: „Wzajemne 
więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym zaś szkodzeniem jest 
uczucie gniewu i nienawiści”247) w jej negatywnej wersji, czyli zakazowi czynienia 
drugiemu tego, czego samemu nie chciałoby się doświadczyć - ma swoje biblijne 
odpowiedniki. Warto przywołać w dosłownym brzmieniu przynajmniej jedną pery
kopę ilustrującą to przesłanie:

247 Marek Aureliusz, Rozmyślania, II, 1, tłum. M. Reiter, Kęty 2003, s. 19; por. ibidem, 
VI, 6, s.48.

248 Związki frazeologiczne „kopać pod kimś dołki” oraz „wpaść we własne sidła", podobnie 
jak przy słowie „Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada”, należą do owych biblizmów funk
cjonujących w języku i kulturze polskiej. Por. J. Godyń, ..Od Adama i Ewy zaczynać". Mały 
słownik biblizmów języka polskiego, Warszawa-Kraków 2006. s. 63; Inny słownik języka polskie
go PWN, t. 1, red. M. Bańko, Warszawa 2000, s. 291.

249 O wariantach w języku polskim zob. S. Koziara, Frazeologia biblijna w języku polskim, 
Kraków 2001, s. 229-232, 251-253. W aspekcie filozofii życia, problemu nietolerancji oraz opo
zycji „inny - winny” analizuje maksymę: M. F i 1 i p i ak, Homo biblicus. Biblijne podstawy filozofii 
życia, Toruń-Lysomice 2004, s. 140-141.

250 Ibidem, s. 213-216,220-221.

:niun SSjl Ss' HU nns-nns

Kopiący dół do niego wpadnie, a [na] toczącego kamień [on] [na niego] wróci24’ 
(Prz 26,27; por. Ps 7,4-6; 9,16-17; 57,7; Koh 10,8-9; także: Syr 27,25-27; Tb 4,15; 
Mt 7,12; Łk 6,31; Rz 13,8-10; Pirke awot 4,9).

Nieprzejednana zawiść zaślepiła Hamana do tego stopnia, że nie był w stanie 
rozeznać i wziąć pod uwagę tej fundamentalnej etycznej zasady. Spisek znalazł swój 
finał w scenie rozpoznania Estery jako jednej spośród osób zagrożonych skutkami 
zbrodniczego planu i skazaniu intryganta na powieszenie na drzewie. Haman, przy
właszczając sobie prerogatywy sędziego i zadając gwałt sprawiedliwości, postawił 
siebie samego w roli adresata i egzemplifikacji innej biblijnej maksymy: „nie sądź
cie, aby nie zostaliście osądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, osądzeni zosta
niecie, i w jakiej mierze mierzycie, odmierzone zostanie wam” (Mt 7,1-2, por. Łk 
6,37)249. Listę podobnych prawd i maksym zestawił w zarysie antropologii biblijnej 
Marian Filipiak. Streszczają się one w sformułowaniach: „«choroby» relacji mię
dzyludzkich” (głupota, lenistwo, kłamstwo, pycha), „kto czyni zło, szkodzi sobie”250.

Jednym z działań podejmowanych przez Hamana w celu uskutecznienia śmier
telnego planu było określenie najbardziej odpowiedniego czasu przeprowadzenia 
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akcji. Rzucanie losów - jako technika wróżbiarstwa (typ wróżbiarstwa dedukcyj
nego), której strukturę poznawczą Łukasz Tobola określił jako posiadającą więcej 
punktów zbieżnych „ze współczesnym pojęciem nauk empirycznych niż z potoczną 
koncepcją wróżbiarstwa” - zajmowało szczególne miejsce również w religii sta
rożytnego Izraela251. Biblijne przykłady potwierdzają funkcjonalne zastosowanie 
rzucania losów przy podziale Kanaaanu (Joz 13-19), rozwiązywaniu sporów (Prz 
18,18) oraz w kulcie jako urim wa-tummim (1 Sm 14,40-42).

251 Ł. Toboła, op. cit., s. 442-443.
252 Zob. E. Horowitz, Reckless Rites. Purim and the Legacy of Jewish Violence. Princeton 

2006.
251 A. LaCocque. ,.\'ie będziesz zabijał”. Księga Wyjścia 20,13, [w:] A. LaCocque. 

P. Ricoeur, Myśleć biblijnie, tłum. E. Mukoid, M. Tarnowska. Kraków 2003, s. 136-137.
254 Mowa o katechizmowo brzmiącym zakazie „nie zabijaj", które w tradycyjnym chrześci

jańskim ujęciu stanowi treść piątego przykazania.
255 A. LaCocque, op. cit., s. 149-150.

Podstawową trudnością interpretacji wątków dotyczących perskiego zwycię
stwa Żydów nad wrogami pozostaje kwestia uzasadnienia jego ceny. Zakończenie 
opowiadania o cudownym ocaleniu wszystkich Żydów otwiera bowiem dla wielu 
czytelników Biblii bardzo kontrowersyjna scena przemocy, która w oczach auto
rów, redaktorów, czy wręcz JHWH, zyskuje przyzwolenie, a nawet aprobatę252. Lo
gika myślenia hagiografów i biblijnych bohaterów wymyka się niekiedy prawom 
zachodniej logiki formalnej. Refleksję nad tym problemem można znaleźć i w roz
ważaniach André LaCocque’a

Rzeczywiście w Biblii [...] jest jakieś ..teologiczne zawieszenie ety ki" [...]. Jeżeli 
się tego nie zobaczy, to Akeda, a później Auschwitz, stają się karą253.

Szóste254 [piąte] przykazanie [...] jest apodyktyczne: jest absolutne w tym sensie, 
że jego obowiązywalność nie jest zależna od żadnych szczególnych okoliczności. „Nie 
będziesz zabijał” - to zawsze jest prawdziwe; ten czy ta, do który ch jest ono skierowa
ne, dochodzą nawet ostatecznie do zrozumienia, że on czy ona winni miłować swojego 
bliźniego, ponieważ jest on osobą podobną do nich. Przykazanie obejmuje taki szeroki 
zakres, jak tylko możliwe, z tym jednym zastrzeżeniem - które nie należy do 
etyki - że Bóg może nakazać świętą wojnę albo że może On zażądać życia winnego, 
albo, jak w przypadku Izaaka, ży cia niewinnego, „dla racji, której rozum nie pojmuje” 
(Pascal, Myśli, IV)255.

Zarówno fabularny motyw przemocy, przelanej krwi bohaterów Księgi Estery, 
jak i topos niedokonanej, choć planowanej zbrodni, łączą się w planie intertekstu- 
alnym z jednym z najczęściej komentowanych i rozważanych przez etyków topo
sów akedy. Jeśli weźmie się pod uwagę kilka oczywistych faktów, wątek Estery 
może przybrać właściwe kształty i wymiary. Primo, cała Biblia - jak zostało już 
zauważone - to raczej biblioteka niż księga, w której zgromadzone zostały teksty 
różnych gatunków literackich, podporządkowanych ich wewnętrznej retoryce. Se
cundo, teksty te powstawały na przestrzeni wieków w konkretnych, zmieniających 
się warunkach społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych i stanowią 
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swego rodzaju świadectwo umysłowości ich autorów i redaktorów, zorientowanych 
etnocentrycznie i posługujących się sobie właściwą retoryką. Tertio, nawet w odnie
sieniu do etnocentrycznego myślenia twórców pism Starego Testamentu256 można 
wskazać ewolucję konkretnych tematów, zwłaszcza etycznych, czego przykładem 
jest nie tylko przejście od zasady retrybucji, ius talionis, odpowiedzialności zbio
rowej do indywidualnej odpowiedzialności za własne czyny (por. Wj 20,5-6; Pwt 
7,9-10), ale także kulturowe wyobrażenia o szeolu, prozelityzm czy przejawy uni
wersalizmu soteriologicznego.

256 W perspektywie zaś tylko chrześcijańskiej, czyli uwzględniającej Nowy Testament, ewo
lucja problematy ki etycznej, społecznej i religijnej jest tak oczywista, że niekiedy postrzega się 
ją jako rewolucję, co miało znaczenie w interpretacji zwolenników teologii wyzwolenia orędzia 
biblijnego. Niemniej jednak nawet ta rewolucja, a raczej kwestia klucza używanego do jej odczy
tywania, jest przedmiotem kontrowersji. Zob. A. Jedynak, O biblijnych sprzecznościach i meta
forach. „Filozofia Nauki” R. 18, 2010, nr 2, s. 125-137.

257 M. Filipiak, Homo biblicus, s. 46.
258 Ryszard Rumianek, pisząc o prawie odwetu, akcentował jego powszechność w kulturach 

prawnych starożytnego Bliskiego Wschodu oraz sprawiedliwość w świetle ówczesnej umysło
wości niewykraczającej w wyobrażeniach poza doczesność. Jeśli ma się te elementy na uwadze, 
w istocie owo Sitz im Leben, zakończenie zwoju nie szokuje tak bardzo jak literalna lektura w per
spektywie współczesnej wrażliwości. R. Rumianek, Odwet w Starym Testamencie, „Warszaw
skie Studia Teologiczne" 1998, nr 11, zwł. s. 93-94.

Modelowi ewolucji odpowiada analiza problemu retrybucji, jaką przeprowa
dził Marian Filipiak, wskazując na jej trzy etapy: do okresu niewoli babilońskiej 
(VI w. p.n.e.), w okresie od VI wieku p.n.e. do czasów machabejskich, okres macha- 
bejski (II-I w. p.n.e.). W tej periodyzacji lubelski biblista i socjolog zauważył cha
rakterystyczne tendencje i przekonania na temat retrybucji kolektywnej i doczesnej, 
indywidualnej oraz pozaziemskiej257. Księga Estery powstała wprawdzie w czasach 
intelektualnego przewartościowania w kierunku retrybucji pozaziemskiej, tj. wią
zania nadziei i życia etycznego w oczekiwaniu nagrody bądź doświadczenia spra
wiedliwości w innym, przemienionym świecie, rzeczywistości pozaziemskiej, we
dług logiki JHWH. Jednakże nie stanowi ona dokumentu ani świadectwa myślenia 
po owym „przełomie”. Opowiadanie odzwierciedla bowiem zasadę retrybucji hic 
et nunc, czyli ziemskiej, doczesnej. Co więcej, retoryczny schemat narracyjny wy
magał dużej liczby ofiar spośród wrogów Żydów. Plan niewykonanej zagłady ob
myślony przez Hamana za sprawą Mordechaja (drażniącego swym zachowaniem 
-wadliwa retrybucja indywidualna) dotyczył wszystkich Żydów (wadliwa retrybu- 
cja kolektywna), natomiast jego odwrócenie zostało pokazane jako kara, realna za
głada wroga (retrybucja indywidualna), jego synów i jemu posłusznych (retrybucja 
kolektywna). Wielką nienawiść i zaciekłość prześladowców oddano przez ilościo
we szczegóły i konsekwentnie także w taki sposób zrównoważono je ocaleniem. 
Logika i mentalność ludzi opowiadających sobie etnocentryczną historię wyma
gała takiego właśnie zakończenia, w którym kara dotyka nastających na niewin
nych tu i teraz 258. Warto odnotować, że wykonanie egzekucji na dziesięciu synach 
Hamana i jednoczesne podkreślenie, że pamięć o wydarzeniach w Persji trwa przez 
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wszystkie pokolenia (por. Est 9,28), może być refleksem idei przekleństwa i kary 
za występek ojców na synach, obejmujących trzecie i czwarte pokolenie (wnuki 
i prawnuki), oraz błogosławieństwa, którego doświadczy aż tysiąc generacji (por. 
Wj 20,5-6). Co więcej, błogosławieństwo i przekleństwo następują tuż po przyka
zaniu: „nie będziesz kłaniał się” przed posągami imitującymi fałszywych bogów 
(por. Wj 20,5).

Księga Estery jest zatem przykładem „kłopotliwego”, a nawet prowokacyjnego 
tekstu biblijnego. Bezsprzecznie zmusza czytelnika do myślenia, analizowania, sta
wiania pytań, na dodatek do pewnego stopnia czytelnik daje mu możliwość utożsa
mienia się z prześladowanym Mordechajem i jego pobratymcami, jednakże - szcze
gólnie jej końcowy epizod-może wywołać wewnętrzny opór. Scena, w której Żydzi 
zabijają nie-Żydów, to jedno z wielu owych „miejsc gorszących” w Biblii259. Bez 
uwzględnienia kulturowego i literackiego (w tym również ironicznego) kontekstu, 
a także bez pewnej wrażliwości historycznej fragment rzeczywiście gorszy i może 
być nadużywany w antysemickiej retoryce260. Zgorszenia nie kryła w skrajnie jedno
stronnej i prześmiewczej lekturze księgi z ateistycznej perspektywy Helena Eilstein, 
deklarując:

259 J. Warzecha, Zgorszenie Biblią, czyli o niektórych trudnościach w jej czytaniu, „Com- 
munio'' R. 15, 1995, nr 2 (86). s. 81-101. Problemow i tych miejsc osobne publikacje poświęca
ją szczególnie egzegeci i teolodzy, jak: Z. Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, wstęp 
J. Stępień, Warszawa 1997; J. Chmiel, Trudne miejsca w Biblii; W.C. Kaiser Jr. [et al.j. 
op. cit., s. 171-173.

260 Na marginesie warto zaznaczyć, że wykorzystywanie in extenso biblijnych argumentów- 
we współczesnych dyskusjach jest jak używanie broni obosiecznej - mogą one bowiem powrócić 
do nadawcy z równie dotkliw-ą siłą, zgodnie zresztą z biblijnymi zapowiedziami (por. Hbr 4,12; 
Mt 26,52). Por. też konkluzję Fredericka E. Greenspahna dotyczącą używania Biblii jako narzę
dzia we współczesnych debatach opozycji kobiet. F.E. Greenspahn, A Typology of Biblical 
Women. „Judaism" Vol. 32, 1983, No. 1, s. 50.

261 H. Eilstein, Biblia w ręku ateisty, s. 509.

W istocie rzeczy jednak nie potępiam bohaterów starodawnych tekstów ani nawet 
ich autorów, ale tych, którzy współcześnie traktują owe postaci biblijne jako wzorce 
moralne, przyczyniając się w- ten sposób do zamieszania w kwestiach moralnych i do 
obniżenia moralnego poziomu wśród wyznawców religii, których są autorytaty wnymi 
przedstaw icielami. Cóż to mnie obchodzi, że autor kiczu zwanego Księgą Estery miał 
tak mało zmysłu moralnego, że z aprobatą przypisał swojej bohaterce podłe w' moim 
poczuciu postępowanie?261

Zarzuty i dowody obciążające Żydów o niesłusznie przelaną krew oddalili już 
w samym biblijnym tekście zarówno hebrajscy, jak i greccy redaktorzy poprzez 
konsekwentne pokazanie aktu samoobrony. Ofiarami tego aktu padli w walce tylko 
mężczyźni - nie ma mowy o kobietach, dzieciach, starcach - a w dodatku nie wy
ciągnięto ręki po ich majątki, choć zezwalało na to prawo. Stoi to w ewidentnym 
kontraście do zamierzeń Hamana, który pragnął wymordować wszystkich Żydów 
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i zagrabić ich dobra. Trzykrotne podkreślenie tych szczegółów (por. Est 9,10.15- 
-16; 9,6.12.15) świadczy o wadze argumentów i przewadze moralnej broniących się 
przez niebezpieczeństwem. Hiperbolizacja liczby ofiar (siedemdziesiąt pięć tysięcy 
w wersji hebrajskiej lub piętnaście tysięcy w LXX) podkreśla natomiast skalę odda
lonego zagrożenia.

Klucz do właściwego odczytania kontrowersyjnych, według wielu czytelników, 
narracyjnych wypadków Haim M.I. Gevaryahu, idąc za tradycją żydowską (np. 
Abraham Ibn Ezra), upatrywał w stwierdzeniu:

3'sn1? nrąąa cinnąi -jban-caą zrrr-cx ans'’?

262 H.M.I. Gevaryahu, Esther is a Story of Jewish Defense Not a Story of Jewish Revenge, 
..Jewish Bible Quarterly" Vol. 21, 1993, No. 1, s. 3-12. Tymczasem wielu badaczy nie zwraca na 
to kluczowe dla etycznego wymiaru fabuły sformułowanie, podając: „Następnie na prośbę królo
wej monarcha odwołał dekret zagłady Izraelitów i wydał nowy, który ich w pełni rehabilitował. 
Doprowadziła do tego Estera, bohaterska niewiasta [...]" - konsekwentnie zatem odpowiadała
by ona za dokonanie bez powodu rzezi i wymordowanie poddanych jej i jej męża. U. Szwarc, 
Sylwetki niektórych postaci kobiecych w starotestamentalnej wspólnocie ludu Bożego, „Zeszy ty 
Naukowe KUL" R. 38. 1995, nr 1/2, s. 40.

bo pismo, które jest napisane w imieniu króla, i jest opieczętowane pierścieniem króla, 
nie [można] cofnąć (Est 8,8).

Te słowa uzasadniały wcześniejszą zachętę skierowaną przez Achaszwerosza do 
Estery i Mordechaja, by przygotowali odpowiednie pismo wykorzystujące wszelkie 
możliwości, nawet „sztuczki” prawne, które uratowałyby Żydów przed konsekwen
cjami dekretu wydanego wcześniej przez Hamana w imieniu władcy262. Ustalenie 
znaczenia tego właśnie fragmentu przesądza o ocenie moralnej działań podjętych 
przez Żydów trzynastego dnia miesiąca adar, a w Suzie także czternastego dnia tego 
miesiąca. Jeśli bowiem wcześniejszy dekret zostałby odwołany, bezprzedmiotowe 
uderzenie na nie-Żydów byłoby rażącym przejawem bezprawia i niesprawiedliwo
ści. Tymczasem nieodwołalność postanowienia, akcentowana także przez kolejnych 
żydowskich komentatorów, stanowiła uzasadnienie aktywności w zapowiedzianym 
dniu rozpoczęcia prześladowań. Błędne rozumienie słowa cpj jako „mszczenia się”, 
„zemsty” (Est 8,13), według Haima Gevaryahu, jest od lat źródłem nieporozumie
nia (także wśród Żydów) co do interpretacji całego zwoju, a zwłaszcza jego zakoń
czenia. Akceptacja i nobilitacja zemsty stałyby w sprzeczności do obowiązujących 
również w momencie spisywania tekstu praw Tory, w której znalazł się zakaz: „nie 
będziesz się mścił” (Kpł 19,18). Swoistym brakiem w tym wątku wydaje się nie- 
oszacowanie strat po stronie żydowskiej, które tradycja hebrajska w pismach swoich 
komentatorów tłumaczyła nieproporcjonalnie małą liczbą ofiar po stronie bronią
cych się. Przypadek przemocy opisanej w fabule analizowanej księgi spełniał zatem 
swój zasadniczy cel, ilustrując konsekwentnie - zgodnie z przyjętą figurą i prawa
mi konwencji - odmianę wypadków: los przeznaczony dla niewinnego (drzewo dla 
Mordechaja) i niewinnych (wymordowanie Żydów), spotkał knujących i realizują
cych spisek (Hamana i prześladowców).
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W warstwie retorycznej fabuła zdradza wiele prawidłowości, z których warto 
zauważyć przykładowe: paralelne zestawienia (odpowiedniości i binarnych przeci
wieństw, kontrastów), niejednoznaczność postaci i elementów (na różnych zresztą 
poziomach), ilościowe zwielokrotnienia przykuwające uwagę czytelnika. Poniżej 
zostaną przywołane wybrane przykłady toposów ilustrujące te osobliwości.

Tabela 5. Zestawienie motywów w opozycjach wartościujących

Motyw Wartość pozytywna Wartość negatywna

Donos Mordechaj ratuje króla
Haman sprowadza na Żydów 
śmierć

Zachowanie 
kobiety

Estera posłuszna Mordechajowi
Waszti nieposłuszna 
Achaszweroszowi

Zachowanie 
kobiety (II)

Estera łamie regułę stawienia się 
przed królem

Waszti łamie nakaz króla

Wywyższenie Mordechaja Hamana
Wywyższenie 
Mordechaja

Przez Achaszwerosza Z udziałem Hamana

Charakter
Mordechaj - cierpliwy, mądry, 
skromny

Haman - porywczy, próżny, zły

14 adar Ocalenie, ucztowanie Zagłada, post, płacz, żałoba
Wygląd 
Mordechaja

Szata królewska, diadem, koń Wór i popiół

Wygląd 
Mordechaja (II)

Właściwe wywyższenie: szata 
królewska z fioletowej purpury 
i bieli, złota korona, płaszcz ze 
szkarłatnego bisioru (Est 8,15)

Szata królewska, diadem, koń - 
śmieszny pochód

Dekret Obrona Zagłada
Uczta Po wydaniu dekretu Rozpoznanie
Rada dla Hamana Zeresz i przyjaciele Mędrcy i Zeresz
Stosunek sług, 
doradców, króla

Życzliwość, względy Estery
Spisek przeciwko Żydom 
(w tym przeciw Esterze)

Rozpoznanie Estera - Żydówka Haman - prześladowca

Pochodzenie

Estera - córka Abichaila;
Mordechaj - syn Jaira, syna 
Szimejego, syna Kiszą z pokolenia 
Beniamina

Haman - Agagita

Charakterystyka 
postaci

Mordechaj szukający dobra Haman czyniący zło

Majątek
Pozostawiony trzy razy, ale 
skonfiskowany Zapowiedź konfiskaty

Haman Odkrycie prawdziwych intencji Zakrycie twarzy
Żydowskość Estery Ujawniona Odkryta

Źródło: oprać, własne.
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Duch zmienności manifestuje się w narracji poprzez zmiany pozycji bohaterów. 
Poza pierwszym wątkiem, oddaleniem Waszti i wyniesieniem Estery, konstrukcja 
następstwa bohaterów związana jest z głównym tematem konfrontacji spiskujące
go Hamana i znienawidzonych przez niego Żydów. Przedstawiciele prześladowa
nej mniejszości, obrzucanej fałszywymi oskarżeniami, ostatecznie odnoszą moralne 
zwycięstwo, które symbolizuje przejęcie atrybutów prześladowcy. Taki retoryczny 
zabieg narracyjny implicite stawia we właściwym świetle i osądza intencje główne
go autora intrygi.

Tabela 6. Zestawienie zmian bohaterów Księgi Estery

Następstwo/zastępstwo Pozycja Zastępowany bohater/ 
zastępowana bohaterka

Estera Żona Achaszwerosza Waszti
Estera Korona Waszti
Estera (królowa perska) Imię Hadassa (sierota żydowska)
Mordechaj Najwyższy urzędnik Haman
Haman Śmierć na drzewie Mordechaj
Estera (Mordechaj) Majątek Haman

Żydzi Śmierć Haman, jego synowie, 
przeciwnicy Żydów

Źródło: oprać, własne.

Niejednoznaczność opowieści o królowej Esterze dotyczy miejsca akcji. Za
sadniczo jest nim oczywiście Suza (Szuszan) - stolica Elamu i zimowa rezyden
cja królów perskich263. Miasto stanowi zatem centrum, któremu przeciwstawione 
są peryferia - wsie, również zamieszkiwane przez Żydów. Przestrzenny kontrast 
znalazł też rezonans w ustanowieniu odmiennych reguł czasowych celebracji świę
ta. Inny wymiar w przestrzennym różnicowaniu narracji wyznacza kontrast między 
bramą pałacu (element zewnętrzny), w której Mordechaj dowiaduje się o spisku 
eunuchów i zamiarach Hamana, a samym zamkiem, dworem królewskim (element 
wewnętrzny) - paradoksalnie, czy raczej ironicznie, główna bohaterka przebywa 
w samym centrum, ale o wszystkim dowiaduje się z zewnątrz. Status elementu (me
diacyjnego) „pomiędzy” przyjmuje brama264. W niej zasiada Mordechaj, tutaj też 
zwraca na siebie uwagę, nie tylko przechodzących i przychodzących do tego miejsca 
zebrań i sądów, ale także króla (Est 2,21). W bramie słudzy królewscy oddawali 
hołd Hamanowi, tam też Żyd dowiedział się o spisku na życie władcy. Swoistą grę 
przestrzenią obserwuje się również między pałacem — miejscem wywyższenia i oca
lenia (z symbolem laski/berła) - a domem Hamana - miejscem zagłady (z symbo

263 J. Uliasz. Suza - stolica Elamu (wątki biblijne oczami wędrowca), [w:] Z wybranych 
Ksiąg Starego i Nowego Testamentu, red. T. Jelonek, Kraków 2009, zwł. s. 146-147.

2W F.H. Wight. Obyczaje krajów biblijnych, tłum. R. Piotrowski, Warszawa 2001, s. 211.
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licznym drzewem, na którym powieszono Hamana, a następnie także jego synów). 
Termin trz-ra - berło (sceptr - Biblia gdańska) - występuje w tekście trzykrotnie 
(Est 4,11; 5,2; 8,4). Było ono jednym ze starożytnych insygniów władzy królew
skiej zarówno w Egipcie (symbol Górnego i Dolnego Egiptu), jak i Asyrii, ale nie 
występowało w rytuale koronacyjnym starożytnego Izraela. Jeśli pojawia się jako 
atrybut biblijnego króla, to -jak ustalił Roland de Vaux (1903-1971)-oznacza jego 
władzę wykonawczą i sądowniczą265. Psalmista zapewniał, że berło (tona - słowa 
tego używa się także w znaczeniu szczepu, zgrupowania klanów, por. Joz 7,14-18) 
niegodziwego nie spocznie nad sprawiedliwymi (por. Ps 125,3). Tymczasem symbo
lem niegodziwości pozostaje drzewo, spektakularnie wysokie na pięćdziesiąt łokci, 
przygotowane wprawdzie dla Mardocheusza, ale w ostateczności przeznaczone dla 
prześladowcy Żydów. Koniec wysokiego i potężnego urzędnika oraz jego synów 
wywołał eksplozję radości z ocalenia, podobnej do tej, jaka towarzyszyła ocalałym 
pasażerom szerokiej na pięćdziesiąt łokci arki (por. Rdz 6,15266).

265 R. de Vaux, op. cit., s. 116.
266 Podobnej szerokości miały być: dziedziniec przybytku wraz z jego zasłonami (Wj 27,12- 

-18; 38,12-13), pałac Salomona (1 Kri 7,1.6) oraz pomieszczenia i miejsca w świątyni (Ez 40,15.21- 
-36; 42,2.7; 45,2; 48,17). Manfred Lurker wiąże symbolikę liczby pięćdziesiąt z wyrazem radości, 
..której źródłem jest Bóg", dodatkowo podając ofiary składane pięćdziesiątego dnia (Pwt 16,9- 
-11) i rok jubileuszowy („radosnego rozbrzmiewania" rogów') w pięćdziesięcioletnim cyklu 
(Kpł 25,8-12). M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 
1989, s. 114.

267 Por. np. N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie. Warszawa 1997. s. 86.

Zgodnie z rozpowszechnionymi miniaturami ozdabiającymi Zwoje Estery, drze
wem przygotowywanym dla Mordechaja i miejscem kary Hamana oraz jego synów 
była szubienica267. Rzeczywiście hagiograf kilkakrotnie wspomina o drzewie, ale nie 
precyzuje, że chodzi właśnie o szubienicę. Słowo p pojawia się dziewięć razy w na
stępujących kontekstach: wykrytego przez Mordechaja spisku eunuchów (Est 2,23); 
wyeliminowania Żyda drażniącego Hamana (Est 5,14; 6,4; 7,9); ukarania Hamana 
i jego synów (Est 7,10; 8,7; 9,13.25). Zastanawiające są dwie ostatnie wzmianki. 
Pierwsza to prośba Estery o zgodę króla na powieszenie dziesięciu synów Hamana 
na drzewie (Est 9,13), przy czym wcześniej powiedziano, że zostali oni wymor
dowani wraz z pięciuset mężczyznami (Est 9,6-7). Druga natomiast to informacja 
o wykonaniu prośby i rozkazu króla, z tym że wraz z synami pojawia się też Haman 
(Est 9,25). Niejednoznaczność sformułowań w opowiadaniu biblijnym rozświetlają 
inne teksty. Warto przywołać w tym miejscu in extenso epizod z dziewiątej księgi 
Dziejów Herodota, w którym pod Platejami Lampón, syn Pyteasa udał się do Pauza- 
niasza i powiedział mu:

[...] ale wykonaj jeszcze to, co pozostaje, żebyś tym większy miał rozgłos i żeby każdy 
barbarzyńca na przyszłość wystrzegał się poczynać sobie zuchwale przeciw Hellenom. 
Oto Mardonios i Kserkses odcięli głowę poległemu pod Termopilami Leonidasowi 
i wbili ją na pal. Jeśli tj' odmierzysz mu równą miarką, zdobędziesz chwałę naprzód 
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u wszystkich Spartiatów, potem także u reszty Hellenów. Wbiwszy bowiem na pal 
Mardoniosa, pomścisz swego stryja Leonidasa268.

268 Herodot, op. cit., ks. IX, 78, s. 692-693. O praktykowanym przez Taurów religijnym 
rytuale wbijania na pal głów zabitych rozbitków okrętowych i pojmanych Hellenów zob. ibidem, 
ks. VII, 238, s. 591; ks. IV, 103, s. 333-334.

269 Ibidem, ks. IX, 79, s. 693. Por. ibidem, ks. III, 159, s. 289.
270 J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, op. cit., s. 547.
271 Ibidem. Zob. T.C.G. Thornton, The Crucifixion of Haman and the Scandal of the Cross, 

..Journal of Theological Studies” Vol. 37, 1986, No. 2, s. 420-429.
272 W Biblii brzeskiej oprócz Est 8.7; 9.13 (..na drzewie"); 16,17.

Porada najprzedniejszego z Eginetów nie spotkała się jednak z bezkrytycznym 
przyjęciem. Pauzaniasz odpowiedział bowiem Lamponowi:

[...] rady jednak dobrej mi nie dałeś; wysoko bowiem wy niósłszy mnie, mój ród i mój 
czyn, obróciłeś mnie w nicość, nakłaniając, abym zelżył trupa, i mówiąc, że jeżeli to 
uczynię, lepszą uzyskam sławę. To wy pada raczej barbarzyńcom czy nić niż Hellenom, 
a nawet owym bierzemy to za złe. Co do mnie, nie mógłbym za tę cenę ani Eginetom 
spodobać się. ani tym, u których znajduje to uznanie. Wystarcza mi podobać się 
Spartiatom przez zbożne czyny i zbożne słowa. Leonidas zaś, którego każesz mi po
mścić, jest, jak mniemam, w zupełności pomszczony i uczczony nieprzeliczonymi du
szami tych, co tu leżą, on sam i inni, którzy padli pod Termopilami269.

Zdecydowanie zatem późniejszym domysłem jest owa szubienica, pojawiają
ca się w przekładach. Bliższy natomiast kontekstowi historyczno-kulturowemu jest 
pal, na który wbijano ciała skazańców już straconych, by publicznie je wystawić 
i zostawić aż do rozszarpania przez ptaki i pożarcia przez owady270. Dla Herodota 
także ukrzyżowanie - sugerowane w greckiej wersji Księgi Estery - nie było formą 
egzekucji, lecz pohańbienia ciała już zabitego skazańca271.

W polskich przekładach zauważalną różnicą jest kara, jaką ponieśli dwaj spi
skowcy (Est 2,32) i przygotowywane przez Hamana zamierzenie, które ostatecznie 
okazało się jego klęską (Est 5,14; 6,4; 7,9.10; 8,7.12r; 9,13.25). O ile w tekście he
brajskim występuje rzeczownik ]•» - drzewo, jak przełożono w Biblii Tysiąclecia 
(wyd. V) oraz w innych przekładach - we wszystkich dziewięciu miejscach mowa 
jest o szubienicy272 {Biblia gdańska, Biblia warszawska, Cylkow, Miłosz; w dodatku 
greckim noblista użył jednak sformułowania: „powieszony na drzewie” Est 8,13a). 
Inaczej, choć równie konsekwentnie, rzeczownik przełożył Pecaric - dwóch spi
skowców skończyło na palu (por. Est 2,23), taki sam los Haman chciał zgotować 
Mordechajowi, ale ostatecznie on sam i jego dziesięciu synów zostało nabitych na 
pal. Autorzy przekładów Biblii lubelskiej i Biblii paulińskiej za wersją grecką Kai. 
fKpeiiaofa aÓTońę przełożyli „i powieszono ich [obydwu eunuchów]” {Biblia pau- 
lińska, por. Est 9,13.25), a w wypowiedzi Bugatana oddali powtórzenie słowa £uAov 
(Est 7,9). W greckim dodatku - piśmie podyktowanym przez Mardocheusza - wy
stępuje znamienny czasownik eoTaupc2>o0ai - został ukrzyżowany (Est 8,12r). W ten 
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sposób przełożył fragment tłumacz Biblii ekumenicznej, co więcej rozkaz króla i wy
rok na Hamana uzyskał w tej wersji brzmienie: „Niech zostanie na nim ukrzyżowa
ny” (Est 7,9). Jeśli weźmie się pod uwagę, że miejscem ukrzyżowania Hamana jest 
w tym przekładzie drewniany pal (przy czwartym wystąpieniu w przypisie do Est 
7,9 umieszczono niejasną informację: ,,dosł.[ownie] drewno”), naturalne wydaje się 
skojarzenie z ukrzyżowaniem Jezusa273. Wybór między drzewem, szubienicą i pa
lem - terminy sugerują nie powieszenie, ale ukrzyżowanie (kara stosowana przez 
Persów, podobnie jak nabijanie na pal) - z racji innych biblijnych i kulturowych 
schematów ma istotne znaczenie i generuje mniej lub bardziej wyraźne paralele. 
Warto zauważyć, że epizody, losy i kondycje bohaterów zostały ułożone w odwró
cony ciąg: obaj eunuchowie Bigtan i Teresz (A) - Mordechaj - trzykrotna wzmianka 
o przeznaczonym dla niego drzewie (B) - Haman i jego dziesięciu synów (C), z któ
rymi drzewo wiąże się odpowiednio jako: kara (A) - zły zamiar (B) - kara (C). Fi
gura „powieszenie na drzewie”, czyli wystawienie trupów na widok publiczny (por. 
Joz 10,26; 2 Sm 4,12), w istocie służy wzmocnieniu wymowy kary śmierci. Prakty
ka ta miała również charakter odstraszający i zniesławiający274.

273 O kontrowersjach związanych z rozróżnieniem pal - krzyż zob. S. Kobielus, Krzyż Chry
stusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000 [Tyniec 2011]; H. i A. Szcze
pańscy, T. Kunda, Pismo Święte przeczy nauce Świadków Jehowy, Ząbki 1996. s. 53-59.

274 R. de Vaux. op. cit., s. 173.
275 Jak modlq się Żydzi? Antologia modlitw, oprać. M. To mai. tłum. E. Gordon. M. Toma 1. 

Warszawa 2000, s. 169.
276 S. Ancoli-Israel. op. cit., s. 148. Por. A.L. Oppenheim, The Interpretation of Dre

ams in the Ancient Near East, li'ith a Translation of the an Assyrian Dream Book, Philadelphia 
1956; J.-M. Husser, Dreams and Dream Narratives in the Biblical World, transl. J.M. Munro, 
Sheffield 1999; A. K na fo. T. Glick. Genesis Dreams. Using a Private, Psychological Event as 
a Cultural. Political Declaration. ..Dreaming" Vol. 10. 2000. No. 1. s. 19-30; S. Bar, A Letter 
That Has Not Been Read. Dreams in the Hebrew Bible, transl. L.J. Schramm. Cincinnati 2001.

Podobnie autor zwoju wykorzystał kontrast między dniem a nocą, w którym 
elementem mediacji staje się sen/bezsenność. O północy Haman miał przygotować 
pisma przeciwko Żydom, w tym też momencie nastąpiła kulminacja zmagań z bez
sennością Achaszwerosza275. W tradycji biblijnej sen i/lub bezsenność są figurami 
o dużym ładunku znaczeniowym i symbolicznym. Poczynając od Adama, uśpione
go przed kreacyjną „operacją” usunięcia żebra (por. Rdz 2,21), przez sny faraona, 
Jakuba, Salomona i proroków, hagiografowie bądź akcentują stan nieświadomości, 
bądź wykorzystują tę okoliczność jako sytuację sprzyjającą teofanii czy interwen
cji JHWH. Niezależnie od tego dominuje jednak przekonanie oJHWH sprowa
dzającym na człowieka sen cmba nbso nim nDTin - (1 Sm 26,12; por. Iz 29,10; 
Jr 51,57). Przyczyn bezsenności natomiast autorzy biblijni upatrują w samotno
ści (por. Ps 102,8) oraz wyrzutach sumienia. Sonia Ancoli-Israel zwróciła uwagę, 
że Achaszwerosz w bezsenną noc nie tylko był sam, ale także zdał sobie sprawę, że 
nie wynagrodził w odpowiedni sposób dobroczyńcy Mordechajowi276. Podobnie Da
riusz nie mógł spać po wydaniu rozkazu wrzucenia Daniela do jaskini lwów (por. 
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Dn 6,19). Uwaga „w nocy owej odbiegł sen króla” (Est 6,1) w greckiej wersji kontra
stuje z rozbudowaną, dwukrotnie przywoływaną (znaki - ich wyjaśnienie) wizją ze 
snu Mardocheusza - w warstwie literackiej w układzie LXX dodatkowo występuje 
inkluzja opowiadania (Est 1,1 d-l; 10,3a-k). Opozycja ta wprowadza poza tym znaną 
różnicę między bogatym a biednym: „sytość bogatego nie jest [dla] niego odpocz- 
nieniem, [nie ma] dla niego spania” (Koh 5,11). To właśnie dzięki sennej wizji po
bożny Żyd odczytał we właściwym kontekście to, czego wraz z ludem doświadczył, 
i dał temu wyraz w słowach: napa tou 0eou eyevero tatka (Est 10,3a). Tymcza
sem bezsenność Achaszwerosza może świadczyć nie tylko o wyrzutach sumienia po 
zaakceptowaniu planu zagłady, ale w świetle przysłowia: „bo [nikczemni i źli] nie 
zasypiają, dopóki nie wyrządzą zła, i odbiera [to] sen im, jeśli nie spowodują [czy
jegoś] upadku” (Prz 14,16), także o faktycznej, choć skrzętnie ukrywanej i aluzyjnie 
formułowanej, ocenie moralnej władcy wystawionej przez redaktora. Skutkiem nie
przespanej przez króla nocy było wywyższenie Mardocheusza277. Triumf, w istocie 
groteskowy, zapowiadał tylko to rzeczywiście przygotowywane na innym planie, na 
które znów wskazuje wewnątrzbiblijna aluzja o niezbadanych planach Boga (por. 
Koh 8,16-9,1). W Dziejach Herodota podobne oznaki wyróżnienia: medyjska sza
ta i podarki uchodzące „u Persów za najcenniejsze”, zostały przyznane Otanesowi, 
jednemu z siedmiu spiskowców, który po zabójstwie magów-uzurpatorów, nie pre
tendował do władzy królewskiej278.

277 Podobnie nocne doświadczenia senne żony Piłata stały się przyczyną ostrzeżenia skiero
wanego za pośrednictwem posłańca: „nic tobie i sprawiedliwemu temu, wiele bowiem wycierpia
łam dziś we śnie z powodu jego” (Mt 27,19).

278 Herodot, op. cit., ks. III, 84. s. 255.
279 H. Wi tezy k, Czytelnik jako współ-kreator postaci, [w:] Język Biblii, s. 70-89.
280 W. Knapiński, op. cit., s. 76.

Pokłon zadekretowany przez Achaszwerosza, jako oznaka hołdu składanego 
przez poddanych najważniejszemu ministrowi, w kontekście symboliki biblijnej sta
nowi kolejny ambiwalentny i groteskowy wątek. W istocie ów gest poza hołdem 
wyrażał również poczucie winy oraz błaganie oranta. Odrzucenie tak rozumianej 
pozycji klęczącej i pryncypalne trwanie w postawie wyprostowanej wprowadziło 
antagonizm i uruchomiło serię wypadków zmierzających do zagłady Mordechaja 
i jego ludu. Wszystkie trzy znaczenia gestu zostały jednak uskutecznione we właści
wy sposób przez Mordechaja i Esterę. Zarówno w wersji greckiej, jak i późniejszej 
tradycji żydowskiej oboje będą klęczeć przed JHWH, oddając mu hołd i błagając go 
o pomoc (por. Est 4,17d-e.k).

Nawet przy pobieżnej lekturze biblijnego tekstu uwagę czytelnika przyciąga
ją wyraźnie zarysowani bohaterowie, choć także oni zostali wykorzystani do gry 
na różnych poziomach symboli i znaczeń, zaproponowanej odbiorcy przez autora/ 
redaktora279. Bohaterka biblijnej księgi, mimo że jest znana pod imieniem Estera, 
występuje w tym samym tekście jako Hadasa (Est 2,7), w polskiej tradycji funkcjo
nowała także forma Edissa280. Podwójne imiona w tak krótkim opowiadaniu zwra
cają uwagę czytelnika i sugerują ich symboliczne znaczenia. Hebrajskie imię -ifiok 
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oznacza „ukryta” i odsyła do akadyjskiego imienia bogini Isztar, dzięki etymolo
gii nawiązującej również do perskiego słowa setarah - „gwiazda” - jako symbolu 
i atrybutu bogini miłości cielesnej oraz prostytucji sakralnej w kulturach Bliskiego 
i Środkowego Wschodu. Drugie imię - Hadassa - oznacza „mirt”, który był nie tyl
ko przydomkiem bogini Isztar jako akadyjskie hadaszatu - „małżonka”, „narzeczo
na”281, ale również - zgodnie z talmudycznym wywodem, rozwiniętym w później
szych tradycjach - symbolizował sprawiedliwość (Megilla 1 Ob, 13a). W tym samym 
miejscu traktat odsyła do proroka Zachariasza i jego sennego widzenia, w którym 
pojawił się jeździec siedzący na czerwonym koniu przez wąwóz porośnięty mirtem 
(nbsaą ncK c'pnnn pa - Za 1,8). Warto zaznaczyć, że roślina ta pojawia się tak
że jako symbol dziewiczego, czystego i niewinnego piękna w kulcie Wenus (Afro
dyty), a uwite z niej wieńce zdobiły skronie tych, którzy zwyciężyli bez przelania 
krwi282. Żadne z tych imion nie występuje w innych biblijnych księgach, ale tradycja 
żydowska poświadcza, że dobre imię Estery - podobnie jak zwój i święto - będzie 
trwać w tym i przyszłym świecie283.

281 Por. A.S. Yahuda, The Meaning of the Name Esther. „The Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland” 1946, No. 2. s. 174-178; Y. Berger, Esther and Benjaminite 
Royalty. A Study in Inner-Biblical Allusion. „Journal of Biblical Literature” Vol. 129,2010, No. 4. 
s. 625-644.

282 Por. B. Szczepanowi cz, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbo
lika. Kraków 2004, s. 108-110.

283 Por. L. Ginzberg. op. cit., s. 646.
284 O współczesnym nastawieniu Ży dów do podobnych sy tuacji, a zatem w pewnym sensie 

interpretacji zachowania Estery' zob. Judaizm bez tajemnic, oprać, nauk. P. Jędrzejew ski, Kra
ków 2009. s. 201-202.

Redaktor tekstu zwielokrotnił poświęcenie bohaterki: nie tylko naraziła się ona 
na niebezpieczeństwo śmierci, sprzeciwiając się woli króla i stawiając się przed 
nim bez wcześniejszego wezwania, ale także musiała współżyć z obcym mężczy
zną, w dodatku nie-Żydem. Związek taki, mimo że będące jego owocem potomstwo 
uznano by za żydowskie, nie był akceptowany przez wychowaną w szacunku do 
praw przodków wierną Żydówkę284.

Estera została wprawdzie pokazana jako dziewczyna, którą opiekował się męż
czyzna - wpierw Mordechaj (pŃ ’H'i - Est 2,7), następnie na zamku w Suzie eunuch 
Hagaj (Est 2,8) i Szaaszgaza (nybx - dosłownie „do ręki”, Est 2,14; por. Est 2,8), 
podkreślono również więź między nią a jej opiekunem, także po ustaniu prawne
go zobowiązania. Estera wypełniła mądre - jak się okaże - polecenie Mordechaja 
inx njBKa nn'H no«? - „tak jakby była pod opieką jego” (Est 2,20). Kondycja pięk
nej dziewczyny (o zielonkawej cerze - Megilla 12a) i córki mądrego Mordechaja 
(Megilla 13a) symbolizuje ideał żydowskiej kandydatki na żonę. W wersji greckiej, 
w tłumaczeniu Antoniego Troniny, odpowiedni fragment brzmi:

Miał on na wychowaniu dziewczynę imieniem Estera, córkę jego wuja, Amina- 
daba. Gdy straciła ona rodziców, wziął ją na wychowanie, zamierzając ją poślubić. 
Była to dziewczyna bardzo piękna (Est 2,7).
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Nie występuje już zgodnie z grecką wersją imię Hadassa, ale pojawia się nowa 
informacja o ojcu Am(m)inadabie285. Imię ojca Hadassy, wprowadzone przez redak
tora tekstu greckiego, odsyła do pokolenia Judy i tradycji rodu króla Dawida. Doda
tek o matrymonialnych zamiarach opiekuna pięknej podopiecznej stał się źródłem 
żydowskiej interpretacji Estery jako żony Mardocheusza. Para dwojga bohaterów 
połączonych więzami dalszego pokrewieństwa, dzięki której została zachowana eg
zystencja ludu wybranego, uznana za związek małżeński, nie łamała ani biblijnej, 
ani talmudycznej zasady pokrewieństwa szeer basar1*6.

285 Por. Wj 6,23; Lb 1,7; 2,3; 7.12.17; 10,14; Rt 4,19; 1 Km 2,10; 6,7; 15,10; także: Mt 1,4; 
Łk 3,33.

286 Zob. Z. Borzymińska, Żydowska narzeczona, żydowska żona. Obyczajowość ujęta 
w ramy prawa, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Il iek XIX 
i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004, s. 124-125.

287 Np.G. 'X\god<ir, Słownik biograjlczny Żydów, tłum. A. Jaraczewski [etal.J, Warszawa 
1998, s. 144.

288 Rozbiór tego i podobnych wątków w kluczu religijnych patriarchalno-matriarchalnych 
zmagań zob. E. Leach, Dlaczego Mojżesz miał siostrę?, [w:] E. Leach, D.A. Aycock, Siostra 
Mojżesza. Strukturalistyczne interpretacje mitu biblijnego, tłum. M. Buchowski, H. Burszta. 
W.J. Burszta, Poznań 1998, s. 49-88.

Niezależnie od historyczności bohaterki w tradycjach żydowskich uważano ją 
za jedną z wielkich kobiet (jej życiorys jest ujmowany w biografie wybitnych Ży
dów287) i zaliczano do siedmiu prorokiń Izraela, obok Sary, Miriam, Debory, Anny, 
Abigail i Chuldy (Megilla 14a,b). Sugestywne wzmianki ojej wyglądzie wprowa
dziły Esterę do grona czterech najpiękniejszych kobiet świata, obok Sary, Rachab 
i Abigail (Megilla 15a). Zestawienie z mirtem podkreślało doskonałą miarę jej 
wzrostu w znaczeniu prestiżu, jej atutem było natomiast królewskie pochodzenie 
z rodu Saula. Przymiot królewskości można odczytywać bezpośrednio jako element 
predestynacji Estery do roli królowej, potwierdzony w akcie jej wyboru na żonę 
Achaszwerosza. Dodatkowo kondycja przedstawicielki rodu królewskiego zapew
nia legitymizację władzy jej samej i jej małżonka w państwie. W tym sensie Estera 
żyje w pamięci kulturowej jako równorzędna, pod względem pochodzenia w sto
sunku do Waszti, królowa przydająca autorytetu nowemu władcy perskiemu. Odpo
wiedniczką Estery jest oczywiście Waszti. Cylkow przywoływał propozycję inter
pretacji jej imienia, wywodząc je od staroperskiego wahista- „najlepsza”. Pomimo 
precyzyjnie wskazanej genealogii, autor księgi wykorzystał konstrukcję przeciw
stawną - ukrycia pochodzenia i tożsamości. Kilka biblijnych kobiet, podobnie jak 
Estera, nie przyznawało się do tego, kim są, by zaradzić sytuacji niekorzystnej dla 
nich i ich otoczenia. W okolicznościach dotkliwego głodu, kiedy Abram wraz z Sa- 
raj powędrowali do Egiptu, patriarcha pouczył żonę, aby przedstawiała się jako 
jego siostra. Taka strategia miała zagwarantować bezpieczeństwo przede wszyst
kim Abramowi przez wzgląd na jego piękną towarzyszkę288. Urodziwa Saraj trafi
ła - podobnie jak Estera - na dwór władcy, ale tak jak w zwoju interwencja Boga 
zmieniła bieg zdarzeń na korzyść bohaterki (Rdz 12,10-20). Tej samej pary dotyczy
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paralelna opowieść zawarta w jednym z kolejnych rozdziałów Księgi Rodzaju. Tym 
razem w Gerarze Abimelek posyła po Sarę, którą Abraham przedstawiał jako siostrę. 
O ile w pierwszym opowiadaniu wspomniano od razu wielkie kary, którymi został 
dotknięty faraon, o tyle w drugim sam Bóg interweniuje w formie nocnej, sennej 
teofanii. Nastpnego dnia przerażony król Geraru zwołał naradę, by potwierdzić swj 
zamiar odesłania Sary. Została ona zwrócona Abrahamowi, a dzięki jego modlitwie 
cofnięta została ciążąca na domu Abimeleka kara bezpłodności (Rdz 20,1-18)289. 
Status Sary jako siostry-żony: '‘rnm 'aK-ną kS -]« kih '3R-n? thn rwK-cri - „ale

289 Przekaz wzmacnia odniesienie do biblijnej opozycyjnej konstrukcji: wielodzietność 
= błogosławieństwo/szczęście; bezdzietność = kara/nieszczęście (por. Rdz 8,17; 9,1.7; 17,1- 
-8.16.20). R. Marcinkowski, Kobieta w tradycji talmudycznej. [w:] Być kobietą w Oriencie, 
red. D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka, Warszawa 2001, s. 216-217 
i przypis. Analizy porównawczej wątków Sary w wersji Apokryficznej Księgi Rodzaju (1Q20 
i 1Q20 ar) oraz Estery dokonał przed laty Joshua Finkel, nadając swojej pracy znamienny tytuł. 
Zob. J. Finkel, The Author of the Genesis Apocryphon Knew the Book ofEsther, [w:] Essays on 
the DeadSea Scrolls in Memory ofE.L. Sukenik, eds. C. Rabin, Y. Yadin. Jerusalem 1961, s. 163- 
-182 (hebr.). Por. W. Ty loch, Apokryf aramejski księgi Rodzaju, „Euhemer"’ 1971, nr 3, s. 13-22; 
J.A. F itzmy er, The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1 (IQ20). A Commentary, Roma 2004.

290 Sytuacja akceptowalna w odniesieniu do(czasów) patriarchów. Zob. R. Marcinkowski. 
Kobieta ir tradycji talmudycznej, s. 212 i przypis.

także prawdziwie [jest] siostrą moją, córką ojca mojego ona [jest], choć nie cór
ką matki mojej, i została moją żoną” (Rdz 20,12)290 - odpowiada kondycji Estery, 
córki, a według tradycji także partnerki Mordechaja. Podobnie kondycja wędrowca 
Abrahama, przybywającego do innego kraju ze swej ojczyzny, odpowiada losowi 
Mordechaja przesiedleńca. Okolicznościami łączącymi wszystkie trzy opowieści są 
zagrożenia dalszej egzystencji: dotkliwy głód i groźba eksterminacji.

W tym samym Gerarze, w tych samych okolicznościach zagrożenia klęską gło
du doszło do podobnego oszustwa Abimeleka. W roli wędrującego wystąpił Izaak 
z ukrywającą swoją tożsamość żoną - Rebeką. Hagiograf również w tej opowieści 
podkreśla obawy patriarchy i urodę jego towarzyszki, które zadecydowały o zastoso
waniu owego tożsamościowego oszustwa. Tym razem opowieść kończy rozporządze
nie wydane przez króla filistyńskiego: „dotykający człowieka tego i żonę jego [...] 
umrze” (Rdz 26,11). Powodzenie Izaaka, które było skutkiem błogosławieństwa i re
alizacją bożych obietnic, stało się pretekstem do zawistnych działań Filistynów. Pery
kopa zadziwiająco współgra z opowieścią o Mordechaju i Esterze również w istotnej 
zmianie podejścia antagonistów do Izaaka. Sam patriarcha zdziwił się, gdy Abimelek, 
obserwując rosnącego w siłę dzięki opiece JHWH Izaaka, zmienił zdanie i przybył 
wraz z przyjacielem Achuzatem i dowódcą wojska Pikolem w celu zawarcia przy
mierza (por. uwaga Zeresz, Est 6,13; przejście na stronę prześladowanych Est 8,17). 
Uzgodnienia zostały zakończone ucztą i rozstaniem w zgodzie, a całą opowieść koń
czy etiologia ważnej biblijnej miejscowości Beer-Szeby (por. Rdz 26,1-32).

Inną biblijną kobietą, która w trudnej dla siebie sytuacji zdecydowała się na za
stosowanie strategii ukrycia tożsamości, jest Tamar. Bezdzietna młoda wdowa nie 
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mogła liczyć na to, że jej szwagrowie (Onan i Szelą) wywiążą się ze zwyczajowego 
prawa, dlatego wybrała podstęp, który zaowocował urodzeniem potomstwa przedłu
żającego imię Era - jej zmarłego męża. Hagiograf zaznacza, że Tamar: „zdjęła szaty 
wdowie [...] z siebie, i zakryła się zasłoną, i owinęła się, i usiadła przy wejściu [do] 
Einaim” (Rdz 38,14), stąd wzięta została za prostytutkę. Juda, nie rozpoznając syno
wej, odbył z nią stosunek i ofiarował jej trzy przedmioty: sygnet z pieczęcią, sznur 
i laskę, które posłużyły następnie do rozpoznania jej tożsamości. Epizodami zbież
nymi z tymi z Księgi Estery są: obawa Judy przed kpinami, niesłuszne oskarżenie 
skutkujące poleceniem ukarania śmiercią, zwrot akcji w kulminacyjnym momencie 
rozpoznania oraz szczęśliwy finał. Nieoczekiwanym wydarzeniem było urodzenie 
przez Tamar niejednego potomka, ale bliźniaków - Peresa i Zeracha. Perykopę koń
czy wyjaśnienie pochodzenia ich imion (por. Rdz 38,1-30).

Grupę epizodów wykorzystujących schemat ukrycia i wyjawienia tożsamości 
bohaterów uzupełnia historia okoliczności podstępu Labana. Jakub odkrywa po za
ślubinach, że padł ofiarą sióstr, które zamieniły się między sobą rolami. Poślubienie 
ukochanej, młodszej od Lei Racheli (wybór partnerki poprzedzony odpowiednimi 
zabiegami nasuwa skojarzenie z poszukiwaniem następczyni Waszti w Persji) by
łoby sprzeczne z zasadą wychodzenia za mąż zgodnie ze starszeństwem i dlatego 
po siedmioletniej służbie u wuja jako pierwsza została wydana Lea. Zazdrość mię
dzy dwiema siostrami i żonami jednego mężczyzny, a także krzywdy doznawane 
od Labana, opieka Boga nad patriarchą i wreszcie zemsta na wuju należą do roz
budowanego epizodu z dziejów Jakuba. Dość obszerna jednostka literacka (wizyta 
u Labana: Rdz 27,46-32,3) zawiera etiologię potomków Izraela i zakończona jest 
podobnym wyjaśnieniem znaczenia miejscowości Machanaim (w kontekście uczty 
i snu; wcześniej w nawiązaniu do snu i angelofanii objaśniona została nazwa Betel; 
por. Rdz 28,10-22).

Kiedy czytamy tekst biblijny zawierający w tytule imię bohaterki, niejako au
tomatycznie nasuwa się nam pytanie o interpretację tej księgi przez czytelniczki. 
Odpowiedzi na tak postawiony problem można szukać, stosując socjologiczne me
tody wywiadu, ankiet itp. Jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę sygnalizowaną już 
powszechnie ignorancję biblijną społeczeństwa - dodajmy - bez względu na płeć, 
bardziej sensownym rozwiązaniem wyda się nam przyjrzenie się wypowiedziom, 
analizom i interpretacjom tekstu, dokonanym przez kobiety w literaturze przedmio
tu. Wypowiedzi te (a jest ich wcale niemało) składają się i wpisują w nurt zjawiska, 
które można określić biblijnym feminizmem. Fenomenem nie tylko w dziejach eg- 
zegezy biblijnej, ale również w skali kultury w ogóle było przedsięwzięcie zapo
czątkowane przez Elizabeth Cady Stanton (1815-1902). Komentarz przygotowany 
przez amerykańską aktywistkę we współpracy z komitetem dwudziestu sześciu in
nych kobiet stał się na tyle rewolucyjny, że same sufrażystki nie były przekonane 
do pomysłu jego publikacji291. W tym znamiennym dla feminizmu dziele znalazł 

2111 E.C. Stanton, The Woman’s Bible, Vol. 1: Comments on Genesis, Exodus, Leviticus, 
Numbers and Deuteronomy, New York 1895: Vol. 2: Comments on the Old and New Testaments
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się oczywiście komentarz do Księgi Estery292. Do mobilizacji kobiet na rzecz utwo
rzenia żydowskiego państwa biblijną symbolikę wykorzystała w praktyczny sposób 
Henrietta Szold (1860-1945), zakładając 14 adar 1912 roku w Baltimore organizację 
pod nazwą Hadassah. Dzieło - noszące imię biblijnej bohaterki - nie tylko prze
trwało fundatorkę, nazywaną „kobietą z wizją”, ale stało się jedną z największych 
kobiecych organizacji na świecie. W ramach wielu przedsięwzięć podejmowanych 
przez jej członkinie, w 2012 roku zainicjowano studium opowieści biblijnej Esther 
Through the Lenses, w ramach którego uczestniczki szukały odpowiedzi na pytanie, 
co znaczy być współcześnie Esterą?293.

from Joshua to Revelation. New York 1898; eadem, The Woman's Bible, foreword M. Fitzge
rald, Boston 1993.

2,2 E.C. Stanton, The Womans Bible, Vol. 2, s. 84-93.
293 Hadassah, The Women’s Zionist Organization of America, Inc., [on-line:] www.hadassah. 

org-2X2013.
294 I. Iwasiów, Gender, tożsamość, stereotyp, „Ruch Literacki” 2002, nr 6, s. 541.
295 Por. A. Gomola, Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Tarnów 2010. s. 57-58.
296 EJ. Jezierska. Podejście feministyczne w interpretacji Biblii, [w:] Interpretacja Biblii 

w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, tłum, i red. 
R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 162.

Postulowane przez wielu egzegetów odczytywanie Biblii na nowo znajduje 
współcześnie odzew (niekiedy owszem przewrotny) w teorii i praktyce feministycz
nej, którą tak scharakteryzowała Inga Iwasiów: „podważanie, kwestionowanie wy
daje się jej podstawowym zatrudnieniem. Centralnym tematem zaś - historycznie 
i współcześnie - pozostają role płciowe”294. Także wśród biblijnych bohaterek po
szukuje się pierwszych feministkek; za jedną z nich uznaje się - czyni to choćby 
Naomi Harris Rosenblatt w kontekście interpretacji i tekstów pobiblijnych - zbun
towaną królową Waszti.

Pod pojęciem biblijnego feminizmu należy rozumieć zarówno stanowiska i teo
rie przedstawicielek i przedstawicieli teologii feministycznej (Mary Dały, Rosmary 
Radford Ruether, Elizabeth Schüssler Fiorenza, Elizabeth A. Johnson, Christa Mulak, 
Elizabeth Góssman, Elizabeth Moltmann-Wendel, Catherina Halkes, Elżbieta Ada
mek), feminizmu radykalnego (rewolucyjnego), neoortodoksyjnego, krytycznego 
(reform i stycznego), jak i tych badaczek i badaczy, których trudno przyporządkować 
do którejś z feministycznych orientacji. Łączącym je elementem będzie natomiast 
szukanie, odkrywanie i nowe spojrzenie na role płciowe kobiet i mężczyzn w Biblii, 
uwzględniające specyfikę kulturową i realia zarówno ówczesne (w komentowaniu), 
jak i współczesne (w interpretowaniu), także w ramach teologii feministycznej295.

Jak zauważyła Ewa J. Jezierska: „Biblia, zwłaszcza Stary Testament, jest dla 
feministek zasadniczo lekturą trudną” z uwagi na patriarchalne uwarunkowania kul
turowe296. Jeśli ma się na uwadze właśnie przestrzeń historyczną, kulturową i spo
łeczną - owo Sitz im Leben - czyli konkretne uwarunkowania, w jakich powstawały 
biblijne teksty, tym bardziej zaskakujące są te perykopy, opowiadania, a niekiedy - 
jak w przypadku Księgi Estery - całe księgi, które stawiają kobietę w centrum zainte

http://www.hadassah
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resowania jako siłę sprawczą, aktywną bohaterkę narracji lub poematu, zmieniającą 
bieg zdarzeń (por. Pieśń nad Pieśniami, Księga Mądrości). Przypadek Estery - jako 
kobiety aktywnej, odważnej - choć nie uznaje się go podobnie jak inne elementy 
fabuły za bezspornie oczywisty, to jednak w większości interpretacji i nawiązań jest 
kojarzony i waloryzowany pozytywnie. Tę dzielną, świętą kobietę Joan Chittister 
(benedyktynka z klasztoru Erie w Pensylwanii, znana i aktywna feministka) uczy
niła adresatką jednego z wezwań w Litanii kobiet za Kościół, do której to wybrane 
zostały trzy bohaterki z Pierwszego Testamentu (Estera, Judyta, Debora): „Święta 
Estero, która wystąpiłaś przeciw wrogim siłom, aby wyzwolić lud, módl się za na
mi”297. Przedstawiając problem świętości, Joanna Petry Mroczkowska napisała, że 
„właśnie przełamanie postawy biernej stoi u podstaw świętości. Dla kobiet stało się 
to wielkim wyzwaniem. Nie ulega już chyba wątpliwości, że święte wyłamywały 
się ze stereotypu kobiety - słabej fizycznie umysłowo i moralnie”298.

297 J. Petry-Mroczkowska, Niepokorne święte. Kraków 2007, s. 279.
298 Ibidem, s. 281.
299 E. Slater, R. Slater, Great Jewish Women, Middle Village 2001, s. 75-77.
300 K. Armstrong, Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i is

lamie, tłum. B. Cendrowska, Warszawa 1995, s. 74.
301 Ibidem.

Także współcześnie żydowska królowa znajduje swoje miejsce wśród wybitnych 
kobiet kultur hebrajskich299. Fascynacja bohaterkami wielkich biblijnych narracji 
związana jest często we współczesnym dyskursie z odnajdywaniem w starożytnych 
tekstach reliktów, świadectw pierwotnego matriarchatu z kultem bogiń. Rewolucyj
ny zwrot w kulturowych i religijnych konceptach, a zatem także w społecznej prak
tyce, miał towarzyszyć odejściu od form prymitywnych, w których „prestiż wielkich 
bogiń” odzwierciedlał cześć, jaką cieszyły się kobiety300. Według Karen Armstrong, 
wpisującej zagadnienie w ewolucję wierzeń politeistycznych w kierunku zwycię
stwa monoteizmu, „rozwój miast sprawił, że nad cechy kobiece zaczęto przedkładać 
bardziej męskie przymioty: wojowniczość i siłę fizyczną, Stąd w nowych cywili
zacjach ekumeny kobiety traciły na znaczeniu, aż stały się obywatelkami drugiej 
kategorii”301. Przemiany te nie obce były również starożytnym Izraelitom, czego po
zostałością jest kultywowana cześć choćby dla Judyty czy Estery. Trudność z takim 
ujęciem biblijnych bohaterek polega na - większym niewspółmiernie do zauważa
nego przez zwolenników i zwolenniczki radykalnego feminizmu - zainteresowaniu 
hagiografów kobietami.

Obrazy i metafory Boga jako króla wymagają, zwłaszcza według przedstawi
cieli nurtu egzegezy feministycznej, wskazania jego partnerki. Zdroworozsądkowy 
postulat w przypadku religii monoteistycznych napotyka jednak poważną przeszko
dę ideologiczną, która musiała zostać pokonana w sposób zgodny z główną dok
tryną. Gaił Ramshaw, zastanawiając się nad problemem Królowej nieba (Queen of 
heaven), stawia tezę o panującej we wszechświecie równowadze, która jest zacho
wana zarówno w chrześcijaństwie - dzięki postaci Maryi królowej w królestwie jej 
syna, spełniającej podobną rolę jak Estera wobec Ahaswerusa, jak i w judaizmie, 
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w którym w parze z królem występują: boski duch - Ruah, prawo - Tora, mądrość - 
Hokmah, boska obecność - Shekinah™.

Zasadne zestawienie dwóch bohaterek, Waszti i Estery, uwypukla różne metody 
działania kobiety w społeczeństwie patriarchalnym. Elżbieta Adamiak losy Waszti 
odczytała jako manifestację sprzeciwu kobiety wobec planów rządzących, zapowia
dającą podobny akt dokonany, choć w inny sposób, przez jej następczynię. W jej 
perspektywie losy zdegradowanej królowej dowodzą kulturowego utożsamienia 
władzy państwowej należącej do mężczyzn z ich władzą w domu302 303 *. Obie królowe 
stanęły w obronie godności i niezależności: Waszti - własnej, Estera - swojej i ludu. 
Cecha Estery zauważona przez Adamiak przeczy stereotypom dotyczącym roli ko
biety w Biblii. Mianowicie, dwukrotnie występującą wzmiankę o liście badaczka 
interpretuje jako informację o posiadaniu przez bohaterkę umiejętności pisania (por. 
Est 9,29.32)3W. Naomi Harris Rosenblatt, przedstawiając wybrane kobiety biblijne, 
zestawiła dwie z nich, Rut i Esterę, uwypuklając łączące je dwa elementy - istotną 
kwestię tożsamości oraz zastosowanie techniki uwodzenia jako sposobu przetrwania 
w świecie mężczyzn305.

302 G. Ramshaw. Letters from God's Name. Q and IV. The Gender of God, [w:] Feminist 
Theology, s. 165-166.

303 E. Adamiak, Kobiety w Biblii, s. 172-173; zob. eadem, Biblijne wzory misji kobiety- 
-teologa. ..Życie i Myśl" R. 46, 1998, nr 3, s. 57-67.

30J Eadem, Kobiety w Biblii, s. 177.
305 N.H. Rosenblatt, Tajemnice biblijnych kobiet. Ponadczasowe powieści o miłości, po

żądaniu i tęsknocie, tłum. J. Matys. Warszawa 2006, s. 257, 268-276. W tym kontekście jako 
skuteczną uwodzicielkę można wskazać jeszcze co najmniej jedną biblijną bohaterkę - Tamar 
(por. Rdz 38,6-30).

306 M. Wróblewska. Obraz kobiety i jej rola w Biblii. „Test" 1997, nr 3, s. 9.
3,17 Ibidem.

A. Oksiuta-Borowska. Sytuacja społeczna kobiety według Starego Testamentu. ..Życie 
¡Myśl" 1998. nr3.s. 52.

3m Ibidem, s. 41.

Jedyny przymiotnik opisujący bohaterkę to „piękna”. Monika Wróblewska 
w szkicowym zarysie problematyki kobiecej w Starym Testamencie wyróżniła dzia
łające bohaterki - Judytę oraz Esterę. Rozwijając ich biblijne przymioty, nazywa tę 
ostatnią „królową piękności”306. Gotowość poświęcenia wszystkiego: prestiżu, spo
koju, a nawet życia dla swojego ludu, według autorki, „czyni z niej jedną z najbar
dziej ujmujących postaci kobiecych w Biblii”307.

Dość zaskakujące wydaje się przedstawianie kwestii kobiecej przez same ko
biety - autorki prac o statusie, sytuacji i przykładach kobiet w Starym Testamencie. 
Aleksandra Oksiuta-Borowska, rzucając „pewne światło na starotestamentalne od
niesienie do kobiety na płaszczyźnie społecznej”308, przywołuje listę argumentów 
mających uzasadnić „patriarchalną strukturę, dyskryminującą kobietę od najwcześ
niejszych chwil jej życia poprzez wszelkie relacje rodzinne, prawodawstwo oraz 
miejsce w hierarchii zawodów i udział w życiu religijnym”309. Tak naszkicowanego 
„starotestamentowego portretu kobiecego” nie sposób nazwać - jak czyni to autor
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ka - „mniej znanym”, gdyż taki stereotyp biblijnej bohaterki dominuje w kulturze 
zachodniej310. Opracowania, w których są przywoływane i akcentowane fragmenty 
biblijne (głównie z Wj, Lb, Pwt), rzeczywiście stwarzają wrażenie, że przeznacze
niem kobiety jest wyłącznie „dom i praca właśnie z nim związana, a nade wszystko 
wypełnienie roli matki”311. Podobnie czyni autorka zarysu nawet w punkcie traktu
jącym o hierarchii zawodów, w którym przywołuje biblijne przykłady prorokiń Mi
riam (Wj 15,20), Noadii (Ne 6,14), Huldy (2 Kri 22,14), sędzi Debory (Sdz 4,5) oraz 
wpływowych królowych Izabel (1 Kri 16,31; 21,1-16), Atalii (2 Kri 22,12), Batsze
by (1 Kri 2,19-20; 2 Kri 22,3). Pominęła przy tym tytułową bohaterkę jednej z ksiąg 
Starego Testamentu! Uważając, inaczej niż na przykład Władysław Pałubicki312, że 
w życiu politycznym kobiety stały w cieniu.

310 Por. W. Pałubicki, Kwestia kobieca w społecznej doktrynie judaizmu, chrześcijaństwa 
oraz islamu. Warszawa 1989, s. 28-29.

311 A. Oksiuta-Borowska, op. cit., s. 48. Władysław Pałubicki poza funkcją prokreacyjną 
i materialno-ekonomiczną kobiety w życiu rodzinnym wskazał także funkcje legalistyczno-kon- 
trolną i socjalizacyjną oraz zauważył, że kobieta-matka - rodzicielka i opiekunka - cieszy ła się 
szacunkiem domowników i gwarantowała, że jej rodzina będzie spełniać funkcję rekreacyjno- 
-towarzyskąorazemocjonalno-ekspresyjną. W. Pałubicki, op. cit., s. 86-87.

312 Por. ibidem, s. 146.
313 Por. K. Sielicki, Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu. Systematyzacja 

zapisu biblijnych nazw własnych, Warszawa 2009. s. 158.
313 H.-J. Kraus. Theologie der Psalmen, Neukirchen-Vluyn 1979, s. 125.

Podobnie sugestywne imię Mordechaja - Mardocheusza nawiązuje z jed
nej strony do babilońskiego boga Marduka (Merodaka BT-Jr 50,2313 - 77*113), z dru
giej zaś genealogia Żyda z Suzy mocno wiąże go z tradycją patriarchów: „syn Jaira, 
syn Szimiego, syn Kiszą z rodu Benijamina”. Uwypuklona wzmianka o wygnaniu 
z Jerozolimy tworzy tło dla wydarzeń, których żydowskimi bohaterami są potomko
wie przesiedleńców z królestwa judzkiego po jego upadku. Przodek Mordechaja - 
Kisz - wraz z królem Judy - Jechonią - został wygnany ze swej ojczyzny przez kró
la Nabuchodonozora. Niepodobna traktować tej wzmianki jako śladu historycznego, 
zakładając uprzednio historyczność rządów Kserskesa i przesiedlenia do Babilonii.

Sprawiedliwy Mordechaj to przedstawiciel - ubogich (w sensie du
chowym - wobec JHWH; łagodnych, skromnych; por. Ps 10,17; 25,9), стоп - 
prawych, pobożnych, wiernych (por. Ps 86,2; 97,10; Prz 2,8), cpns - sprawiedli
wych (por. Ps 5,13; 14,5; 34,20), c’7®' - prawych (por. Ps 7,11; 11,2; 64,11). Z kolei 
niesprawiedliwy Haman (złoczyńca, niegodziwiec, bezbożnik, bowiem domaga się 
okazywania nieprzysługujących mu oznak boskiej czci, i prześladowca) jest jednym 
zewi - pewnych siebie, występnych (por. Ps 1,1.5-6; 10,6) - posługuje się kłam
stwem, intrygą, podstępem, pomówieniem (por. Ps 5,10; 27,12; 35), jest przedsta
wicielem władz (Ps 4,3; 35,10), dąży do unicestwienia sprawiedliwego, a w swym 
działaniu przypomina żarłoczną bestię (Ps 22,13-24.17.21 -22; 35,17)314.

Przełomowe znaczenie, w odróżnieniu od psalmowego modelu konfrontacji 
sprawiedliwy - niesprawiedliwy, ma wyraźny i intencjonalny akcent położony na 
działania racjonalne i aktywność człowieka, który osiągnięto poprzez wyłączenie 
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(lub osłabienie) perspektywy teologicznej. W kluczowym momencie dysputy mię
dzy Mordechajem a Esterą opiekun Żydówki zdaje się sugerować alternatywny 
kierunek, z którego przyjdzie pomoc - upatrywanie w tym miejscu postawy kwie- 
tystycznej (jak można by wnioskować z psalmowego schematu działania prześlado
wanego; por. Ps 22,11) jest jednak daleko posuniętą supozycją. Co więcej, sprawie
dliwy nie jest do końca tak słaby, bezsilny, niemocny (Ps 35,10; 22,25; 10,2.10), by 
zdając się na JHWH, nie podejmować inicjatywy w słusznej sprawie.

Wybawienie w teologii Biblii żydowskiej odnosi się do prototypu wyjścia 
z Egiptu i na nim się wzoruje (Wj 1-15; Pwt 26,5-11). Takiej interwencji w perspek
tywie religijnej oczekiwał lud wybrany (jako społeczność) w sytuacjach zagrożenia 
lub faktycznej niewoli, prześladowań, grożącego niebezpieczeństwa. Podobnie na 
opowieści o tak spektakularnej interwencji JHWH opierały się nadzieje pojedyn
czych jednostek315, prześladowanych, kierujących swoje lamentacje ku JHWH i uf
nie wyczekujących od niego odmiany {nomen omen) losu.

315 Abstrahując od kontrowersji, które budzi w badaczach geneza tzw. lamentacji i psalmów 
indywidualnych.

316 Por. B. Szczepanowicz. Moda w Biblii. Odzież, obuwie, nakrycia głowy, fryzury oraz 
kosmetyki i ozdoby, il. B. Wesołowska-Kowalska, Kraków 2011, s. 19-21.

317 Por. I. Lewin. Purim w świetle nauki, cz.l. ..Chwila" 1923, nr 1431 (3 111), s. 3-4, cz. 2. 
1923. nr 1433 (5 111), s. 3. przedruk [w:] idem, Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury ży
dowskiej. Warszawa 1983, s. 173.

Istotna zamiana kondycji Mordechaja została oddana w opisach jego wyglądu. 
Elementem pozwalającym określić status jednostki w społeczeństwie perskim był 
jej strój (ma on również istotne znaczenie w odniesieniu do Estery)316. Tego zagad
nienia dotyczy kilka wzmianek, w których został wyrażony kontrast między roz
darciem szat i okryciem się worem Mordechaja (Est 4,1) a opisami wywyższenia 
Żyda. Wychodzący z królewskiej audiencji Mordechaj został pokazany „w szacie 
królewskiej [z] fioletowej purpury i [z] bieli, i [w] koronie złotej wielkiej i płaszczu 
bisiorowym i szkarłatnym” (Est 8,15). Różne, inne niż w poprzednim wywyższe
niu z udziałem Hamana, elementy stroju mogą być odczytywane jako kolejny kon
trast do tego wcześniejszego, symbolicznego i krótkotrwałego okazania królewskiej 
wdzięczności (por. Est 6,8.10.11). Dodatkowo scena przywodzi wywyższenie Jó
zefa na dworze faraona, którego symbolicznym wyrazem było również obleczenie 
w nowe szaty i podarowanie insygniów (por. Rdz 41,42-43). Mordechaj z pokolenia 
Beniamina - w Bereszit rabba - został przedstawiony jako karmiący Esterę (Bereszit 
rabba 30,8 - gra słów dodah i dadah).

Tak jak postać Hamana stała się kulturowym toposem i symbolem antysemi
tów wszystkich czasów, tak w postaci Mordechaja tradycje żydowskie - zwłaszcza 
aszkenazyjska - widziały protagonistę tzw. Żydów dworskich (Hofjuderi), którzy 
wykorzystywali swoje pozycje królewskich doradców, by spieszyć z pomocą zagro
żonym pobratymcom.

Król - królowanie - królestwo - królowa (i^b) to słowa, które w tak krótkim 
tekście (hebrajskim) pojawiają się blisko dwieście pięćdziesiąt razy317. Częstotli
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wość i sposób kreacji bohaterów może stanowić kolejny trop w odczytaniu Księgi 
Estery w konwencji odwrócenia ról. Tytulatura perskich władców: „król królów” 
(szachinszach), którą wyznawcy JHWH stosowali wyłącznie do swojego Boga jako 
najwyższego króla, świadczy również o celowo zbudowanej opozycji, dzięki której 
autor może w ironiczny sposób zaprezentować Achaszwerosza. W przypadku Księ
gi Estery mimetyzm królewskich wątków nie jest tak radykalny jak w późniejszych 
tekstach biblijnych (królestwo Szatana - karykatura królestwa Bożego, działanie 
Szatana jako „małpowanie” Boga318). W tym kontekście Księga Estery przywodzi 
czytelnikowi na myśl figurę Boga wystawiającego człowieka (ludzi) na próbę. Po
dobnie jak sprawiedliwy Hiob, a wcześniej Abraham, Mordechaj także został wy
stawiony wraz ze swoim ludem na próbę i tak jak w tamtych sytuacjach interwencja 
JHWH odwróciła - wydawałoby się - nieunikniony bieg zdarzeń.

31" Zob. R. Girard, Wdziałem szatana spadającego.... s. 56; L. Stachowiak, Problema
tyka zla Starym i Nowym Testemencie (sprawca zla - szatan, demony), [w:] Studio lectionem 
facere. red. S. Łach, J. Szlaga, Lublin 1978, s. 198-202.

319 Pod imieniem Achaszwerosza Raszi rozpoznawał nawet ojca Kserksesa - Dariusza I 
Wielkiego (ok. 550-485 p.n.e.).

320 Teologiczny rys czynnika perskiego w Biblii zob. T. Jelonek, op. cit. Ważnym źródłem 
history czny m dla interpretowanych postaci jest: Herodot. op. cit., ks. VII-IX, s. 490-717.

Kulturowa niejednoznaczność imion dotyczy także króla Achaszwerosza, iden
tyfikowanego z historycznym królem perskim Kserksesem (485-465 p.n.e.)319 lub 
z Artakserksesem I (464-424 p.n.e.)320. Pierwszy ze wskazanych władców, najstarszy 
syn Dariusza Wielkiego i Atossy, córki Cyrusa, pod wpływem stłumionych buntów 
w Egipcie i Babilonii w 481 roku p.n.e. diametralnie odciął się od polityki swych 
poprzedników. Obciążenia fiskalne i represje nie ominęły ośrodków kultycznych. 
Do Persepolis przewieziono sprzęty liturgiczne, a nawet skonfiskowany posąg Mar- 
duka. Kserkses po ujarzmieniu powstańczych wystąpień podjął intensywne przygo
towania do ataku na Grecję. Początkowe zwycięstwa - z symboliczną klęską wojsk 
spartańskich w wąwozie termopilskim w sierpniu 480 roku p.n.e., wygraną bitwą 
morską pod Artemizjonem, zajęciem Aten i zniszczeniem Akropolu - odmieniła 
klęska pod Platejami w 479 roku p.n.e. Ostatecznie wyprawy greckie zakończyły 
się całkowitą przegraną Persów pod Eurymedontem w 466 roku p.n.e., a niepokoje 
w państwie Kserksesa wzmogła klęska głodu. Polityka obarczania wyższych urzęd
ników za niepowodzenia i ich skazywanie nie przyniosła spodziewanego uspokoje
nia nastrojów, lecz podgrzała atmosferę buntu wyższych warstw. W efekcie skutecz
nego spisku w sierpniu 465 roku p.n.e. władca i jego nastraszy syn Dariusz zostali 
zgładzeni. Na perskim tronie zasiadł natomiast młodszy syn Kserksesa I - Artak- 
serkses I. Mając na uwadze konsekwencje twardej polityki ojca, zastosował miękkie 
metody podporządkowywania poddanych: przekupstwa, wykorzystywanie istnieją
cych sporów i wzniecanie nowych. Po odsunięciu z dworu wszystkich, którzy po
tencjalnie mogli zagrażać jego panowaniu, Artakserkses stłumił powstańcze ruchy 
w Egipcie i na Cyprze. W polityce zewnętrznej istotne było porozumienie z Greka
mi, które przeszło do historii jako pokój Kalliasa. Wojna peloponeską sprzyjała od 
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431 roku p.n.e. odzyskiwaniu wpływów perskich w Anatolii. Autor Księgi Estery 
w dość enigmatyczny sposób kieruje uwagę czytelników na okres dziejów i rządów 
tych dwóch władców perskich. Mimo że niepodobna uzgodnić, czy i ewentualnie 
który dokładnie władca kryje się pod biblijną postacią Ahaswerusa, nie sposób tego 
problemu nie postawić w odniesieniu do tak ważnego kulturowo tekstu321.

321 Biblistyczne podejście sugeruje jednoznacznie: „Nie trzeba jednak starać się o identyfi
kację króla, gdyż utwór jest przecież fikcją literacką”, wydaje się zdumiewające wobec wcześ
niejszych sformułowań o pamiątce dekretu i ocalenia, jakim było ustanowione święto Purim, 
obchodzone do dnia dzisiejszego. Zastanawiające jest też odrzucenie w tym samym fragmencie 
dzieła metody mitoznawczej: ..[...] nie można całej księgi zaliczyć do literatury mitologicznej 
i jak niektórzy dopatrywać się w imionach bohaterów zniekształconych imion bóstw”. T. Jelo
nek, op. cit., s. 106.

322 A. Żbikowski, Żydzi. Wrocław 2005, s. 158.
323 A. Marchewka, Słowo i gest w Herodotowej sztuce portretowania, „Meander" 2001. 

nr 5/6. s. 322.
324 M.A. Portnoy. Ahasuerus is the Villain. .Jewish Bible Quarterly” Vol. 18, 1990, No. 3, 

s. 187-189.
325 Herodot, op. cit., ks. I. 133, s. 74.

Z filologicznego punktu widzenia imię KfrnąnK funkcjonuje w formie zbliżonej 
do oryginału hebrajskiego jako Achaszwerosz (pojawia się także zapis: Ahaszwe- 
rosz322). Do greckiego odpowiednika ’Apra^ep^pę nawiązuje tymczasem forma Ar- 
takserkses, a za nią łacińska Asuerus.

W postaci biblijnego króla można odnaleźć rys zbieżny z sylwetką Herodoto- 
wego Kserksesa (postaci historycznej), ale wyróżnia ją również typowy dla orien
talnych władców sposób zachowania: „szybko wpada w gniew i równie szybko się 
uspokaja”, choć konsekwencje tego są często nieodwracalne323. Targany emocjami, 
niestabilny w swych sądach i decyzjach, uzależniony od opinii i zdania otoczenia 
jawi się Achaszwerosz jako karykatura władcy. Odmowa Waszti i namowa Hamana 
tworzą dwa przeciwległe bieguny, obnażające niestałość, niedojrzałość emocjonal
ną, a nawet intelektualną władcy, oburzającego się i płonącego gniewem w reakcji 
na odmowę kobiety, a przystającego na propozycję wymordowania - bez jakichkol
wiek powodów - części swoich poddanych. Warto dodać, że obie sytuacje znajdują 
rozwiązanie w wydanych przez króla dekretach: odsyłającym królową i nakazują
cym eksterminację ludu żydowskiego. Sformułowania, które w innych okoliczno
ściach świadczyłyby o potędze, w tym przypadku służą ironicznie pobłażliwemu 
zestawieniu z prawdziwym władcą dziejów. Biblijny król, na co nie bez złośliwości 
zwrócił uwagę Marshall A. Portnoy, podejmuje decyzje nie tylko pod wpływem do
radców, ale także w stanie upojenia alkoholem324. Zwyczaj ten potwierdza wpraw
dzie Herodot piszący w swoim dziele:

[Persowie] winu nader hołdują [...] Dalej mają oni w zwyczaju po pijanemu ob
radować nad najbardziej poważnymi sprawami; co zaś podczas obrad postanowią, to 
nazajutrz trzeźwym przedkłada gospodarz domu, u którego się naradzali. I jeżeli to im 
także w trzeźwym spodoba się stanie, rzecz wykonują; jeżeli nie spodoba się, odrzuca
ją. A co na trzeźwo przedtem uradzili, to po pijanemu jeszcze raz biorą pod rozwagę325. 
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ale w zwoju nie ma mowy o trzeźwej weryfikacji podjętych decyzji. Główna idea 
zwoju, czyli prawo zmienności, niekiedy nieoczekiwany zwrot biegu rzeczy - przy
świecała również greckiemu historykowi, który dwoistość natury swojego Kserkse- 
sa oddał w scenie z Abydos i rozmowie ze stryjem Artabanosem, kiedy to władca 
„nazwał siebie szczęśliwym, a potem zapłakał”326. Anna Marchewka nie tylko wy
jaśnia to zachowanie „efemerycznością ludzkiego życia”, ale zwraca uwagę, że jest 
ono powodem ocieplenia wizerunku króla327. Podobną strategię „ratowania” auto
rytetu monarchy kosztem złego doradcy widać w biblijnej narracji, choć wrażenie 
dwuznaczności postaci pozostaje.

326 Ibidem, ks. VII, 44-47, s. 513-514.
327 A. Marchewka, op. cit., s. 324.
328 N. Frye, Wielki Kod, s. 112-113.
329 Por. J. Nawrot, Pycha króla jako problem teologiczny w Księdze Machabejskiej (1.3). 

..Poznańskie Studia Teologiczne" 2010, nr 24, s. 81 -99.
330 M.A. Portnoy. op. cit., s. 188.

Wskazując na typologiczne ujęcie ziemskiego władcy w Biblii, Northrop 
Frye zauważył, że wątek został poddany wyraźnej biblijnej regule. Panujący nie 
jest przedstawiany jako bohater „z konieczności zły lub złowrogi” i dopiero jeden 
z kolejnych następców nosi piętno ciemiężyciela, prześladowcy. Model sprawdza 
się w odniesieniu do: faraonów w Egipcie, gdzie po władcy, który uczynił Józefa 
wysokim urzędnikiem i przyjął jego rodzinę, tron zajmuje przywódca wydający 
rozkaz wymordowania noworodków i wprowadzający ucisk Hebrajczyków poprzez 
stawianie im niemożliwych do spełnienia wymagań; władców w Persji, w której po 
Cyrusie, przedstawianym jako pomazaniec JHWH (poz. Iz 45,1), i Dariuszu, konty
nuującym politykę przyjazną Żydom, monarchą zostaje Kserkses, który przystał na 
plan ludobójstwa części swoich poddanych; władców greckich w Palestynie, gdzie 
następcą Aleksandra Wielkiego (nie wspominają o nim wprawdzie teksty biblijne, 
ale jego pozytywny wizerunek i stosunek do Żydów uzupełnia Józef Flawiusz) zo
staje Antioch Epifanes, którego prześladowania doprowadziły do wybuchu powsta
nia Machabeuszy; wreszcie w Imperium Rzymskim po niewymienianych z imienia 
władcach („od Boga postanowionych” [Rz 13,1]) następują prześladowcy chrześci
jan328. W takim typologicznym zestawieniu, mimo że autor nie ocenia zachowania 
króla wprost, a nawet przenosi odpowiedzialność i pewne jego cechy na jego na
stępcę Hamana, Achaszwerosz stoi w towarzystwie władców imperialnych, doma
gających się okazywania boskiej czci329. Wina władcy, choć w formie projekcji na 
Hamana, wydaje się hebrajskiemu autorowi biblijnemu oczywista w świetle gło
szonej przez Koheleta mądrości: „Takie zło widziałem pod słońcem, podobnie do 
błędu wychodzącego sprzed oblicza władcy. Stawia się głupiego wśród wysokości 
wielkich, a bogaci pośród nicości będą zamieszkiwać” (Koh 10,5-6; por. Prz 19,10; 
30,22). Marshall A. Portnoy, podejmując polityczny wątek opowiadania, przeniósł 
go na inną płaszczyznę. To nie siła Hamana, ale słabość Achaszwerosza była we
dług niego osią narracji330. Ten drugi, obarczony winą za morderczy plan Hamana 
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i niebezpieczeństwo zagłady, bierny władca, czekający na wskazówki i poddający 
się radom doradców i służących stoi w sprzeczności z aktywnym Mordechajem. 
Pasja i przenikliwość czynią z Mordechaja symbol skutecznego dyplomaty, brak 
tych przymiotów skłania czytelnika natomiast do tego, by widzieć w perskim królu 
symbol apatycznego władcy, bardziej niebezpiecznego niż Haman331. Współczesne 
midrasze świadczą o żywotności hebrajskiego obrazu władcy perskiego imperium. 
„Głupi jak but” - tak wprost napisał o królu Jakob G. Rosenberg332.

331 Ibidem.
332 J.G. Rosenberg. Midrasze i przypowieści, tłum. S. Musielak. Warszawa 2008. s. 110.
333 N. Fry e, Wielki Kod, s. 129. Frye wyodrębnia kolejno: fazę stworzenia, rewolucji, prawa, 

mądrości, proroctwa, ewangelii, apokalipsy, każda następna rozwija i poszerza poprzednią, stając 
się typem kolejnej i antytypem poprzedniej; ibidem, s. 122-148.

334 Ibidem, s. 129
335 Por. Pwt 21,6-9; Ps 26,6; 73,13; S. Koziara, Frazeologia biblijna..., s. 198-201.

Zaskakujące - jak na opowieść moralizatorską, poddaną własnej logice i skła
niającej się raczej ku ahistoryczności (a przynajmniej swobodnie traktującej wyda
rzenia historyczne) - jest zakończenie wątku Achaszwerosza, który pozostał nadal 
władcą, choć część swych królewskich prerogatyw przekazał Esterze i Mordecha- 
jowi. W modelu siedmiu faz objawienia Frye’a333 w opisie drugiej - rewolucyjnej 
- mowa jest o oczekiwaniu zarówno w judaizmie, jak i chrześcijaństwie ostatecznej 
culbute générale, która jednak nie znalazła pełnej egzemplifikacji w najbardziej re
wolucyjnej księgi biblijnej. Autor Wielkiego Kodu tłumaczy tę niekonsekwencję - 
zachowanie tronu przez Achaszwerosza-„ogólną tendencją judaizmu do układania 
się z władzą świecką i unikania z nią konfliktów”334.

Niejednoznaczność opowieści umożliwia interpretację biblijnego króla jako 
prototypu Piłata umywającego ręce335 przed odpowiedzialnością, skazującego nie 
tylko pojedynczego człowieka (Mordechaja), ale całą grupę ludzi na bezsensowną 
śmierć, bez uzasadnienia winy (por. Mt 27,11-26; Mk 15,1-15; Łk 23,1-7.13-25; 
J 18,28-19,16). Autor, pokazując władcę w kluczowych dla opowieści momentach, 
kreuje postać niejasną, niezdecydowaną, jakby nieobecną i dlatego zwolnioną z od
powiedzialności. Zamiast monarchy decyzje podejmują jego zausznicy i doradcy, 
wykorzystując jedynie królewski autorytet w symbolu pierścienia. Podobieństwo do 
ewangelicznej sceny na Lithostrotos zasadza się także na niekonsekwencji. Piłat po
dejmuje próby oswobodzenia Jezusa, ale groźba donosu w swoistym szantażu tłumu 
(J 19,12) przeważa szalę niesprawiedliwości, podobnie jak argumentacja Hamana, 
oskarżającego całą grupę z powodu Mordechaja, odniosła oczekiwany efekt - przy
zwolenie na zbrodnię. Achaszwerosz zasięgnął wcześniej (przy okazji sprawy kró
lowej Waszti), opinii biegłych w prawie, szukając rozwiązań na wypadek nacisków 
Hamana, i w ten sposób oddał inicjatywę oskarżycielowi. Postaci Jezusa i Mor
dechaja, poza niesłusznym oskarżeniem (rola donosicieli i fałszywych świadków) 
i zawiścią (Hamana, arcykapłanów i uczonych w piśmie), łączy wypaczenie sym
bolicznego ubioru królewskiego. Skazaniec w Jerozolimie ubrany przez rzymskich 
żołnierzy w purpurowy płaszcz i cierniową koronę, ubiczowany na polecenie Piła
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ta, został następnie pokazany publicznie i przedstawiony słowami: „Oto człowiek” 
(J 19,5). Znienawidzony Mordechaj, na polecenie króla ubrany w królewski strój 
w Suzie, również został przedstawiony: „Tak ma się stać mężowi, którego król chce 
uczcić” (Est 6,11), choć cała sytuacja w świetle zapadłych decyzji stanowi raczej 
ironiczną zapowiedź właściwego i prawdziwego wywyższenia bohatera.

Warto w tym miejscu mieć na uwadze zaprezentowaną przez Józefa Tadeusza 
Milika interpretację qumrańskiego fragmentu rękopisu protoEstery (datowanego na 
ok. 300 rok p.n.e.). Uczony widział w relacji antagonistów z 4Q550 prEste konflikt 
między Judejczykami a Samarytanami336, który był w istocie waśnią o charakterze 
etniczno-religijnym. W takim ujęciu Achaszwerosz jako perski władca pełnił rolę 
„strukturalistycznego” mediatora.

336 P. Muchowski. Komentarze do rękopisów..., s. 221.
337 M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. 2: 1656-1868, 

Kraków 1936 [reprodukcja fotooffsetowa: Kraków 1991], s. 443.
338 D. Daube, Ahasver, „The Jewish Quarterly Review. New Series” Vol. 45, 1955, No. 3, 

s. 243-244.
339 J. Malinowski, Maurycy Gottlieb, tłum. naj. ang. A. Rodzińska-Chojnowska, War

szawa 1997, s. 25.
340 Olej na płótnie, 63><53 cm, 1876, Muzeum Narodowe, Kraków.
341 O tym, że obraz funkcjonuje jako symbol, można się przekonać oglądając ilustracje 

zamieszczone w jednym z tematycznych numerów miesięcznika ..Znak” [Chrześcijaństwo 
w oczach Żydów). Reprodukcję, oddającą pewną jakość w spotkaniu kilku ży wiołów (ży dow
skiego i polskiego / chrześcijańskiego, generalnie obcego), podpisaną jako Ahasver (Autoportret) 
i opatrzoną dodatkową informacją o biblijnym i legendarnym imienniku. „Znak” R. 55, 2003. 
nr 1 (572), s. 1 (i okładka).

Imię małżonka królowej Estery zapisało się w tradycjach żydowskich w feno
menie Ahaswerusowych przedstawień337 (jid. Achaszwejresz-szpiłtr, Achaszwejrosz- 
-Spiel). Odgrywane przy okazji święta Purim przedstawienia na motywach Księgi 
Estery stały się głównym źródłem żydowskiej tradycji teatralnej. Łacińska forma 
imienia króla - Assuerus - od XVII wieku została połączona i upowszechniona 
z mitycznym tematem Żyda Wiecznego Tułacza338. Wybitny żydowski i polski arty
sta Maurycy Gottlieb (1856-1879) sięgnął do złożonego archetypu, którego dualizm 
tak interpretował Jerzy Malinowski: „ta [dwoistość] ujawnia się w opozycjach: nę
dzy i bogactwa, tragizmu losu i szczęścia, wreszcie mizerabilistycznej współcze
sności i wspaniałej przeszłości”339. Ahaswerus - autoportret340 z 1876 roku, według 
historyków sztuki, oddaje wewnętrzne wyobrażenia i tęsknoty młodego artysty zma
gającego się z egzystencjalnym rozbiciem i kondycją „pośrodku” żydowskiej trady
cji kulturowej i polskiej historii. Artysta, dokonując kontaminacji kilku biblijnych 
i okołobiblijnych składników (król - Achaszwerosz, Żyd Wieczny Tułacz - Ahaswe
rus, perski orientalny przepych, doświadczenie galutu), na kawałku płótna stworzył 
swoisty bricolage, stanowiący pomost między własną tożsamością i kondycją a do
świadczeniami jego przodków341.

Rolę czarnego charakteru, z wszelkimi tego konsekwencjami, odgrywa Haman - 
zausznik, intrygant. Jak zostało już zauważone, przejmuje on cechy charakteru typo
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wego orientalnego władcy: „gwałtowny, okrutny, tchórzliwy, bezwzględny, pyszny, 
niekiedy hojny”342. Z katalogu podanego przez Annę Marchewkę w odniesieniu do 
postaci Herodotowych władców w sylwetce biblijnego Hamana trudno doszukać się 
jedynie litości. Haman określany jako „wielki wezyr królestwa”343 344 utożsamia, nie
jako w zastępstwie władcy - jak ma to miejsce w Trzeciej Księdze Machabejskiej 
- krytyczny wobec Żydów wydźwięk całej opowieści, prowadzący do konfrontacji.

342 A. Marchewka, op. cit., s. 331.
343 A. Żbikowski, op. cit.,s. 158.
344 J.-D. Thy en, Biblia i Koran. Synopsa wspólnych tradycji, tłum, koment. M.M. Dziekan, 

oprać. M.M. Dziekan, P. Pachciarek, Warszawa 2002, s. XI; J. Danecki, Podstawowe wiado
mości o islamie, t. 1. Warszawa 1997. s. 57-58.

345 Koran, tłum, i oprać. J. Bielawski. Warszawa 1986.

Postać Hamana - odczytywana w perspektywie egzystencjalnej - utożsamia 
jednostki targane afektami i poddające się im, pielęgnujące zazdrość i niczym nie 
usprawiedliwioną zawiść. W postaci oponenta Mordechaja można również widzieć 
projekcję własnych lęków. Perski urzędnik przybył na dwór, by - jak skrzętnie 
i celowo zaznacza autor - „powiedzieć królowi, żeby powieszono Mardocheusza 
na drzewie” (Est 6,4b). Opozycja między pysznymi planami Hamana - haniebną 
śmierć przeciwnika przez powieszenie na drzewie - a zakończeniem perykopy - 
obwożeniem znienawidzonego Żyda po placu miejskim - w ironiczny sposób uwy
pukla przewodnią myśl dzieła - przekonanie o możliwości nieoczekiwanej i diame
tralnej zmiany wypadków, które po ludzku wydawałyby się przesądzone i pewne. 
Pozycja i nieograniczone wpływy Hamana, przy jednoczesnym braku tytułu do tego, 
nasuwają pytanie o rzeczywisty urząd czy funkcje pełnione przez takiego dworzani
na. Perskie reliefy potwierdzają obecność w otoczeniu panujących wysokich rangą 
urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo władcy oraz dopuszczających do 
niego interesantów - zwanych hazarapatish (chiliarchowie). Biegłość, którą Haman 
wykazał się w sytuacji różnych krańców imperium, przemawia za uznaniem go za 
urzędnika zwanego „okiem króla”.

Słowo „Haman” występuje także w świętej księdze muzułmanów, Koranie, choć 
postać nosząca imię biblijnego prześladowcy w Persji została pokazana w zupełnie 
innej opowieści - jednej z tzw. siedmiu masaniw. W surze Opowiadanie {Al-Kasas 
28,5-6) Haman identyfikowany jest z ministrem faraona Egiptu i jednocześnie nad
zorcą budowy konstrukcji, dzięki której władca miał zweryfikować istnienie Boga 
głoszonego przez Mojżesza (por. 40,36). Tradycja islamska przekazuje, że zginął on 
wraz z faraonem w morzu.

My chcieliśmy okazać dobroć tym, którzy zostali poniżeni na ziemi, i uczynić ich 
irmanami, i uczynić ich dziedzicami;

Umocnić ich na ziemi i pokazać Faraonowi i Hamanowi oraz ich wojskom to, cze
go się od nich obawiali (28,5-6)345.

I powiedział Faraon: „O dostojnicy! Nie wiem, czy możecie mieć innego boga 
oprócz mnie. O Hamanie! Rozpal mi ogień na glinie i zbuduj dla mnie wyniosłą 



Toposy w toposie 115

wieżę; być może, wzniosę się do Boga Mojżesza. Sądzę, iż jest on kłamcą" (28,38; 
por. 40,36'-16).

Przekaz koraniczny podkreśla opozycję między Bogiem prawdziwym i jego po
słańcem a bałwochwalczą postawą i kondycją moralną faraona i jego urzędnika.

Zaprawdę, Faraon i Haman, i ich wojska - byli grzesznikami! (28,8b).

Sura o egipskim wystąpieniu Mojżesza nosi znamiona kompilacji kilku tematów 
z narracji biblijnych o podobnym przesłaniu346 347. Mojżesz prawodawca i Mordechaj, 
który także przyczynił się do ocalenia ludu, jawią się jako pośrednicy w planie Boga. 
Faraon i Haman zaś łączą dwie biblijne opowieści, „egipską” i „perską”, o zagroże
niu i nadzwyczajnym ocaleniu ludu wybranego348.

346 Por. też K. Kościelniak, Wpływ Biblii na Koran, „Studia Nauk Teologicznych PAN" 
2009, nr 4, s. 66.

347 Por. J.-D. Thy en, op. cit.,s. 101.
348 A.H. Johns, Haman, [w:] Encyclopaedia of the Qur'an. Vol. 2: E-I, ed. J.D. McAul i ffe, 

Leiden 2002, s. 399.
349 K. Machczyński, Mozaika wilcza, ułożona z młodzieńczych wspomnień myśliwskich 

przyjaciela, Kraków-Warszawa 1896, s. 16-17, 101-108.
350 Ibidem, s. 17.
351 Ibidem.
352 Ibidem, s. 102-103.
353 Zob. ibidem, s. 107-118.

Symboliczny związek Hamana z mocami zła funkcjonował także w polskim 
folklorze. Pod koniec XIX wieku Konrad Machczyński wśród bohaterów opowia
dań myśliwskich przedstawił wykształconego i dobrze gotującego, ale małomów
nego, skąpego i nietowarzyskiego kucharza o imieniu Haman349. Dowód dwuznacz
nych umiejętności myśliwskich przynosi scena, którą zaobserwował modlący się 
przy przydrożnej figurze dziad parafialny. Zobaczył on mianowicie wyczekujące
go kucharza z bronią. Nagle zauważył zająca prowadzonego za uszy przez „nagie 
dziecko, czarniawe, z twarzą szpetną, i pomarszczoną jak u starej baby i z małym 
ogonkiem z tyłu, zakręconym jak u wieprzaka”350. Po oddaniu strzału na miejscu 
został martwy zając, a „złe zachichotało tylko i przepadło”351. Ilustracja i jej podpis 
„Diabełek, prowadzący zająca pod strzał” nie pozostawiają wątpliwości, że dziad 
z opowiadania był świadkiem niecodziennej sytuacji: kontaktu Hamana z diabłem. 
W przekonaniu sąsiadów, co było satysfakcjonującym wyjaśnieniem, kucharz za
przedał duszę diabłu w zamian za myśliwskie szczęście do zwierzyny. Konszachty 
z szatańskimi siłami tłumaczono także odpornością Hamana na działanie złośliwego 
ducha rezydującego, jak wierzono, przy grobli, a niepodważalnym tego dowodem 
miało być przyniesienie do domu „na plecach nieżywego, ale jeszcze ciepłego wil
ka” i jego nocne zniknięcie352 353. Wszystkie podejrzane przypadki, utożsamiane przez 
sąsiadów z działaniami mocy nadprzyrodzonych, narrator wyjaśnia posiadanymi 
przez kucharza dobrą znajomością zachowań dzikich zwierząt - zwaszcza wilków153 
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i umiejętnościami przygotowania skutecznie na nie działających przynęt i trutek. 
Ambiwalencja posądzanego o kontakty z diabłem Hamana potwierdza jego udział 
w pościgu i oswobodzeniu zaatakowanego przez wilki dziecka, które wypadło z sań, 
i śpieszącego mu na ratunek ojca354.

354 Zob. ibidem, s. 197-217.
355 Figura kobiety przepowiadającej przyszłość jest znana z innych miejsc w Biblii.
356 Zob. R. de Vaux. op. cit., s. 134-135.

Na uwagę zasługuje pewna prawidłowość w przedstawianiu bohaterów opowia
dania w konfiguracjach: Waszti - Estera; Achaszwerosz - Haman; Haman - Morde- 
chaj; Mordechaj - Estera; Haman - Zeresz; Waszti - Zeresz. Przekazy historyczne nie 
wymieniają żony Kserksesa o imieniu Waszti, stąd autorzy interpretacji, obierający 
sobie za cel uzgodnienie opowieści z realiami historycznymi, próbowali wyjaśnić pro
blem, stawiając znak równości między hebrajską 'пит (w przekładzie i greckiej wersji 
Aoriv) a grecką ‘Apriorpię. Ta ostatnia forma to imię faktycznej żony perskiego króla 
- Amestris. Kolejna kobieta pojawiająca się w fabule to żona Hamana (czterokrotnie 
wymieniona z imienia), będąca postacią, której słowa wskazują na istotną i symbo
liczną sprzeczność między zachętą do działania a rezygnacją z wysiłków wobec prze
znaczenia. Kiedy pierwszy raz została wezwana przez męża - podobnie jak Waszti, 
w przeciwieństwie do której przybyła (por. Est 5,10) - i przemawia do niego w imieniu 
zgromadzonych przyjaciół, pełni rolę analogiczną do Memukana na dworze Achasz- 
werosza, doradzając sposób ukarania antagonisty: „niech zrobią drzewo wysokie na 
pięćdziesiąt łokci, a rano powiedz do króla, niech powieszą Mordechaja na nim. 1 idź 
z królem na ucztę wesoły” (Est 5,14). Słowa padające w drugiej scenie z Zeresz jako 
bohaterką-prorokinią355 zapowiadają i potwierdzają los jej tragicznego męża: „ponie
waż z nasienia żydowskiego (с’ип’п гптр) [jest] Mordechaj, [przed] którym zacząłeś 
upadać [przed nim], nie przemożesz go, bo [pewnie całkiem] upadniesz przed nim” 
(Est 6,13). Dwa spotkania Hamana z żoną i przyjaciółmi odpowiadają dwóm diame
tralnie odmiennym (opozycyjnym) momentom jego życia: wyniesieniu i upadkowi.

Wyróżniającą się grupę bohaterów tworzą eunuchowie. W tekście hebrajskim 
aż dwanaście razy pojawia się słowo o'no, (w LXX jego odpowiednik euvouxoę - 
szesnaście razy), które w większości współczesnych polskich przekładów jest odda
wane przez terminy „eunuch” lub „trzebieniec” {Biblia Tysiąclecia, por. Iz 56,3-5; 
Syr 30,20). Inne konteksty (por. 1 Sm 8,15; 1 Kri 22,9; 2 Kri 20,18; 2 Km 18,8; 
Jr 34,19), w których występują owi Е’О'по, skłoniły do nazywania wykonawców 
poleceń króla w starszych polskich przekładach „komornikami” {Biblia gdańska, 
Biblia brzeska), „podkomorzymi” (Cylkow) bądź po prostu urzędnikami lub dwo
rzanami356. Część z nich została wymieniona z imienia w jednej, siedmioosobowej 
grupie eunuchów: Mehuman, Bizzeta, Charbona, Bigta, Abagta, Zeter i Karkas, po
zostali - Szaaszgaz, Hegaj, Hatach - pełnią role drugoplanowych bohaterów z przy
pisanymi funkcjami i relacjami z Esterą, np. są strażnikami w haremie. Dodatkowo 
Charbon pojawia się w kluczowym momencie upadku Hamana i podpowiada królo
wi sposób ukarania spiskowca.
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Kolejną kategorią postaci pośredników są wspomniani cztery razy c’sn (Est 
3,13.15; 8,10.14) - w przekładach: „kurierzy” {Biblia paulińska, Biblia lubelska - 
pominięto w 3,15), „gońcy” (Cylkow, Miłosz, BT, BW, Biblia ekumeniczna, Peca- 
ric). Promulgacją prawa zajmowali się według starszych polskich przekładów posło
wie {Biblia gdańska, Biblia brzeska). Wzmianki o wysłannikach stanowią przykład 
paralelizmu kompozycyjnego, najpierw wiozą oni rozkazy posyłającego ich Hama
na, a następnie Mordechaja, przy czym we wzmiankach o pismach ocalających Ży
dów autor wzmocnił efekt pośpiechu. Dominantę budowanej narracji stanowi zatem 
posłannictwo. Wielokrotnie mowa jest o wysyłaniu do adresata posłańca z określo
nym przekazem w formie spisanego słowa lub rzeczy materialnych.

Tabela 7. Zestawienie toposu posłanników w Księdze Estery

Posyłający Posłaniec Adresat Przekaz
Achaszwerosz Eunuchowie Waszti Polecenie przybycia

Waszti Eunuchowie Achaszwerosz Odmowna 
odpowiedź królowej

Achaszwerosz Gońcy Lud
Dekret o rolach 
mężczyzny i żony

Mordechaj Estera Król Donos o spisku
Współtowarzysze 
Mordechaja

Poddany z bramy Haman
Donos na 
Mordechaja

Haman w imieniu 
Achaszwerosza

Gońcy Dostojnicy i lud List o zagładzie

(Mordechaj)
Eunuchowie 
i dziewczęta

Estera
Informacja o zacho
waniu Mordechaja

Achaszwerosz Haman Mordechaj
Decyzja o wywyższe
niu Mordechaja

Estera Służący Mordechaj Ubranie
Mordechaj Służący Estera Odesłanie ubrania
Estera Hatach eunuch Mordechaj Zapytanie

Mordechaj Hatach eunuch Estera
Odpowiedź na pismo 
Hamana

Estera Hatach eunuch Mordechaj Odpowiedź
Mordechaj Hatach eunuch Estera Rola Estery
Estera Hatach eunuch Mordechaj Nakaz postu
(Estera) Eunuchowie Haman Ponaglenie na ucztę
Mordechaj 
w imieniu Estery 
i Achaszwerosza

Gońcy Żydzi, dostojnicy i lud Pismo

Mordechaj Gońcy Wszyscy Żydzi List - opis wydarzeń
Estera i Mordechaj Gońcy Wszyscy Żydzi List o Purim - prawo

Źródło: oprać, własne.
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Symboliczna liczba dziesięć pojawia się w tekście sześciokrotnie. Poza wskaza
nym wcześniej zwielokrotnieniem (dziesięć tysięcy talentów) mamy dziesiąty mie
siąc, w którym Estera została wybrana i trafiła na dwór Achaszwerosza, ale przede 
wszystkim dziesięciu synów, którymi chwali się przed swoimi przyjaciółmi Haman. 
Ten ostatni wątek potwierdza symbolikę spektakularnej rzeczywistości określanej 
tym liczebnikiem. Tak jak subiektywnie odczuwana jest pełnia szczęścia (por. 1 Sm 
1,8), tak w sposób ostateczny upada Haman, po tym jak zabitych zostało jego dzie
sięciu synów. Złe moce, przeciwne sprawiedliwej jednostce i całemu ludowi wybra
nemu, jakie utożsamia wysoki urzędnik, przywołują podobne tematy - dziesięć ro
gów bestii z wizji Daniela (Dn 8,7.24) i analogicznego stworzenia z apokaliptycznej 
wizji (por. Ap 12,3; 13,1; 1 7,3)357.

357 Por. M. Lurker, op. cit., s. 54.
3i* W przekładzie Anny Kuśmirek - ..naród".

Siedmiu książąt Persji i Medii - Karszena, Szetar, Admata, Tarszisz, Meres, 
Mersena, Memukana - jako pierwsi w królestwie doradza królowi, jak ukarać nie
posłuszną Waszti. Co więcej, wzmianka, że ta właśnie siódemka dostojników widy
wała oblicze króla (por. Est 1,14), współgra z odpowiadającą jej sytuacją negatyw
ną, kiedy Hamanowi zakrywano twarz przed królem (Est 7,8). Obie sceny łączą też 
następujące elementy: uczta (wino), gniew i rozkaz króla oraz informacja, że jego 
gniew ustał.

Częstotliwość występowania terminu „Żydzi” wskazuje na to, że jest to gru
pa wyraźnie wyeksponowana na tle wieloetnicznego społeczeństwa perskiego. 
Tym bardziej zadziwia, że w kluczowym momencie decydowania o zagładzie tego 
ludu ani narrator, ani Haman nie wymieniają jego nazwy explicite. Pierwszy używa 
sformułowania lud358 Mordechaja O--™ cą - Est 3,6), drugi, przekonując króla, 
wspomina opisowo: ,jest naród jeden rozproszony i rozdzielony (nsni irsn ппк-cą) 
między ludami we wszystkich prowincjach królestwa twojego” (Est 3,8). Warto za
uważyć, że w wersji greckiej posłużono się terminem Âaôç, podkreślającym - w od
różnieniu od słowa e0voę - religijny aspekt wspólnoty (por. Est l,lr; 3,13; 4,8.17; 
7,3.4; 8,6; 10,3).

Zanim Estera wystąpiła przeciwko obowiązującemu zwyczajowi na dworze 
Achaszwerosza, sprzeciwiła się swojemu opiekunowi. Pierwsze wypowiedziane 
przez bohaterkę słowa wydają się racjonalną argumentacją, uwzględniającą lek
cję Waszti, jej poprzedniczki. Ale podobnie jak w innych miejscach fabuły i tu
taj nastąpił zwrot. Pozór bezpieczeństwa został zdemaskowany, a miejsce lęku 
przed konsekwencjami zajęło mocne postanowienie wypełnienia życiowej misji - 
тнзк 'Гизи пик?'! (Est 4,16). Spodziewaną surową karę za naruszenie prawa za
stępuje łaska w oczach króla i jego wspaniałomyślna obietnica spełnienia prośby 
kobiety: „choćby połowę królestwa, a dane ci [będzie]” (Est 5,3). Kolejna perykopa 
w aluzyjny sposób podejmuje temat teologicznego zestawienia przekroczenia prawa 
(лпз-кЬ), a w konsekwencji spodziewanej kary, oraz łaski (p). Estera, podobnie jak 
inni biblijni bohaterowie (Noe u JHWH - Rdz 6,8; Józef u Potifara - Rdz 39,4), 
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znajduje łaskę w oczach króla. Zwrot ten przypomina o wszystkich biblijnych proś
bach lub życzeniach życzliwego traktowania, ale przede wszystkim odsyła do wła
ściwego kontekstu i ostatecznego źródła łaski i chwały:

:C'Cri3 aiB-SJJB' tÓ niT ]F1' Tinzn ]n E’nSt H1H' pni BBS ’2

Ponieważ słońcem i tarczą [jest] JHWH Bóg, łaskawość i chwałę da JHWH, nie 
odmawia dobra chodzącym niewinności (Ps 84,12).

Podobieństwo opowiadań z różnych tekstów biblijnych zwraca uwagę i wręcz 
domaga się intertekstualnej perspektywy359. Zaskakująca przy tym okazuje się struk
tura i powtarzane zarówno w Księdze Rodzaju, jak i Księdze Estery detale. W po
niższej tabeli zestawiono podobieństwa, wyodrębniając łączący je - niekiedy na za
sadzie kontrastu, opozycji - motyw360.

359 Samo zjawisko paralelizmu ma w odniesieniu do tekstów biblijnych wiele wymiarów. 
Por. V.H. Matthews, D.C. Benjamin, Old Testament Parallels. Laws andStories from the An
cien! Near East, New York 1997.

3611 Kilka zbieżności z Józefem w charaktery styce Estery podała Elżbieta Adamiak. Zob. 
E. Adamiak. Kobiety w Biblii, s. 177.

361 Kursywą zaznaczono epizody dłuższej, greckiej wersji.

Tabela 8. Zestawienie opowieści o Józefie i Esterze

Motyw Józef (Rdz) Estera (Est)361

Pochodzenie
i pokrewieństwo

Syn Jakuba i Racheli; 
brat Beniamina (Rdz 35,24)

Córka (Abichaila stryja) Morde- 
chaja (syn Jaira, syna Szimejego, 
syna Kiszą, z pokolenia 
Beniamina) (Est 2,5-7.15)

Pozycja w rodzinie

Szczególne względy u ojca „Izrael 
kochał Józefa nad wszystkich 
synów swoich, bo synem starości 
[był] jego" (Rdz 37,3); upozoro
wane zabójstwo (Rdz 37,20-35)

Szczególny status wynikający 
z sieroctwa (Est 2,5-7), 
opiekun uprowadzony z królem 
judzkim Jechoniaszem (Est 2,6)

Dwa imiona
Józef = Safnat Paneach 
(Rdz 41,45)

Hadassa = Estera (Est 2,7)

Wygląd
„1 stał się Józef pięknej postaci
i pięknego wyglądu" (Rdz 39,6b); 
riK-ią rrs'i -iRnTB* ’pf '7!",

„a [była to] dziewczyna młoda 
pięknej postaci i przyjemnego 
wyglądu" (Est 2,7);
riK-ią nzim -.KrT.D’

Przyczyna 
obecności w innym 
państwie

W Dotan sprzedany kupcom 
Izmaelitom/Madianitom i przez 
nich w Egipcie sprzedany 
Potifarowi (Rdz 37,27-28.36; 
39,1)

Wygnanie z Jerozolimy przez 
Nabuchodonozora (Est 2,6)

Miejsce akcji
Egipt miejscem niewoli
i miejscem ocalenia (Rdz 46,7)

Babilonia miejscem niewoli; 
Persja miejscem ocalenia (Est 2,6)
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Motyw Józef (Rdz) Estera (Est)361

Profetyczny sen Józefa, podczaszego, nadworne
go piekarza, faraona

Mardocheusza

Łącznicy w kontak
cie z władcą

Potifar-urzędnik faraona, przeło
żony dworu (Rdz 37,36), dowód
ca straży przybocznej (Rdz 39,1), 
który darzył Józefa życzliwością 
i mianował go zarządca swojego 
domu (Rdz 39,4); naczelnik wię
zienia - życzliwość (Rdz 39,21)

Hegaj - stróż żon, któremu 
spodobała się i zyskała sobie jego 
życzliwość Estera (Est 2,8) 
Szaasgaz - eunuch królewski, 
stróż nałożnic (Est 2,14)

Pozycja na dworze 
i wywyższenie

„Ty będziesz nad domem moim, 
i na rozkaz twój będzie rządzony 
cały lud mój, tylko tronem będę 
wyższy od ciebie" (Rdz 41,40). 
Zarządca całego Egiptu 
(Rdz 41,41); symbole jego pozy
cji: pierścień, szata, złoty łańcuch, 
obwiezienie na rydwanie z okrzy
kiem „Abrek" (Rdz 41,42-43)

„Włożył na jej głowę koronę 
królewską i uczynił ją królową" 
(Est 2,17)

Uczczenie Mordechaja: szata 
królewska, koń króla, korona, 
obwożony przez jednego 
z najznakomitszych książąt 
z okrzykiem (Est 6, 6-11)

Separacja Więzienie (Rdz 39,20-40,23; 
41,12-14) Harem, dom króla (Est 2,8)

Uwiedzenie i oskar
żenie

Żona Potifara (Rdz 39,7-20);
TńK-nnR - „żona pana jego" 
(Rdz 39,7)

Haman (Est 7,7-8)

Fałszywe oskarże
nie

Józefa przez żonę Potifara 
o próbę gwałtu (Rdz 39,7-20) 
Braci przez Józefa o próbę 
kradzieży pucharu (Rdz 44,1-17)

Hamana o próbę gwałtu (Est 7,8)

Wykroczenia prze
ciw władcy

Podczaszy i piekarz przeciwko 
królowi Egiptu (Rdz 40,1)

Waszti - nieposłuszeństwo 
(Est 1,9-19);
Bigtan i Teresz - dworzanie 
przygotowujący zamach (Est 2,21)

Wyjaśnienie snu

Józefa - snopy kłaniające się 
jednemu w środku, słońce 
księżyc i jedenaście gwiazd 
kłaniających się (Rdz 37,5-11); 
podczaszy - krzew winny; trzy 
gałązki, jagody, puchar; piekarz- 
trzy kosze białego pieczywa, na 
głowie, wydziobane przez ptaki 
(Rdz 40,9-22); siedem krów 
pięknych i tłustych oraz siedem 
brzydkich i chudych; siedem 
kłosów zdrowych i pięknych oraz 
siedem pustych i zniszczonych 
(Rdz 41,1-36)

„Dwa smoki wielkie, z małego 
źródła wielka rzeka i wiele wody, 
dwa narody"
(Est l,ld-lk; 10,3c-3i)
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Motyw Józef (Rdz) Estera (Est)361

Uczta

W trakcie uczty „dla wszystkich 
sług swoich" zostają wezwani 
podczaszy i piekarz; spełnione 
zapowiedzi: uwolnienie 
i powieszenie (Rdz 40,20-22)

Uczty: Achaszwerosza, Waszti, 
Estery

Zapomnienie
Podczaszy zapomniał o Józefie 
(Rdz 40,23)

Zapomniano o nagrodzie dla 
Mordechaja (Est 6,3)

Względy władcy

Sny dwóch urzędników faraona 
(Rdz 40,1-23), dwa sny faraona - 
ostrzeżenie przed klęską głodu 
(Rdz 41,1-37)

Kroniki - ostrzeżenie przed 
zamachem (Est 2,22-23; por. 
Est 6, 1-11)

Motyw brata eycó clpt IwoT)(t> ó aóektjjóę up.ó>p 
(Rdz 45,4) ćyw ó oou (Est 5,lf)

Określenie czasu - 
przed stawieniem 
się przed władcą

Miał trzydzieści lat (Rdz 41,46) Po trzydziestu dniach (Est 4,11)

Zagrożenie Głód (Rdz 42,1-3) Zamiar Hamana - zbiorowa 
odpowiedzialność (Est 3,6)

Ukrycie tożsamości
Udał, że jest im obcy (Rdz 42,7); 
oni go nie poznali (Rdz 42,8)

Nie ujawniła swojego narodu 
i pochodzenia (Est 2,10)

Różne języki
Rozmowa z braćmi przez 
tłumacza (Rdz 42,23)

Dekrety w różnych językach

Nadzwyczajne 
zbiegi okoliczności, 
cud (?)

Pieniądze w worku zboża „Co to 
uczynił Bóg nam?" (Rdz 42,25-28)

Haman skazany i powieszony, 
Żydzi ocaleni; „Przez Boga to się 
stało" (Est 10,3a.3f-3i)

Pozycja w działaniu „Tyś jak faraon" (Rdz 44,18) „Uczyniona królową" (Est 2,17)

Mienie
„Wszelkie dobro całej ziemi 
Egiptu dla was [jest] ono" 
(Rdz 45,20)

Dom Hamana oddany Esterze 
(Est 8,1-2)

Skala ocalenia
Członkowie klanu - rodzina 
Jakuba - siedemdziesiąt osób 
(Rdz 46, 8-27)

Członkowie całego ludu

Przepowiednie
„Przepowie człowiek taki jak ja" 
(Rdz 44,15)

Rzucanie losów (pur) w obecno
ści Hamana (Est 3,7; 9,24-26)

Odkrycie 
tożsamości

„Ja [jestem] Józef brat wasz, 
którego sprzedaliście do Egiptu" 
(Rdz 45,1; zob. Rdz 45,1-15)

Estera Żydówką; Haman - 
wrogiem i przeciwnikiem 
(Est 7,3-6)

Okoliczności 
rozpoznania Posądzenie o kradzież puchara Druga uczta u Estery (Est 7,1-10)

Przychylność 
władcy ze względu 
na postać

Zaproszenie faraona do 
osiedlenia się braci i ojca Józefa 
w Egipcie
(Rdz 45,16-20; 47,1-12)

Zgoda króla na obronę 
(Est 8,3-12)
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Źródło: oprać, własne.

Motyw Józef (Rdz) Estera (Est)361

Wyjaśnienie 
miejsca i pozycja 
„ojca władcy"

„bo sprzedaliście mnie tutaj, żeby 
zachować życie, posłał mnie Bóg 
przed wami [...] aby przygotować 
wam resztę na ziemi i zachować 
przy życiu was dla ocalenia 
wielkiego (Rdz 45,5.7);
„ 1 [Bóg] ustanowił mnie na ojca 
faraona, i na pana całego domu 
jego i rządzę w całym kraju 
egipskim" (Rdz 45,8)

„A kto wie, czy [nie] na czas taki 
jak ten doszłaś do królestwa" 
(Est 4,14)
Dodatkowo:
„[Haman], który jest przełożonym 
nad sprawami państwa i drugim 
ojcem naszym" (Est 3,13f; por. 
Est 8,121)

Adopcja
Jakub adoptuje Manassesa 
i Efraima (Rdz 48,5)

Mordechaj opiekunem Estery 
(Est 2,5-7.15)

Działanie w imieniu 
władcy

Polityka rolna (Rdz 47,14-26)

Pismo przeciwko Żydom 
(Est 3,11-14) oraz (Est 3,13a-g) 
pismo sprzyjające Żydom 
(Est 8,8-14) oraz (Est 8,12a-x)

Ustalenie zwyczaju
Rozporządzenie - piąta część 
plonów dla faraona (Rdz 47,26)

Pisma - dotyczące posłuszeństwa 
kobiet wobec mężczyzn 
(Est 1,19-22); zwyczaj stawania 
przed władcą po zawezwaniu 
(Est 4,11); ustanowienie święta 
Purim (Est 9,20-32)

Obawa przed 
zemstą

Braci przed Józefem: 
prześladowaniem i odpłatą za 
krzywdy (Rdz 45,3; 50,15-21)

Innych ludów przed Żydami 
(Est 8,17)

Przyczyna zemsty
Odmowa współżycia z żoną 
Potifara (Rdz 39,8-9.12-13)

Niekłamanie się Hamanowi 
(Est 3,2)

Nienawiść
Braci do Józefa (Rdz 37,4.8) 
żony Potifara do Józefa 
(Rdz 39,7-20)

Hamana do Mordechaja 
(Est 3,3-6)

Zło knute przez 
kogoś obraca się 
w dobro

Bracia przeciw Józefowi; „A wy 
planowaliście przeciw mnie zło. 
Bóg planował je na dobro, aby 
uczynić jak [w] dniu tym, aby 
przeżył lud liczny" (Rdz 50,20)

Haman przeciw Mordechajowi 
(Est 10,2-3)

Prośba do władcy
Judy do Józefa (jak do faraona - 
Rdz 44,18)

Estery do Achaszwerosza 
(Est 5,3-8; 7,1-6; 8,3-6; 9,13)

Rozdarte szaty 
i żałoba

Jakub (Rdz 37,34)
Mordechaj (Est 4,1); 
Estera (Est4,17k)
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Narracja o Józefie362 Rdz 37,2-50,26 (czternaście rozdziałów) wydaje się być - 
w porównaniu z dziesięcioma rozdziałami Zwoju Estery, skupionymi w zasadniczej 
części (dziewięć rozdziałów: Est 2-10) na głównych postaciach i tytułowej bohater
ce, Mordechaju oraz ich oponencie Hamanie - rozbudowana fabularnie. Niemniej 
jednak mimo dysproporcji wątków fabularnych autorzy wykorzystali podobne te
maty, symbole i korespondujące ze sobą motywy, a nawet te same zwroty. Rzecz 
jasna, głównym łącznikiem jest śmiertelne niebezpieczeństwo grożące określonej 
grupie ludzi: Hebrajczykom - głód w Kanaanie; Żydom - zamiar ich wymordowa
nia przez Hamana jako forma kary za urażoną dumę. W pierwszym przypadku przez 
Hebrajczyków należy rozumieć wąską wspólnotę klanową Jakuba i jego rodzinę: 
„zamieszkasz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty i synowie twoi, i syno
wie synów twoich, i trzody twoje, i bydło twoje, i wszystko, co twoje” (Rdz 45,10; 
por. 45,18), „bracia moi [Józefa] i dom ojca mego” (Rdz 46,31; por. 47,1.5.11-12). 
Wszyscy oni przybywają do Egiptu na zaproszenie Józefa i faraona, unikając w ten 
sposób siedmioletniej klęski głodu i niebezpieczeństwa śmierci głodowej. Autorzy 
opowieści o przygotowanym przez Hamana planie wyniszczenia Żydów w pań
stwie perskim podkreślają, że obejmował on wszystkich Żydów - "snno cą siiian« 
msbą-bsa -i®n cmrnri-bs - mimo że za winnego gniewu został uznany Mordechaj 
(por. Est 3,6). Osobami przedstawionymi jako bohaterowie, wybawcy z opresji są 
Józef i Estera. Oboje postawieni w kluczowej, granicznej sytuacji wypełniają swoją 
życiową misję, choć reprezentują różny poziom świadomości i kierują się odmien
ną motywacją. Józef jawi się jako bohater w pełni zdający sobie sprawę z powagi 
sytuacji i konsekwencji swojego działania. Tymczasem okoliczności decyzji Estery 
o aktywnym włączeniu się w bieg zdarzeń nie są jednoznaczne. O dekrecie przeciw
ko Żydom królowa dowiaduje się dopiero od Mordechaja, który wyjaśnia motywy 
postępowania zarówno swojego, jak i - co ważne - rodaków w całym państwie. Ha- 
tak przekazuje Esterze wiadomość i kluczowe dla jej decyzji wezwanie:

362 J. Bagrowicz, Pedagogia Patriarchów, cz. 3: Historia Józefa Egipskiego - wierność 
prawu Bożemu w życiu osobistym i społecznym. ..Paedagogia Christiana"’ 2000, nr 2, s. 9-18.

Nie myśl w duszy swojej, że ocalejesz, [bo jesteś w] domu króla, [jedyna] 
z wszy stkich Żydów. Bo jeśli na pewno zachowasz milczenie w czasie ty m. uwolnienie 
i ocalenie powstanie dla Żydów z miejsca innego, lecz ty i dom ojca twojego zginiecie. 
A kto wie. czy [nie] na czas taki jak ten doszłaś do królestwa (Est 4,13-14).

Podobne przekonanie w formie czterokrotnego twierdzenia wypowiada sam Jó
zef, pocieszając swoich braci:

bo sprzedaliście mnie tutaj, żeby zachować życie, posłał mnie Bóg przed wami 
(Rdz 45,5b).

I posłał mnie Bóg przed wami, aby przygotować wam resztę na ziemi, i zachować 
przy życiu was dla ocalenia wielkiego. I teraz nie wy wysłaliście mnie tutaj, lecz Bóg. 
I ustanowił mnie na ojca faraona, i na pana całego domu jego, i rządzę w całym kraju 
egipskim (Rdz 45,7-8).
[...] ustanowił mnie Bóg panem nad całym Egiptem (Rdz 45,9b).
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Jak widać, przypisuje on wypadkom z przeszłości - zwłaszcza tym, które sam 
odczuwa jako dramatyczne - działanie opatrznościowe. Swoje miejsce na dworze 
faraona, poprzedzone braterską zdradą i uwięzieniem, odczytuje jako element bo
skiego planu. Doniosłość czynów i postawa syna Racheli została jeszcze mocniej 
podkreślona poprzez uświadomienie odbiorcy, że stanowi on istotne ogniwo wypeł
nianych obietnic przymierza JHWH z Abrahamem i kolejnymi patriarchami - Iza
akiem i Jakubem. Umierający w Egipcie Jakub wspomina teofanię w Luz i moment 
potwierdzenia przymierza: „Oto ja uczynię płodnym cię i rozmnożę cię, i dam ci 
[być] zgromadzeniem narodów, i dam tę ziemię, tutaj dla potomstwa twego, po tobie 
[na] własność wieczną” (Rdz 48,4). Klęska głodu stanowiła realne zagrożenie dla 
wypełnienia tej obietnicy, przed nią jednak uratował cały klan wspaniałomyślny Jó
zef. Greckie, według tradycji żydowskiej apokryficzne, dodatki do hebrajskiej wersji 
Księgi Estery nie pozostawiają miejsca na domysły, ale jednocześnie wyrażają wier
nie myśl z opowiadania o Józefie. To JHWH kieruje dziejami i sprawia, że właściwe 
osoby znajdują się i działają w odpowiednim dla siebie czasie (por. Est 10,3a.3f-3i). 
Idea wyrażona w formie przypuszczenia przez Mordechaja odsłania niezdecydowa
nie i nieświadomość Estery. W porównaniu z Waszti na początku opowiadania jawi 
się ona także jako bohaterka bojąca się o swoje życie, zachowawcza, przywiązana 
do osiągniętego statusu363.

363 J.M. Cohen. Vashti - An Unsung Heroine. .Jewish Bible Quarterly" Vol. 24. 1996. No. 2. 
s. 103-106.

364 S. Bakon, Sublieties in the Story of Joseph and Potiphar's Wife. ..Jewish Bible Quarterly" 
Vol. 41,2013. No. 3. s. 171-172.

365 Wśród interpretacji i tłumaczeń tego słowa zaproponowanych w midraszach i dziełach 
żydowskich uczonych znajdują się np. ..wicekról", „doradca króla", „na kolana!", publiczne imię

Autor zwoju uczynił subtelną aluzję do epizodu z opowiadania o Józefie w od
niesieniu do Mordechaja. Obaj bohaterowie są kuszeni, a następnie zostają oskarże
ni przez donoszących na nich - odpowiednio - żonę Potifara, która informuje swoje
go męża, urzędnika faraona, i służących królewskich z bramy, będących na usługach 
Hamana, drugiej osoby po królu. Na analogiczność wątków wskazał Shimon Bakon, 
zwracając uwagę na to samo sformułowanie: ci' ci’ - „dzień [i] w dzień” - pod
kreślające permanentne próby wpłynięcia na zmianę decyzji bohaterów364 i w efek
cie: współżycie z żoną oraz pokłony przed Hamanem. Wspólnym i nadal subtelnym 
zwornikiem tych dwóch historii są cudzołóstwo - w znaczeniu dosłownym (aktu 
z mężatką) i przenośnym (religijnym - okazywanie boskiej czci przez klękanie 
i oddawanie pokłonów komuś innemu niż JHWH) - oraz szata (fałszywy dowód 
występku i ironiczny strój Jakby króla”). W opowiadaniu o potomku Jakuba poza 
strukturą odwrócenia roli Józefa: ofiara braci - wybawca braci, motyw odpłaty złem 
na dobro został wyrażony explicite w fałszywym oskarżeniu o kradzież: „dlaczego 
płacicie złem w miejsce dobra?” (Rdz 44, 4). Dość satyryczny obraz okazania czci 
Mordechajowi przez Hamana jest w istocie zapowiedzią ostatecznego wywyższenia 
tego pierwszego. Józef także obwożony był na rydwanie i anonsowany - zagadko
wym i różnie wyjaśnianym365 - okrzykiem „Abrek” (por. Rdz 41,43).
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Motywem łączącym opowiadanie o Józefie, Esterze i Mordechaju oraz Danielu 
jest figura wywyższenia366 bohaterów na obcym dworze, odpowiednio egipskim, per
skim i babilońskim. Elementy odpowiadające wyodrębnionej grupie tekstów o bo
haterach spełniających szczególną misję, działających w sytuacjach granicznych na 
obcych dworach, zawiera historia Mojżesza (Wj 1-15). W tym miejscu warto zwró
cić uwagę na te narzucające się uważnemu czytelnikowi podobieństwa do biblijnej 
historii patriarchy. Odpowiedzią na zagrożenie egzystencji ludu wybranego przeby
wającego w obcej krainie (Egipt - Persja) jest wystąpienie postaci - jej tożsamość 
zostanie dopiero odsłonięta (Hebrajczyk - Żydówka) - w istotny sposób związanej 
z dworem władcy, wykonującej zbawczy plan JHWH (Mojżesz - Estera). Bohaterów 
w wykonaniu misji wspierają ich pomocnicy (Aaron - Mardocheusz). Wkroczeniu 
postaci w zarezerwowaną dla wybranych przestrzeń towarzyszy poczucie zachwytu 
i przerażenia (góra Moria - sala pałacu Artakserksesa) i reguła, która pozwoli unik
nąć tragicznej konsekwencji (zdjęcie sandałów - dotknięcie berła). Efektem skutecz
nego wypełnienia niebezpiecznego zadania (pozwolenie faraona - dekret króla) staje 
się celebracja radosnego święta na pamiątkę ocalenia (Pascha - Purim). Analogii 
między sytuacją Mojżesza a położeniem Estery można się doszukiwać w scenie wy
stąpienia tego pierwszego przed faraonem oraz zabiegu skupienia uwagi wrogów na 
bohaterze opowiadania w wyniku symbolicznego gestu (zabójstwa znęcających się 
nad Hebrajczykami Egipcjan - niekłaniania się Hamanowi). Zestawienie epizodów 
z życia prawodawcy Izraela i wspólnych doświadczeń Estery i Mordechaja pozwala 
zauważyć następujące przykładowe podobieństwa tematyczne i strukturalne:

Tabela 9. Zestawienie opowieści o Mojżeszu i Esterze

Element Mojżesz (Wj) Estera (Est)367

Pochodzenie
i pokrewieństwo

Jakby sierota, wychowywany dla 
córki faraona „stał się dla niej za 
syna" (Wj 2,10; zob. Wj 2,1-10); 
rodowód (Wj 6,14-27)

Sierota (Est 2,5-7); jej opieku
nem jest przesiedleniec upro
wadzony z królem judzkim 
Jechoniaszem (Est 2,6); córka 
(Abichaila stryja) Mordecha
ja (syn Jaira, syna Szimejego, 
syna Kiszą, z pokolenia Benia
mina; Est 2,5-7.15)

Adopcja
Córka faraona adoptuje Mojżesza 
(Wj 2,20)

Mordechaj opiekunem Estery 
(Est 2,5-7.15)

Cafnat Paneacha; zob. Chamisza Chumsze Tora - Chumasz Pardes Lauder. Przekład Pięcioksię
gu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów 
oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Ks. I: Bereszit, tłum. 
S. Pecaric, E. Gordon, Kraków 2001, s. 262.

166 Zob. H.M. Wahl, Das Motiv des „Aufstiegs" in der Hofgeschichte. Am Beispiel von 
Joseph, Esther und Daniel. „Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft" Vol. 112, 2009, 
No. I.s. 59-74.

567 Kursywą zaznaczono epizody dłuższej, greckiej wersji.



126 Rozdział 2

Element Mojżesz (Wj) Estera (Est)367

Wygląd Jest ładny (Wj 2,2)
Piękna postać i miły wygląd 
(Est 2,7)

Opiekun(ka)
„1 stanęła siostra jego z daleka, aby 
wiedzieć, co stanie się z nim" 
(Wj 2,4)

Mordechaj przechadza się do 
niej codziennie, dowiaduje 
się o jej zdrowie i pyta, co się 
z nią dzieje (Est 2,11)

Miejsce akcji
Egipt - miejsce niewoli, stąd 
następuje wyprowadzenie 
(Wj 1,8-14)

Babilonia miejscem niewoli; 
Persja miejscem ocalenia 
(Est 2,6)

Łącznicy 
w kontakcie 
z władcą

Aaron (Wj 4,14-16; 7,2)

Hegaj - stróż żon, któremu 
Estera się spodobała i zyskała 
sobie jego życzliwość (Est 2,8) 
Szaasgaz - eunuch królewski, 
stróż nałożnic (Est 2,14)

Pozycja na dworze
Był jak syn córki faraona (Wj 2,10); 
Jego pozycja była zagrożona - 
faraon usiłował go zabić (Wj 2,15)

„Włożył na jej głowę 
koronę królewską i uczynił 
ją królową" (Est 2,17); 
uczczenie Mordechaja: szata 
królewska, koń króla, korona, 
obwożony przez jednego 
z najznakomitszych książąt 
z okrzykiem (Est 6, 6-11)

Separacja Kraj Midian (Wj 2,16) Harem, dom króla (Est 2,8)

Ukryta tożsamość Wzięty za Egipcjanina (Wj 2,19)
Nie ujawniła swojego narodu 
i pochodzenia (Est 2,10)

Zagrożenie
Ucisk Hebrajczyków (Wj 1,8-22; 
5,6-19)

Spisek Hamana

Fałszywe 
oskarżenie

Mojżesza o pogorszenie sytuacji 
(Wj 5,20-23)

Hamana o próbę gwałtu

Odkrycie 
tożsamości

Mojżesz zabija Egipcjanina - 
sprawa wychodzi na jaw (Wj 2,14)

Estera Żydówką; Haman - 
wróg i przeciwnik (Est 7,3-6)

Kondycja władcy Mocne, ciężkie serce (Wj 4,21; 7-14) Bezsenność

Zapomnienie Nowy król nie znał Józefa (Wj 1,8)
Zapomniano o nagrodzie dla 
Mordechaja (Est 6,3)

Określenie czasu - 
przed stawieniem 
się przed władcą

Mojżesz ma osiemdziesiąt lat, 
a Aaron - osiemdziesiąt trzy lata 
(Wj 7,7)

Po trzydziestu dniach 
(Est 4,11)

Zagrożenie
Nakaz uśmiercania noworodków płci 
męskiej (Wj 1,16),

Zamiar Hamana - zbiorowa 
odpowiedzialność (Est 3,6)

Nieposłuszeństwo 
wobec władcy

Szyfra i Pua (Wj 1,15-21) Waszti, Estera

Nadzwyczajne 
zbiegi okoliczności, 
cud (?)

Plagi (Wj 7,8-11,10; 12,29-34), 
przejście przez morze (Wj 14,15-31)

Haman skazany i powieszony, 
Żydzi ocaleni; „Przez Boga to 
się stało" (Est 10,3a.3f-3i)
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Źródło: oprać, własne.

Element Mojżesz (Wj) Estera (Est)367

Mienie
Wypożyczenie od Egipcjan szat oraz 
przedmiotów ze srebra i złota 
(Wj 3,21-22; 12,35-36)

Dom Hamana oddany Esterze 
(Est 8,1-2)

Skala ocalenia
Izraelici, lud, około sześciuset tysięcy 
mężczyzn (Wj 12,37)

Członkowie całego ludu

Święto Paschy, Przaśników (Wj 12,1-27) Purim

Obawa
Naleganie faraona i ludu, by Izraelici 
opuścili kraj: „wszyscy pomrzemy" 
(Wj 12,29-33)

Innych ludów przed Żydami 
(Est 8,17)

Zło knute przez 
kogoś obraca się 
w dobro

Faraon przeciwko Hebrajczykom 
(Wj 14,5-31)

Haman przeciw Mordechajowi

Prośba do władcy Mojżesza i Aarona do faraona 
(Wj 5,1)

Estery do Achaszwerosza

W obu opowieściach troska o główną postać została podkreślona przez obserwa
cję, z dystansu, innej osoby: siostry Mojżesza i wuja Estery. Oboje zbliżają się bądź 
do brzegu rzeki, bądź do domu kobiet, rrcir-rrn nsnb - „aby wiedzieć, co stanie się” 
z podopiecznymi (Wj 2,4; Est 2,11). Misje obojga bohaterów, pokazane jako prze
łomowe wydarzenia - stały się narracjami etiologicznymi dla świąt Paschy i Purim, 
w których celebracji istotnymi elementami pozostaje uczta (a w niej symboliczne 
użycie wina) oraz przywołanie odpowiednich opisów w formie hagady i zwoju. Na 
zasadzie kontrastu motyw świętego imienia JHWH został eksponowany w Księdze 
Wyjścia, skrzętnie ominięto go natomiast w Księdze Estery. Wrogowie Hebrajczy
ków w egipskiej opowieści giną z ręki JHWH, w Persji natomiast z rąk samych Ży
dów. Podobna jest również skala odniesionego nad przeciwnikiem zwycięstwa.

Postać największego bohatera-prawodawcy rabini uczynili wzorcem zachowa
nia Mordechaja, by wykazać w ten sposób religijny sens całego „perskiego” opo
wiadania. W midraszu Ester rabba (EstRabbah 6) określenie „mąż” (Est 2,5) odsyła 
do perykopy: „a człowiekiem Mojżesz [był] skromnym bardziej niż wszyscy ludzie, 
którzy [byli] na powierzchni ziemi” (Lb 12,3). Natomiast końcową pochwałę troski 
żydowskiego bohatera o szczęście całego swojego narodu (por. Est 10,3) i podejmo
wanych przez niego działań skomentować może fragment:

I powiedział, że wytraci ich, gdyby nie Mojżesz wybrany Jego [nie] stał w szcze
linie skały przed obliczem Jego, aby odwrócić zapalczywość Jego od [zamiaru] znisz
czenia [ich] (Ps 106,23).

Estera, jako kobieta wyniesiona do godności żony króla i potrafiąca wykorzystać 
swą pozycję w określonym celu, odpowiada innej królowej, uczestniczce dworskich 
rozgrywek i intryg. Mowa o Batszebie, żonie Dawida i matce Salomona, która dwu
krotnie w Pierwszej Księdze Królewskiej staje przed królem (najpierw przed swoim 
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mężem, a po jego śmierci synem) z konkretnymi prośbami. Analogiczne zestawianie 
tego toposu, królowej stawiającej się przed królem, znalazło realizację zwłaszcza 
w ikonografii. Kolejnym oczywistym zestawieniem są dwie opowieści o odważnych 
bohaterkach - Esterze i Judycie. Z dwóch racji zostanie ono w tym miejscu pominię
te. Po pierwsze kulturowy topos Judyty został przedstawiony w pracy o wymownym 
tytule, którego sens można także wykorzystać w odniesieniu do omawianego toposu, 
Judyta - postać bez granic363. Drugim powodem jest fakt całkowitej (w przeciwień
stwie do Księgi Estery) nieobecności tekstu w Tanachu (przymiotnik biblijny odno
siłby się zatem wyłącznie do tradycji chrześcijańskich).

368 A.M. M ¡siak, Judyta-postać bez granic, Gdańsk 2004.

Dotychczasowa lektura i analiza w perspektywie intertekstualnej pokazuje, że 
tylko pozornie świecką księgę przenika pogłębiona refleksja teologiczna. Bohatero
wie kolejnych aktów realizują plan reżysera, niewidocznego na scenie dziejów, ale 
działającego zgodnie z zapowiedzią:

A także wtedy podczas pobytu ich w ziemi wrogów ich, nie wzgardzę nimi, i nie 
obrzydzę [sobie], aby zniszczyć całkowicie ich, zerwać przymierze Moje z nimi, bo 
Ja [jestem] JHWH, Bóg wasz. 1 wspomnę dla nich [na] przymierze [z] przodkami ich, 
który ch wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być dla nich 
Bogiem, Ja JHWH (Kpł 26,44-45). 368



3. Fundamentalne kontynuacje kulturowe

Grecka wersja Księgi Estery wraz z jej dodatkami przyczyniła się do dostrzeżenia 
i badań subtelnej „«granicy» pomiędzy tekstem biblijnym a nie-biblijnym, pomiędzy 
«tekstem» a «parafrazą»”369. Jednym z pierwszych świadectw kulturowego wyko
rzystania (na zasadzie parafrazy) narracji z Księgi Estery przy jednoczesnej próbie 
jej uzgodnienia z wydarzeniami historycznymi370 stanowi dzieło Józefa Flawiusza 
(ok. 37-ok. 103). Autor umieścił biblijną opowieść w szóstym rozdziale jedenastej 
księgi jako zasadniczy motyw rządów, błędnie identyfikowanego z Artakserksesem, 
w Persji Asuerosa. Wiele elementów w passusie wskazuje, że Józef znał dłuższą 
(LXX) wersję opowieści o żydowskiej królowej (religijnie motywowane zachowanie 
Mardochajosa wobec Amana, parafraza rozporządzenia przeciwko Żydom, modlitwa 
Estery i jej stryja, uzasadnienie upadku Amana, list przychylny Żydom) i korzystał 
z niej, nadając jej hellenistyczny rys371. Pominął wzmianki wywołujące sprzeczności 
oraz te o bezpośredniej interwencji Boga (niekonsekwentna jednak tendencja autora 
do racjonalnej interpretacji zdarzeń), wprowadzając całkowicie pozabiblijne szcze
góły. Astę (Waste), wzywana - według Flawiusza - kilka razy na polecenie króla, nie 
pojawiła się na męskiej biesiadzie, a odmawiając swojej obecności, postąpiła zgodnie 
z perskim zwyczajem, zabraniającym kobiecie pokazywać się obcym (§ 19 1 372). Za 
swoje nieposłuszeństwo została ukarana wygnaniem (§ 194), ale taki wyrok ugodził 
też w uczucia samego króla. Flawiusz przedstawia smutek, z jakim zmaga się osa
motniony władca po wydaniu nieodwracalnego wyroku. Przyjaciele doradzili mu, 
by pustkę po Astę wypełnił nową wybranką, której poszukiwania zarządzono w pań
stwie (§ 195-196). Sugerując się biblijną wzmianką o przesiedleniu Mardochajosa do 

369 A. Tron i na, Biblia w Qumran, s. 84.
370 Tekst postrzegany przez historyków we właściwej perspektywie („sama historia [nomen 

omen] jest oczywiście zupełnie nieprawdopodobna”) i z ostrożną interpretacją szczegółów („nie
mniej jednak może zawierać pewne elementy historii wspólnoty żydowskiej w Suzie") może być 
traktowany jako źródło poznania umysłowości (kultury intelektualnej, historii kulturowej) sta
rożytnych autorów. J. Ciecieląg, Żydzi »’ okresie drugiej świątyni. 538 przed Chr.-70 po Chr, 
Kraków 2011, s. 35.

371 L.H. Feldman, Hellenization in Josephus' Version of Esther, ..Transactions and Proceed
ings of the American Philological Association" Vol. 101, 1970, No. 101, s. 143-170.

372 J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela. XI.VI, s. 497-507.
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Babilonii (por. Est 2,6), kronikarz zlokalizował w tym mieście znalezienie osieroco
nej Estery, przewyższającej pięknością czterysta innych dziewic. Wszystkie one były 
przygotowywane przez sześć miesięcy, by następnie pokazać się władcy i spędzić 
z nim noc (§ 198-200). Zaślubiny trwały cały miesiąc adar w siódmym roku panowa
nia Asuerosa, o czym poddani zostali poinformowani przez konnych kurierów okre
ślonych przez Józefa terminem auyapot. (§ 203). Zmiana statusu Estery spowodowała 
także, że do stolicy przybył jej stryj, który dowiedziawszy się od Żyda Bamabazosa, 
sługi jednego z dwóch eunuchów, o planowanym przez nich (Bagatoos dalej Gaba- 
tajos oraz Teodestes) zamachu na króla, ostrzegł o tym władcę za pośrednictwem 
królowej (§ 204, 207). W zamian za wyświadczone dobro Mardochajos mógł prze
bywać na terenie pałacu jako bardzo bliski przyjaciel monarchy (§ 208). Wprowa
dzając postać Amana, Flawiusz określa go wręcz jako Amalekitę (§ 209) i podaję 
jako uzasadnienie nienawiści wobec Mardochajosa fakt jego pochodzenia (wyraźny 
element etniczny). Flawiuszowe streszczenie oskarżenia Amana przeciwko królowi 
zawiera propozycję wpłaty czterdziestu tysięcy talentów srebra i powód tak „szczo
drej ofiarności” - „aby tylko królestwo mogło odetchnąć od tej plagi” (§ 214). Innym 
dodatkiem jest sposób, w jaki Mardochajos wyjaśnia swoje zachowanie po ogłosze
niu dekretu przeciwko Żydom. Odsyłając królowej szaty, nadmienił, że „groza [...], 
która narzucała mu taki ubiór, jeszcze nie wygasła” (§ 223). W opisie odważnego 
zachowania królowej, przychodzącej bez wezwania do króla (zwyczaj opisany jako 
ustanowione prawo - § 205-207), Józef zmienił jej słowa tak, by uniknąć angelolo- 
gicznych porównań (§ 240-241). Przed przybyciem na ucztę Aman nazwany przez 
Esterę „przyjacielem” króla, idąc za radą swej żony, kazał przygotować z wysokiego 
na sześćdziesiąt łokci drzewa szubienicę dla znienawidzonego Żyda (§ 246). W tym 
kontekście Józef Flawiusz przyjął interpretację greckiej wersji opowieści - „Bóg 
drwił sobie ze zbrodniczej nadziei Amana i, zawczasu znając kres owej sprawy, ra
dował się nim” (§ 247). Kolejnym nowym elementem, tym razem w przytoczonej 
poradzie Amana - „bliskiego druha” - jak okazać królewską wielkoduszność, poja
wia się złoty łańcuch, który został włożony na szyję Mardochajosa (§ 254-256). Iro
nię wypadków w parafrazie Józefa Flawiusza wzmaga także informacja o rzezańcu373 
Sabuchadasie (= Sabuzanesie), który najpierw wypytywał służbę Amana o powód 
ustawienia i przeznaczenie szubienicy, by następnie w kulminacyjnym momencie 
uczty u Estery oskarżyć prześladowcę Mardochajosa i Żydów (§ 260-261, 266). Wy
rok na Amana autor podsumował religijno-moralizatorskim komentarzem:

373 Tak w polskim przekładzie A ntiquitates (zob. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela...) od
dano termin ..eunuch", w przekładzie Ester (Cy lkow) - „trzebienie”.

Zdarzenie to budzi we mnie podziw dla mądrości i sprawiedliwości Boga, który 
nie ty lko ukarał Amana za jego niegodziwość, ale jeszcze tak pokierował losem, że ten 
właśnie rodzaj kary, który Aman uknuł przeciw innemu człowiekowi, stał się udziałem 
jego samego. Tym sposobem Bóg wszystkim ludziom daje do zrozumienia, że ktokol
wiek przy gotowuje niedolę dla innego, ten - nie wiedząc o tym - przede wszystkim dla 
siebie ją gotuje (§ 268).
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Po upadku wysokiego rangą dworzanina Estera pokazała pismo, które miało 
zdecydować o zagładzie jej rodaków (§ 270), i uzyskała od króla zapewnienie o oca
leniu, które miał zagwarantować list skierowany do „włodarzy i rządców” (§ 272). 
Streszczenie owego listu kończy dodatkowe królewskie życzenie, by Żydzi cieszyli 
się wszelką czcią (§ 280). Zapowiedziane działania obronne miały mieć miejsce 
trzynastego dnia dwunastego miesiąca, którego nazwa została podana zgodnie z tra
dycją hebrajską - adar - oraz macedońską - dystros (§ 286). Ostatnim wyróżnia
jącym się elementem parafrazy żydowskiego historyka była nazwa ustanowione
go przez Mardochajosa i Esterę święta - Dni Obrończe (§ 295) oraz konkluzja, że 
dzięki tym dwojgu bohaterom „położenie Żydów stało się lepsze, niż kiedykolwiek 
można było się spodziewać” (§ 296).

Jak widać z powyższego przywołania, biblijną wersję wzbogaca wiele szczegó
łów kolejnych opowieści nawiązujących do Zwoju Estery. Gros z nich dzięki powta
rzaniu przeniknęło do folkloru, ale ich źródła tkwią w sporach i wywodach mędrców 
- uczonych, których dziełem był Talmud. Dzieło to miało trudny do przecenienia 
wpływ na religijno-kulturowe funkcjonowanie kompleksu motywów i samego zwo
ju - uznawane za fundamentalne dla żydowskich tradycji, kultur, religijności i toż
samości - do dziś stanowi punkt orientacyjny dla judaizmu różnych proweniencji. 
Specyfika różnorodności religii Żydów na przestrzeni wieków zawiera się w sposo
bie podejścia i/lub interpretacji kulturowo doskonałego modelu triady - trzech „T”: 
Tory - Tanachu - Talmudu. Biorąc pod uwagę fakt, że motywy dotyczące Zwoju Es
tery występują w odrębnym traktacie talmudycznym, zorientowanym zasadniczo na 
organizację i wskazania właściwej celebracji święta Purim, przywołamy je w części 
traktującej o tymże dniu.

Badanie kultury i wnikanie w nią prędzej czy później zmusza chcącego ją zro
zumieć badacza lub czytelnika do wejścia w bogatą przestrzeń i symbolikę mitów, 
legend i opowieści żydowskich374. Sposób, w jaki przedstawią one znane toposy 
odpowiadające na podstawowe pytania ludzi, którzy je opowiadali i przekazywa
li, przyczynia się do swoistego odsłonięcia i wyjaśnienia nie tylko znaczeń, ale 
także pewnej formy zrozumienia samego sposobu myślenia wcześniejszych po
koleń. Mit jako kategoria kulturotwórcza pozwala dostrzec i zrozumieć elementy 
idei rozwijanych w innych segmentach kultury. Będąc zaś jednostką narracyjną, 
stosunkowo łatwą do przekazania, stanowi on niejednokrotnie przypis lub cały ko
mentarz, bez którego niepodobna zrozumieć zjawisk, obrzędów, zachowań ludzi, 
sposobu ich myślenia i wartościowania.

374 I.Z. Kanner, Świat opowieści żydowskich i ich źródła, [w:] Opowieści żydowskie, 
zebr. I.Z. Kanner, tłum. N. Krynicka, Poznań 1997, s. 281-292.

375 Kulturowo-religijny komentarz może świadczyć o przekonaniu kabalistów napominają
cych: „«biada człowiekowi, który twierdzi, że Biblia opowiada bajki. Gdyby tak było, mogliby
śmy dzisiaj napisać piękniejszą Biblię. A gdybyśmy chcieli tylko opowiadać bajki, to inne narody 

Wielu współczesnych czytelników traktuje całą Biblię jako dzieło pozbawio
ne wartości historycznych375, upraszczając i w ten sposób czasem nieświadomie 
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tworząc własny mit w opozycji do mitu Biblii jako księgi historycznej w nowo
żytnym rozumieniu tego przymiotnika. Rzetelność naukowa każę w tym miejscu 
wskazać na trwającą w nauce, zwłaszcza w badaniach biblistycznych, filozoficz
nych i historycznych (bo pytania o „weryfikację” szczegółowych „informacji” 
w tekście zajmują też specjalistów innych dyscyplin - nauk przyrodniczych, nauk 
medycznych - i przedstawicieli węższych dziedzin - fizyków, chemików, socjo
logów, psychologów religii, antropologów376), debatę o znaczeniu kategorii mitu 
w Biblii. Wyniki odkryć archeologicznych i analiz filologicznych tekstów nie po
zostawiają złudzeń, że autorzy i redaktorzy Biblii znali formy mityczne i korzystali 
z nich - podobnie jak przedstawiciele innych kultur - niejednokrotnie czerpiąc je 
z innych kultur i adaptując na potrzeby własnej. Ponieważ w niniejszej pracy nie są 
analizowane biblijne perykopy, które można by traktować par excellence jako mit377, 
a interesujący nas tekst, mimo pewnych elementów i kontrowersji, zaliczany jest do 
innych gatunków literackich, jego „alternatywne wersje” lub reminiscencje zostaną 
przedstawione odrębnie jako kontynuacja owej „wyobraźni biblijnej”378, wpisanej 
w tradycję wyobrażeniową przedstawicieli kultur wyrastających z Biblii.

świata mają ładniejsze i bardziej czarujące opowieści. Lecz wszystko, o czym mówi Biblia, to 
prawdziwe, doniosłe wydarzenia, a nie zmyślone bajki» {Zohar, Bechaalotcha 152)”; I.Z. Kan
ne r, Posłowie, [w:] Opowieści żydowskie, s. 279-280.

376 Por. m.in. E. Bińczyk, Biblia jako przedmiot zainteresowań socjologii wiedzy, „Prze
gląd Religioznawczy" 2002, nr 3, s. 59-78; eadem, Socjologia wiedzy w Biblii, Kraków 2003; 
I. Zachciał, Biblia i baśń - książki dzieciństwa w pracy biblioterapeuty, [w:] Język, szkoła, 
religia, t. 3: Księga referatów z konferencji w Pelplinie 30-31 marca 2007, red. A. Lewińska, 
M. Chmiel, Pelplin 2008, s. 371-379; E. Leach, Antropologiczne podejście do badań nad Bi
blią w XX wieku, [w:] E. Leach, D.A. Aycock, op. cit., s. 15-48 (z bibliografią problematyki); 
B. Krzyżaniak, op. cit. W optyce właściwej studiom historycznym i politologicznym sięgają do 
Biblii również uczeni zajmujący się konfliktem bliskowschodnim, którzy natrafiają na formuło
wane od lat argumenty, jak ten Dawida Ben Guriona: „Mandatem naszym jest Biblia i trwająca 
od tysięcy lat tęsknota narodu żydowskiego do kraju żydowskiego”, cyt. za: Mandatem naszym 
jest Biblia i trwająca od tysięcy lat tęsknota narodu żydowskiego do kraju praojców. Ben Gurion 
przed Komisją Królewską. „Nowy Dziennik" 1937, nr 3 (8 1), s. 3.

377 Za takie bibliści uznają w szczególności opowiadania Rdz 1-11, wskazując na pewne ele
menty mityczne w innych fragmentach, które zostały jednak poddane redakcji w taki sposób, by 
odpowiadały zasadniczym ideom biblijnym. Zob. J.S. Sy nowiec, op. cit., s. 243-251; J. Sla wik, 
Pierwsza Księga Mojżeszowa 6,1-4. Starotestamentowy mit?. „Rocznik Teologiczny" 2003, nr 1. 
s. 19-33.

378 N. Fry e. Wielki Kod. s. 33-34.

Przedmiotem dziesiątego traktatu Masechet Megilla, należącego do drugiego 
porządku zwanego Seder Moed {Porządek Świąt}, żydowscy mędrcy uczynili prze
pisy święta wywodzącego się z perykopy Est 9,17-32. Na trzydziestu czterech stro
nach in folio Gemary palestyńskiej i odpowiednio trzydziestu dwóch babilońskiej 
znalazły się m.in. dociekania, jak celebrować święto ocalenia.

W kulturowo zorientowanej analizie fenomenu Estery kolejnym tekstem, który 
istotnie wpłynął na recepcję opowiadania i jednocześnie stał się źródłem i inspira
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cją kolejnych transformacji tematu, jest Targum szeni™, stanowiący jednocześnie 
dowód na popularność zwoju. Ta bardzo swobodna parafraza księgi powstała na 
przełomie Vil i VIII wieku w języku aramejskim z wpływami greki, zawiera też ele
menty wspólne z Koranem. Na popularność targumu wskazują liczne nawiązania 
i cytaty w innych tekstach.

Część pierwsza homiletycznego dzieła Ester rabba {Wielka Księga Estery) na
leży do wczesnych (V-VI w.) midraszowych (typ midraszu egzegetycznego) ujęć 
i stanowi świadectwo działalności prawdopodobnie amoraitów, komentujących 
biblijny tekst w wygłaszanych homiliach, kazaniach i hagadach379 380. Ester rabba I 
składa się z sześciu części (1-6) z poetyckimi wprowadzeniami do analizy dwóch 
pierwszych rozdziałów zwoju. W wyniku podziału, kompilacji i dołączenia w póź
nym okresie (XI-XII w.) Ester rabba II (7-10), zorientowanej na fragmentach Est 
3,15-8,15 (z greckimi dodatkami), całość liczy dziesięć części. W Ester rabba II wy
korzystano materiały z Targum szeni, a także pseudohistorycznej rozprawy z X wie
ku Josipponu. Moshe David Herr, zauważając wpływ tekstu na inne midrasze, za
sygnalizował również wartość dzieła z racji wzmianek o antyżydowskich nastrojach 
czasów końca Cesarstwa Rzymskiego. Dwie szesnastowieczne edycje dzieła nosiły 
różne tytuły: konstantynopolitańska - Midrasz Aswerusa, włoska (Pesaro, 1519) - 
Midrasz Megillat Ester. Z kolei w 1887 roku ukazał się zbiór trzech {Abba Gurjon, 
Panim acherim i Lekach tow) midraszy Sifrei de-Aggadata, wydany z krytycznym 
wstępem Salomona Bubera (1827-1906)381. „Esterowe” tematy podejmowane były 
również w midraszach: Abba Gurjona, Panim acherim le-Ester, Megillat Ester, Me- 
gilla, Pirkei de-rabbi Eliezer (49-50), Sefer Josippon (9), Psalm 22. W XII wie
ku problematyka związana z tekstem zwoju była podejmowana i upowszechniana 
przez tworzone antologie (Jalkutim), np. Midrasz Megillat Ester, Midrasz lekach tow 
Tobiasza ben Eliezera, Jalkut Schimoni. Do średniowiecznej grupy tekstów należą 
rabiniczne komentarze do traktatów Talmudu, kodeksy i responsa, które pogłębiały, 
wyjaśniały i były zorientowane na aplikowanie sformułowań związanych z aszkena- 
zyjską i sefardyjską praktyką religijną.

379 The Second Targum, [w:] An Explanatory Commentary on Esther. With Four Appendices 
Consisting of the Second Targum Translated from the Aramaic with Notes. Mithra. The Win
ged Bulls of Persepolis. And Zoroaster, transl. A. Bernstein, ed. P.S. Cassel, Edinburgh 1888, 
s. 263-344. O targumie jako biblijnym zjawisku kulturowym zob. S. Jędrzejewski, Biblia i ju
daizm, Kraków 2007, s. 31-50.

31,0 Por. K. Pilarczy k, Literatura żydowska..., s. 239. Zob. Rabbinische Kommentare zum 
Buch Ester, Bd. I: Der Traktat Megilkr, Bd. 2: Die Midraschim Zu Ester, Übers. D. Börner- 
-Klein, E. Hollender, Leiden 2000.

31,1 R. Zebrowski, Ester Raba, [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, 
ludzie, t. 1, oprać. Z. Borzym ińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003. s. 402; M.D. Herr, Esther 
Rabbah, [w:] Encyclopaedia Judaica, Vol. 6: Dr-Feu, eds. F. Skolnik. M. Berenbaum, Detroit 
2007, s. 519-520.

W dziełach tych stosowano heremenutykę znaną pod akronimem pardes 
(ogród- raj), czyli peszat (znaczenie jasne), remez (znaczenie alegoryczne), 
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deresz (znaczenie agadyczne) i sod (znaczenie mistyczne). To wielowymiarowe po
dejście wpłynęło na niezwykle twórcze i szerokie potraktowanie opowieści o Este
rze. Co więcej, kompilowano barwniejsze fragmenty klasycznych dzieł źródłowych 
i rozpowszechniano w różnego typu antologiach, a w duchu zmian, zachodzących 
w obrębie diaspor żydowskich czasów nowożytnych, także przekładano na języki 
narodowe, a następnie publikowano. Mając na względzie ewolucję toposu za spra
wą tekstów pobiblijnych, warto wskazać na niektóre wybrane aspekty i rozwinięcia 
wątków biblijnych.

W tekstach tych jako przyczyna odmowy Waszti została wskazana perwersja 
Achaszwerosza oczekującego, że pokaże się ona publicznie nago. Takie życzenie 
pijanego króla potwierdzało jego nikczemność, podobnie jak głupie trwanie przy 
nieodwołalności raz powziętej decyzji nawet za cenę upadku państwa oraz zarzut 
sprzedaży domu Izraela za nic. Król perski należał, poza wskazaną już kategorią im
peratorów, do grupy pięciu podłych - obok Nimroda, Ezawa, buntowników (wspól
nie: Datan i Abiram) i Achaza- i czterech panujących od jednego do drugiego krań
ca świata - obok Salomona, Achaba i Nabuchodonozora. Wydał wyrok śmierci nie 
tylko na Hamana, ale też był odpowiedzialny za podobny los Waszti. Według targu- 
mu wszechwiedzący JHWH dopuścił rządy Achaszwerosza nad stu dwudziestoma 
siedmioma prowincjami ze względu na Esterę jego przyszłą żonę. To ze względu na 
tę potomkinię Sary, która przeżyła sto dwadzieścia siedem lat, JHWH - jak uczyli 
mędrcy - dopuścił do tego, by tak spektakularne posiadłości znalazły się pod berłem 
niegodziwego króla.

Jedna z kulturowych interpretacji, zaczerpnięta z Targum szeni, łączy narra
cyjny czas Estery z królem Salomonem, który pod natchnieniem rozkazał osadzić 
ozdobiony Iwami tron na sześciu stopniach (por. 1 Kri 10,18-19), odpowiadających 
królom: jemu samemu, Roboamowi, Ezechiaszowi, Manassesowi, Amonowi, Jozja- 
szowi. Każdy z wrogich mocarzy chciał zasiąść na Salomonowym tronie, by symbo
licznie ugruntować swe zwycięstwo nad Judą, ale żadnemu z nich się to nie udało. 
W Egipcie faraon uderzony w biodro przez lwa zaczął kuleć i stąd wzięło się jego 
imię Neko, czyli Kulawy. W Babilonii, gdy Nabuchodonozor próbował zasiąść na 
tronie, by sprawować sąd nad Sedecjaszem, został ugodzony przez lwa tak, że do 
końca życia cierpiał. W Elamie Dariusz umieścił wprawdzie to cenne trofeum, speł
niając zapowiedź prorocką (por. Jr 49,38), ale na nim nie zasiadł. Król Achaszwe- 
rosz, chcąc choć w części spełnić swoje marzenie, sprowadził wybitnych artystów, 
aby przygotowali mu kopię wspaniałego mebla, ale nawet tego nie udało się osią
gnąć. Upadek Waszti, odpowiedniczki króla, oraz Hamana i jego dziesięciu synów, 
odpowiedników książąt stanowi, według Talmudu, realizację wyroczni Jeremiasza 
o ich usunięciu w Elamie (Megilla 10b)382. Sam perski władca, zgodnie z targumem, 
jako szósty należał do grona dziesięciu królów panujących nad światem.

Por. The Second Targum. s. 267-268.

Perska królowa Waszti należy, według tradycji żydowskich, do czterech ko
biet dzierżących w przeszłości prawdziwą władzę - obok izraelskich Izabel i Atalii 
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oraz babilońskiej Semiramidy383. W odpowiedzi na kaprys pijanego Achaszwerosza 
(chciał pochwalić się gościom pięknością małżonki i zmusić ją do pokazania się nago) 
królowa przedstawiła racje swojego braku zgody na stawienie się przed gośćmi króla. 
Odmowa miała w tych legendach charakter mowy pouczającej, z argumentami i od
wołaniem do godności Waszti jako potomkini królewskiego rodu zestawionej z gło- 
potą i prostactwem Achaszwerosza. Córka Baltazara i wnuczka Nabuchodonozora, 
broniąc swej czci, wskazywała w istocie na przysługę, jaką czyni królowi (Megil- 
la lOb). Gdyby nie sprostała opinii najpiękniejszej kobiety świata, dałaby okazję do 
wyśmiania przechwałek króla, udowodnienie tezy stanowiłoby natomiast pretekst do 
zamachu na perskiego władcę, a w konsekwencji mogłoby także ją samą doprowa
dzić do śmierci384. Racje Waszti pokazują absurdalność żądania króla i w nieco innym 
świetle stawiają jej odpowiedź, nie tylko jako obronę własnej czci, ale równoczesną 
ochronę samego Achaszwerosza przed śmiesznością lub śmiercią. Opozycja między 
królewską genealogią a pochodzeniem Achaszwerosza w wielu przekazach przedsta
wia tę relację jako właściwy mezalians, podobnie jak późniejszy związek z Esterą, 
wywodzącą się także z królewskiego rodu. W talmudycznym wielogłosie odmowę 
Waszti wyjaśnia jeszcze pokrycie jej ciała trądem lub wstyd spowodowany ukaza
niem się z ogonem, który miał jej wyrosnąć za sprawą Gabriela (Megilla 12b). Midra- 
sze przedstawiają moment, w którym Waszti, medytując po odmowie wykonania po
lecenia króla, zobaczyła w lustrze swoją twarz pokrytą wrzodami. Próby nacierania 
ciała olejkami i maściami nie przyniosły skutku, wobec czego królowa tym razem ra
cjonalną, spokojną argumentacją chciała załagodzić wcześniejszą hardą odmowę385.

383 MJ. Bin Gorion, op. cit., s. 473.
384 Ibidem, s. 472-473.
385 Por. Ze skarbnicy midraszy, tłum, i oprać. M. Friedman, Wrocław 1995, s. 195-196.
386 Herodot, op. cit., ks. V, 18, s. 379.
387 Ibidem, ks. V, 18-21, s. 379-381.

Możliwość skazania królowej na publiczną hańbę koresponduje z przedstawionym 
przez Herodota epizodem uczty wyprawionej dla siedmiu najbardziej poważanych 
Persów przyjmowanych w Macedonii. Amyntas dowiedział się od posłów Dariusza, 
że mają oni w zwyczaju,,Jeżeli wydają wielką ucztę, przyprowadzać także nałożnice 
i prawowite małżonki do stołu”386. Zachęcony do naśladownictwa gospodarz przystał 
na żądania gości i na jego rozkaz przybyły na ucztę kobiety, które najpierw usiadły na
przeciwko Persów, a następnie obok nich. Dalszą część uczty poprowadził syn wład
cy, Aleksander, a stosując podstęp wobec podpitych Persów, zgładził ich, zagrabiając 
bogate wyposażenie ofiar. Fortel polegał na przebraniu mężczyzn w stroje kobiece 
i uzbrojeniu ich w sztylety. Ironiczna zachęta Aleksandra dodała tylko pewności go
ściom. Po dokonaniu zabójstwa jeszcze raz wykazał się on sprytem, odwdzięczając 
się za zaniechanie śledztwa szczodrą zapłatą oraz wydaniem swojej siostry Gygaji za 
Bubaresa. Herodot skonstatował: „śmierć Persów pokryto milczeniem”387.

Autor biblijnego tekstu nie precyzuje, jak potoczyły się dalsze losy królo
wej Waszti po jej usunięciu sprzed oblicza króla. Tymczasem jedna z opowieści 



136 Rozdział 3

informuje ojej straceniu388, które wywołało rozruchy w królestwie, a nawet secesję. 
Żydowscy twórcy odczytywali taki koniec jako zasłużoną karę dla prześladowczyni 
zmuszającej rodaczki Estery do pracy w szabat i upokarzającej służby nago. Dodat
kowym zarzutem wobec antagonistki było obarczenie jej winą za opóźnienie zgody 
króla na powrót do Judei i odbudowę świątyni389.

388 Autor okolicznościowego felietonu o smutnym i wesoły m jednocześnie święcie ubolewał 
nad takim losem cnotliwej królowej, według legendy poświęconej w ofierze, by rządy mogła 
objąć Estera. Epizod Waszti posłużył do uszczypliwe uwagi o kondycji współczesnych autorowi 
kobiet: „Bo gdyby tak dziś nasze życie zależało od cnoty jednej niewiasty, to - wybaczcie mi 
piękne czytelniczki - ale byłbym pow'ażnie zaniepokojony”. Beel, Królowa Waszti (Refleksje 
purimowe), „Nowy Dziennik" 1920, nr 62 (5 III), s. 5.

389 M.J.Bin Gorion, op. cit., s. 584.
390 Ibidem, s. 472; Agady Talmudyczrte. Ludowe opowieści, baśnie, legendy, przypowieści, 

aforyzmy i przysłowia wybrane z Talmudu, oprać. J.C. Rawn icki, C.N. B i a 1 ik, tłum. M. Fried
man. Wrocław 2005, s. 149.

391 M.J.Bin Gorion. op. cit., s. 473.
392 Ibidem, s. 473.

Micha Josef Bin Gorion wyjaśniał sposób podawania wina na uczcie Achaszwe- 
rosza perskim zwyczajem. Wypicie trunku z ogromnego pucharu stanowiło z jednej 
strony obowiązek ucztującego, niezależnie od konsekwencji - śmierci lub utraty 
zmysłów - z drugiej zaś okazję dla podczaszego, by w zamian za łapówki zwolnić 
od niego biesiadników390. W trakcie uczty Achaszwerosz polecił odstąpić od tego 
zwyczaju, co w legendzie stanowiło pretekst do pouczenia o niemożności zadowo
lenia jedną decyzją wszystkich ludzi - jest to możliwe tylko w logice Boga, któ
ry zapowiada, że następnego dnia stawią się na dworze dwaj osobnicy: Mordechaj 
i Haman, a Achaszwerosz będzie rnusiał zdecydować, który zostanie wywyższony, 
a który powieszony.

Główni bohaterowie historii Estery zostali w mitach poddani na różny sposób 
procesowi schematyzacji i typizacji. Z powodu wzmianki o zaszczytnym wywyż
szeniu Mordechaj porównywany został do Abrahama, Jozuego i Dawida, a elemen
tem spajającym te postaci są monety z ich wygrawerowanymi atrybutami, są to od
powiednio: starzec - para młoda, byk - dziki wół, laska i torba pasterska - wieża, 
na rewersie i awersie Mordechajowej monety zaś wór i popiół - złota korona391. 
Legenda o wspólnej wędrówce Mordechaja i Hamana dostarcza kolejnego obrazo
wego wytłumaczenia irracjonalnej nienawiści prześladowcy Żydów. Wrogi Haman 
dwukrotnie zwrócił się do swojego oponenta z prośbą o chleb, a ten okazał mu miło
sierdzie, dając za pierwszym razem pozytywną odpowiedź. Przy powtórnej prośbie 
Mordechaj zauważył, że jest wykorzystywany przez Hamana, i dlatego zapropono
wał uczciwą transakcję. Gdy Haman zaproponował jako zapłatę za dwa chleby poło
wę swojego ciała, Mordechaj przystał i polecił wyryć na jego stopie cenę - od teraz 
będzie on sługą i własnością zapobiegliwego Żyda392.

W legendach spisek wykryty przez Mordechaja wykorzystuje się do podkreślenia 
mądrości władającego siedemdziesięcioma językami dawnego członka sanhedrynu 
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(Megilla 13b)393. Dwaj spiskowcy przygotowywali swój zamach, powodowani zawi
ścią i zazdrością o Żyda, który pojawił się na dworze. Trucizna w kielichu króla mia
ła stanowić dowód zagrożeń, jakie wraz z jego przybyciem nastały na dworze. Los 
powieszonych na drzewie pochodzących z Tarsu (Tavsin) Bigtana i Teresza wraz 
z wyrokiem na Hamana stanowi zamknięcie opowieści i jednocześnie pouczenie: 
podobny los spotyka zarówno tych na dole, jak i tych na górze struktury społecz
nej {Megilla 13b)394. Oponent Hamana w innej legendzie występuje jako nauczyciel 
świętych pism dwudziestu dwóch tysięcy chłopców żydowskich395. W przeddzień 
wykonania wyroku na Mordechaju Haman polecił zakucie uczniów w kajdany i stra
cenie ich, jako pierwszych, wraz z ich nauczycielem. Dzieci, wyrażając swój zawód 
wobec niespełnienia się zapowiedzi długich lat życia dla studiujących Torę, zwróciły 
oprawcy zwoje i wraz z matkami opłakiwały swój los. Ich zawodzenie doszło jednak 
do uszu Boga, który zapytał Mojżesza o powód żałoby i płaczu przypominającego 
głos koźląt i owiec. Odpowiedź wielkiego proroka, jak przedstawia to legenda, obu
dziła miłosierdzie JHWH, który symbolicznie złamał pieczęcie i zniszczył listy, zmie
niając w ten sposób podjęte na ziemi decyzje o wyniszczeniu jego ludu396. Opowieść 
tę wykorzystał Jacob G. Rosenberg, aby pokazać w swoim powojennym midraszu 
paralelną sytuację - szanowanego Izraelity nauczającego żydowskie dzieci, Janusza 
Korczaka pedagoga. Odpowiednik Mardocheusza Sprawiedliwego w nadwiślań
skiej Suzie nie tylko stanął w obliczu Hamana, nienawidzącego dzieci, zwłaszcza 
żydowskich, ale również wobec braku boskiej interwencji, kiedy wraz z podopiecz
nymi nie miał dokąd uciec, odpowiedział prześladowcy: „pójdę tam, gdzie one”397.

3,3 Por. ibidem, s. 473-474; Agady Talmudyczne, s. 149.
394 Por. MJ. Bin Gorion, op. cit, s. 473-474; Agady Talmudyczne, s. 149.
395 Symboliczna liczba dwadzieścia dwa w tradycjach żydowskich oznacza dwadzieścia 

dwie litery świętego alfabetu, który JHWH wykorzystał, aby stworzyć świat i dać swojemu lu
dowi Torę. Zwiększenie tej liczby o tysiące to hiperbola, oddająca i podkreślająca główną ideę 
opowiadania. Występujący w nim i w innych opowieściach mali chłopcy lub dzieci łączą się 
i współtworzą kulturowy obraz święta Purim i uzasadniają określenie go mianem ..nocy dzieci 
w domu Pańskim".

396 Agady Talmudyczne, s. 156-157.
397 J.G. Rosenberg, op. cit., s. 134-135.

Motyw Hamana służył żydowskim mędrcom jako pretekst do pouczenia o ko
nieczności cierpliwego znoszenia własnego życia i zachowania spokoju nawet w ob
liczu rażącej niesprawiedliwości. Niejednokrotnie dzieje wywyższonego, a następ
nie powieszonego perskiego dostojnika transponowano do bajek zwierzęcych. Jedna 
z nich, o koniu, ośle i wieprzu, stanowi dobrą ilustrację mechanizmu wykorzystania 
figury innego, wroga w ludowej mądrości. W rozmowie osioł z wyrzutem pytał ko
nia, dlaczego obaj otrzymują od właściciela tak mało jedzenia, nieproporcjonalnie 
zarówno w stosunku do swej pracy, jak i porcji leniwego wieprza. W odpowiedzi 
koń mądrze sugeruje mu bycie cierpliwym. W czasie przygotowań do zbliżającego 
się święta utuczony wieprz został zarżnięty. Analogia nie pozostawia wątpliwości, 
wieprzem - zwierzęciem rytualnie nieczystym - jest Haman, najpierw wywyższony, 
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a następnie powieszony398. W innej przypowieści Haman przybiera postać ptaka, 
którego gniazdo, uwite w nieodpowiednim miejscu, zostało zalane przez morze. 
Zapowiada on, że nie spocznie, dopóki nie zasypie morza i nie zaleje lądu. Irracjo
nalne zachowanie ptaka odpowiada planom Hamana dążącego do wymordowania 
wszystkich współplemieńców Mordechaja. Bóg poucza wroga Żydów, że przecież 
on sam nie zgładził całego ludu Izraela i choćby z tego względu nikomu innemu nie 
może się to udać. W formie przepowiedni zapowiada też, że szybciej spadnie głowa 
Hamana niż jeden włos z głowy znienawidzonego Żyda399 * 401.

39# Agady Talmudyczne, s. 150.
399 Ibidem, s. 150-151.
40,1 Ibidem, s. 151-152.
401 Ibidem, s. 152.

W interpretacji o charakterze mądrościowym rabi Jehuda Hanasi przedstawiał 
nieco inną rozmowę Hamana przekonującego Achaszwerosza do usunięcia z kró
lestwa plagi, za jaką uważał Żydów. Podając swoje argumenty, doradca króla wy
korzystał wszelkie oszczerstwa i wymysły, by zniesławić wrogi sobie lud. Każda 
wątpliwość Achaszwerosza trafiała na kontrargument: mimo że mają potężnego 
Boga - odwrócili się od niego; mimo że można znaleźć wśród nich pobożnych - 
warci są siebie wszyscy równo; mimo że jest ich dużo - nikt nie zauważy wytracenia 
tak rozproszonego ludu. Haman dodatkowo scharakteryzował znienawidzony lud 
jako kultywujący dzikie obyczaje, separujący się od innych, zachowujący się inaczej 
niż wszyscy, szukający sposobności do omijania królewskich nakazów, obchodzący 
wiele własnych świąt. Rozstrzygające słowo w opowieści Hanasiego należy jednak 
do Boga, który zapowiada, że zawiść o żydowskie święta zostanie ukarana, a kara 
będzie okazją do kolejnego dnia świątecznego'100.

Mimo sugerowanej przez biblijnego autora niejednoznacznej postawy chwiej
nego króla w tradycjach żydowskich zaangażowanie Achaszwerosza w plan znisz
czenia narodu żyydowskiego oceniane jest niekiedy podobnie jak postawa Hamana. 
Istnieje na przykład przypowieść o dwóch gospodarzach, z których każdy miał kon
kretną potrzebę w swoim gospodarstwie. Jeden chciał pozbyć się zalegającej góry, 
drugi zaś chciał zasypać u siebie ogromny dół. Spotkanie obu doprowadziło do po
rozumienia, jeden pozbył się góry, drugi dostał darmo materiał do zasypania dołu. 
Każdy z nich został usatysfakcjonowany na równi, stąd niepotrzebna była transak
cja. W analogicznej sytuacji znaleźli się Haman i Achaszwerosz, wydając dekret 
o wyniszczeniu Żydów, każdy znalazł powód do satysfakcji'101.

Przewrotnie opowiedziane dzieje starożytnego ludu w ogłoszonym dekrecie miały 
zracjonalizować decyzję o zgładzeniu wszystkich Żydów, ludu uznawanego za spi
skujący, pogardzany, bezwartościowy, pyszny i zuchwały. Dla potwierdzenia tych 
epitetów zostały w piśmie wspomniane najważniejsze wydarzenia z przeszłości, opo
wiedziane z perspektywy przeciwnika Żydów. Dobry faraon osiedlił ich przodków 
w najpiękniejszym regionie, żywił ich w czasie głodu, a gdy chciał, by w zamian jedy
nie zbudowali mu pałac, ci znaleźli wymówkę w postaci trzydniowych obrzędów reli
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gijnych na pustyni. W swej wielkoduszności faraon przystał nie tylko na opuszczenie 
granic przez poddanych, ale także na pożyczenie im złota, srebra i odzienia, by mogli 
godnie sprawować kult swego Boga. Gdy okazało się, że Żydzi uciekli, oszukany fa
raon wysłał za nimi wojsko. Klęskę potężnych wojowników spowodował czarownik 
Mojżesza. Także kolejni przywódcy - Jozue, Saul, Dawid („dzika bestia”), Salomon 
- przedstawiani są jako niewdzięczni, okrutni, parający się magią wrogowie. Czary 
w tej historii przestały działać, kiedy pomagający im Bóg stracił swą moc z powodu 
starości. Wówczas dopiero możliwe było okiełznanie całego ludu przez rozproszenie 
i zburzenie podejrzanego przybytku w Jerozolimie. Ta kara nie powstrzymała jednak 
Żydów przed bezczelnością, pychą i wywyższaniem się, stąd decyzja o rozstrzygnię
ciu raz na zawsze ich kwestii i uwolnieniu świata od znienawidzonego ludu402. Prze
wrotność i pasja argumentacji konstruują i potwierdzają topos Hamana jako główne
go wroga Żydów wszystkich czasów. Warto zauważyć, że w swym przesłaniu dekret 
odpowiada perykopie z greckiej wersji Księgi Estery, natomiast wiele szczegółów ma 
wzmocnić konkluzję: „nie powinien pozostać po nich najmniejszy ślad”403.

402 Ibidem,?,. 152-154.
403 Ibidem, s. 154.
404 Ze skarbnicy midraszy, s. 197-198.
405 Herodot, op. cit., ks. VII, 35-36, s. 508-509.

Mędrcy żydowscy rozpatrywali z wielu stron pobudki podsycające nienawiść Ha
mana do Mordechaja i Żydów oraz stan psychiczny perskiego prześladowcy. Wśród 
midraszowych rozważań pojawia się szczególnie interesująca, bo w swym przesłaniu 
nawiązująca do legendy o Kserksesie, opowieść. Warto zatem zestawić te dwie jed
nostki literackie, które łączy temat nieopanowanych afektów. Kiedy Haman zwierzył 
się swojemu przyjacielowi Zoharowi ze swego zbrodniczego planu zgładzenia Ży
dów, skarżąc się na nonkonformizm jednego z jego przedstawicieli, usłyszał bajkę 
o ptaszku. Wielki ptak zbudowawszy nad brzegiem morza gniazdo, żył szczęśliwie 
do dnia, w którym wysokie morskie fale zatopiły dotychczas bezpieczne legowisko. 
Ptak postanowił ukarać morze. Zaczął przelewać wodę z morza na piasek, a piasek 
przerzucać do morza, by w ten sposób ukarać i unieszkodliwić żywioł. Absurdalność 
sytuacji i zamiarów zauważył i zwerbalizował nieszczęśnikowi w formie morału 
inny ptak. Jednakże adresat nie zrozumiał bajki, stwierdzając, że jest niedorzeczna, 
gdyż nie pasuje do jego sytuacji, a on za zgodą króla wyniszczy wszystkich Żydów 
w królestwie404. Nieroztropność i chora nienawiść zaślepiły wysokiego dworzanina, 
który nie był w stanie z dystansem spojrzeć na własną głupotę i, wyciągnąwszy wnio
ski, zmienić swoje postępowanie. W sposób podobny do ptaka z bajki zachował się, 
według przekazu Herodota, perski król Kserkses, wymierzając Hellospontowi trzysta 
batów, spuszczając do morza parę kajdan i wysyłając katów, by za pomocą rozpa
lonego żelaza napiętnowali morze. Niemiły obowiązek ukarania morza wiązał się 
również z wypowiedzeniem absurdalnych słów: „Gorzka wodo, nasz pan wymierza 
ci tę karę, boś go skrzywdziła, nie doznawszy od niego żadnej krzywdy”405. Epizody 
z Dziejów, mimo że dotyczą różnych postaci, odbijają się echem w Księdze Estery, 
ale także - jak pokazuje powyższe zestawienie - w jej późniejszych interpretacjach.
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Legendy dodają do biblijnej opowieści kolejne szczegóły, uzasadniając i wska
zując na opatrznościowe działanie JHWH, mimo kontrowersyjnego braku wyraź
nego elementu teologicznego w samym zwoju. Taki charakter ma przypowieść 
o spotkaniu wychodzącego z pałacu Hamana i siedzącego przy bramie pałacu Mor- 
dechaja. Napięcie narracji buduje porównanie promieniejącego oblicza Hamana 
z wyjątkowym wyrazem twarzy jego oponenta na wieść o tym, jakie fragmenty 
pism czytali tego dnia w szkole trzej spotkani żydowscy chłopcy. Jeden przywołał: 
„Nie przejmujcie się nagłym strachem i piorunem grożącym wam ze strony niego
dziwców”, drugi z kolei: „Możecie powziąć postanowienie i nic z tego nie będzie. 
Uchwalicie coś i nie spełni się, albowiem z nami jest Bóg”, trzeci zaś: „Aż do staro
ści jestem waszym Bogiem i do samej siwizny wszystko zniosę. Ja jestem tym, któ
ry czyni, znosi, cierpi i zbawia”. Podsumowanie Mordechaja, mówiące o tym, że 
nie trzeba się ich bać, można odczytać jako przepowiednię konsekwencji planów 
Hamana. Legendę kończy Hamanowa decyzja o rozpoczęciu zagłady Żydów od 
wymordowania dzieci406.

406 A gady Talmudyczne, s. 154-155.
407 Por. Est l,ld-l; 8,12d.m.o. Kojarzenie opowieści, świąt, imion należy do właściwości 

człowieka jako animal symbolicum, czego przykład może stanowić naukowe colloquium w Cen
trum Astronomicznym Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, poświęcone 
ciemnej materii we Wszechświecie. Koincydencja daty (10 marca 2009), przypadającego w tym 
czasie żydowskiego święta oraz imię jednego z uczestników' - profesora Mordechaia Milgroma 
z Instytutu Weizmanna w Rechow'ocie (Izrael), zainspirowały organizatorów do zaaranżowania 
purimowego przedstawienia. W sprawozdaniu została streszczona istota święta, przy czym po
dano, że „dzięki wstawiennictwu Estery król Achaszwerosz ułaskawił Żydów, a powiesić kazał 
Hamana i jego siedmiu synów" (w zw'oju zaś dziesięciu synów, wymienionych także z imienia, 
por. Est 9,7-10.12-14; podobnie także w źródle, do którego odsyłają autorzy, choć zamiast Bi
blii gdańskiej, raczej: Biblia warszawska (tzw. Brytyjka), tj. Biblia to jest Pismo Święte Stare
go i Nowego Testamentu, nowy przekł. z języków' hebr. i grec. oprać, przez Komisję Przekładu 
Pisma Świętego, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1986, s. 546). Zob. 
M. Abramowicz, M. Abramowicz, O ciemnej materii Wszechświata w dniu święta Purim. 
„Urania. Postępy Astronomii” 2009. nr 5, s. 210.

4(” Zob. D. Dziadosz, Eliasz - starotestamentalny typ obrońcy wiary w jedynego Boga Jah
we i Jego prawa, „Collectanea Theologica” 2004, nr 1, zwł. s. 14-20; H. Witczyk, La missione 
di Elia nella tradizione dell'AT, nella letteratura intertestamentaria e negli scritti di Qumran. 
„Collectanea Theologica" 1999, fasc. spec., s. 25-36.

Inna mityczna opowieść przedstawia moment wydania dekretu Achaszwerosza 
jako akt o znaczeniu kosmicznym407. Użyte w niej środki stylistyczne i retoryczne 
podkreślają wyjątkowość i powagę sytuacji, w którą zaangażowani są też wielcy 
żydowscy protagoniści: Eliasz - utożsamiany z instytucją profetyzmu, ale jedno
cześnie symbol przestrzegania Prawa408 - i Mojżesz - wielki prawodawca i pośred
nik między ludem wybranym a JHWH. Eliasz - pełniący funkcję łącznika między 
dwiema sferami rzeczywistości - informując Mojżesza o wydaniu na ziemi dekretu 
skazującego Żydów na zagładę, prosi go o wstawiennictwo. Dwoma argumentami 
nastrajającymi pozytywnie w tak dramatycznym momencie są: fakt istnienia jedne
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go męża sprawiedliwego (pns) - Mordechaja409 - oraz to, że list zawierający wyrok 
został zapieczętowany stemplem z gliny, a nie z krwi. Ziemia, reprezentowana przez 
sprawiedliwego Mordechaja, i niebo, wyrażone za pomocą metonimy w postaci 
Mojżesza, wstawiają się w modlitwie, która zostanie wysłuchana410 411.

409 Aluzja do rozmowy Abrahama wstawiającego się u JHWH za mieszkańcami Sodomy. 
Znalezienie w mieście dziesięciu sprawiedliwych miało ostatecznie uchronić wszystkich niego
dziwych przed zagładą (Rdz 18,22-33).

410 Agady Talmudyczne. s. 155-156.
411 Aluzja do ukrytych intencji i aspiracji Hamana została zawarta w greckim dodatku do 

Księgi Estery. Haman miał utrudniać Mardocheuszowi i jego ludowi zemstę za wykrycie przez 
niego spisku i stracenie dwóch eunuchów, którzy się zmówili przeciwko królowi. Zob. Est l.lr.

Wzmianki o bezsenności króla i sekwencja wydarzeń biblijnej wersji Księgi Es
tery - zjawienie się przed Achaszweroszem w nocy - zostały skomentowane i roz
budowane w kolejnej opowieści. Wszyscy główni bohaterowie w noc poprzedzającą 
upadek Hamana nie śpią. Estera przygotowuje ucztę, Mordechaj modli się i pości, 
Hamana pochłaniają prace przy konstrukcji szubienicy. Motyw snu jako szczegól
nego sposobu komunikacji istot niebiańskich z ludźmi zastosowano w opowieści 
o Achaszweroszu. Rozgniewany Bóg wysyła do śpiącego króla anioła snu, by ten 
obudził sumienie perskiego władcy i wzbudził w nim ducha wdzięczności za ocale
nie. Po perypetiach lektora (był nim jeden z synów Hamana), który nie chciał odczytać 
imienia wybawcy króla, Achaszwerosz słyszy głos z samej księgi - obwieszczający 
imię Mordechaja i sprowadzający na władcę spokojny sen. W tym śnie Achaszwerosz 
zobaczył przygotowanego do ataku Hamana, uzbrojonego w miecz. Wizję przerwało 
pukanie do drzwi i przybycie Hamana. Król odczytał ten znak jako przynaglenie do 
wynagrodzenia zasług swemu wybawicielowi Mordechajowi. Dialog Achaszwerosza 
z najwyższym dostojnikiem odpowiada wersji biblijnej, jednak w odróżnieniu od niej 
rozmowa ma udowodnić królowi prawdziwe intencje Hamana, czyhającego na kró
lewską koronę4". Inaczej niż w kanonicznej wersji Haman udawał, że nie wie, o któ
rego Mordechaja chodzi, a gdy nastąpiło rozpoznanie tego właściwego, proponował 
królowi inny sposób uhonorowania oswobodziciela. Ostatecznie jednak przymuszony 
Haman spełnił polecenie, a dwaj eunuchowie, Hatach i Charbone, mieli dopilnować 
wykonania rozkazu. Spotkanie z Mordechajem przedstawiane jest w opowieściach 
mędrców jako konfrontacja dwóch rzeczywistości: błogosławieństwa potomka Abra
hama i przekleństwa potomka Amaleka. Mordechaj w otoczeniu dzieci spodziewał 
się zrealizowaniaa zbrodniczych planów, tymczasem Haman, by wykonać rozkaz 
Achaszwerosza, prosił Żyda o włożenie przyniesionych strojów, założenie regaliów 
i dosiadnięcie konia. Po upewnieniu się, że nie był to podstęp, Mordechaj, chciał 
się przed spełnieniem prośby umyć i ostrzyc. Sytuacja zmierza w narracji do istotnej 
i wyrażonej explicite przez Hamana zamiany miejsc: to najwyższy w królestwie do
stojnik umył, ogolił i namaścił brudnego od popiołu znienawidzonego przeciwnika, 
a w dalszej kolejności pomógł mu dosiąść konia, okazując w ten sposób uległość, 
której wcześniej oczekiwał od innych. W symbolicznej scenie został wspomniany 
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ojciec Hamana - golibroda ze wsi412, którego Mordechaj spotkał dwadzieścia dwa 
lata wcześniej. Wspaniałość wydarzenia i doniosłość królewskiego gestu - szacunku 
Mordechajowi - wzmacnia hiperboliczna wzmianka o dwudziestu siedmiu413 tysią
cach młodych dworzan w paradnym pochodzie, tłumach mieszkańców Suzy, którzy 
przemierzali ulice z pochodniami w dłoniach, okrzykami i pieśniami pochwalnymi 
na ustach. Obraz wielkiego przepychu w podkreśleniu honoru odpowiada jednocze
śnie sile ciosu zadanego pysznemu i dumnemu Hamanowi, o czym wiedzieli wszy
scy, którzy go znali. Córka Hamana, nie mogąc znieść hańby ojca, rzuciła się z okna 
i zginęła414. Narrator legendy podsumowuje, że wyniosły wróg Żydów powrócił tego 
dnia do rodziny jako łaziebny, golibroda, koniuszy i herold415.

412 Niski status i pozycja społeczna (np. „zwykły łaziebny i iskał wszy”) stanowi kolejną 
kulturową opozycję do wysokiej godności, jaką zdobył według tradycji w strukturze perskiej ad
ministracji za pomocą intryg, oszustw i skrytobójstwa. Por. np. J.G. Rosenberg, op. cit., s. 110.

413 Nawiązanie do mistycznej symboliki dwudziestu dwóch liter alfabetu hebrajskiego i pię
ciu tzw. sofit - znaków końcowych.

414 Motyw przywołuje, na zasadzie odwrócenia elementów z pozytywnych na negatywne 
(zwycięstwo - poniżenie), obraz córki (także bez podania jej imienia) wyczekującej w Mispie 
powrotu zwycięskiego ojca (Jafte Gileadczyk), który' zwyciężył i poniżył Ammonitów, ale wcześ
niej złożył nierozważnie ślub JHWH. Osoba, która pierwsza wyszła Jaftemu naprzeciw, miała 
zostać złożona w ofierze całopalnej. Po dwóch miesiącach opłakiwania wraz z przyjaciółkami 
swojego losu córka Jaftego została ofiarowana, natomiast Izraelitki co roku przez cztery- dni opła
kiwały jej dramat, por. Sdz 11,29-40.

415 Agady Talmudyczne, s. 157-160.
416 W tekstach biblijnych wielokrotnie wzmiankowane są drzewa, które pełnią funkcję sym

boliczną. W Księdze Sędziów występuje podobna jednostka literacka interpretowana jako bajka, 
opowiedziana mieszkańcom Sychem przez Jotama w kontekście obwołania królem uzurpatora 
Abimeleka. W roli możnych w opowieści wystąpiły oliwka, figowiec i krzew winny, odmawia
jące królowania nad innymi roślinami. Propozycję przyjął wreszcie krzew cierniowy, pod wa
runkiem że pozostałe odpoczną w jego cieniu. W przeciwnym razie miał rzucić przekleństwo, 
by ogień spalił cedry libańskie (Sdz 9,7-20). Por. A. Tschirschnitz, Kult świętych drzew w Sta
rym Testamencie, „Methodos” R. 1,2002, nr 1. s. 185-192; A. Michałowski, Symbolika drzew 
i ich znaczenie duchowe w krajobrazie kulturowym, cz. 3: Biblijna symbolika drzew. „Krajobrazy 
Dziedzictwa Narodowego” 2000, nr 3, s. 94-99; J.S. Synów iec, op. cit.. 349-352.

417 W folklorze funkcjonują podobne opowieści dotyczące drzewa, z którego wy konano 
krzyż Chrystusa. W swojej pracy Magdalena Zowczak porównuje ten przy padek z Księgą Estery 
właśnie i legendami żydowskimi, przy czym niesłusznie podaję, że powieszono na nim „Hama
na wraz z synem", winno być „i dziesięciu jego synów” (zob. Est 9,10.12-14; por. Est 9.25). 
M. Zowczak, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Wrocław 
2000, s. 375, por. ibidem, s. 179. Zob. też J.G. Rosenberg, op. cit., s. 110-111.

4IS M.J.Bin Gorion. op. cit., s. 479.

Wdzięcznym tematem rozważań i dociekań był wybór drzewa416 przeznaczone
go dla Mordechaja, na którym ostatecznie zawisnął Haman - porównywany do gałę
zi krzywego ciernistego krzaka417. Występujące w legendach drzewa albo rywalizują 
przed JHWH o to, które będzie odpowiedniejsze do przyspieszenia końca bezboż
nika418, albo argumentują, dlaczego nie chcą posłużyć za szubienicę. W jednej z tal- 
mudycznych hagad rośliny, dyskutując między sobą, wymawiały się od tego zada
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nia, podając jako konkretny powód pozytywne skojarzenia, które budzą, i związaną 
z nimi symbolikę. W kolejności winorośl i oliwka - gdyż z nich pochodzą używane 
w kulcie wino i oliwa, figowiec - ponieważ jego liście służyły pierwszym rodzicom 
jako okrycie, a owoce ozdabiają plony w Jerozolimie. Palma i drzewo estrogowe 
powoływały się na swoje przeznaczenie - sprawianie radości w święta; ta pierw
sza podkreśliła, że w czasie Sukotu wykonuje się z niej lulawy i porównuje się do 
niej żydowskie dzieci. Drzewo mirtowe wymówiło się swym łagodnym zapachem, 
które ma ożywiać ludzi, natomiast dąb odmówił, gdyż pod nim spoczywa matka 
Rebeki - Debora, granatu zaś przypomniał, że przyrównywano do niego wszystkich 
sprawiedliwych. Pozostał jedynie cedr, który zgodził się, by posłużyć za szubie
nicę, ponieważ był wcześniej przygotowany jako miejsce stracenia Mordechaja419. 
W innej wersji powodem odmowy kolejnych roślin było pierwotne przeznaczenie 
drzewa - wszystkie poza cierniowym odżegnywały się od udziału w egzekucji spra
wiedliwego Żyda420. Efrat Gal-Ed przekazał legendę z kręgu Żydów jemeńskich 
o drzewie złego Hamana, stworzonym już podczas sześciu dni kreacji i ustawionym 
w świątyni jerozolimskiej. Do Persji dostało się wraz ze zrabowanymi przez wojska 
babilońskie sprzętami i bogactwami świątynnymi, znajdujące się wśród nich naczy
nia kultyczne były wykorzystywane przez Persów w trakcie uczt. Wyniesiony do 
najwyższych państwowych godności Haman przeniósł drzewo na prywatny dzie
dziniec i tam przygotowano z niego szubienicę, na której - zgodnie z odwiecznym 
przeznaczeniem drzewa - zawisnął421.

419 Agady Talmudyczne, s. 160-161.
420 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, tłum. O. Zienkiewicz, War

szawa 2003, s. 108.
421 E. Gal-Ed, op. cit.,s. 194-195.
422 Ze skarbnicy inidraszy. s. 196-197.
423 MJ. Bin Gorion. op. c/7..s. 479.

W wielu przekazach podkreślano wysiłki włożone przez Hamana w przygoto
wanie szubienicy. Charakterystyczne szczegóły zawierają midrasze, w których za
znacza się, że kowale i cieśle prowadzili prace nad konstrukcją z wcześniej przygo
towanego drzewa w nocy. Efekt ich pośpiesznych działań pod czujnym okiem całej 
rodziny Hamana można było zobaczyć, zanim nastał poranek. Zeresz, po królew
skim ugoszczeniu robotników, wygrywała na skrzypcach wesołe melodie, do których 
tańczyli synowie. Kulminacyjnym momentem było ustawienie szubienicy i spraw
dzenie, czy została dobrze wymierzona, zgodnie z identycznym wzrostem Hamana 
i Mordechaja. Przekaz midarszowy kończy głos z nieba, zapowiadający Hamanowi, 
że szubienica przeznaczona jest tylko dla niego i że to on na niej zawiśnie422.

Kulturowe przywiązanie Żydów do symboliki liczb ujawnia też zwielokrotnie
nie do stu liczby synów Hamana - dziesięciu z nich zabito, kolejnych powieszono, 
następnych poćwiartowano; siedmiu zaś po trwającej dwanaście miesięcy tułacz
ce zostało zgładzonych423. Alan Unterman odnotował, że tradycja podaję, iż wnuki 
prześladowcy przyjęły judaizm, a wśród ich potomków znaleźli się przyznający się 
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do swego pochodzenia mędrcy talmudyczni424. Wyjaśnienia tego osobliwego prze
kazu wydaje się dostarczać purimowy duch transpozycji i przenikania przeciwstaw
nych elementów rzeczywistości - tak jak w interpretacji praktyki ad lojada - nie- 
odróżniania dobra i zła.

424 A. Unlerman, Encyklopedia tradycji.... s. 108.
425 J. Flaw'iusz, Dawne dzieje Izraela, X.XI.7, s. 474.
426 The Itinerary of Benjamin ofTudela, ed. and transl. M.N. Adler, London 1907, s. 57.
427 E. Gal-Ed, op. cit., s. 196; por. P. Calmeyer, Metamorfozy irańskie, Poznań 1997, 

s. 20-21.
42K J.L. Porter, J. M urray, .4 Handbook for Travellers in Syria and Palestine, part 2. London 

1868, s. 416.

Rzeczywistym miejscem będącym symbolicznym zwornikiem różnych trady
cyjnych przekazów, legend i wierzeń o Esterze i Mordechaju jest ich sanktuarium 
w Hamadan w Iranie, dawnej stolicy państwa Medów, a następnie letniej rezydencji 
perskich Achemenidów. Podobnie jak w przypadku innych wielkich postaci, nawet 
tych określanych mianem eponimów, ważnym elementem ich kulturowo-religijnego 
funkcjonowania stało się miejsce (choćby domniemanego) pochówku. Zlokalizo
wane w odległości około czterystu kilometrów od Teheranu mauzoleum przyciąga 
pielgrzymów uznających religijną wielkość tych dwóch postaci. O miejscu wzmian
kował już Józef Flawiusz, który pisał w Dawnych dziejach Izraela'.

W owej twierdzy [Ekbatana - Hamadan] grzebie się królów medyjskich, perskich 
i partyjskich do dzisiejszego dnia, a pieczę sprawuje nad nią zawsze kapłan żydowski, 
ciągle jeszcze jest tam przestrzegany ten zwyczaj425.

W XII wieku Beniamin z Tudeli odwiedził grób dwojga bohaterów, którzy mieli 
przybyć do synagogi w Ekbatanie i tam dokonać swych dni426. Kolejne legendy upo
wszechniają cudowny fenomen wiecznego światła płonącego na grobie Estety' 
i Mordechaja oraz zdarzenie, jakie było udziałem szacha planującego wybudowanie 
drogi biegnącej w jego zamiarach przez ów obiekt. W identy cznym śnie on i jego ro
dzina poznali śmiertelne konsekwencje naruszenia budowli, stąd następnego dnia grób 
został uznany za miejsce św ięte, któremu przysługuje ochrona427. Szesnastowieczna 
tradycja umiejscawiała grób Estery w Kafr Bir‘im (lub Kefr Berem - tam też miały 
znajdować się groby dowódcy Baraka i proroka Abdiasza). przy którym Żydzi z pobli
skiego Safed corocznie do XIX w ieku świętowali Purirn42*.

Trzonem i fundamentalnym ogniwem transmisji i twórczych rozwinięć biblij
nych toposów - w tym prezentowanych wątków Księgi Estery - są fragmenty po
chodzące z Talmudu, targumów i midraszy. Krótkie jednostki literackie, dające się 
wyodrębnić z tych trzech źródeł, wykorzystywane i na powrót komentowane, istot
nie wpisywały się w tradycje żydowskie zarówno te spekulatywne i hermetyczne, 
stanowiące materiał do studiów nad Talmudem i Tanachem, jak i te ludowe, gdzie 
fragmentaryczność sprzyjała kolejnym przekształceniom w podaniach, mitach, le
gendach. Niezależnie jednak od środowiska spoiwem, niekiedy daleko odbiegają
cym od narracji przekazu biblijnego, była nauka o tym, jak orientować się w świecie 
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intryg, spisków, interesownej zawiści, bezinteresownej zazdrości, pychy, ambi
cji działającej per fas et ne fas. Istotny element owych fundamentalnych nawią
zań i kontynuacji Esterowych toposów stanowił też wymiar integracyjny. W przy
pominaniu i rozważaniu na różne sposoby biblijnej opowieści wspomagało i nada 
wspomaga proces formowania i podtrzymywania tożsamości zwłaszcza żydowskich 
i zwłaszcza w obliczu trudnych doświadczeń. Fakt, że dzięki owej fragmentaryczno
ści, przekształcone wątki biblijnych toposów docierały i przenikały do kultur innych 
niż żydowskie, został powyżej zasygnalizowany odwołaniami do zbiorów i antolo
gii opowieści talmudycznych, legend i midraszy. W nich bowiem myśliciele i filo
zofowie znajdują wiele sapiencjalnych konceptów, a badacze kultury - cały szereg 
wyjaśnień źródeł i przyczyn zachowań, postaw i osobliwości.





4. Polskie tradycje translatorskie: 
żydowskie i chrześcijańskie

Najważniejszym elementem kulturowego oddziaływania narracji biblijnej po
zostają od wieków jej przekłady na języki narodowe429. O ich znaczeniu i kultu
rotwórczym wymiarze świadczą żydowskie targumy. Język jako podstawowy sys
tem komunikacji międzyludzkiej sprzyja nie tylko porozumieniu, przekazywaniu 
i utrwalaniu informacji, ale zapewnia żywotność i spójność ideom integrującym 
całe grupy. Biblia, książka nad książkami - jak nazwała ją poetka430 - od wie
ków zajmuje czołowe miejsce na liście tekstów nadających - sobie właściwym 
nomen omen językiem431 - ducha językom, a przez to narodom i mniejszym gru
pom etnicznym432, zwłaszcza tym funkcjonującym w obszarze cywilizacji euro
pejskiej. Za przykład bogatej tradycji translatorskiej wybrano język i kulturę pol
ską z dwóch zasadniczych powodów. Primo, by na stosunkowo bliskim obszarze 
kulturowym pokazać bogactwo - bardzo często nieuświadomionego - szerokiego 
znaczenia tytułu Biblia, wbrew stereotypowemu kojarzeniu jej tylko z jednym 
konkretnym dziełem translatoryki - nawet wśród adeptów nauki, przedstawicieli 
przyszłej elity kulturalnej433, w przeważającej większości przypadków pierwsze 

429 F. Gryglewicz, Biblia - przekłady - na języki narodowe, [w:] Encyklopedia katolic
ka, t. 2: Bar-Centuriones, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułkowski, Lublin 1985, 
kol. 399-409; A. Witkowska, Biblia - przekłady - na język polski, (J. Szlaga, bibliografia), [w:] 
Encyklopedia katolicka, t. 2, kol. 409-415.

430 A. Kamieńska, Książka nad książkami, Warszawa 1988.
431 Por. J. Loureęo. Biblia i jej język, tłum. L. Balter, „Communio" R. 15, 1995. nr 2 (86), 

s. 32-45.
432 Zob. np. Z. Chojnowski, Z dziejów obcowania z Biblią - przykłady z Mazur, „Znad 

Pisy” 2000, nr 9, s. 44-48; T. Lewaszkiewicz, Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliogra
ficzny, Warszawa 1995, zwł. s. 13-48.

433 Na marginesie warto zauważyć jeden z poważnych współczesny ch problemów społeczeń
stwa i kultury związanych z Biblią jako tekstem kulturotwórczym, tj. (nie)zawinioną ignorancją. 
Już w latach osiemdziesiątych XX wieku Roman Brandstaetter precyzyjnie zdiagnozował sytuację 
i jego słowa niestety nie straciły na aktualności: „Intelektualnie szalenie zubożono społeczeństwo, 
eliminując łacinę i grekę z liceów, i to jest klęska dla kultury polskiej. Tak samo jak klęską jest eli
minacja nauk antycznych i wreszcie odsunięcie Biblii. Przecież znajomość Biblii potrzebna jest do 
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asocjacje dotyczą przekładów chrześcijańskich, a z nich głównie tzw. Tysiąclat
ki4-4, czyli Biblii Tysiąclecia434 435. Secundo, taki kierunek wyznacza sama właści
wość literatury polskiej, o której wybitny jej przedstawiciel Roman Brandstaetter 
(1906-1987) twierdził, że Jest literaturą, która wyrasta z ducha biblijnego, i to 
trwa mimo wszystko. I te wartości biblijne - a język polski szczególnie nadaje się 
do przekładów biblijnych, do wyrażania uczuć biblijnych, bo w tym duchu został 
wykształcony - należy w polskiej literaturze w dalszym ciągu przekazywać”436.

ogólnego wykształcenia. Nie można być człowiekiem inteligentnym, nie mówiąc już intelektu
alistą, nie znając Pisma świętego. [...] Na przestrzeni wieków nasza elita nie rozstawała się z Bi
blią. Teraz społeczeństwo jej nie zna. Gdzieś u początków polskiej literatury Jan Kochanowski 
przetłumaczył Psalmy Dawida. Gdyby przetłumaczył Iliadę, a przecież fragmenty przetłumaczył, 
a nie Psałterz rozwój literatury polskiej poszedłby w zupełnie innym kierunku. Psałterz zdecy
dował o duchu polskiej literatury. Od Psałterza Kochanowskiego poszły te fluidy biblijne na całą 
literaturę polską". A. Bernat, Na skrzyżowaniu dwóch kultur. Rozmowa z Romanem Brandstaet
terem, .,Nowe Książki" 1981, nr 21, s. 10. Zob. K. Lewicka, Znajomość Biblii wśród młodzie
ży gimnazjalnej, ..Łódzkie Studia Teologiczne" 2001, nr 10, s. 79-86. Przy kłady wy korzy stania 
Biblii w edukacji zob. P. Doroszewski, Biblia w edukacji aksjologicznej. Wprowadzanie war
tości prawdy, dobra i piękna, [w:] Język, szkoła, religia. t. 3, red. A. Lewińska. M. Chmiel, 
Pelplin 2008, s. 83-98; K. Olgyay-Stawikowska, Biblijne „women’s studies". Od/baśnia/nie 
kilku kobiecych postaci Nowego Testamentu. Propozycja metody pracy z tekstem, „Katedra" 2001, 
nr 1, s. 213-214. Nieznajomość fundamentalnych tekstów stanowi wyzwanie także w sferze re
ligijnej - por. C.M. Martini, Młodzież a Pismo Święte, tłum. F. Mickiewicz, „Communio“ 
R. 16. 1996, nr 3 (93), s. 35-39; Benedykt XVI, Nie dzielić Pisma Świętego na kawałki. Bene
dykt XVI odpowiada na pytania duchowieństwa rzymskiego, tłum. A. Kury ś, „Pastores" 2007, 
nr 4, s. 79-82.

434 W pracy używane są skrócone nazwy przekładów, powstałe i przyjęte w polskiej tradycji. 
Więcej zob. S. Kozi ara, Nazwy polskich „Biblii", [w:] Od Biblii Wujka do współczesnego języka 
religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, red. Z. Adamek, S. Koziara, 
Tarnów 1999, s. 50-63.

435 O zaskoczeniu, które budzą wśród laików, a nawet księży i studentów teologii odmiennie 
brzmiące fragmenty w innych niż Biblia Tysiąclecia przekładach, pisał Michał Wojciechowski 
w swojej recenzji pierwszego etapu, tzw. Biblii paulińskiej. M. Wojciechowski, Pismo Święte 
Nowego Testamentu i Psalmy - recenzja'. [Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy 
przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2005, s. 864], „Collectanea The- 
ologica" R. 75, 2005, nr 4, s. 231. Por. W. Felski, Czy tylko Biblia Ty siąclecia? Inne propozycje 
translatologiczne, „Studia Pelplińskie" 2008, nr 39, s. 307-319, autor wprawdzie analizuje chrze
ścijańskie przekłady i fragmenty Ewangelii według św. Mateusza, ale dochodzi do wniosków, ty
pów tłumaczeń biblijnych, które mają zastosowanie do inny ch fragmentów. Kry terium przekładu 
implikuje jego rodzaj: 1) relacja do oryginału - filologiczny, ekwiwalentny, literacki, parafraza; 
2) relacja do przyjętego w danym języku stylu biblijnego - tradycyjny, dynamiczny, gwarowy, 
środowiskowy; 3) relacja do wykładni teologicznej - wyznaniowy, autonomiczny, 4) przeznacze
nie - naukowy, pastoralny.

436 A. Bernat, op. cit., s. 10. Tezę Brandstaettera ciągle weryfikują i argumentują badania 
naukowe z zakresu specjalistycznych dyscyplin. Por. D. Kotecki, op. cit.; M. Hanusiewicz- 
-Lavallee, op. cit.; A. Sulikowski, op. cit.; D. Bieńkowska, Polszczyzna przekładów bi
blijnych...; eadem, Polski styl biblijny, Łódź 2002. Szczególnie interesujące są prace Mosze 
Altbauera zebrane w wydawnictwie: M. Altbauer, Wzajemne wpływy polsko-żydowskie...; 
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W duchu swoistego „intelektualnego etnocentryzmu”. Autor tetralogii Jezus z Na- 
zarethu mówił:

Znamienną rzeczą jest, że pierwszym dokumentem literatury czeskiej jest pi
smo zakonnicy do biskupa zawiadamiające go, że ona występuje z zakonu. U nas 
pierwszym utworem zapisanym literatury jest Bogurodzica. Z Psałterza wyszedł 
Kochanowski, wyszedł Skarga, wyszły' Księgi Pielgrzymstwa. Dziady, Anhelliiyi’.

Uczeni są zgodni co do tego, że to właśnie „w trakcie przekładania Biblii rodził 
się polski język literacki, różny od używanej na co dzień, a zaświadczonej w zabyt
kach o charakterze użytkowym potocznej polszczyzny średniowiecznej”“138. W dobie 
odrodzenia, podobnie jak w innych częściach Europy, fundamentalną i równocze
śnie sporną (kościelne zakazy w Hiszpanii, Francji, Anglii były przedmiotem try
denckich soborowych debat437 438 439) kwestią pozostawały przekłady Biblii na języki naro
dowe, dokonywane nie tylko przez zwolenników reformacji, oraz upowszechnianie 
myśli reformacyjnej w formie postylli440.

I. Kwilecka, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań 2003; T. Szczerbowski, 
Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego, „Stylistyka” 2002, nr 11, s. 445-458.

437 A. Bernat, op. cit., s. 10. Por. E. Zawiszewski, Dzieje Biblii Wujkowej, „Studia 
Gnesnensia” 1975, nr 1, s. 371. O romantycznych nie tyko inspiracjach biblijnych poetów zob. 
G. Kubski, Biblia romantycznie odczytywana, Poznań 2005.

438 B. Walczak, Frazeologia biblijna w języku polskim || Biblische Phraséologie im Po- 
Inischen, [w:] Biblia, to jest Księgi Starego y Nowego Testamentu przez D. Jakuba Wujka z Wą
growca Teologa Societatis lesu, w Krakowie, Roku Pańskiego 1599, [reedycja] Biblia Slavica. 
Serie 2: Polnische Bibeln, Bd. 5, Teil 2: Komentarz || Kommentar, red. I. Kwilecka, H. Rothe, 
Paderborn [et al.] 2010, s. 7-16, s. 79. Zob. B. Walczak, Chrześcijaństwo i Kościół w dziejach 
języka polskiego, „Życie i Myśl” 1984, nr 4, s. 58-74; idem, Biblia a język. O warstwie biblijnej 
w polskiej frazeologii, „Życie i Myśl” 1985, nr 11/12, s. 28-39; idem, Le rôle de la Bible dans 
le développement des langues et de la linguistique, [w:] Język, literatura i kultura Słowian daw
niej i dziś - III. Linguaria, red. V. Mitrinovié, Poznań 2001, s. 147-157; S. Rospond, Kościół 
w dziejach języka polskiego, Wrocław [et al.] 1985; T. Lewaszkiewicz, Rola przekładów Biblii 
w formowaniu języków literackich europejskiego kręgu kulturowego, [w:] Biblia a kultura Euro
py. 2000 lat chrześcijaństwa, t. 1, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź 1992, s. 232-248; Tysiąc 
lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk 1999; D. Połowniak-Wawrzo- 
nek, Frazeologizmy i przysłowia wywodzące się z Biblii we współczesnej polszczyźnie, „Studia 
Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” 2009. nr 22, 
s. 79-91.

439 Por. K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, tłum. J. Za
krzewski, Kraków 2001, s. 179.

440 Por. S. Dubisz, Polski dyskurs odrodzeniowy - kultura, polityka, religia, język, „Przegląd 
Humanistyczny” R. 48, 2004, nr 4, s. 33; S. Borawski, Nowe wydanie Biblii Budnego czyli 
nieświeskiej, „Rozprawy Komisji Językowej. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe” 1995, nr 21, 
s. 156-157; J. Pelc, Miejsce Biblii w tradycji według twórców literatury polskiego renesansu, 
[w:] Biblia a literatura, red. S. Sawicki, J. Gotfryd, Lublin 1986, s. 131-152. Zob. też: R. Piet
kiewicz, Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638. Sytuacja wyznaniowa w Polsce 
a rozwój edytorstwa biblijnego, Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES, [on-line:] http://digital. 
fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=728&from=pubstats - 10 VII 2013.

http://digital
fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=728&from=pubstats
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Historiozoficzną analogię (w kulturze polskiej zresztą często wykorzystywa
ną w roli figury retorycznej; por. Piotr Skarga441) wykorzystał nawet jako tytuł 
streszczenia poglądów Kazimierza Brodzińskiego (1791-1835) na temat zależności 
i inspiracji poezji polskiej historyk literatury Wilhelm Fallek (1887-1941): Podo
bieństwo losów Żydów i Polaków przyczyną wpływu poezji hebrajskiej na poezję 
polską^2. Warto pamiętać i brać pod uwagę stały żydowski czynnik kształtujący 
pejzaż wielokulturowych I i U Rzeczypospolitej (mimo pojawiających się po 1945 
roku politycznie i ideologicznie motywowanych mitów o monolitycznej całości 
kultury polskiej).

441 W pracy z okazji trzechsetlecia śmierci jezuity udowodniono, że w swoich dziełach za
warł on w istocie całą Księgę Estery (z greckimi dodatkami, rozdziały 13-15). S. Okoniewski, 
op. cit., s. 211-220.

442 W. Fallek, Szkice i studia o wpływie Biblii na literaturę polską. Warszawa 1931, s. 84.
Por. także: K. Bukowski, Biblia a literatura polska. Antologia. Poznań 1988, s. 37-52; R. Piet
kiewicz, Historia Polski historią Biblii pisana, „Ruch Biblijny i Liturgiczny’' R. 64, 2011, nr 2, 
s. 153-174.

444 Wielowymiarowa krytyczna ocena przedsięwzięć nazywanych we współczesnej kultu
rze ..przekładami’" zob. A. Czesak [et al.]. Uwagi o współczesnych przekładach Biblii na język 
polski, „Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 59, 2006, nr 2, s. 144-148; także [w:] Polszczyzna biblij
na - między tradycją a współczesnością, t. 2, red. S. Koziara. W. Przyczyna, Tarnów 2009, 
s. 319-324.

444 J.Chmiel, Biblia aleksandryjska po polsku?, s. 114.
445 M. Wojciechowski, Pismo Święte..., s. 231.

Polska translatoryka biblijna443 ma bogatą historię immanentnie związaną 
z dziejami literatury, kultury oraz polskich relacji międzyreligijnych. Rzecz jasna, 
przekład czy trawestacja konkretnej księgi wpisywały się w odpowiednie procesy 
dotyczące większej części Biblii, np. całego Starego Testamentu. Metoda opraco
wywania i wydawania pojedynczych ksiąg w seriach lub niezależnie sięga niezbyt 
odległej historii. Owszem, w przeszłości tłumaczono i wydawano najbardziej popu
larne teksty biblijne, ale były to zbiory jednorodne gatunkowo, najczęściej używane 
w formie modlitewników, jak Psalmy (psałterz) i Ewangelie (ewangeliarze). Bibliści 
zauważają nawet translatorską prawidłowość, że „przekłady biblijne zaczynają się 
zwykle od Psałterza”444, a „każdy nowy, wartościowy przekład z natury rzeczy po
szerza znajomość Pisma Świętego”445.

Zarys problemu zostanie ograniczony do tekstu będącego przedmiotem zain
teresowania niniejszej pracy, czyli Księgi Estery. W oparciu o wybrane przekłady 
zostaną następnie pokazane w analitycznym zestawieniu różnice, jakie na prze
strzeni wieków wynikały z podejścia do tłumaczonego tekstu. Także w tym przy
padku można prześledzić zmiany, trwające również nadal, w rozwoju słownictwa 
w tekście właściwym. W kolejnych wydaniach modyfikacjom poddawano podzia
ły wersetów i rozdziałów oraz - przede wszystkim - tytuły kolejnych perykop. 
Arbitralnie wprowadzane streszczenia i nagłówki wewnątrz ksiąg wpływają zaś 
na percepcję tekstu. Materiału do badań i analiz dostarcza także sposób wydania, 
zdobienia i ewentualne przedstawienia ikonograficzne (niekiedy mające cechy 
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konfrontacji ideologicznej446), w tym przypadku dotyczące Księgi Estery w języ
ku polskim447.

446 Por. W. Zdon, „Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie" 
(J 4,23). Treści ideowe frontispisu Biblii Lyońskiej z 1688 r., [w:] Ars omnia vincit. Studia z dzie- 
iów sztuki i kultury artystycznej, red. A. Bender, M. Kierczuk-Macieszko, Lublin 2012, 
s. 365-374; B. Dąb-Kalinowska, Antyikonoklastyczne miniatury Psałterza Chludowa, [w:] 
Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, red. W. Baraniewski 
[et al.], Warszawa 2005, s. 195-199.

447 Podobne obserwacje i studium są zasadne i podejmowane w obrębie innych języków uży
wanych lokalnie przez diaspory żydowskie. Szczególnym przypadkiem współczesnego lingua 
franca pozostaje język angielski, stąd zob. M.W. Cohen Ioannides. Translator as Storyteller. 
A Study of the Book of Esther, ..Journal of Translation” Vol. 9, 2013, No. 1, s. 23-29.

448 W perspektywie chrześcijańskiej niepełny - bez pism Nowego Testamentu.
444 O czeskich wpływach na polską translatorykę zob. S. Urbańczyk, Biblia królowej Zo

fii a staroczeskie przekłady Pisma .w.. Kraków 1946; E. Belcarzowa, Polskie i czeskie źródła 
przekładu Biblii Leopolity, Kraków 2006.

450 A. Witkowska, op. cit., kol. 410-411.
451 Biblia królowej Zofii żony Jagiełły. Z kodeksu szaroszpatackiego. nakładem ks. J.H. Lu

bomirskiego, wyd. A. Małecki, [tłum. Andrzej z Jaszowic], Lwów 1871; Biblia szaroszpatacka. 
Podobizna kodeksu biblioteki reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku, wyd. L. Bernacki, 
Kraków 1930; Biblia Królowej Zofii (szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekładem Biblii, 
wyd. S. Urbańczyk, V. Kyas, Wrocław 1965-1971.

452 Biblia Królowej Zofii (Małecki), s. XX1-XX11.
453 L. Hajdukiewicz, Leopolita Jan młodszy (ok. 1523-1572), [w:] PSB, t. 17: Legendorf 

Fabian-Lubomirski Aleksander, Wrocław [et al.] 1972, s. 74-76; E. Belcarzowa, Czy Leonard 
\iezabitowski byl autorem przekładu Biblii Leopolity?. „Polonica" 2003, nr 22/23, s. 401-407.

Za pierwszy znany polski przekład448 badanej księgi należy uznać ten dokonany 
z Wulgaty- '\ przy wykorzystaniu wcześniejszego czeskiego tłumaczenia449- przez gru
pę tłumaczy z Andrzejem z Jaszowic na czele (XV w.) w latach 1453-1461 na zlecenie 
czwartej żony Władysława II Jagiełły (ok. 1365-1434), Zofii Holszańskiej (ok. 1405- 
-1461). Z racji miejsca odnalezienia - w bibliotece kalwińskiego kolegium w Saro- 
spataku na Węgrzech - dzieło nazywane jest także Biblią szaroszpatacką. Zachowało 
się z niego do czasów II wojny światowej sto osiemdziesiąt pięć kart zawierających 
teksty Pierwszego Testamentu, pozostałe odnajdywano jedynie we fragmentach450.

Obecność Księgi Estery (w pierwszym tomie liczącym czterysta siedemdziesiąt 
kart) w kodeksie Biblii szaroszpatackiej w latach 1562-1604 została poświadczona 
przez Jana Łasickiego (1534-1602). We wstępie do wydania źródłowego średnio
wiecznego manuskryptu, dzięki któremu zachował się ów skarb literatury polskiej451, 
Antoni Małecki stwierdził, że „z Estery, Joba i Psałterza nie pozostało ani karty”452. 
Natomiast dzięki precyzyjnym obliczeniom ilościowym zeszytów i kart manuskryptu 
Małecki udowodnił, że istotnie księgi te znajdowały się w oprawionym w 1562 roku 
kodeksie Krotoskiego (od nazwiska Jana Krotoskiego, właściciela egzemplarza, który 
posłużył za podstawę do wydania w 1870 roku), ale zostały „wydarte lub wyrżnięte”.

Pochodząca z 1561 roku Biblia Leopolity jest pierwszym drukowanym przekła
dem całej Biblii w języku polskim. Jej autorem był Jan Nicz z Lwowa (1523-1572), 
znany pod pseudonimem Leopolita, który wskazuje na miejsce pochodzenia453. 
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Dzieło lwowskiego duchownego - które określa się również mianem Biblii szarf- 
fenbergerowskiej', od nazwiska wydawców, Marka i jego syna Stanisława, lub kra
kowskiej od miejsca publikacji - dedykowano królowi Zygmuntowi Augustowi454. 
Zbytnia dowolność tłumacza nie odpowiadała widać ówczesnym odbiorcom, sko
ro podejmowano kolejne wysiłki translatorskie. Tłumaczenie Księgi Estery oparto 
na Wulgacie. Liczy ona szesnaście rozdziałów, z których ostatnie zajmują dodatki 
deuterokanoniczne. Tekst wzbogaca tylko jeden (z dwustu osiemdziesięciu czterech 
w całym dziele) drzeworyt, zamieszczony w ósmym rozdziale. Na ostatniej karcie 
wolne miejsce zajmuje już drzeworyt przedstawiający postaci następnej księgi - 
Hiob siedzi na gnoju, towarzyszą mu jego żona i przyjaciele, w tle zaś rozgrywają 
się dramatyczne sceny, będące powodem nieszczęścia głównego bohatera. Dzieło 
Lwowianina zostało udostępnione w wersji elektronicznej w Polskiej Bibliotece 
Internetowej455. Bożena Matuszczyk w analizie szesnastowiecznych norm języko
wych przedmiotem egzemplifikacji prefiksu naj- uczyniła dwie wzmianki w tekście 
Księgi Estery. W kompletnym zestawieniu tych słów autorka podała sformułowa
nia z owego tekstu: „nayniecnotliwjzego” (Est 16,14), „naywięcżjjego” (Est 16,15). 
Przekład Biblii Leopolity i zauważalna w nim wzmożona częstotliwość występowa
nia przedrostka naj- (około stu razy) pozwoliła sformułować wniosek o silnej ten
dencji do jego używania przynajmniej w dialekcie małopolskim456.

454 A. Lenartowicz, Piotr Poznańczyk a Biblia Leopolity. czyli o XVI-wiecznych edycjach 
Księgi Syracha, „Studia Językoznawcze" 2010, nr 9, s. 125-137; E. Belcarzowa, Warsztat tłu
macza pierwszej polskiej drukowanej Biblii, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 2: Przekład, 
jego tworzenie się i wpływ, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Kra
ków 1996, s. 15-24; eadem, Polskie i czeskie źródła...

4;'5 Biblia to jest księgi Starego i Nowego Zakonu na polski język z pilnością według łacińskiej 
Biblii od Kościoła Chrześcijańskiego powszechnego przyjęty, nowo wyłożona, Polska Biblioteka 
Internetowa, [on-line:] http://www.pbi.edu.pl/show.php?pub=40996 - 28 VII 2013.

456 B. Matuszczyk, op. cit., s. 48-49.
457 1. Kw ilecka, Biblia brzeska, jej dzieje i znaczenie. „Nauka" 2006, nr 3, s. 112.
458 Biblia brzeska. Dedykacja Księcia Mikołaja Radziwiłła do króla Zygmunta Augusta, 

..Gdański Rocznik Ewangelicki" 2009, nr3, s. 115-123.

Prace nad przekładem na język nowożytny (w latach 1557-1563) w środowi
sku polskich kalwinistów w Pińczowie (stąd nazwa Biblia pińczowska) pomyśla
ne były jako element większego przedsięwzięcia - zwołania soboru narodowego 
pod przewodnictwem króla Zygmunta Augusta457. Zespół pod patronatem Mikołaja 
Oleśnickiego tworzyli: Jan Łaski, Grzegorz Orszak, Andrzej Trzecieski (młodszy), 
Jakub Lubelczyk, Jerzy Szoman, Szymon Zacjusz, Holender Jan Utenhove, a także 
dwaj Francuzi: Piotr Statoriusz (uczeń Teodora Bezy i Jana Kalwina) oraz Jan The- 
naud (również uczeń reformatora z Genewy), którzy czerpali z komentarzy francu
skich wydań Biblii J. Lefevre’a d’Étaples (1530) i Biblii Roberta Estienne’a (1553; 
1557). Efekt przedsięwzięcia, w dużej części finansowanego przez księcia Mikołaja 
Radziwiłła, zwanego Czarnym, co tłumaczy alternatywną nazwę Biblia Radziwił
łowską, był również dedykowany królowi Zygmuntowi Augustowi458. W 1563 roku 
w Brześciu Litewskim (stąd nazwa skrócona: Biblia brzeska) ukazało się drukiem 

http://www.pbi.edu.pl/show.php?pub=40996
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dzieło noszące tytuł: Biblia święta, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, właśnie 
z żydowskiego, greckiego i łacińskiego nowo na język polski z pilnością i wiernie 
wyłożone. Na podstawie wspomnianej Biblii Roberta Estienne'a znalazły się w niej 
księgi deuterokanoniczne, wydzielone jako Apokryfa. To w tym polskim wydaniu 
zastosowano pierwszy raz numerację wersetów459. Spory i emocje międzywyznanio
wej rywalizacji dochodziły do głosu również w podejściu do Biblii jako tekstu i do
bra kulturowego. Dowodem tego jest funkcjonująca od XVIII wieku legenda o synu 
Radziwiłła Czarnego, Mikołaju Sierotce, który - zmieniwszy konfesję i stawszy 
się katolikiem - miał wykupić znaczną część egzemplarzy, a następnie publicznie 
ją spalić. Tymczasem do 1632 roku przekład cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród protestantów, stąd też był wielokrotnie przedrukowywany, choć nie w całości 
(Nieśwież, Toruń, Wilno, Norymberga).

459 I. Kwilecka, Biblia brzeska, jej dzieje..., s. 117; eadem, Prezentacja reprintu Biblii 
brzeskiej. Przemówienie w Pałacu Prezydenckim w dniu 4 marca 2002 r., „Biblia i Ekumenizm" 
2004, nr 1, s. 143-146; eadem, Biblia brzeska w czterysta czterdziestolecie jej wydania, „Biblia 
i Ekumenizm" 2004, nr 1. s. 149-152; A. Łuczak, Biblia brzeska w świetle najnowszych badań, 
..Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej"2004, nr 39, s. 53-75; 1. Kwilecka, Die Brester Bibel. 
Kulturgeschichtliche und sprachliche Fragen der Übersetzung, [w:J Biblia Święta to jest Księgi 
Starego i Nowego Zakonu, Bd. 2: Księgi Nowego Testamentu. Kommentare, Hrsg. H. Rothe. 
F. Scholz, Paderborn 2001, Biblia Slavica, Serie 2: Polonische Biblien, s. 1485-1660; P. Króli- 
kowski, Przywrócić Polakom Biblię brzeską, rozm. przepr. M. Wi chary, „Myśl Protestancka" 
2003, nr 3/4, s. 39-43; J. Migdał, T. Lisowski, Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów 
Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska, „Studia Językoznawcze" 2002, 
nr l,s. 209-219.

460 Por. I. Kwilecka, Biblia brzeska, jej dzieje..., s. 116.
461 Biblia Święta, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu. Brest 1563, Bd. 1: Księgi Starego 

Zakonu-, Bd. 2: Księgi Nowego Testamentu. Kommentare, Hrsg. H. Rothe, F. Scholz, Paderborn 
2001, Biblia Slavica, Serie 2: Polonische Biblien.

462 Biblia brzeska. 1563, przedm. M. Radziwiłł. Clifton-Kraków 2003, s. 3.
463 Problem kolejności księgi w przedrukach zob. R. Pietkiew icz, Pismo Święte..., s. 231.

Badaczka i autorka komentarza do reedycji Biblii brzeskiej wskazała na trzy ce
chy decydujące o oryginalności tego przekładu. Zaliczyła do nich: oparcie się na 
nowych, oryginalnych wersjach tekstu (język hebrajski, aramejski, grecki), zastoso
wanie nowej metody translatorskiej, której celem nadrzędnym było oddanie sensu 
tekstu, a nie jego literalne przełożenie, tj. verbum de verbo) oraz uwspółcześnie
nie języka biblijnego, dzięki czemu tekst był komunikatywny dla szerokiego grona 
odbiorców460. Także z tych względów w 2001 roku ukazała się w ramach przedsię
wzięcia „Biblia Slavica” reedycja dzieła461, którą wydano dwa lata później - w czte
rysta czterdziestą rocznicę pierwodruku - po uwspółcześnieniu transkrypcji „perłę 
polskiej Reformacji”462 staraniem Kalwin Institute w Clifton przy współpracy Col
legium Columbinum.

Księga Estery została umieszczona po Księdze Nehemiasza, a przed Księgą Hioba 
(karty: 269-273)463. We wprowadzeniu do niej (Argument) redaktorzy wyjaśniają jej 
tytuł, odwołując się do analogii z Księgą Rut: „od osoby, o której się w nich sprawa 
toczy” i kontrastują dwie kobiety - bohaterki opowieści: „Wasty pyszna, zuchwała 
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i uporna, a Ester cnotliwa, posłuszna, pokorna i wstydliwa”46“1. Zostały one pokazane 
jako przykłady służące bądź to ku przestrodze - jak Aman, „który na sobie niesie osobę 
człowieka pysznego, niesprawiedliwego i srogiego okrutnika, który z niskiego stanu 
będąc wywyższony na zacny stan dostojeństwa, przeto upadł a haniebną śmiercią ży
wota dokończył” - bądź to jako przykład do naśladowania - jak Mardocheusz, „który 
iż był zacnemi cnotami ozdobiony, na wszem się mu szczęśliwie wiodło, a swem cno- 
tliwem zachowaniem zachował i sam siebie i lud swój i k temu był wielce pożyteczen 
pilnościami swemi królowi postronnemu”464 465 466 467. W kontekście zaprezentowania narracji 
jako opowieści o dworskich intrygach, zdradach, niebezpieczeństwach i okrucień
stwach, cnotliwy Żyd określony został jako „szlachetny książę”. Redaktorzy w zasad
niczym tekście przełożyli wersję hebrajską, która niesie przesłanie o zmienności szczę
ścia i ostatecznej przegranej doradców zachęcających panujących do okrucieństwa.

464 Biblia brzeska. 1563, s. 477.
465 Ibidem.
466 Ibidem, s. 1.
467 Ibidem, s. 139-143.
468 S. Kot, Budny Szymon, [w:] PSB, t. 3: Brożek Jan-Chwalczewski Franciszek. Kraków 

1937, s. 96-99; S. Kot, Szymon Budny, Kraków 1937; E. Mieczkowska, Zdziejów protestan
tyzmu w Polsce. Działalność i poglądy religijne Szymona Budnego (ok. 1530-1593). ..Przegląd 
Bydgoski" R. 1,2000, nr 1/2. s. 59-68.

469 M. Chachaj, Zagadka miejsca druku Biblii nieświeskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiel
lońskiej” 2000-2001, nr 1/2, s. 69-76; J. Kamieniecki, Z dziejów szesnastowiecznej filologii 
biblijnej - przekłady biblijne Szymona Budnego, „Rozprawy Komisji Językowej. Wrocławskie 
Towarzystwo Naukowe” R. 25, 1999, nr 25, s. 59-65; idem, Zapiski językowe Szymona Budnego 
(Stary Testament), „Rozprawy Komisji Językowej. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe" R. 21, 
1995, nr21,s. 145-153.

W oddzielnej części dzieła, noszącej tytuł Księgi, które pospolicie zową apo- 
kryfa. albo księgi kościelneibb, umieszczone zostały tzw. greckie dodatki, tutaj pod 
tytułem Ostatek historjej Hester, który tylko jest w greckim pisaniu*'11. Wyjaśnienie 
różnicy między kanonicznymi („poszły z Ducha Świętego”) i apokryficznymi („od 
ludzi”) nie pozostawia wątpliwości, bowiem pewniejsze i zacniejsze są te pierwsze, 
a pozostałe można uznać „za pisma pospolite i nieważne w Kościele”. W notce re
dakcyjnej mowa jest o niemożliwości pogodzenia ich z pierwszym, trzecim i szó
stym rozdziałem tekstu hebrajskiego, stąd występują jako kolejne „kapituły” (11-16).

W 1570 roku jako jeden z dwóch tomów przekładów Szymona Budnego (1530- 
-1593)468, choć bez jego aprobaty, zostały opublikowane Księgi, które po grec
ku zowią Apokryfa, to jest kryjome księgi oraz Nowy Testament z gr. na polski ję
zyk z pilnością przełożony. Całe dzieło ariańskiego pastora zostało wydrukowane 
w 1572 roku w Nieświeżu i prawdopodobnie Zasławiu przez Macieja Kawęczyń
skiego herbu Ostoja469. Przekład z oryginału hebrajskiego pod względem filolo
gicznym nie dorównywał Biblii brzeskiej, gdyż zawierał liczne neologizmy i hebra- 
izmy, stąd też w historii polskiej translatoryki biblijnej stanowi przykład orientacji 
filologicznej. Jako taki zabytek kultury został włączony do przedsięwzięcia „Bi
blia Slavica”, w ramach którego w 1995 roku ukazała się reedycja Biblii nieświes- 
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kieff Skrócona wersja tekstu Księgi Esther została umieszczona po Księdze Ne- 
hemiasza, a przed Księgą Hioba {Księgi Hiowowef11. W językoznawczej analizie 
kształtowania się norm językowych Bożena Matuszczyk wykazała niejednolitość 
grupy *zr' występującej w Biblii Budnego. Grupa -jrz- występuje tylko do Księ
gi Estery włącznie, np. „poyrzenie” (Est 2,2). W kolejnych zaś pojawia się grupa 
-jzrz-, sporadycznie -jzr-, a w tekstach apokryficznych i Nowym Testamencie znów 
-jrz-m. Innym przykładem przywołanym w analizach Matuszczyk, a zaczerpniętym 
z Księgi Estery, było sformułowanie „na weyrzeniu” (Est 2,7)470 471 472 473.

470 Por. S. Borawski, op. cit., s. 155-158.
471 Biblia nieświeska, s. 272-277, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, [on-line:] www.wbc. 

poznan.pl/dlibra/doccontent?id=120458&dirids=l - 10 VII 2013.
472 B. Matuszczy k, op. cit., s. 40.
473 Ibidem, s. 42.
474 L. Grzebień, Jakub Wujek SJ (zarys biografii), „Bobolanum” 1998, nr 9, s. 7-26; Biblie 

polskie, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1: A-M, red. J. Krzyżanowski, 
Cz. Hernas, Warszawa 1984, s. 72-73.

475 H. Langkammer, Polski przekład Biblii Wujka na tle zmagań i potrzeb religijno- 
-teologicznych ówczesnego Kościoła w Polsce, „Bobolanum” R. 9, 1998, nr 9, s. 56.

476 Por. S. Koziara, Biblia Wujka w języku i kulturze polskiej, „Konspekt” 2003, nr 14/15, 
s. 129-133.

477 R. Brandstaetter, Krąg biblijny, Warszawa 1986, s. 18; por. J. Słowacki, List do mat
ki 28.09.1834. [w:] idem, Listy Juliusza Słowackiego, t. 1, Lwów 1899, s. 263; A. Klawek, 
Ks. Jakub Wujek w opinii wieków. „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 3, 1950, nr 1/2, s. 16-23; por. 
też: R. Waksmund, Edukacja biblijna w świetle wspomnieniowej prozy o dzieciństwie (na przy
kładzie utworów Zygmunta Nowakowskiego i Józefa Hena), [w:] Dzieciństwo i sacrum. Studia 
i szkice literackie, t. 2, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2000, s. 63-70.

Arcydziełem polskiej translatoryki biblijnej, stanowiącym w polskiej literaturze 
wzór stylu biblijnego, pozostaje od wieków przekład Jakuba Wujka z Wągrowca 
(1541-1597)474. Jezuita opierał się głównie na łacińskiej Wulgacie, jednak sięgał też 
do LXX i tekstu hebrajskiego (nazywanego wówczas Językiem żydowskim”), do
konując tłumaczenia w czasach, gdy Biblia „stała się narzędziem walki religijnej, 
a jej konsekwencją była walka polityczna”475.

Z inicjatywy prymasa Stanisława Kamkowskiego (1520-1603) w 1599 nakładem 
Drukami Janowej ukazała się Biblia to jest księgi Starego i Nowego Przymierza we
dług łacińskiego przekładu starego, w Kościele powszechnym przyjętego, na polski 
język znowu z pilnością przełożone, z dokładaniem tekstu żydowskiego i greckiego, 
i z wykładem katolickim, trudniejszych miejsc, do obrony wiary świętej powszechnej 
przeciw kacerstwom tych czasów należących przez D. Jakuba Wujka z Wągrowca, 
Theologa Societatis lesu. Dwa lata po śmierci autora przekład nosił znamię - jak 
głębokie, do dziś jest zagadnieniem spornym476 - kościelnych redaktorów-cenzorów. 
Blisko trzyipółwiekowa obecność przekładu wywarła ogromny wpływ na wszelkie 
komponenty kultury. Dla wielu poetów, pisarzy, ludzi kultury, inteligencji i zwy
kłych czytelników przez wieki Wujkowy przekład stanowił - podobnie jak dla tar
nowskiego Żyda zakochanego w Biblii - „osobliwy elementarz”, później podświa
domie ucieleśniający „piękno mowy polskiej ze stworzeniem świata”477.

http://www.wbc
poznan.pl/dlibra/doccontent?id=120458&dirids=l
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Już w XIX wieku zwracano uwagę na konieczność modernizacji języka najbar
dziej popularnego polskiego przekładu katolickiego478. Proces ten stał się możliwy 
także dzięki udowodnieniu legendamości zarówno przekazu o papieskiej aproba
cie tłumaczenia Wujka, jak i o zatwierdzeniu go przez synod piotrkowski (1607)479. 
W efekcie naruszenia wieloletniej nietykalności Wujkowego tekstu nad moderniza
cją pisowni, składni i słownictwa pracowało wielu biblistów, zwłaszcza w dwóch 
pierwszych dekadach XX wieku. Kolejne okrągłe „Wujkowe” rocznice przynoszą 
nowe metaforyczne określenia dzieła i stwierdzenia utwierdzające kulturotwórcze 
znaczenie tego przekładu dla Polaków. Podsumowując jubileusz 1949 roku, biblista 
Aleksy Klawek stwierdził, że dzięki Wujkowi „doczekał się naród polski «Biblii 
klasycznej», jaką np. posiada Kościół w Wulgacie łacińskiej św. Hieronima”480. Mo
numentalne zatem dzieło, co oczywiste, zawiera analizowaną narrację. Tytuł z wy
korzystaną liczbą mnogą Księgi [!] Ester uwzględnia jej niejednorodność językową. 
Wiele elementów tej kulturotwórczej polskiej wersji może zaskoczyć uważnego 
współczesnego czytelnika i badacza. Dla zobrazowania językowych osobliwości 
i innowacji, które mogły wpłynąć na sposób recepcji, wybrano więc kilka charak
terystycznych. Można traktować je jednocześnie jako punkt odniesienia do zmian 
zachodzących wewnątrz literackiego, w szczególności biblijnego, języka polskiego. 
To dzieło kultury udostępnione czytelnikowi w XXI wieku nadal ma siłę oddzia
ływania, ciągle może wpływać na recepcję konkretnych fragmentów biblijnych481 
i wywoływać inne niż w czasach jego powstania asocjacje.

478 J. Pop latek, Obecny stan badań nad życiem Jakuba Wujka TJ. i program dalszej pracy, 
„Polonia Sacra" R. 3, 1950, nr 1/2, s. 20-65; D. Kuźmina, Stan badań nad Jakubem Wujkiem, 
„Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 3, s. 27-35; S. Sawicki, Biblia Wujka w kulturze polskiej, 
„Studia Gnesnensia” 1975, nr 1, s. 315-320; S. Gądecki, Słowo wstępne. Znaczenie Pisma 
Świętego // Einführung. Die Bedeutung der Heiligen Schrift, [w:] Biblia to jest Księgi Stare
go у Nowego Testamentu, s. 7-16, 97-108; D. Bieńkowska, Ksiądz Jakub Wujek jako tłumacz 
Pisma Świętego. Charakterystyka stylistycznojęzykowa przekładów // Der Priester Jakub Wujek 
als Übersetzer der Heiligen Schrift. Zu Sprache und Stil seiner Übersetzungen, [w:J Biblia to 
jest Księgi Starego у Nowego Testamentu..., s. 17-56 [obszerna bibliografia, ibidem, s. 109-153]; 
J. Sobczy kowa, Komentarz biblijny ks. Jakuba Wujka. Philologia ancilla theologiae //Der Bi
belkommentar des Priesters Jakub Wujek. Philologia ancilla theologiae, [w:] Biblia to jest Księgi 
Starego у Nowego Testamentu..., s. 57-78, 155-181; B. Walczak, Frazeologia biblijna w języku 
polskim //Biblische Phraseologie im Polnischen, [w:] Biblia to jest Księgi Starego у Nowego Te
stamentu..., s. 79-93, 183-204; D. Bieńk owska, Jak Jakub Wujek Pismo święte na język polski 
przekładał (O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej), „Bobolanum” 1998, nr 9, 
s. 27-52; J. Sobczy kowa, Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka, Katowice 
2001; W. Smereka, Zarys bibliograficzny ważniejszych wydań Biblii ks. Jakuba Wujka, „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny" 1950, nr 1/2, s. 64-91.

479 Por. M. Kossowska, Biblia w języku polskim, t. 1-2, Poznań 1968-1969.
480 A. Klawek, Jubileusz Biblii ks. Wujka, „Ruch Biblijny i Liturgiczny" R. 3,1950, nr 1/2, s. 9.
481 Akademickim przykładem przywoływanym przez historyków literatury, języka, ję

zykoznawców, biblistów, hebraistów, a i nierzadko kulturoznawców było Wujkowe rozwią
zanie podobnie brzmiących в'к - пвк; vir - virgo w przekładzie Wujka „mąż - mężyna" (por. 
Rdz 1,23).
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Ze wzgldu na to, że współistniały dwie wersje dzieła, zasadnicza księga poprze
dzona została uwagą: „Tekst księgi hebrajskiej”, co uprawnia do czytania Wujkowego 
przekładu pod kątem i z uwzględnieniem wskazanej wersji482. Wspomnienia Asweru- 
sa z początku drugiego rozdziału w przekładzie Wujka brzmią: „wspomniał na Wasti 
i co była uczyniła abo co ucierpiała” (Est 2,1). Jak zostało już wspomniane, losy zbun
towanej królowej stanowiły od starożytności przedmiot egzegetycznych domysłów 
i spekulacji. Polski czytelnik dzięki zaproponowanemu sformułowaniu mógł domnie
mywać, że odsunięcie królowej („żadną miarą więcej Wasti do króla nie wchodziła”) 
było dla ukaranej sporą dolegliwością. „Piękna barzo i wdzięcznej twarzy” Estera zo
stała przedstawiona jako „córka brata” Mardocheusza (Est 2,7; por. Est 2,15), którą 
„mąż Żydowin” „przywłaszczył sobie [...] za córkę”. Bez odpowiedniego przypisu 
lub słownika współczesnemu czytelnikowi niewiele mówią takie terminy jak „ochę- 
dóstwo”, wywodzące się ze słowa „ochędożyć”, „ubiór”, „ozdoby” od „przyozdobić, 
przybrać, wystroić, upiększyć, ornare, decorare"4^ (por. Est 2,8.12.13), czy „fraucy
mer” - „panny służebne”484 (Est 2,12). Hebrajskie sformułowanie zakazu wyjawia
nia wn-ibin-nKi naą-ns zostało wyrażone jako „ojczyzna i naród swój” (Est 2,10.20). 
Praktykę wyboru odpowiedniego dnia oddaje fraza „rzucono los w banię, który po 
hebrajsku zowią pur” (Est 3,7; por. Est 9,26), uzupełniona rozwiniętym wyjaśnieniem 
tłumacza: „którego by dnia i którego miesiąca naród żydowski miał być wygubiony” 
(Est 3,7). W innym miejscu przy słowie „pur” tłumacz zadzierzgnął więź z odbior
cą, dopowiadając: „który naszym językiem wykłada się jako los” (Est 9,24). Istot
ną zmianą retorycznego sformułowania hagiografa stanowi ostatni werset w trzecim 
rozdziale, zawężający krąg osób pozostających w rozterce na wieść o ogłoszonym 
właśnie dekrecie (roins -rani - Est 3,15). W wersji Wujkowej fragment brzmi: 
„I natychmiast w Susan przybito wyrok, gdy król i Aman biesiadowali, a wszyscy Ży- 
dowie, którzy byli w mieście, płakali” (Est 4,15). Symboliczne gesty wykonane przez 
Mardocheusza - rozdarcie szat, obleczenie w wór i popiół - zasadniczo brzmią po
dobnie, z tym że niezrozumiałe -ibki pto ®ąlri zostało dopełnione „posypawszy głowę 
popiołem” (Est 4,1). Wujek wyjaśnił odbiorcy, czemu służyły i jakie miały znaczenie 
owe manifestacyjne gesty przez wprowadzenie frazy: „okazując gorzkość serca swe
go” (Est 4,1). Ciekawy jest fakt, że pozostający jedynie w domyśle wymiar religijny 
polecenia Estery skierowanego do Mordechaja i pozostałych Żydów w polskiej wersji 
został jednoznacznie podkreślony. Fragment zapisany w oryginale:

J"2 Proponowany eksperyment ma pokazać newralgiczne miejsca, w których dochodzi do 
zamierzonych lub mimowolnych zmian w przekazie, a zatem także w toposach biblijnych. Nie
kiedy zmiany te są na tyle poważne, że prawdziwe okazuje się powiedzenie traduttore traditore. 
Zestaw ienie tekstów hebrajskiego i Wujkowego należy traktować jako formę intertekstualnej we
ryfikacji, pamiętając, że Jakub Wujek w swojej pracy opierał się głównie na Wulgacie i Poliglocie 
antwerpskiej. Por. M. Kossowska, op. cit., t. 1, s. 323.

41,3 Słownik staropolski, t. 5: N-O. red. Z. Klemensiewicz [et al.], Wrocław-Warszawa- 
Kraków 1965-1969, s.403.

J"4 Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 7: F-Gończy, red. S. Bąk [et al.], Wrocław [et al.] 1973, 
s. 133.
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ncbtp irrarrbKi ibsKrrbNi 'by idisi c-ksbsh c,Tn’rr-l?:-nK oiss "|b 
ci’i nb’b c'b;

■”5 W tekście hebrajskim imię Estery występuje pięćdziesiąt pięć razy.
Jltf’ Por. J.Kamieniecki, Zapiski językowe..., s. 151.

został przetłumaczony na:

Idź a zbierz wszystkie Żydy, które w Susan najdziesz, a módlcie się za mną. Nie 
jedzcie ani pijcie przez trzy dni i trzy noce (Est 4,16).

Przykładem dosłownego tłumaczenia jest przepowiednia Zeresz i przyjaciół Ha
mana, w której użyto terminu ant - „nasienie” (por. Est 9,27.28). U Wujka brzmi on 
następująco:

Jeślić Mardocheusz jest z nasienia Żydowskiego, przed któremeś począł upadać, 
nie będziesz mu się mógł oprzeć, ale upadniesz przed oczyma jego" (Est 6,13).

Ingerencja tłumacza w tekst biblijny, dyktowana niekiedy względami stylistycz
nymi, może istotnie wpływać na interpretacje kulturowe. Jak wiadomo, w wielu śro
dowiskach i tradycjach żydowskich zwraca się uwagę na analizę ilościową (a nawet 
matematyczną) tekstów biblijnych. Taka nie jest możliwa - przynajmniej w odnie
sieniu do przekładu z oryginalnej wersji - gdy tłumacz miast niekiedy powtarza
nych, wydawałoby się niepotrzebnie, imion i innych słów wprowadza w swoim ję
zyku stylistyczne poprawki. W siódmym rozdziale dwa razy opuszczono imię, bądź 
zostawiając jedynie słowo „królowa”, bądź wprowadzając zaimek „ona”: „[rzekł] 
jej” (Est 7,1; 9,13). Zmiany te oczywiście pozwalają zidentyfikować bohaterkę, ale 
istotnie zniekształcają ewentualne porównania ilościowe485. W tym kontekście warto 
przytoczyć frazę otwierającą księgę i jej tłumaczenie:

BimartK kih crnanK 'B’3 th 

za dni Aswerusa, który panował (Biblia Wujka)
1 stało się w dniach Achaszwerosza, [on] Achaszwerosz panował (Est 1,1).

Zamiast o życie Estera prosi króla: „daruj mię duszą moją, o którą proszę, 
i ludem moim, za którym się przyczyniam” (Est 7,3 )486. Podobnie o „duszę swo- 
ję” u królowej zabiegał Haman, gdy odkryto jego spiskowe działania (Est 7,8; por. 
8.11). Centralna myśl księgi - zapowiedź odmiany losu - stała się według Wujko- 
wej wersji, powodem do „dziwnych radości, biesiad i uczt” (Est 8,16). Kolejny raz, 
w kontekście stosunku innych narodów do Żydów - tym razem w odróżnieniu od 
hebrajskiego źródła - wyróżniony został motyw religijny: „mnodzy inszego narodu 
i sekty na wiarę i ceremonie przystawali: bo był na wszystkie przypadł wielki strach 
imienia żydowskiego” (Est 8,17). W dziewiątym rozdziale tłumacz ujawnia swoją 
obecność w kulturowej transmisji przekazu, dodając we fragmencie swój komen
tarz: „dwunastego tedy miesiąca, któryśmy wyższej powiedzieli, że Adar zowią”
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(Est 9,1). Dodatkową w porównaniu do źródła jest również wzmianka objaśniająca 
dworski ceremoniał: „a on [Aswerus] według zwyczaju ściągnął ręką sceptrum złote, 
którym się łaski znak pokazował” (Est 8,4). Przy czym we wcześniejszej podobnej 
scenie mowa była o lasce (por. Est 5,2), a zwyczaj wyjaśnił w tekście sam hagiograf 
(por. Est 4,11). Po dziesięciu rozdziałach zawierających przekład wersji hebrajskiej 
następuje wyjaśnienie, którym autor poprzedził kolejne, już greckie fragmenty:

Co jest w księgach ży dowskich, wierniem przełoży ł. Lecz to, co potem idzie, nala- 
złem napisane w edycyjej pospolitej, które językiem greckim i literami greckimi są wy
dane; a tam, na końcu ksiąg, ten rozdział był napisany, który według obyczaju naszego 
obelem, to jest rożenkiemeśmy naznaczyli487 488 489.

487 Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., red. J. Frankowski, Warszawa 
1999, s. 830.

488 Zob. I. Kępka, Biblia gdańska - rewizja Biblii brzeskiej czy nowy przekład?, ..Rocznik 
Gdański’" R. 64, 2004. nr 1/2, s. 113-123; M. Patalon, O trudnych początkach Biblii gdańskiej, 
„Biblia i Ekumenizm” 2004, nr 1. s. 47-58; T. Wojak. Studium o Biblii gdańskiej. ,.Z problemów 
Reformacji" 1985, nr 5, s. 17-47; J. Szeruda, Geneza i charakter Biblii gdańskiej. „Z problemów 
Reformacji" 1985, nr 5, s. 7-16.

489 Kolejne wydanie w 1779 roku było również poprawione. Nowy Testament poddano po
prawkom językowym dodatkowo w 1881 roku (tzw. rewizja warszawska).

490 Por. Biblia gdańska w systemie Stronga. Stary Testament oraz wykaz wyrazów i zwrotów 
polskich w ST Biblii gdańskiej, Kraków 2004; Konkordancja wyrazów hebrajskich i aramejskich 
Starego Testamentu wraz ze słownikiem oraz wykazem nazw i postaci, Kraków 2004.

Podobnie inne greckie dodatki zostały poprzedzone odpowiednim wprowadze
niem autora.

Plan nowego przekładu Biblii powzięli uczestnicy soboru w Ożarowie w 1600 
roku, powierzając przedsięwzięcie Marcinowi Janickiemu. Wiatach 1604-1632 
na zlecenie zborów luterańskich Daniel Mikołajewski (1560-1633) prowadził pra
ce nad przekładem Biblii, która jest znana jako Biblia gdańska™. Została wydana 
przez Andrzeja Hiinefelda (1581-1666), a była dedykowana Krzysztofowi Radziwił
łowi (1585-1640) oraz królowi Władysławowi IV (1595-1648). Wydanie przekładu 
z języków oryginalnych zawierało również-jeśli posłużyć się nomenklaturą prote
stancką - apokryfy umieszczone po kanonicznych księgach Pierwszego Testamentu 
(ostatnie takie wydanie w 1913 roku w Halles). Wybrana przez odpowiedzialnego 
za przekład strategia wierności względem oryginału, czyli podejście filologiczne, 
nadało Biblii gdańskiej walory, które są podziwiane również współcześnie.

Zakazana dla katolików (odpowiedni dokument wydał ówczesny prymas Jan Wę
żyk) stanowiła przedmiot troski i szczegółowych poprawek filologicznych. Po prze
prowadzonej w 1738 roku rewizji zaproponowano określać ją alternatywną nazwą 
Biblią królewiecką™. Ogromna popularność Biblii gdańskiej przełożyła się na ponad 
dwadzieścia wydań do XX wieku. Dość powiedzieć, że to właśnie ta uwspółcześniona 
wersja stanowi wzór dla aktualnych wydań - głównie dokonywanych przez Towarzy
stwo Biblijne w Polsce490 (dawniej Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne) - 
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często cytowanych i wykorzystywanych jako moduł polskojęzycznych programów 
biblijnych. Do 1975 roku pełniła dla wspólnot protestanckich analogiczną funkcję 
jak dzieło Wujkowe dla katolików.

Pierwsza od 1632 roku Biblia (tj. Tanach, w założeniu przedsięwzięcie miało ob
jąć jego całość) w przekładzie Izaaka Cylkowa (1841-1908) jest kolejnym pomniko
wym dziełem polskiej kultury. W latach 1883-1914 publikowano kolejno, księga po 
księdze, wydania dwujęzyczne. W jednej z recenzji przedsięwzięcia zauważono, że 
do doskonałości dzieła Cylkowa przyczyniło się jego „wszechstronne wykształce
nie estetyczne i naukowe, a powtóre, nie znajomość Biblii, lecz zażyłość, poufałość 
z Biblią, owa confiance intime, której się nie nabywa za pomocą studiów w dojrzal
szym wieku, choćby były najgłębsze, której posiadać nie może uczony angielski lub 
niemiecki, torujący sobie drogę do wnętrza tej świątyni za pomocą gramatyki i wo- 
kabularza, a która może być udziałem li tylko żyda, od lat dziecięcych wychowane
go na Biblii, przywykłego od pierwszej młodości myśleć w jej języku, najtajniejsze 
marzenia i obawy ubierać w jej obrazy”491. Prace Cylkowa nie zostały jednak dokoń
czone. Przekład Księgi Estery ukazał się w tomie Księgi pięciu megilot mb';o sian, 
wydanym w 1904 roku nakładem autora w drukami Józefa Fischera w Krakowie.

491 B.W. Segel, Pierwsze tłumaczenie Biblii na język polski, cz. 1. ..Izraelita“ R. 38. 1903. 
nr 9, s. 98.

492 Ester (Cy lkow ). s. 181.

W uwagach wstępnych Cylkow polemizował z poglądami deprecjonującymi 
historyczność opisanych w księdze wypadków - Heinricha Graetza (1817-1891), 
Petera Christiana Albrechta Jensena (1861-1936), Heinricha Zimmerna (1862- 
-1931)- broniąc dość pewnie tezy przeciwnej o prawdziwości całej narracji. Kon
kluzja- świadectwo kultury umysłowej i stanu nauki przełomu XIX i XX wieku- 
oparta była na przekonaniu o wyjątkowości starożytnego judaizmu i niedopuszcza
niu możliwości tak radykalnego wpływu inspiracji z innych kultur, religii czy mitów.

Na takim, duchowi judaizmu zupełnie obcym podaniu, nie mogłoby żadne przez 
tysiące lat obchodzone, narodowe święto żydowskie się wytworzyć i utwierdzić, nie
zrozumiałym by też było powoływanie się autora na świadectwo kronik perskich 
i w ogóle nagromadzenie tylu imion, dat i szczegółów gdyby płodem fantazji tylko 
były. a rzeczywistej dziejowej podstawy nie posiadały492.

W perspektywie studiów porównawczych, zwłaszcza religioznawczych, eksklu- 
zywizm tego typu jest trudny do zaakceptowania. Niemniej jednak pokazuje on nie
zmienną tendencję większości grup społecznych do określania własnej tożsamości 
kulturowej poprzez akcentowanie aspektów wyjątkowych. Reakcją na najmniejszą 
próbę podważenia przekonania o unikatowym charakterze ważnej instytucji, w tym 
przypadku święta Purim i obalenia historyczności jego źródeł, była racjonalizacja, 
utrzymana jednak w duchu etnocentryzmu. Równie zdecydowanie Cylkow od
rzucił tezę i próby przypisania święta Purim zwycięstwu Judy Machabeusza nad 
Nikanorem (por. 1 Mch 7,39).
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Cylkow streszczał każdy kolejny rozdział w przypisach, podając również ko
mentarze i wyjaśnienia zarówno pojedynczych słów (np. sińiąnK - tłumaczył jako 
prawdopodobny ogólny tytuł królów perskich, analogiczny do egipskiego fara
ona493), jak i trudniejszych zagadnień. Wrażliwość talmudysty daje o sobie znać 
w precyzyjnych uwagach i interpretacjach liter (np. zauważenie użycia i i otwierają
cej także inne księgi historyczne formuły’m, por. Joz 1,1; Sdz 1,1; 1 Sm 1,1; Ne 1,1) 
oraz kolejności nazw (np. „wymienienie Persji przed Medią wyraża hegemonię 
pierwszej nad drugą”), symboliki liczb i szyku wyrazów (np. sekwencja w frazie 
irn nnx podkreśla surowość prawa).

493 Ibidem, s. 188.
494 P. Paziński, [brak tytułu], [w:] Księgi pięciu megilot (Cylkow), s. II.
495 Ester (Cylkow), s. 201.

Niektóre uwagi tłumacza wprowadzają do kulturowego przekazu opowieści 
dodatkowe elementy i w tym znaczeniu dzieło „skrzy się mnogością nowych sen
sów”494. Za takie można przyjąć wyjaśnienie gestu Estery, która wysłała szaty Mor- 
dechajowi, gdyż chciała się spotkać osobiście i porozmawiać z wujem osobiście. 
Dramatyczną scenę złamania przez królową ustalonego królewską wolą zwyczaju 
Cylkow wyjaśnił przekonaniem władcy o nadzwyczajnej przyczynie determinacji 
Estery. Wysokość szubienicy przeznaczonej dla znienawidzonego Mordechaja zo
stała obliczona z myślą o widowisku, które mogliby oglądać wszyscy mieszkańcy 
stolicy. Autor przekładu dopuszczał jako przyczynę bezsennej nocy króla wcze
śniejszą biesiadę u królowej. Przedstawił też przypuszczenia o istniejących w kro
nikach dworskich wzmiankach dotyczących pochodzenia Mordechaja, których 
Achaszwerosz nie powiązał z planami zgładzenia wszystkich Żydów w państwie. 
Dopiero Estera uświadomiła lekkomyślnemu w istocie władcy, że wydane w jego 
majestacie rozkazy nie są realizacją racji stanu, ale efektem osobistej nienawiści 
jednego z jego ministrów.

Izaak Cylkow polemizował również z tradycyjnym wyjaśnieniem powstrzymy
wania się Mordechaja przed oddawaniem czci Hamanowi. Sam Mordechaj korzył 
się przed Achaszweroszem, podobnie jak Abraham przed Efronem, a Jakub przed 
Ezawem, zatem powoływanie się na zakaz oddawania czci człowiekowi było od
powiedzią wymijającą. Co więcej komentator zauważył, że „religia [...] żydow
ska] nie zna takiego zakazu”495. Podobnie krytycznie podchodził on do zawartych 
w dziewiątym rozdziale stwierdzeń, które sugerowały prozelityzm przeciwników. 
Cylkow traktuje przedstawione w tych miejscach postawy raczej jako „symulację” 
niż rzeczywiste przyjęcie wiary.

Inna ambiwalencja dotyczyła zwyczaju zakrywania głowy/twarzy nie tylko jako 
wyrazu żałoby, ale również jako wschodniego obyczaju. Orientalny despota nie 
oglądał twarzy skazanego, a ten uważany był za niegodnego patrzenia na majestat 
władcy. Niektóre zwyczaje, o których tłumacz informował czytelników, nie były już 
podawane w późniejszych polskich przekładach - jak w przypadku perskiego prawa 
męża do przymuszenia cudzoziemskiej żony do przyjęcia jego „mowy i plemiennych 
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zwyczajów”“’96 czy zakazu wchodzenia w stroju żałobnym przez bramę zamku kró
lewskiego, „aby króla na przykry widok nie narazić”496 497.

496 Ibidem, s. 194.
497 Ibidem, s. 206.
498 Por. P. Paziński, [brak tytułu], [w:] Księgi pięciu megilot (Cy Ikow), s. 11.
499 H. Halkowski, Przedmowa, [w:] Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, rtss rrnr, tłum. 1. Cy lkow, 

Kraków 1895 [reprint: Kraków 2006]. s. III.
500 P. Paziński, Biblia dla Żydów Polaków - projekt Izaaka Cylkowa, [w:] Izaak Cylkow 

(1841-1908) -życie i dzieło, red. M. Galas, Kraków-Budapeszt 2010, s. 96.
501 P. Paziński, Projekt Cylkow, „Literatura na Świecie" 2009, nr 11/12, s. 383-404; idem. 

Biblia dla Żydów Polaków..., s. 95-118; B. Bu rdz i ej, Izaak Cylkow - tłumacz Starego Testamen
tu. poprzednik Miłosza, „Znak" R. 40, 1988, nr 5/6 (396/397), s. 17-34; por. B.W. Segel, Pierw
sze tłumaczenie Biblii na język polski. cz. l,s. 98; cz. 2, „Izraelita" R. 38, 1903, nr 10, s. 110-112; 
cz. 3, „Izraelita” R. 38, 1903, nr 11, s. 121-123; cz. 4, „Izraelita" R. 38, 1903, nr 12, s. 136.

502 Z. Kupisiński, Kruszyński Józef, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa-Krzymu- 
ska, red. A. Szostek [et al.]. Lublin 2002, kol. 1389-1390: por. M. Ś1 i w a, Obcy czy swoi. Z dzie
jów poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997, s. 115-123.

Osobliwością językową głęboko zakorzenionego w polszczyźnie przekładu498 
było zastąpienie terminu „eunuch” zmieniającym nieco sens wyrazem „podkomo
rzy”. Tłumacz objaśniając tekst, zgodnie z deklaracją, „podług najlepszych źródeł”, 
poza interpretacjami z Talmudu, targumów, midraszy, Józefa Flawiusza przytaczał 
w przypisach komentarze takich autorytetów, jak Raszi, czyli Szlomo ben Icchak 
(1040-1105), Aben Ezra, czyli Abraham ben Meir ibn Ezra (ok. 1092-1167), Ralbag, 
czyli Levi ben Gershon (1288-1344), a także współczesnych mu uczonych (w przy
pisach: Jensen).

Historia recepcji przekładu mocno związała się z dziejami polskich Żydów, na 
co zwrócił uwagę w przedmowie do Tory Henryk Halkowski (1951-2009): „gdyby 
historia potoczyła się inaczej...”499. Jednak w powojennych realiach (po 11 wojnie 
światowej) ciągłość tradycji translatorskiej została zerwana, gdyż - jak retorycznie 
pytał Paziński - „na co komu religijna żydowska książka w kraju bez Żydów?”500. 
Pracę wybitnego polskiego rabina i kaznodziei odkrył po latach Czesław Miłosz. 
Za sprawą noblisty i widocznej w jego tłumaczeniu inspiracji Cylkowem uczeni za
interesowali się zapomnianym biblijnym przekładem, czego efektem jest również 
wydanie go w formie reprintów501. Piotr Paziński w swoim wstępie do Księgi pię
ciu megilot w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa, prezentując kolejne części, usytuował 
je w kontekście rytmu „żydowskiego roku rytualnego”, związanego ze zmianami 
przyrody. To oczywiste nawiązanie pozwoliło na zauważenie analogii między fabu
larnymi zwrotami akcji a naturalnym nowym wiosennym początkiem, odrodzeniem 
świata, budzeniem się do życia drzemiących w przyrodzie sił witalnych.

W latach trzydziestych XX wieku większość ksiąg Pierwszego Testamentu z ję
zyków hebrajskiego i greckiego (poza Księgami Machabejskimi i niektórymi pro
rockimi) przełożył i wydawał w kolejnych tomach duchowny biblista i profesor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Józef Kruszyński (1877-1953)502. Autor ko
rzystał i wzorował się na francuskim wydaniu Biblii Louisa-Claude’a Filliona (La 
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Saint Bible commentée d'apèrs la Vulgate et les tertes originaux, Paris 1923) oraz 
czeskim przekładzie Jana Heićla {Bible ćeska, Praha 1917; 1935). Niewielki nakład 
i okoliczności historyczne zdecydowały, że dzieło Kruszyńskiego, mimo pozytyw
nych recenzji biorących pod uwagę zgodność z oryginałem i walory językowe503, 
nie upowszechniło się w polskiej biblistyce. Analizowana Księga Estery ukazała 
się w 1939 roku w trzecim, ostatnim tomie planowanego całościowego wydawnic
twa Pierwszego Testamentu504. Obszerny komentarz do ksiąg deuterokanonicznych, 
zatem także do Księgi Estery, Kruszyński tłumaczył w przedmowie związanymi 
z nimi doniosłymi zagadnieniami. W książeczce napisanej, „aby ludzi dobrej wia
ry przestrzec przed heretykami i aby dać najpotrzebniejsze widomości o Piśmie 
św.”, polski translator tak charakteryzował Księgę Estery: „znów zawiera historię 
cudownego wybawienia Izraelitów od prześladowań, jakie zamierzał wprowadzić 
Aman, najwyższy wódz perski. Wybawicielką była Estera”505. W latach dwudzie
stych XX wieku, zaznajamiając katolickiego „czytelnika z charakterem i zasadami 
religii spółczesnego żydostwa”, Kruszyński wspominał o zwyczaju wykrzykiwania 
słów „niechaj zginie pamięć jego” w trakcie odczytywania imion synów Hamana506.

503 Podręczna encyklopedia biblijna, t. 2: M-Z, red. E. Dąbrowski, Poznań-Warszawa- 
Lublin 1959, s. 320.

,04 Pismo Święte Starego Testamentu, przekład z oryginału hebrajskiego. Komentarz, t. 3: 
Księgi: Dwie Paralipomenon, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery i Joba, oprać. 
J. Kruszyński. Lublin 1939, s. 597-659.

J. Kruszyński. Pożyteczne wiadomości o Piśmie Świętym, Włocławek 1917, s. 12.
506 Idem, Religia Żydów spółczesnych, Włocławek 1923, s. 44.
507 Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstę

pem i komentarzami, red. A. Jankowski, L. Stachówiak, K. Romaniuk, tłum. W. Borowski 
[et al.]. Poznań 2000. Zob. M. Altbauer, Biblia Tysiąclecia w Polsce, s. 83-85; D. Dziadosz, 
Biblia Tysiąclecia jako wydarzenie religijne i świadectwo pracy polskich biblistów, ..Zeszyty Na
ukowe KUL” R. 49. 2006. nr 2, s. 3-18; R. Pietkiewicz, Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego 
edytorstwa biblijnego, Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES, [on-line:] http://digital.fides.org. 
pl/dlibra/docmetadata?id=730&from=pubstats - 12 VII 2013.

5IW M. Altbauer, Biblia Tysiąclecia w Polsce, s. 85.

Z nowym polskim i katolickim przekładem - Pismem świętym Starego i Nowego 
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych - już w momencie ukazania się na 
rynku księgarskim w latach sześćdziesiątych XX wieku (pierwsze wydanie w 1965 
roku; piąte w 2002 i dodruki)507 wiązano wielkie nadzieje, także te, które współcze
śnie określa się jako międzykulturowe. Spodziewano się, że przybliży on czytelni
kom w Polsce starożytne dzieje, kulturę i tradycje Żydów, otwierając ich także na 
współczesnych przedstawicieli tej religii i obywateli państwa Izrael508.

Przekład z krytycznych wydań tekstu hebrajskiego i greckiego stanowił prak
tyczną podstawę liturgicznej wersji Biblii w Kościele katolickim i dzięki temu, 
a także z powodu ogromnej popularności zajął miejsce Wujkowego dzieła. Udostęp
nione w wersji internetowej czwarte wydanie (opracowane przez Zespół Informaty
ki Papieskiego Wydziału Teologicznego UAM) ułatwia dostęp do owocu tynieckie
go przedsięwzięcia i korzystanie z niego.

http://digital.fides.org


164 Rozdział 4

Mosze Altbauer, recenzując efekt pracy dokonanej pod kierunkiem tynieckich 
benedyktynów (wśród nich spiritus movens był o. Augustyn Jankowski [1916- 
-2005]), stwierdził, że odzwierciedlała ona nowe prądy w Kościele katolickim i była 
„pod każdym względem rewelacją i [...] rewolucją w porównaniu z klasycznym, 
katolickim przekładem ks. Wujka”509. Mimo wskazania na główne atuty Biblii Ty
siąclecia, czyli oparcie się na przekładzie z tekstów w językach oryginalnych, a nie 
na łacińskiej Wulgacie, wykorzystanie uwspółcześnionej polszczyzny, zastosowanie 
hebrajsko brzmiącej onomastyki, Altbauer podkreślił tekstologiczną niekonsekwen
cję, jaką było włączenie do edycji wszystkich greckich dodatków z Księgi Estery510. 
Autorem najbardziej uznanego - z uwagi na najszersze oddziaływanie całej Biblii 
Tysiąclecia - przekładu zwoju (podobnie jak dwóch ksiąg deuterokanonicznych: Ju
dyty i Tobiasza), był Stanisław Grzybek (1915-1998)5". Tekst popularnej Tysiąclat
ki wielokrotnie wykorzystywali autorzy i redaktorzy różnych publikacji, albumów, 
Biblii dla dzieci i młodzieży, odpowiednio go modyfikując, adaptując, parafrazując, 
trawestując czy skracając.

509 Ibidem, s. 83.
510 Ibidem, s. 85.
511 Zob. S. Włodarczyk, Poszukiwania metod przybliżających orędzie Boga współczesne

mu człowiekowi vr badaniach biblijnych śp. ks. prof. Stanisława Grzybka, [w:] Przeszedł przez 
życie dobrze czyniąc, red. A. Długosz, Z. Małecki, Częstochowa 2003, s. 93-100; S. Gasi ński, 
Ks. prof. Stanisław Grzybek - twórca biblijnej szkoły przepowiadania, ..Studia Pastoralne" 2010. 
nr 6. s. 104-112.

512 S. Pecaric, Czy Torę można czytać po polsku?, rozm. P. Jędrzejewski. Kraków 2011, 
s. 81.

W przekładach Biblii na języki nowożytne trudno nie docenić, poza pracą stricte 
filologiczną, ogromnego trudu opatrzenia tekstu rzetelnymi przypisami i komenta
rzami, które pomagają czytelnikowi zrozumieć racje takich, a nie innych wyborów 
tłumacza, jak również poznać kontekst kulturowy - owego Sitz im Leben perykopy. 
Jeden z autorów przekładu zauważył ten fenomen w następujący sposób:

Ktoś policzył, że w jednym z wydań Biblii Tysiąclecia Księga Wyjścia mieści 
się na 55 stronach, podczas gdy nasz tom [Szemot. Pardes Lauder] liczy ich 550. [...] 
Zależało mi na tym, by to bogactwo polskiemu czytelnikowi przybliżyć, powstała nie
mal encyklopedia judaizmu. Podkreślam: nie tylko ze względu na objętość tomu. Lecz 
również „ciężar gatunkowy" poruszanych zagadnień512.

Tak zwana Biblia poznańska na polskim rynku wydawnictw biblijnych sta
nowi od lat siedemdziesiątych XX wieku (wydania z lat: 1973-1975; 1983; 
1988-1989; 2004) pomoc w lekturze kontekstualnej biblijnych ksiąg. Wydaw
nictwo zainicjowane przez Aleksego Klawka (pracami nad przekładem Starego 
Testamentu kierował Michał Peter [1922-1982]), nawiązuje do przedwojennych 
tradycji, kiedy to w nurcie odnowy biblijnej wydano unowocześniony przekład 
Biblii Wujka wraz z rozbudowanymi komentarzami. W ankiecie przeprowadzonej 
wśród biblistów w 1999 roku ta właśnie Biblia została uznana za najlepszy polski 
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przekład513. Księga Estery przełożona została przez Jana Drozda514. Tłumaczenie 
uwzględnia fenomen dwujęzyczności tekstów traktowanych przez judaizm i chrze
ścijaństwo jako normatywne - fakt ten został zaznaczony w nagłówkach odpowied
nich fragmentów jako „według TM” i „według LXX”. Komentarze, wyjaśnienia 
i przypisy zajmują połowę większości stron. Z uwagi na bogaty aparat naukowy 
warto wspomnieć też o serii komentarzy do Pisma Świętego (ST) wydawanej pod 
auspicjami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez poznańskie wydawnictwo 
Pallottinum. W ramach tego przedsięwzięcia w 1963 roku ukazał się tom zawierają
cy Księgę Estery w opracowaniu Stanisława Grzybka.

513 M. Wojciechowski, Pismo Święte..., s. 231.
514 Stary Testament, t. 2: Księga Tobita. Księga Judyty. Księga Estery, Księga Rut, Księga 

Psalmów, Księga Przysłów. Księga Joba. Pieśń nad Pieśniami, Księga Koheleta, Mądrość Syra- 
cha. Księga Mądrości, red. M. Peter, M. Wolniewicz, tłum. J. Drozd [eta).], Poznań 2000, 
s. 77-103, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze 
wstępami i komentarzami.

515 Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, nowy przekład z języków hebr. 
i grec. oprać, przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, Warszawa 1975 [2008]. Warto dodać, 
że ten właśnie polski przekład wykorzystano w tzw. gedeonitkach - bezpłatnych egzemplarzach 
Biblii (Nowy Testament i Psalmy) rozpowszechnianych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Gedeonitów (oddział w Polsce). Zob. W. Chrapek, Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeoni- 
tów, „Myśl Protestancka” 2002, nr 2, s. 78-80.

516 Zob. M. Płataj s, IT pełni wiary i nadziei. Towarzystwo Biblijne w Polsce 1816-2001, 
„Myśl Protestancka” 2002, nr 1, s. 75-79.

517 Od Wydawnictwa, [w:] Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, [2008], 
s. 3.

518 Ibidem, s. 539-547.
519 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia warszawsko-praska, oprać. K. Ro

maniuk, Warszawa 1997.

Przekład ewangelicki, pierwszy raz całościowo wydany w 1975 roku515, został 
przygotowany przez zespół tłumaczy działających w ramach Brytyjskiego i Zagra
nicznego Towarzystwa Biblijnego w Polsce516, stąd też jego popularna nazwa Brytyjka. 
V/ nocie wydawniczej wskazano naczelną zasadę, którą kierowano się przy pracach 
nad nowym przekładem: „powinien być wiemy i dokładnie oddawać myśl orygina
łu”517. Tłumacze uwspółcześnili słownictwo i styl, przystosowując je do „dostojnego 
charakteru ksiąg Pisma Świętego”. Hebrajska wersja Księgi Estery518 zamieszczona 
została bez dodatków deuterokanonicznych jako siedemnasty tekst, po Księdze Ne- 
hemiasza. Kierując się względami praktycznymi, nie zdecydowano się w tym wyda
niu na wprowadzenie przypisów, ograniczając je jedynie do umieszczonych w tekście 
odsyłaczy do miejsc paralelnych. Tych natomiast jest w interesującej księdze jedynie 
pięć (Est 1,1 - Ezd 4,6; Est 2,6 - 2 Kri 24,10-16; 2 Km 36,10; Est 6,2 - Est 2,21 -22; 
Est 9,24 - Est 3,7), co może stwarzać wrażenie jej nieprzeciętnej oryginalności.

Pierwszego po Wujku autorskiego przekładu całej Biblii dokonał katolicki bibli- 
sta i pierwszy biskup warszawsko-praski - Kazimierz Romaniuk. Jego dzieło zosta
ło wydane z adnotacją „z języków oryginalnych” po raz pierwszy przez Towarzy
stwo Biblijne w Polsce w 1997 roku519, rok później natomiast przez kurię biskupią 
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w diecezji warszawsko-praskiej520, a następnie w Lublinie nakładem Wydawnictwa 
Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”521. Kolejne, piąte wydanie ukazało się w to
mach nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukami w Sandomierzu, przy 
czym ta edycja została opatrzona informacją o tłumaczeniu z języka greckiego522. 
Ten nowoczesny, komunikatywny polski przekład został udostępniony w wersji 
elektronicznej na stronach diecezji warszawsko-praskiej. Analizując przekład ksiąg 
protokanonicznych dokonany przez Romaniuka, hebraísta Marek Piela zwrócił uwa
gę na kilka fragmentów badanego tekstu. Ilustracją zastosowanych w przekładzie 
rozwiązań, dzięki którym perykopy są przystępniejsze, jest fragment Est 1,13-15. 
Tłumacz - według Pieli - „słusznie rezygnuje z odtworzenia oryginalnej składni 
i szyku, dzieli fragment na kilka zdań, w których nie ma już takiej rozbieżności mię
dzy szykiem a składnią, ponadto explicite wyraża to, co w TH i BP pozostawiono 
domyślności czytelnika, że mianowicie to do osób wyliczonych w w. 14 zwrócił 
się król”523 524. Krytyczna uwaga dotycząca dodawanych słów, które w tekście hebraj
skim nie występują, wykorzystuje następujący passus: „Kiedy zaś wieść o takim 
dekrecie królewskim rozejdzie się po całym państwie - a wielkie jest to państwo - 
znów wszystkie kobiety zaczną okazywać należny szacunek swoim mężom, od naj
większego króla, do najmniejszego” (Est 1,20). Ten fragment został wskazany przez 
krakowskiego hebraistę w pytaniu: „skąd w Est 1,20 [słowo] króla?”, jako przykład 
miejsca, w którym tłumacz „odbiega znaczeniowo od oryginału w sposób trudny do 
uzasadnienia”52“1.

520 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia warszawsko-praska. oprać. K. Ro
maniuk, Warszawa 1998.

521 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia warszawsko-praska. t. 1: Stary Testa
ment: Księgi: Rodzaju. Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Rut, 
1 Samuela, 2 Samuela, I Królewska, 2 Królewska, 1 Kronik, 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, 
Tobiasza, Judyty, Estery, 1 Machabejska, 2 Machabejska, oprać. K. Romaniuk, Lublin 2001, 
s. 1513-1549.

522 Pismo Święte Starego Testamentu w przekładzie z języka greckiego, t. 2. oprać. K. Roma
niuk, Sandomierz 2007.

523 M. Piela. Uwagi o przekładzie ksiąg protokanonicznych Starego Testamentu vr Biblii 
warszawsko-praskiej ks. bpa K. Romaniuka, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze" 2000, 
z. 120, s. 121. W cytacie mowa o tekście hebrajskim według: Biblia Hebraica Stuttgartensia, eds. 
K. El 1 iger, W. Rudolph, Stuttgart 1995 oraz publikacji Pismo święte Starego i Nowego Testa
mentu, red. M. Peter. M. Wolniewicz, tłum. J. Drozd [et al.], Poznań 1991-1992. Zob. J. Wa
rzecha, Przekład Starego Testamentu w Biblii warszawsko-praskiej. Uwagi ¡refleksje, „Studia 
Judaica” R. 1, 1998, nr 2, s. 273-282.

524 M. Piela. Uwagi o przekładzie..., s. 143. 144.

W katalogu współczesnych wydawnictw ksiąg biblijnych znajduje się również 
katolickie przedsięwzięcie, którego spiritus movens jest Hugolin Langkammer. 
W oddzielnych tomach wydawane są kolejne księgi w przekładach z języków ory
ginalnych; składają się one na tzw. Biblię lubelską. Księgę Estery (wraz z księgami 
Tobiasza i Judyty) przełożył oraz opatrzył wstępem i komentarzem Antoni Tronina. 
W tym wypadku podstawą przekładu był tekst grecki.
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W 2006 roku tekst Księgi Estery w wersji z piątej edycji Biblii Tysiąclecia uka
zał się w Biblii Jerozolimskiej. Mimo że nowe wydanie Pisma Świętego w języku 
polskim nie oznaczało nowego przekładu, dzieło stanowiło ważne, choć spóźnione 
wydarzenie w dziejach biblistyki nad Wisłą. Wzorem dla tego przedsięwzięcia była 
praca francuskiego zespołu wybitnych biblistów skupionych w Ecole biblique et 
archéologique françoise de Jérusalem, który już w 1954 roku opracował w oparciu 
o wydane wcześniej (1948-1954) kolejne księgi jednotomową Biblię. O światowym 
zasięgu i sukcesie zadecydowały naukowe, syntetyczne przypisy i komentarze (55 
w Księdze Estery), wprowadzenia do konkretnych tekstów, tablice (w nich przy da
tach 250-200 p.n.e.: „Być może księgi Koheleta i Estery”525), mapy, indeksy i mar
ginalia. Wszystkie te elementy zostały przetłumaczone z języka francuskiego. Na 
uwagę zasługują przede wszystkim precyzyjnie dobrane marginalia w postaci siglów 
biblijnych odsyłających do miejsc paralelnych, które stanowią znakomitą formę po
mocy w pogłębionej lekturze tekstu biblijnego, zwłaszcza w postaci preferowanej 
przez wspólnoty neokatechumenalne tzw. skrutacji526, i jednocześnie ilustrację Bi
blii jako hipertekstu zbudowanego na zasadach absorpcji i transformacji527. Wielu 
znawców podkreślało w przeszłości, że tak ważnego religijnie i kulturowo tekstu nie 
wystarczy przeczytać raz, choćby zgodnie z przysłowiem „od deski do deski”, ale 
należy czytać go na różne sposoby528. Odsyłacze (w formie marginaliów czy mniej 
praktycznych, bo zawartych w samym tekście przypisów) do innych miejsc w tej 
samej lub innej księdze stwarzają możliwość poszerzenia kontekstu znaczeniowego 
danego terminu, wydarzenia, co można w pewnym sensie określić jako praktyczny 
wstęp do hermeneutyki, a dokładniej noematyki.

525 Tablica chronologiczna, [w:] Biblia Jerozolimska, s. 1778; por. ibidem, s. 541.
526 Z. K iernikowski. Biblia Jerozolimska dla formacji wiary, „Pastores” 2007. nr 4. s. 145- 

-153; P. Trzopek, Ważne noty na marginaliach, ..W Drodze” 2007, nr 5, s. 107.
527 Por. J. Kristeva, op. cit., s. 394-416.
528 Genialną lekcję czy tania Biblii, według Mordechaja Dawida, hebrajskiego prozaika, zapi

sał w swoim wspomnieniu Dziadek mówi o sztuce czytania Biblii jego wnuk, także wybitny literat 
i humanista. R. Brandstaetter, op. cit., s. 36-37. Percepcja czytanej Biblii stanowi przedmiot 
refleksji: 1) teologiczno-ascetycznej, por. np. J. Kremer, Czytać Biblię, ale jak? Krótki wstęp do 
lektury Pisma św., tłum. R. Rubinkiewicz, Lublin 1988; A. Jankowski, Pismo Święte samo 
uczy, jakje czytaćwlaściwie, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wy ższej Szkoły Filozoficzno- 
-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie" 2002, s. 89-105; E. Puślecki, Homo unius libri - czło
wiek jednej Księgi!, „Methodos” 2003, nr 2, s. 97-109; 2) egzystencjalnej: S. Babol in, Otworzyć 
Pismo Święte „na chybił trafił", tłum. J. Limanówka, „Communio” R. 15, 1995, nr 2 (86), 
s. 124-131; ale też 3) naukowej: zob. np. M. Filipiak, Biblia jako dzieło literackie, [w:J Studio 
lectionem fiacere, red. S. Łach. J. Szlaga, Lublin 1978. s. 28-31; E. Młyńska, Jak czytać Bi
blię?, „Bibliotekarz Podlaski” 2001. nr 2, s. 58-67.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie marginaliów do Księgi Estery z wyróż
nieniem tych dotyczących dodatków greckich.
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Tabela 10. Statystyka marginaliów do Księgi Estery w Biblii Jerozolimskiej

Księga Liczba odsyłaczy z całości tekstu
Liczba odsyłaczy 

przy greckich dodatkach
Est 39 13
Dn 13 4
Ps 6 6
Rdz 5 1
Pwt 5 5
Iz 4 4
Jdt 3 2
Prz 3 -
Wj 2 2
1 Kri 2 1
2 Kri 2 2
Kpł 1 1
Sdz 1 1
2 Krn 1 1
Ezd 1 1
Jr 1 1
Jl 1 1
Ne 1 -
Koh 1 -
So 1 -
Mdr 1 -
2 Mch 1 -
Mt 1 -
Mk 1 -

Ap 1 -
Suma 98 46

Źródło: oprać, własne.

Porównanie ilościowe pokazuje, że redaktorzy Biblii Jerozolimskiej najczęściej 
odsyłają do innych miejsc w samej księdze, co stanowi argument za dość zwartą nar
racją i intencjonalnie zastosowanymi przez autora (autorów) tekstu paralelizmami. 
Zrozumiałe w świetle tego, co zostało już pokazane, są paralele do Księgi Daniela 
(opowieści o żydowskim bohaterze na dworze babilońskim). Natomiast stosunko
wo występują odniesienia do Księgi Rodzaju i zawartej w niej opowieści o Józefie 
oraz Księgi Wyjścia i opowiadania o Mojżeszu, również przyczyniają się do ocale
nia ludu zagrożonego eksterminacją. Wyróżniają się trzy sigla tekstów nowotesta- 
mentalnych: Ewangelii według św. Mateusza (Mt 7,2) i św. Marka (Mk 6,23) oraz 
Apokalipsy (Ap 11,10). Motyw przekazania domostwa Hamana Esterze i nadania 
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nowej godności Mardocheuszowi (por. Est 8,1) został powiązany z ewangeliczną 
sentencją „[jakim] bowiem sądem sądzicie, osądzeni zostaniecie, i w jakiej mierze 
mierzycie, odmierzone zostanie wam” (Mt 7,2)529. Perykopa, do której odsyłają re
daktorzy w piątym rozdziale, stanowi opis stracenia Jana Chrzciciela; pojawia się 
w nim identyczne zapewnienie Heroda skierowane do kobiety (córki Herodiady): 
„[cokolwiek] byś mnie poprosiła, dam ci, aż do połowy królestwa mego” (Mk 6,23). 
Z kolei przy wzmiance o tym, co wydarzyło się w Suzie trzynastego i czternastego 
dnia, kiedy świętowano na ucztach i zabawach, oraz piętnastego dnia, kiedy posyła
no sobie prezenty (por. Est 9,18-19), redaktorzy wskazują miejsce w Apokalipsie św. 
Jana. Mowa w nim o dwóch świadkach (symbolizują ich dwa drzewa oliwne i dwa 
świeczniki, por. Ap 11,3-4; różnie interpretowane, m.in. jako: Jozue i Zorobabel, 
Mojżesz i Eliasz, Piotr i Paweł), zabitych przez zwierzę z czeluści, „i zamieszkujący 
na ziemi radują się nad nimi i cieszą się i dary posyłać będą jedni drugim, bo ci dwaj 
prorocy znękali zamieszkujących na ziemi” (Ap 11,10). Wiele innych jeszcze sko
jarzeń można umieścić na marginesie Księgi Estery, wykorzystując choćby figury 
językowe - „wszyscy bowiem, [którzy wzięli] miecz, od miecza będą wygubieni” 
(Mt 26,52)530, „bo wiatr posiali, lecz burzę zbiorą” (Oz 8,7)531, „oddajcie więc [co] 
Cezara Cezarowi i [co] Boga Bogu” (Mt 22,21; por. Mk 12,17; Łk 20,25)532, „roz
dzierać szaty”533, „nie można dwom panom służyć”534.

529 Por. S. Koziara, Frazeologia biblijna..., s. 229-232.
530 Por. ibidem, s. 237-239.
551 Por. ibidem, s. 241-243.
532 Por. ibidem, s. 257-260.
533 Por. ibidem, s. 185-189.
334 Por. ibidem, s. 273-275.
535 Księga Estery (Miłosz), s. 127-165. Zob. J. F rankowski, Biblijne przekłady Miłosza. 

„Więź” 1984, nr 1, s. 35-55; M. Piela, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej, „Studia 
Judaica" R. 8, 2005, nr 1/2, s. 213-239; K. Jarzyńska, Miłosz biblijny oczami teologa, „Teksty 
Drugie" 2010, nr 3, s. 93-103.

336 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych 
z komentarzem, s. 943-960. Zob. W. Turek, Historia najnowszego przekładu Pisma Świętego 
w Polsce, przygotowanego z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. „Zeszyty Naukowe KUL" 
R. 52, 2009, nr 1, s. 51-60.

W przeglądzie polskich przekładów i tłumaczeń Zwoju Estery wspomnieć na
leży o kolejnych realizacjach. Z uwagi na charakter i poetycką formę biblijnych pe
rykop szczególną kategorią tłumaczy są poeci, między nimi a biblijnymi tekstami 
i konceptami - nie tylko w poezji, ale również w autorskich przekładach - dochodzi 
do „intertekstualnego spotkania”. Za taki przypadek uznać można Księgi pięciu me- 
gilot Czesława Miłosza535.

Przykładem współczesnego dynamicznego i pastoralnego tłumaczenia jest wy
dane w 2008 roku przez Towarzystwo Świętego Pawła Pismo Święte Starego i No
wego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, tzw. 
Biblia paulińska. Tekst właściwy Księgi Estery536 (szkoda, że bez podania autora 
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lub autorów przekładu) poprzedza standardowe wprowadzenie, podające okoliczno
ści powstania oraz treść i teologię księgi - zakwalifikowanej do ksiąg historyczno- 
-dydaktycznych - z wątkami legendarnymi i nowelistycznymi. Redaktorzy tłuma
czą specyfikę tego typu literatury podporządkowaniem głównemu celowi, jakim 
było religijno-moralne pouczenie i wskazanie wzorca zachowania Żydów w diaspo
rze wobec innych grup etnicznych i religijnych, również tych, które były im wro
gie. Wybór wersji greckiej, nie będącej przekładem zjęzyka hebrajskiego, został 
wytłumaczony świadomym zaczerpnięciem z tradycji chrześcijan pierwszych wie
ków oraz spodziewaną większą korzyścią dla polskiego czytelnika. Już we wprowa
dzeniu zwrócono uwagę na zasadniczy opatrznościowy rys opowiadania i właściwą 
postawę postu i modlitwy w momencie zagrożenia wierzącego. Mimo żydowskiego 
wyjaśnienia świątecznego kontekstu, w jakim także współcześnie („obecnie jednego 
z najważniejszych świąt żydowskich”) tekst funkcjonuje, trudno zgodzić się z kate
gorycznym stwierdzeniem braku odniesień religijnych w tekście hebrajskim. Do
datkowych informacji dostarcza sześćdziesiąt osiem przypisów na marginesie oraz 
komentarz do kolejnych perykop w dolnej części stron.

Warto wspomnieć, że polska tradycja międzykonfesyjnych polemik biblistycz- 
nych sięga już XVI wieku537. W 2011 roku jako efekt prac Międzywyznaniowego 
Zespołu Tłumaczy, złożonego z przedstawicieli Kościołów538 członkowskich Towa
rzystwa Biblijnego w Polsce, ukazał się piąty tom przedsięwzięcia z księgami deu- 
terokanonicznymi. Przekład, którego zasadę stanowi wierność względem oryginału, 
zawiera zgodnie zSeptuagintq księgi: Estery, Judyty, Tobita, trzy Machabejskie, 
Mądrości, Mądrości Syracha, Barucha, Daniela oraz List Jeremiasza. Tłumaczył 
je Zachariasz Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Znamienny w kon
tekście różnorodnych chrześcijańskich procesów uznawania tekstów biblijnych za 
kanoniczne jest fakt umieszczenia całej Księgi Estery (nie tylko deuterokanonicz- 
nych dodatków) w tomie dotyczącym ksiąg „drugiego kanonu”, w środowisku pro
testanckim zwanych apokryfami „pożytecznymi i dobrymi do czytania”539. Redak
torzy, wskazując na przyczyny podjęcia takiej decyzji, zapowiadają umieszczenie 
tłumaczenia tekstu hebrajskiego w osobnym tomie540.

537 Zob. Biblia Królowej Zofii (Małecki), s. V-1X.
”* Kościoły: rzymskokatolicki, prawosławny, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-refor

mowany, ewangelicko-metodystyczny, polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów, Chrystuso
wy, chrześcijan bapty stów, zielonoświątkowy oraz Adwenty stów Dnia Siódmego.

Przedmowa do wydania pierwszego, [w:] Pismo Święte Starego Testamentu, t. 5: Księgi 
deuterokanoniczne, Warszawa 2011, s. 9.

54" J. Kręcidło, Słowo wstępne redakcji naukowej ksiąg deuterokanonicznych Starego Testa
mentu, [w:] Pismo Święte Starego Testamentu, t. 5, s. 12.

W perspektywie studiów kulturowych i funkcjonowania toposów biblijnych, 
dzięki wielorakim przekładom Zwoju Estery, na szczególną uwagę zasługują te 
dokonywane zjęzyka hebrajskiego przez Żydów. Istotne kulturowe „braki” w tej 
materii po przekładzie Cylkowa i reprincie jego dzieła uzupełnił swoim tłumacze
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niem zwoju Sachy Pecaric541. Publikacja poza polską wersją tekstu zawiera także 
równoległą wersję hebrajską, tłumaczenie komentarza, którego autorem był dzie
więtnastowieczny rabin Meir Lejbusz ben Jechiel Michael (Malbim), interpretację 
Esterowych motywów rabina Akivy Tatza oraz reprint hebrajskiego tekstu wraz 
z komentarzem Malbima.

541 Księga Estery (Pecaric), s. 81-82; Ester (Cylkow).
542 Megilat Ester. Księga Estery wraz z pełną transliteracją, tłumaczeniem na język polski 

oraz opisem praw i tradycji na święto [sic!] Purim, Warszawa 2011.
543 Wspomina o nim M. Siemieński. Księga świąt i obyczajów żydowskich. Było minęło.... 

Warszawa 1993, s. 79.

Z datą 5771 roku, czyli według tradycyjnego żydowskiego sposobu liczenia cza
su 2011 roku, ukazała się Megilat Ester Macieja Szczukowskiego i Yoela Jaworskie
go542. Publikacja zawiera transliterację hebrajskiego tekstu odczytywanego w syna
gogach w święto Purim oraz jego tłumaczenie na język polski wraz z opisem tradycji 
kultywowanych także wśród współczesnych Żydów. Purimowy aspekt tekstu pod
kreślają wykorzystane w publikacji rysunki - ilustrujące najbardziej znane sceny 
opowieści - wykonane przez dzieci z warszawskiego chederu. Zwyczaj ozdabiania 
prywatnych zwojów przedstawieniami figuralnymi dotyczył w przeszłości nie tylko 
artystów, ale również dzieci543. Dwujęzyczna, hebrajsko-polska, opowieść z jednej 
strony przybliża czytelnikowi tradycje i charakter jednego z głównych świąt Żydów 
na całym świecie, z drugiej zaś stanowi świadectwo odradzającej się społeczności 
i kultury żydowskiej w Polsce.

Wskazane powyżej kolejne polskie przekłady Biblii, a w szczególności Księ
gi Estery, z uwagi na swoje walory i ograniczenia językowe, komentarze, cele sta
wiane przez autorów i sposoby ich realizacji dowodzą różnorodności źródeł, dzię
ki którym opowieść o żydowskiej królowej na perskim tronie mogła docierać do 
polskich czytelników na przestrzeni wieków. Przywołanie tylko niektórych, wobec 
zainteresowań różnych badaczy (historyków, filologów, egzegetów, teologów i in.), 
z konieczności arbitralnie wybranych wątków Księgi Estery pokazuje konteksty 
i sposoby oddziaływania oraz przetwarzania biblijnych toposów. Poza przekładami 
znaczącym elementem transmisji i kulturowych transformacji pozostają zatem prace 
naukowe, także te badające tekst wtórny (tłumaczenie) i jego recepcję w kulturze.

Warto zwrócić uwagę na kilka przykładów, aby wskazać w tych istotnych teks
tach kultury owe różnice w odniesieniu do znanego przekazu. W tym celu wybrano 
siedem fraz z Księgi Estery, uwzględniając ważne w studiach kulturowo zorien
towanych terminy: „naród” - „lud” - „narodowość” i określenia kilku drażliwych 
kwestii: planu Hamana wobec Żydów, kondycji tych ostatnich, sytuacji po ocaleniu 
oraz sposobu ukarania Hamana. Dodatkowo warto się przyjrzeć w tej części dwóm 
rzadko podejmowanym w analizach kwestiom, które mają wszakże wpływ na re
cepcję tekstu przez czytelnika - organizacji tekstu (jego podziałom) oraz śródtytu
łom, mogącym sugerować określone przez wydawcę/redaktora aspekty kolejnych 
perykop.
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W pierwszym zestawieniu przekładów fragmentu Est 2,10 zaobserwować moż
na różnorodność w oddaniu hebrajskich terminów: cą oraz rnbin. Naród - według 
współczesnych słowników języka polskiego - to ,.ogół mieszkańców pewnego tery
torium mówiących jednym językiem, związanych wspólną przeszłością oraz kulturą, 
mających wspólne interesy polityczne i gospodarcze”54'1. Słów „pochodzenie” i „na
rodowość” użyto w trzech przekładach (BW, Biblia paulińska, Biblia ekumeniczna), 
choć widać tendencję do synonimicznego traktowania obu pojęć przez używanie 
jednego w miejsce drugiego {Biblia paulińska - BW i Biblia ekumeniczna). Biorąc 
pod uwagę „kulturową karierę” pojęcia „naród”544 545 i asocjacji, jakie ono wywołu
je, właściwszym terminem w odniesieniu do historii starożytnego Izraela pozostają 
słowa „lud”546 i „ród” (Pecaric, Miłosz). Innym mocno nacechowanym terminem, 
otwierającym nowe możliwości interpretacji toposu jest „ojczyzna”. Pojawia się on 
w przekładzie Troniny dokonanym za pośrednictwem tekstu greckiego (iTarpióa), 
zmieniając wymowę perykopy w swego rodzaju aluzję do niepodejmowanej przez 
hagiografa problematyki.

544 Słownik języka polskiego PWN, t. 2: L-P, red. M. Szymczak, Warszawa 1999, s. 270.
545 Por. m.in. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Warszawa 1991; 

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
546 „Zbiorowisko ludzi związanych ze sobą wspólnym pochodzeniem, językiem, wspólną 

kulturą: grupa etniczna różniąca się od narodu brakiem okrzepłej tradycji państwowej". Słownik 
języka polskiego PWN, t. 2: L-P, s. 52; por. hasło: ród, [w:] Słownik języka polskiego PWN, t. 3: 
R-Z, red. M. Szymczak, Warszawa 1999, s. 124-125.

547 Księga Estery (Miłosz), s. 129.
548 Podobnie w' streszczeniu księgi w: W. Knapiński, op. cit., s. 76.
544 Ester (Cy lkow), s. 203.
550 J. Archutowski, Święta żydowskie, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. 37-38. 

oprać. J. i R. Archutowscy, Warszawa 1913, s. 258.

Werset 3,13 zawiera trzy sformułowania - liczba ta świadczy o totalnym wy
miarze planów Hamana. Niuansów między równorzędnymi „wytępić - zniszczyć - 
wygubić” a „pozabijać - zabić - aby wymordowano - wybić” i „wytracić - wygu
bić - aby zgładzono” oraz dalej zwielokrotnionej symboliki nie sposób zauważyć. 
W przekładach opartych na wersji greckiej (Tronina) i pozostałych {Bibliapaulińska, 
Biblia ekumeniczna) los Żydów oddano sformułowaniem „wydańi/skazan¡/sprzeda
ni na zagładę”. Dodatkowo te trzy przekłady zawierają wzmiankę o mieniu wyda
nym na rabunek/grabież i - odmiennie niż w wersji hebrajskiej - jako trzeci element 
niewolę, zwłaszcza dzieci. Miłosz w swoim wstępie zaznaczył: „Haman, przygoto
wuje zagładę Żydów, po czym sam zostaje powieszony na szubienicy, którą kazał 
zbudować”547, „zapragnął więc Haman wytracić wszystkich Żydów, współplemień- 
ców Mardochaja, jacy byli w całym królestwie Ahaswerusa” (Est 3,6). „Wytępić”548 
- BT; „zgładzić” - Kuśmirek; „wytępić wszystkich Judejczyków [...] współple- 
mieńców Mardechaja” - Cylkow549. Na początku XX wieku zapowiedź działań 
przeciwko Żydom w państwie Achaswera określano w literaturze także mianem 
rzezi550. Dodatkowo widać zmianę w prezentacji ofiar, którymi są „Żydzi - wszyscy
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judejczycy - naród żydowski”. Na poziomie różnych historycznie tekstów ciekawa 
jest też reakcja mieszkańców, którzy albo „pozostają w rozterce”, albo „są zdjęci 
trwogą”, albo „pada na nich trwoga”, albo „ogarnia ich przerażenie”, albo „przepeł
niał ich niepokój” bądź też po prostu są „bezradni”, „wstrząśnięci” czy „niespokojni”. 
Jednocześnie we wszystkich wybranych przekładach zachowano metonimię „mia
sto” w znaczeniu „mieszkańcy”. W rozdziale siódmym, gdzie mowa o przesądzonym 
losie Żydów, ponownie powraca schemat oparty na trzykrotnym powtórzeniu, ale 
tylko u Pecarica i Cylkowa odpowiada on zasadzie idealnego paralelizmu (powtó
rzenia tych samych terminów) z wersetu 3,13. Kontrowersje nie tylko o charakterze 
językowym, ale i historycznym budzą (nie tylko zresztą) polskie przekłady perykopy 
o przygotowywanej dla Mordechaja, a ostatecznie wymierzonej w Hamana, karze 
śmierci. Tekst hebrajski wspomina o „powieszeniu na drzewie”, jednak doprecyzowa
nie wskazujące, że była to szubienica, jest interpretacją kulturową (Cylkow, Miłosz, 
BW, Tronina, Bibliapaulińska). Co ciekawe, zarówno u Pecarica, jak i w przekładzie 
ekumenicznym pojawia się pal. W pierwszym przypadku wykonawcy rozkazu króla 
„nabili” Hamana na niego, w drugim powiesili go „na drewnianym palu”.

Argumentem potwierdzającym bardziej stonowany i łagodniejszy przekaz dłuż
szej wersji greckiej jest porównanie polskich przekładów wersetu 8,13, które for
malnie są tłumaczeniem tekstu z LXX, bądź w jakiejś mierze do niej nawiązują. 
Różnica dotyczy terminów: „zemsta, pomścić, mścić, zemścić, pomsta” (Kuśmirek, 
Pecaric, Cylkow, Miłosz, BT, BW), podczas gdy w przekładach zależnych od LXX 
występują jako „walka, walczyć” (Tronina, Biblia paulińska, Biblia ekumeniczna).

Fragment perykopy Est 8,17 został wybrany m.in. z uwagi na występującą trzy
krotnie konstrukcję nns bar-s (por. Rdz 35,5; Wj 15,14-16; 1 Sm 14,15); w tym 
miejscu - podobnie jak w wersecie 9,2 - mowa jest o obawie przed Żydami. Na
tomiast trzeci raz zastosowano tę konstrukcję w połączeniu z Mordechajem (por. 
Est 9,3). Za każdym razem przedstawiono też możliwe zachowanie ludów ziemi 
wobec Żydów: przystąpienie do nich, podtrzymywanie ich, niestawianie przed 
nimi (równoznaczne z porzuceniem planu Hamana). Interesujące są sformułowa
nia przyjęte przez autorów przekładów dla oddania reakcji nie-Żydów wobec aktu 
samoobrony przed prześladowaniami. Tak w żydowskich, jak i nowych chrześcijań
skich przekładach nie zastosowano funkcjonującej w polszczyźnie frazy „padł stra
ch”552. Warto też zauważyć, że w LXX nie występuje termin ’Iouóaiopóę (znany jest 
z 2 Mch 8,1; 14,38; Gal 1,13-14), dla którego w przekładach zastosowano ekwiwa
lenty Judztswo”, „żydostwo”, Judaizm”, „religia żydowska”. W dwóch przypad
kach rozwinięcie tematu poprowadzone zostało w przeciwnych kierunkach. W prze
kładzie Pecarica w sytuacji niepewności wielu przedstawicieli ’□» „podawało 
się za Żydów” (kolejny przykład problemu z tożsamością i/lub purimowej zmiany, 
także statusu, pozycji), u Miłosza - „przeszło na żydostwo”. Natomiast występujące 
u Cylkowa sformułowanie „przyznawało się” można traktować zarówno jako po
dawanie się za kogoś, kim się nie jest, jak i jako manifestację własnej tożsamości.

2 S. Koziara, Frazeologia biblijna.... s. 263-266.
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Tytuły ksiąg biblijnych pochodzą z reguły od tłumaczy lub kopistów, choć wska
zane w nich osoby niekoniecznie były ich autorami - w wielu przypadkach (jak 
zresztą w Księdze Estery) tytuł nawiązuje do głównego bohatera lub głównej boha
terki. Rękopisy biblijne dzieliły zwykle tekst na perykopy - od XVI wieku w wyda
niach drukowanych stosuje się umowny podział na krótkie numerowane rozdziały 
i wiersze (wersety) - wyróżniając je śródtytułami. Tytuły kolejnych perykop - wy
dzielonych przez tłumaczy lub najpierw przez kopistów, a następnie od XVI wieku 
wydawców - rzecz jasna nie należą do zasadniczego tekstu biblijnego. W perspek
tywie teologicznej nie mają one zatem takiej rangi jak zapowiadany przez nie wła
ściwy tekst, traktowany jako natchniony i święty. Konkretne sformułowania pełnią 
funkcję porządkującą - pomagają czytelnikowi w orientacji w księdze, zwłaszcza 
przy wybiórczej lekturze, natomiast w lekturze ciągłej wyznaczają strukturę tekstu. 
Niemniej jednak-co niezwykle ważne-już sam podział tekstu na mniejsze jednost
ki stanowi swego rodzaju komentarz lub nawet sugestywne ukierunkowanie inter
pretacyjne odbiorcy. Tylko początek i koniec danej księgi stanowią, według Ronalda 
Meyneta, „dwie niekwestionowane granice”553. Sposób podania i organizacji tekstu 
w tych granicach można interpretować jako zabieg intencjonalny, najczęściej po
wielający raz przyjęte rozwiązanie. Szczególne osobliwości stanowią tu: Psalm 67, 
którego koncentryczną strukturę niekiedy wyraża się w zapisie przypominającym 
menorę554 (stąd nazwa „Psalm-menora”), oraz fragment Est 9,7-10, w którym wy
mienieni zostali z imienia synowie Hamana555.

Tabela 12. Podział formalny wybranych polskich przekładów Księgi Estery

Pecaric BT BW BJ- 
tekst BT Tronina Biblia 

paulińska
Biblia eku
meniczna

l,la-r l,la-l l,la-l l,la-r l,la-r
l,lm-r l,lm-r

1,1-22 1,1-22
1,1-8
1,9-22

1,1-8
1,9-22

l,ls-8
1,9-22

1,1-22
1,1-8
1,9-22

2,1-23 2,1-23 2,1-18 2,1-18 2,1-18 2,1-23 2,1-20
2,19-23 2,19-3,6 2,19-23 2,21-23

3,1-15 3,1-6 3,1-15 3,1-13 3,1-13 3,1-15
3,7-15;
3,13a-g

3,7-15;
3,13a-g

3,13a- 
-g.14-15

3,13a- 
-g. 14-15

3,13a-g

4,1-17

4,1-17; 
4,17a-z 
(brak 
litery v)

4,1-17 4,1-17 4,1-17 4,1-17 4,1-17

5x3 R. Meynet. Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, s. 7.
55J Zob. A. Hakham. Sefer Tehillim, Vol. 1, Jerusalem 1986. s. 386-387.
555 Zob. Księga Estery (Pecaric), s. 81-82; Ester (Cy lkow), s. 226.
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Źródło: oprać, własne.

Pecaric Bt Bw Bj- 
Tekst bt Tronina Biblia 

Paulińska
Biblia eku
meniczna

4,17a-i 4,17a-i 4,17a-i 4,17a-z
4,17k- 
z (brak 
litery v)

4,17k-z 
(brak 
litery v)

4,17k-z 
(brak 
litery v)

5,1-14
5,1-14; 
5,la-2b

5,1-9
5,10-14

5,1-14; 
5,la-2b

5,1-14; 
5,la-2b

5,1-14; 
5,la-2b

5,l-2b
5,3-14

6,1-14 6,1-14 6,1-14 6,1-13 6,1-14 6,1-7,10 6,1-14
7,1-10 7,1-10 7,1-10 6,14-7,10 7,1-10 7,1-10
8,1-17 8,1-12 8,1-17 8,1-12 8,1-12 8,1-12 8,1-12

8,12a-x 
(brak lite
ry v-jak 
wyżej, ale 
także brak 
litery w);
8,13-17

8,12a-x 
(brak lite
ry v - jak 
wyżej, ale 
także brak 
litery w);
8,13-17

8,12a-x 
(brak lite
ry v - jak 
wyżej, ale 
także brak 
litery w);
8,13-14

8,12a-x 
(brak litery 
v-jak wyżej, 
ale także 
brak 
litery w);
8,13-17

8,12a-17 
(brak lite
ry v-jak 
wyżej, ale 
także brak 
litery w)

8,15-17
9,1-32 9,1-19 9,1-19 9,1-19 9,1-19 9,1-32 9,1-19

9,20-32 9,20-32 9,20-32 9,20-32 9,20-32
10,1-3 10,1-3 10,1-3 10,1-3 10,1-3 10,1-3 10,1-3

10,3a-k 10,3a-k 10,3a-k 10,3a-k
10,31 10,31 10,31 10,31

Z powyższego tabelarycznego zestawienia wynika, że najprostszy podział za
chowują przekłady żydowski i wzorujący się na nim (BW). Sprawa wyraźnie kom
plikuje się w tych wydaniach Biblii chrześcijańskich, które wkomponowują treść 
greckich dodatków do narracji. Przesunięcia-jak np. 2,1-18; 2,19-23 (BW, Tronina) 
wobec 2,1-23 (BT, Biblia paulińska) oraz 2,1-18; 2,19-3,6 (BJ) - świadczą o innym 
przyporządkowaniu fragmentu (wersetu) do konkretnej wyodrębnianej jednostki 
literackiej.

Ewa Komorowska w swojej analizie wykazała, że krótkie sformułowania tytu
łów wyodrębnionych jednostek (nie zawsze rozdziałów) przenikają do świadomości 
czytelnika556. Poniższa tabela zawiera zestawienie śródtytułów wybranych polskich 
przekładów Księgi Estery wraz z odpowiednimi siglami.

556 E. Komorowska, Tytuły i śródtytuły w przekładach Biblii na język polski, ..Roczniki 
Humanistyczne. Językoznawstwo” 2003, nr 6, s. 53-84.
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Porównanie tytułów perykop pokazuje zamierzone lub nieuświadomione ten
dencje interpretacyjne i strategie perswazyjne, wynikające z różnego rozłożenia 
akcentów zastosowanego słownictwa (notatka - uwaga - dopisek), uwypuklenia 
postaci (Mardocheusz - Aswerus - Waszti - [Hjaman) i święta (Purim). Tylko re
daktorzy Biblii paulińskiej zrezygnowali z umieszczenia w tytule nazwy tego ostat
niego. Różnice w numeracji wynikają z umownego charakteru podziału na wersety, 
ale wpływają na odbiór konstrukcji tekstu. Co ciekawe, redaktorzy polskiej wersji 
Biblii Jerozolimskiej dokonali zmian w organizacji tekstu Biblii Tysiąclecia55* (wer
sety od 2,19-23; 6,14 - w stosunku do BT należą już do odpowiednich kolejnych 
perykop). Naruszenie, sygnalizowane przez redaktorów, ciągłości polskiego tłuma
czenia wynika ze względów historyczno-lingwistycznych, bowiem starożytne ręko
pisy pozbawione były znaków interpunkcyjnych559. W Biblii paulińskiej, w której 
widać tendencję do maksymalnego uproszczenia zapowiedzi wydarzeń w tytułach 
(oczywiście poza przekładem Pecarica, gdzie występuje jedynie podział na nietytu- 
łowane rozdziały), w śródtytułach zastosowano równoważniki zdań. Kolofon został 
włączony do ostatniej perykopy dotyczącej interpretacji snu Mardocheusza, przez co 
zachowano wyraźnie inkluzyjny układ całości - księgę otwiera tajemniczy sen, a za
myka jego wyjaśnienie. Autorzy krytycznych wydań Księgi Estery przy okazji śród
tytułów wprowadzają dodatkowo arbitralne sformułowania, wskazujące na struk
turę księgi. Biblia Jerozolimska poza wstępem i końcową uwagą prezentuje tekst 
w pięciu częściach, podczas gdy Antoni Tronina wyróżnia obok prologu, epilogu 
i dopisku trzy zasadnicze części: Mardocheusz i Estera, Zagrożenie i wywyższenie 
Żydów, Święto Purim. Na niestabilność podziałów i niekonsekwencję w wyodręb
nianiu struktury tekstu zwraca uwagę Biblia Tysiąclecia, w której autor przekładu 
odszedł od czteroczęściowej fragmentacji tekstu, którą sam zaproponował w innym 
wydaniu. W przekładzie Stanisława Grzybka po prologu następują kolejne odsłony 
dramatu: (A) Estera wybrana królową - (B) Knowania Amana przeciw Żydom - (C) 
Zdemaskowanie Amana i wywyższenie Mardocheusza - (D) Zwycięstwo Żydów, 
a ostatnie wersety określono jako „Zakończenie księgi”. Taki układ przypomina pa- 
ralelizm antynomiczny z odpowiadającymi sobie elementami (prolog-A-B : C - D 
- zakończenie) także ich liczbą wewnątrz danej części (A : 2 - B : 3 - C : 3 - D : 2). 
Przykładem interpretatywnego charakteru śródtytułu jest autorski przekład Bi
blii Kazimierza Romaniuka560. Nagłówek ostatniej perykopy, brzmiący: „Notatka 
dotycząca greckiego przekładu księgi” (Est 10,301), implikuje, wbrew następu
jącemu po nim tekstowi, że przetłumaczona została cała księga, a nie tylko list 
dotyczący Purim.

Biblia Jerozolimska, s. IV.
Z. Kiernikowski. Prezentacja, [w:] Biblia Jerozolimska, s. VI. 

v’" Księga Estery (Romaniuk, 1997). s. 833-853.

Równie ważną jak tytuły segmentowanych jednostek funkcję o wymiarze per
swazyjnym pełnią w wydaniach tekstów biblijnych komentarze do całych ksiąg lub 
ich części oraz przypisy do konkretnych perykop lub nawet słów. Podawane w ten 
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sposób treści, chociaż także nie należą do kanonicznego tekstu, istotnie wpływają na 
sposób jego percepcji561. Wszystkie podane informacje i wyjaśnienia mogą sugero
wać (oczywiście przy założeniu, że zostaną odczytane przez czytelnika) i sugerują 
odpowiednie rozumienie i interpretację. Za dowód proponowanych a priori inter
pretacji niech posłużą dwa przykłady, które prowadzą do logicznych, choć nieakcep- 
towalnych - dodajmy: nawet w tej samej tradycji religijnej - wniosków. Pokażą one 
również kulturowe uwarunkowania recepcji, które mogą ewoluować wraz z posze
rzaniem wiedzy naukowej o czasach i samych narracjach.

561 M. Bogdanowska, Komentarz jako forma podawcza, gatunek mowy, tekst. Prolegome
na, „Ruch Literacki” 2002, nr 4/5, s. 337-352.

562 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze 
wstępem i komentarzami, s. 553.

563 Biblia Jerozolimska, s. 573.
5W Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych 

z komentarzami, s. 944.
565 Ibidem, s. 2747.

Komentarz redakcyjny do fragmentu: „w roku trzecim panowania swego zrobił 
ucztę dla wszystkich książąt swoich i sług swoich, (doradców) armii Persji i Me- 
dii, dostojników i książąt prowincji przed nim” (Est 1,3) w Biblii Tysiąclecia brzmi: 
„Ucztę wydano z okazji narady wojennej przeciw Grekom”562. Takie wyjaśnienie, 
zakładając historyczność tego epizodu, suponuje pewność, o jakiej w tym wypadku 
trudno mówić. W Biblii Jerozolimskiej wybrany passus opatrzony został następują
cym wyjaśnieniem:

swoich sług oraz najdzielniejszych Persów i Medów. BJ: „i sług dowódców wojsk 
Persów i Medów”. „dowódców' wojsk”, na zasadzie domysłu. Tekst hebr.: ..wojsk". 
- „Słudzy” to tutaj wysocy urzędnicy królewscy. Takie uczt}' urządzano często (por. 
Rdz 40,20: 1 Kri 2,15; Dn 5,1; Mk 6,21 )563.

Z kolei redaktorzy i tłumacze Biblii paulińskiej w tym wersecie uznali za sto
sowne wyjaśnienie czytelnikowi na marginesie jedynie terminu „Medowie - miesz
kańcy Medii, państwa położonego nad Morzem Kaspijskim, na terenie dzisiejszego 
północno-zachodniego Iranu”564. Druga natomiast etniczna nazwa („Persowie”) za
znaczona została jako hasło rozwinięte w końcowym słowniku (tam: „Persja, Pere
sowie” [sic!])565.

Podobne kwestie interesowały Jana Drozda, skoro w Biblii poznańskiej tę samą 
perykopę opatrzył następującym komentarzem:

Wzmianka o zasłużonych Medach jest tu uzasadniona; Medowie bow iem stworzyli 
własne państwo tylko na krótki czas. W r. 612 król babiloński Nabopolassar podbił 
Asyrię przy pomocy Medów', którzy przez długi czas - jako niezorganizowane plemio
na na północy olbrzymiego imperium - dźwigali jarzmo obcych rządów; W wy niku 
tego zwycięstwa stworzyli własne państwo, obejmujące północne tereny dawnej Asyrii, 
Armenii oraz części Małej Azji aż do Halys. Ostatniego ich króla Astiagesa pokonał 
Cyrus, król perski, w r. 550, a państwo jego wcielił do now o tworzącego się imperium 
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Persów. Medowie cieszyli się jednak pewnymi względami u Persów jako współple- 
mieńcy i razem z nimi tworzyli coś w rodzaju unii personalnej566.

566 Ibidem, s. 80.
567 Księga Estery (Tronina), s. 176.
568 Księga Estery. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, oprać. S. Grzybek, s. 69-70. 

W cytacie mowa o następujących dziełach: Cornelius a Lapide, Commentaria in Scripturam 
Sacram, t. 5, Parisiis 1877; J. Praśek, Geschichte der Meder und Perser, Gotha 1906; Die Apo
kryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Übers, und Hrsg. E. Kautzsch, Tübingen 
1921; J. Schildenberger, Das Buch Esther übersetzt und erklärt, Bonn 1941; H. Gunkel, 
Esther, Tübingen 1916; Biblia Hebraica, ed. R. Kittel, Stuttgart 1937; GA - tekst grecki w ko
deksie A, B, i S; G - LXX - tekst grecki według Septuaginta, id est Ićtus Testamentum graece 
iuxta LXXinterpretes, t. 1, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1935; G. Wildeboer, Das Buch Esther, [w:] 
Kurzer Handkommentar zum Alten Testament. Abt. 17: Die fiinfMegillot. Das Hohelied, das Buch

Rozbudowane komentarze Antoniego Troniny przyporządkowane są całym 
wyodrębnionym jednostkom, stąd w przypisie do podrozdziału „Uczta królewska” 
(Est 1,1 s—8) znalazł się fragment: „Z okazji inauguracji swych rządów w jednej ze 
stolic rozległego imperium król wydał wspaniałe przyjęcie dla «zwierzchników pro
wincji»”567. Do omawianej perykopy zostały też przypisane sigla przywołujące po
dobne biblijne biesiady: Rdz 40,20; Dn 5,1; Est 2,18; Jdt 16,10; 1 Mch 1,1; Mk 6,21.

Stanisław Grzybek w latach sześćdziesiątych XX wieku dowodził w przypisie 
do własnego przekładu Księgi Estery:

Uczta odbywała się w roku 3 panowania króla, tj. w r. 484 lub 483. Comelius 
a Lapide widzi przyczynę opóźnienia uczty w tym, że rzemieślnicy budowali królo
wi tron podług wzoru tronu króla Salomona, na co potrzebowali więcej czasu, ale to 
jest niezgodne z tym, co podaję Herodot (7,8) oraz co czytamy w historii perskiej (por. 
J. Praśek, dz. cyt., s. 147 n). Uczta na zamku miała także charakter narady wojennej 
przeciw Grecji. Z tej racji brali w niej udział także przedstawiciele armii. Od wyprawy 
bowiem na Grecję zależała potęga i wielkość państwa. Tu wymienieni są najzdolniejsi 
przedstawiciele armii Kserksesa, rekrutujący się głównie z Persów i Medów. Niektórzy 
egzegeci (por. E. Kautzsch, s. 145) są zdania, że mowa tu o wodzach wojskowych, 
ale słowo hel oznacza właściwie wojsko. J. Schildenberger uważa (s. 296), że w tym 
miejscu chodzi o oddziały elitarne, prawdopodobnie o przyboczną straż królewską lub 
o kompanię honorową. Według Herodota (7,40) kompania taka składała się z 2000 wy
borowej konnicy, 2000 włóczników i 1000 piechoty. Jest to do pewnego stopnia moż
liwe i zgodne z przepychem królów Wschodu. Przy boku jednak króla, przy głównym 
stole, zajęli miejsca tylko wyżsi dostojnicy wojskowi, członkowie znakomitych ro
dzin perskich i rządcy prowincji. Na takich ucztach bywali też pisarze, jak się dowia
dujemy o tym z literatury greckiej (por. H. Gunkel, s. 3). Pod względem tekstowym 
w. 3 jest w kilku miejscach niejasny, ale nie wymaga poprawek. Kittel proponuje wsta
wić: Wfre przed hel param. Słowo hebr. partemim pochodzi od staroperskiego fra- 
tama; GA przetłumaczył je przez: trpwToę zaś G: = znakomity, szlachetny.
Weśare hamedinot Wildeboer tłumaczy niesłusznie przez „satrapowie”, większość eg- 
zegetów oddaje przez „rządcy prowincji”. Syp ma „magnaci króla”. Cała uczta odbyła 
się przy czynnym współudziale panującego króla568.
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W dokładnym komentarzu przywołane zostały nie tylko propozycje i warianty 
samego tekstu hebrajskiego i greckiego, ale też odczytania innych badaczy. Uwa
gę zwraca interpretacja wykorzystująca motyw tronu Salomona. Z drugiej wszakże 
strony widać tendencję do ustalenia i historycznego wyjaśnienia opowiadania biblij
nego zgodnie ze źródłami pozabiblijnymi.

Cylkow w przypisie do swojego przekładu stwierdził:

Wymienienie Persji przed Medią wyraża hegemonię pierwszej nad drugą ams 
główny naczelnik, por. Dn 1,3 perskie fratama, gr. irpćjroę rrinart 'TJ satrapi, wasale. 
Z jakiej okazji uczta ta wy dana została, tego tekst nie wyjaśnia569 *.

Ruth, die Klagelieder, der Prediger, das buch Esther, Hrsg. K. Marti [et al.], Freiburg [et al.] 
1898; Syp - tłumaczenie syryjskie, tzw'. Peszitta.

569 Ester (Cylkow ), s. 189.
5711 Księga Estery (Pecar i c), s. 100.

Przykładem najbardziej „swobodnego” komentarza, zdecydowanie poszerzają
cego i wzbogacającego wątki biblijne, jest adnotacja Malbima zamieszczona przez 
Saszę Pecarica w jego tłumaczeniu zwoju. Motyw uczty został przedstawiony nie 
tylko wraz z wyjaśnieniem intencji króla, ale również ze wskazaniem zaistniałych 
trudności i przemyślanym planem Achaszwerosza. Rozbudowana forma dialogiczna 
sprawia, że komentarz można czytać jako parafrazę biblijnej opowieści. Wybranej 
perykopie z Księgi Estery odpowiada następujący fragment:

- Ogłoście w ielkie święto dla w szy stkich oficerów7 i sług mojego królestwa. Niech 
w’ jednej chwili dotrą zaproszenia do wszystkich książąt i ministrów, których wybra
łem, jak również do moich dzielnych żołnierzy i lojalnych sług.

- Wasza Wysokość - zapytał jeden z ministrów - a co z dostojnikami i książętami 
wszy stkich krajów'? Czy oni nie mają otrzymać zaproszeń?

- Dostojnicy i książęta ow szem! Są oni zwykłymi sługami, to nie ja wywyższyłem 
ich do tej pozycji. Dlaczegóż nie miałbym wymienić wicekróla największego z moich 
krajów na jednego z ministrów, którego sam wyznaczyłem na to miejsce w chw ili 
przejmowania tronu!

- Lecz poddani w' prowincjach nie zrozumieją tego, Wasza Wysokość, będą głębo
ko dotknięci, że nie są reprezentowani podczas św ięta.

- Nie bądź głupcem! Owszem, że zamierzam zaprosić tych dostojników. Lecz do
piero po ty m, gdy najniższy rangą żołnierz z mojej armii i najzwyklejszy sługa w moim 
pałacu otrzymają już swoje zaproszenia. Dopiero wtedy posłaniec dostarczy zapro
szenia butnym cudzoziemcom, którzy wciąż mają czelność z czcią mów ić o wcześ
niejszych królach. Niech się duszą w' swoich wspomnieniach o przeszłych władcach. 
Nauczą się teraz, że tylko ci, którzy swoje pozycje zawdzięczają mojej łasce, mają ja
kiekolwiek znaczenie w ty m królestw ie57".

Malbim zwrócił uwagę na kolejność wymienionych gości zaproszonych na 
ucztę, rozwijając ją i wyjaśniając w sobie właściwy sposób powody do takiego 
uszeregowania. Koncept zasadza się na założeniu, że Achaszwerosz, niezadowolony 
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z ograniczonej formy monarchii, dążył do zdobycia władzy absolutnej. Przedstawio
ny został jako zwykły człowiek, prostego pochodzenia, który zdobył tron Persów 
i Medów dzięki własnym wysiłkom. Opłacił mianowicie wielkie armie, łapówka
mi zyskał przychylność i wpływy w różnych środowiskach, a małżeństwo z Waszti 
(mezalians z księżniczką z rodu Newuchadnecara) miało legitymować jego rządy. 
Malbim już w pierwszym rozdziale wprowadził przenikający cały zwój temat zmia- 
ny/zamiany. To właśnie obawa przed demistyfikacją niekompetencji samozwańca 
skłoniła go do wydania uczty w trzecim roku po przejęciu władzy:

Słychać było liczne pomruki niezadowolenia, a niektórzy nawet ośmielili się dzi
wić, jak ten prostak zamieniony w króla miał czelność przenieść stolicę z miejsca, 
w który m panowali przed nim tak wspaniali i wielcy władcy. Ludzie nie zatracili także 
umiejętności pojmowania przy czy n królewskich działań571.

’71 Ibidem.
572 Za taki można uznać fenomen trawestacji i adaptacji całej Biblii lub jej fragmentów na 

gwary. Tylko NT: Kaszebskó Biblejó. Nowi Testament. IV Ewanjelje, skaszebił F. Grucza, Po
znań 1992; Święte Pismiona Nowego Testamentu, skaszebił E. Gołąbk, Gduńsk-Pelplin 1993. 
Por. K.A. Sroka, Śladami kaszubkich tłumaczeń Biblii, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej 

Zestawienie komentarzy Cylkowa i Troniny (ich tłumaczenie na podstawie od
powiednio: TM i LXX) pokazuje dwutorowość interpretacji wydawałoby się jed
nej prostej opowieści. Ilościowe i jakościowe różnice między komentarzami wyni
kają nie tylko z różnego typu przekładów (naukowy, pastoralny, filologiczny), ale 
i strategii i grupy docelowej czytelników. Natomiast elementem powtarzającym się 
w wydaniach Biblii, nawet tych pozbawionych aparatu krytycznego, jest wskazy
wanie miejsc paralelnych, analogicznych do występujących w danym fragmencie 
motywów i tematów. Praktykuje się niekiedy zamieszczanie komentarza wewnątrz 
samej Biblii (intertekstualność wewnętrzna).

Wiele z powyższych „tradycyjnych” przekładów i komentarzy jest dostępnych 
w wersji elektronicznej w formie programów komputerowych oraz na różnego typu 
tematycznych stronach internetowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne 
ułatwiają współczesnemu bibliście żmudne w przeszłości badania, a każdemu zain
teresowanemu biblijnymi fenomenami pozwalają na wieloaspektowe zapoznawanie 
się z tymi fundamentalnymi dla europejskiej tożsamości tekstami.

W przestrzeni współczesnej kultury można wskazać różnorodne przypadki funk
cjonowania tekstu, w których wyraża się technologiczny duch czasów określanych 
różnego rodzaju przymiotnikami z prefiksem post-. Warto zwrócić uwagę na dwa 
symptomatyczne przykłady. Oba związane są z działaniami promującymi tekst bi
blijny wśród szerokiego grona odbiorców. Tradycyjny sposób przekazu tekstu pi- 
sanego/drukowanego (w przypadku Biblii zapisanej alfabetem brajla - dotykowej) 
zastępuje wymagający jednak wciąż aktywności wzrokowej zapis cyfrowy. Pierw
szym „znakiem czasów” jest zaskakujący powrót narracji biblijnej do jej pierwotnej 
oralnej formy i/lub utrwalania w alternatywny sposób572. Mimo że już na początku 
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lat osiemdziesiątych XX wieku Biblia funkcjonowała w formie nagrań, to dopiero 
przełom wieków XX i XXI zaznaczył się jako faktyczny kulturowy powrót książki 
mówionej. Biblia w wersji MP3 dostępna jest na stronach opactwa tynieckiego573 *. 
Inną formą nawiązującą do żydowskich tradycji recytacji hebrajskich biblijnych fraz 
jest nagranie rabina Michaela Dushinsky’ego Księga Estery, tradycyjne melodyczne 
odczytanie po hebrajskie1*.

i dziś. Materiały z sympozjum, red. J. Treder, Gdańsk 1995, s. 101-127; J. Treder, Tłumaczenia 
Biblii na język kaszubski, [w:] Biblia w kulturze. Materiały sesji zorganizowanej przez Katedrę 
Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, red. S. Rzep- 
czyński, Słupsk 1996, s. 273-293; M. Szołtysek, Biblia Ślązaka. il. F. Kucharczak, Ryb
nik 2000; H. Synowiec, Uwagi o Biblii Ślązoka Marka Szołtyska. „Śląskie Miscellanea" 2006. 
nr 19, s. 221-224.

573 Księga Estery, [on-line:] www.lyniec.benedyktyni.pl/ps-po/pismo-swiete/stary-testa 
ment/ksiega-estery/-24 IV 2013.

57J M. Dushinsky, Księga Estery, tradycyjne melodyczne odczytanie po hebrajsku. 
[CD-ROM], Kraków 2004.

575 Księga Estery, [on-line:] w ww.nonpossumus.pl/ps/Est/ - 24 IV 2013.
576 Pisownia i interpunkcjajak w oryginale. Wszystkie cytaty za: K. Krupicka, Księga Este

ry z komentarzem. [on-line:] http://klub.poezji.w.interia.pl/ksiega_estery.htm - 24 IV 2013.

Internetowe interpretacje autorskie, zamieszczone na forach, blogach, stronach 
o tematyce biblijnej lub/i żydowskiej, tworzą dziś pomost między tekstem a poten
cjalnym czytelnikiem, niezależnie od tego, do jakiego kręgu kulturowego przyna
leży. Analiza biblijnych toposów we współczesnych kulturach nie może ominąć 
przestrzeni, gdzie treści, obrazy, archetypy czy - ujmując szerzej - dzieła kultuiy 
poddawane są twórczym (?) remiksom, alternatywnym, postmodernistycznym re- 
interpretacjom. Niezależnie od oceny tego sposobu wpisują się one jednak w trans
misję toposów. Przykładem takiej współczesnej interpretacji tekstu biblijnego może 
być ogólnodostępny komentarz Krystyny Kupnickiej, opatrzony jednak odpowied
nimi zastrzeżeniami, że „tekst jest własnością” autorki oraz „wszelkie do niego pra
wa są zastrzeżone”. Komentatorka biblijnej księgi przestrzega także, że udostępnio
ne interpretacje są oparte na jej „własnych przemyśleniach, które wypływają z wiary 
i miłości do Boga”. Tekst źródłowy w tym przypadku stanowi wersja elektroniczna 
Księgi Estery (trudność w ustaleniu oryginału) zamieszczona na stronie internetowej 
„poświęconej nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia”575. 
Komentarz stanowi w istocie parafrazę biblijnej narracji, zorientowaną teologicznie, 
co potwierdzają sformułowania zawarte we wprowadzeniu: „działanie żywego Boga 
[...] w pełni objawiło się w osobie Jezusa Chrystusa. [...] nic nie dzieje się bez woli 
naszego Niebieskiego Ojca”576. Autorka dzieli się z czytelnikiem refleksjami nie tyl
ko na temat swojej recepcji księgi, ale także umieszcza moralizatorskie wskazania, 
stosując nietrudne do rozpoznania retoryczne zabiegi, jak np.: „Zastanów się jesz
cze dzisiaj”, „Myślę że czytelnicy wiedzą kogo tu Mordocheusz ma na myśli [...]”. 
Wspólną cechą tego typu wirtualnych przedsięwzięć jest otwartość i właściwie 
niczym nie ograniczona dowolność interpretacyjna. Zachęca do niej zresztą sama 

http://www.lyniec.benedyktyni.pl/ps-po/pismo-swiete/stary-testa
ww.nonpossumus.pl/ps/Est/
http://klub.poezji.w.interia.pl/ksiega_estery.htm


Polskie tradycje iranslatorskie: żydowskie i chrześcijańskie 187

autorka: „Proszę o swoje komentarze i przemyślenia”. Drugi głos w wirtualnej „de
bacie” czy procesie rozwijania toposu Estery należy do Miriam Gonczarskiej577. Na 
portalu społeczności żydowskiej (jewish.org.pl) autorka przy okazji omawiana puri- 
mowych zwyczajów, przede wszystkim odczytywanego zwoju, zaprasza do podjęcia 
w stosownej atmosferze poważnego tematu:

577 M. Gonczarska, Księga Estery, [on-line:] www.jewish.org.pl/index.php?option=com 
content&task=view&id=2096&ltemid=62 - 20 IX 2013.

578 Ibidem. Pisownia i interpunkcja jak w oryginale.
579 Ibidem.

Jest to doskonały moment aby porozmawiać o rzeczach poważnych w sposób nie
co purimowy. W sposób barwny i nieco przerysowany o rzeczach trudnych i poważ
nych. Właśnie do tego służy Purm Szpil. Oraz morze alkoholu - bo o „żydowskim spi
sku” na trzeźwo trudno rozmawiać. :)578 579.

Artykuł stanowi rekapitulację spotkania i wykładu na temat Dlaczego Żydzi 
ukrywają swoją tożsamość? Dyskusja w kontekście Księgi Estery. Starożytny mo
tyw posłużył - zresztą działo się tak przez wieki - do zadania pytań kluczowych 
dla zrozumienia własnej kultury/tradycji oraz do refleksji nad funkcjonowaniem 
w ramach społeczeństwa wielokulturowego, które czasem bywa wrogo nastawio
ne do mniejszości żydowskiej. Gonczarska odpowiada na te dylematy, korzystając 
ze znanej narracji:

Naszych Polskich Żydów prześladują cienie. Jeden to Zagłada. Drugi to tradycja 
religijna, która wyrzutem sumienia oczekuje od nas, że mamy stać się dzielną Esterą. 
Nie po to, żeby ocalić swoje życie przed zewnętrznym wrogiem, ale po to, żeby ocalić 
żydowskość dla następnych pokoleń. [...]

Musimy jednak chronić się wciąż przed Hamanami - robimy to edukując, informu
jąc i odpowiadając na setki pytań na temat żydowskiej tradycji...

Dziś nie trzeba wieszać na szubienicy, wystarczy cierpliwie odpowiadać na niecier
pliwe pytania. Cierpliwie też czekać trzeba na nowe Estery, a one powracają. Byłam 
przy wielu takich powrotach i zawsze odczuwam to samo przemożne uczucie ciepła, 
radości, wzruszenia i nadziei.

Mądrość Mordechaja dziś to spokój cierpliwość i współczucie w które uzbroić się 
powinien każdy, kto dotyka żydowskiej tematyki w Polsce’79.

Współcześnie Zwój Estery służy inicjowaniu różnego typu przedsięwzięć kul
turalnych o ulotnym i przygodnym charakterze, jak performance, spotkania, dys
kusje, z powodzeniem wykorzystujące nowoczesne technologie, stanowi także ich 
element. Trzeci narracyjny ślad w wirtualnej przestrzeni funkcjonowania toposu Es
tery stanowi transkrypcja spotkania w ramach organizowanego przez Laboratorium 
Dramatu cyklu Ogród Księgi, którego tytuł nawiązywał do akronimu PaRDeS od
noszącego się do czterech żydowskich metod egzegetycznych. 16 maja 2011 roku 
aktorka Anna Chodakowska czytała fragmenty Księgi Estery w różnych przekładach, 

jewish.org.pl
http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com
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po czym odbyła się dyskusja580. Z jej zapisu można wnioskować o żywym zaintere
sowaniu i również współczesnym zmaganiu się z biblijną narracją na wielu płasz
czyznach, m.in. literackiej:

?80 Zapis z dyskusji po czytaniu Księgi Estery, Teatr Dramatyczny, [on-line:] w ww.teatrdrama 
tyczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1320:ksiga-estery-zapis-dyskusji& 
catid=70:teksty&Itemid=202 - 26 IX 2013.

581 Pisow nia i interpunkcja jak w ory ginale. Ibidem.
582 Ibidem.
583 Ibidem.

Piotr Paziński: [...] ta opowiedziana legenda, która ma bardzo wiele ambiwalencji 
nie jest aż tak prosta jak na pierw szy rzut oka mogłoby się wydawać581,

psychologicznej:

Zenon Waldemar Dudek: jeżeli wchodzimy właśnie w myślenie w kategoriach ar
chetypowych, to tam gdzie mamy powiedziane, że coś jest czarne, to należy' się spo
dziewać, że to czarne okaże się białym, to, co jest malutkie będzie wielkie, to, co jest 
nikczemne wydaje się nikczemne, czy okrutne, okazuje się, że to jest wielkie, czy coś 
delikatnego i wrażliwego [...]
[...] możemy patrzeć na nasze czasy, na psychologię tyranii, właśnie na Holocaust, 
na Jugosławię, współczesne mordowanie, ludobójstwo właśnie na przykładzie takich 
starożytny ch systemów absolutystycznych, gdzie jednostka nic nie znaczy. Jednostka 
jest niczym, jest instrumentem w' rękach władzy, władcy czy mechanizmów w ogóle 
władzy. Tam człow iek jest pionkiem. To że za Hamana postawiony jest Mordechaj, to 
jest właśnie typowa psychologia ty ranii. Człowiek nie ma indyw ¡dualności, są mecha
nizmy, struktury, i one się po prostu toczą niejako same, czyli do tej psychologii abso- 
lutystycznej należy' cała struktura haremu582,

dramaturgicznej:

Anna Chodakowska: Ale gdyby m to grała [...], grałabym tak, że jestem poddawa
na. To znaczy, że jestem mów iona, że mów i coś przeze mnie, że działa tutaj medium, 
które być może jest Bogiem, być może to Jahwe, nie w iem, który mi każę powiedzieć 
te słowa. A jak to można osiągnąć w aktorstwie? Należy to powiedzieć, i później, bo 
wszy stkiego naraz się nie zagra, później w' sposób bardzo subtelnie [sic!], zrobić z tego 
komedię Monty Pythona o tym, że zdumienie, że oto coś przeze mnie takiego powie
działo. i mi się wydaje, że tutaj jest tajemnica, w ogóle w interpretacji tej postaci583.

Ta przykładowa dyskusja odsłoniła trudności i wątpliwości, jakie pojawiały się 
przez ponad dwadzieścia wieków lektury i interpretacji „księgi przysłonięcia twarzy 
Boga” (Paweł Śpiewak). Wskazane konteksty zaś sugerują, że potencjał toposów 
Estery (i Biblii w ogóle) tkwi nie tylko w oryginalnych tekstach, przekładach, ale też 
w ich kulturowych zapośredniczeniach.



5. Literackie reminiscencje

Literatura w sposób najbardziej oczywisty stanowi przestrzeń dla wszelkich bi
blijnych kontynuacji poprzez oczywisty fakt - sama Biblia jest genialnym dziełem 
literackim584. Dla uczonych i badaczy świadomych kulturotwórczego znaczenia ko
lejnych ksiąg praca nad nimi i próba ich komparatystycznego analizowania stanowią 
wyzwanie uczące pokory, zresztą nie tylko naukowej. Skoro wcześniej tylu mądrych, 
błyskotliwych, przenikliwych powiedziało lub napisało komentarze, dowiodło wie
lu tez, to jaki sens znów sięgać do tych samych źródeł? Oczywiście naukowiec, 
zwłaszcza socjolog, mając na uwadze doświadczenia własnych rzetelnie przeprowa
dzonych badań, obserwując przemiany, procesy, ewolucje i rewolucje w społeczeń
stwach, rozwieje te wątpliwości. Potocznie rzecz ujmując, „żyją one swoim życiem”. 
Ich recepcja zmienia się, ewoluuje, pojawiają się nowe formy literackiego wyrazu 
i techniczne sposoby funkcjonowania biblijnej narracji, które winny - wydawałoby 
się - zwiększać liczbę jej świadomych i kompetentnych użytkowników. Zarówno 
diachroniczny, jak i synchroniczny szkic ma pokazać szerokie spektrum realizacji 
toposów Księgi Estery w ważnym segmencie kultury materialnej, świadectwie jej 
duchowego wymiaru. Zgodnie z zawężonym zakresem rozumienia przyjętej metody 
intertekstualnej przenikanie toposów dotyczy przede wszystkim tekstów literackich 
różnych gatunków. W istocie, jak zostało to już powyżej zaznaczone, topos Estery 
jako exemplum biblijnego motywu rozwijał się głównie w tej sferze z okresowym 
natężeniem (różnie motywowaną popularnością Estery i innych bohaterów), przy
bierając rozmaite formy. Z bogatej pod tym względem tradycji literacko-piśmienni- 
czej wybrano tylko kilka przykładowych wątków, pozostawiając pogłębioną analizę 
jako przedmiot odrębnego studium.

'SJ Zob. J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura jako locus 
théologiens, przedm. A. Nossol. Katowice 2007. s. 44-51.

Sprzyjający konwencji żartu duch Purim przez wieki ożywiał wenę twórczą 
poetów i pisarzy, dzięki czemu ich relacje i opisy odpowiadały naturze święta. 
Dwa odległe od siebie czasowo przykłady tekstów mogą posłużyć za dowód tak 
sformułowanej tezy. Średniowieczny pisarz i tłumacz Kalonymos ben Kalonymos 
(ok. 1286-ok. 1328) zmuszony do wyemigrowania z rodzinnego Arles, trafił do 
Włoch, gdzie napisał swoją Rozprawę o Purim (Massechet Purim, Pesaro 1507). 
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W karykaturalny sposób przedstawia w niej obyczaje rzymskich pobratymców ce
lebrujących radosne święto, rabiniczny sposób argumentacji i charakterystykę kon
kretnych osób, nie stroniąc od autoironii. Wśród purimowych szaleństw świetny 
parodysta wymienia świąteczne imitacje: „łańcuszek na przegubie zamiast łańcucha 
na okazałym kaftanie; głowy chowa się w workach albo ozdabia nocnikami domo
wymi, które przypominać mają o hełmach...”585. Pochody i zabawy na ulicach za
kończone z powodu Strażników Wiary przenoszą się do domów, gdzie obowiązuje 
reguła: „bohater kompanii to ten, kto zamroczy głowę do końca”586. Szczęście, we
dług starszych i mędrców, będą mieli ci, którzy nie będą szczędzić pieniędzy na 
najszlachetniejsze wina w miesiącu adar. Relację z uroczystej celebracji Kalonymos 
kończy przewrotnym: „I wreszcie, żeby zadowolić Wszechmocnego, dozwala się 
zacząć rzecz od nowa następnego dnia...”.

A. Ziemny, Hebrajskie ogrody Prowansji, [w:] Kalonymos ben Kalonymos, Świę
towanie Purim, tłum, i oprać. A. Ziemny, „Midrasz" 1998. nr 6, s. 55.

51,6 Ibidem.
587 Listy perskie. Z archiwum iv Teheranie przepisane z okazji Purymu przez Ln. Lm. ..Izraeli

ta" R. 39, 1904, nr 9, s. 101-103.
588 Ibidem, s. 101.
58M Ibidem, s. 101-102.

Do konwencji listu - tak ważnego elementu narracji o Esterze - nawiązuje przy
kład quasi-korespondencji opublikowanej w 1904 roku w dwutygodniku „Izraelita” 
pod znamiennym tytułem Listy perskie. Z archiwum w Teheranie przepisane z okazji 
Purymu przez Ln. Lm. Nadawcą dwóch z siedmiu listów jest Nabuzardan z Babilonu, 
kolejne cztery stanowią relacje jego najlepszego przyjaciela Hamana Agagiejczyka 
z przebiegu wypadków na dworze w Suzie, natomiast ostatni siódmy „ze smutkiem 
niewysłowionym” napisała wdowa Zeres587. W pierwszym liście Haman wspomina 
o zgromadzeniu kobiet na dworze, w trakcie którego pod przewodnictwem królowej 
„roztrząsano kwestię emancypacji płci pięknej, czyli uwolnienia się spod jarzma 
władzy mężowskiej”588. Okoliczności tego spotkania sprawiły, że „nie wypadało 
jej zatem być posłuszną mężowi i na ucztę królewską nie poszła”, w efekcie czego 
„zdobyła wolność i niezależność, ale może nie taką, o jakiej marzyła: pozbawio
na została korony i godności małżonki królewskiej”589. Haman chwali się babiloń
skiemu przyjacielowi, że to dzięki jego sędziowskim decyzjom i podpowiedziom 
król na swą nową towarzyszkę wybrał „nie tyle piękną, ile miłą Esterę”. Awans na 
pierwszego ministra przyćmiewa jednak widok „marnego żydka Mordechaja”. Nie 
zaskakuje ton odpowiedzi Nabuzardana, który zachęca przyjaciela - o którym ma 
dość ciekawą opinię: Jak to od razu poznać, że nie byłeś w szkołach i nie uczyłeś 
się historii, chociaż co prawda nie przeszkodziło ci to do zostania ministrem” - do 
wprowadzenia w czyn intrygi, która zakończy się wytępieniem nie tylko „podłe
go gada”, ale także Jego przeklętego plemienia”. W kolejnym liście, zawierającym 
cytaty z Księgi Estery, chytry Haman obwieszcza sukces - Ahaswer dał się przeko
nać o szkodliwości ludu żydowskiego. Następne listy odsłaniają próżność Hamana
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i chciwość Nabuzardana. Haman pierwszy łup z żydowskiej zagłady planował prze
znaczyć na cele dobroczynne, aby w ten sposób zapisać w dziejach swoje imię (kon
trapunkt dla purimowych zwyczajów w synagogach), natomiast zachłanny Babiloń- 
czyk upominał się o pożyczkę, która w pokrętny sposób została odrzucona. Ostatni 
„archiwalny” list kończy strwożona Zeresz informacją: „żydówką jest także królowa 
Estera...”. Utrzymane w duchu purimowego żartu listy-raporty przedstawiają per
spektywę głównego przeciwnika Żydów i świadczą o corocznym odżywaniu toposu 
w różnoraki sposób.

Już sama konstrukcja biblijnej historii (komediowy schemat: wyjście od nieko
rzystnej sytuacji, splot przypadków i zakończenie szczęśliwe dla bohaterów) sprzy
jała procesowi jej udramatyzowania590. Z przełomu XV i XVI wieku pochodzą: wło
skie, wielokrotnie wydawane dzieło pt. La Rappresentazione della Regina Hester 
(Florencja 1495)591 592 czy Du Triumphe Assuaire, De Hesther, wchodzące w skład 
późnośredniowiecznych francuskich Mistere du Viel Testament™. Ich niemieckim 
odpowiednikiem była Gantze Hystori der Hester (1530) Hansa Sachsa (1494-1576), 
jednegoz niemieckich Meistersingero średniowiecznym rodowodzie, a angielskim593 
- anonimowa (zapewne również ze względu na zawarte w niej polityczne aluzje) 
A New Enterlude of Godly Queene Hester (1561). W kilku krajach europejskich cie
szyła się popularnością sztuka Salomona Usque {Esther), wystawiona po raz pierw
szy w 1558 roku w Wenecji. Zwłaszcza w okresie (kontr)reformacji Estera - obok 
Józefa, Jakuba, Judyty - jawiła się jako popularna postać, szczególnie w drama
tach594. Fabułę tej biblijnej księgi traktowano jako przykład moralizatorskich po
uczeń o upadku zarówno możnych/władców, jak również ludzi pysznych i zadufa
nych w sobie oraz o wywyższeniu (zgodnie zresztą z ewangeliczną zasadą) cichych 
i pokornych. W ten sposób odczytane przesłanie żydowskiej księgi mogło posłużyć 
jako podstawa alegorycznych literackich nawiązań. Konfrontacyjna międzyreligijna 
wymowa (poza wymiarem katolicko-reformacyjnym) zasadzała się także na ugrun
towanym i rozwijanym przez stulecia antagonizmie Kościoła i Synagogi oraz wyni
kających z niego konceptach teologicznych. W swoim dziele Spiel von der Heiligen 
Schrift und dem Buch Esther z 1537 roku Valentin Voith (1487-1558) wskazywał na 
Aswerusa jako Boga Ojca, a Waszti, od której król otrzymał odmowę udziału w wy
danej przez siebie uczcie utożsamia z ukochanym ludem wybranym. Na zasadzie 

590 Inne przykłady wykorzystania biblijnych narracji zob. np. H. Craig, The Origin of the 
Old Testament Plays, ..Modern Philology" Vol. 10, 1913, No. 4, s. 473-487.

591 A. Jacobson Schutte, Printed Italian Vernacular Religious Books 1465-1550. A Fin
ding List, Genève 1983, s. 170.

592 Le Mistère du Viel Testament, Vol. 6, publ. avec introd., notes et glossaire par J. de Roths
child, Paris 1891, s. 1-179.

593 Zob. M. Roston, Biblical Drama in England From the Middle Ages to the Present Day, 
London 1968.

594 P. Z ary ch ta, Biblia w literaturze niemieckiej od średniowiecza po klasycyzm weimarski, 
[w:] „Cóż za księga'.’’. Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność, 
red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Żary chta, Kraków 2010, s. 36.
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kontrapunktu, odwrócenia cech królowej, Estera symbolizuje wszystkich, którzy 
choć nie wywodzą się z ludu wybranego, przybywają na zaproszenie króla (Boga 
Ojca) dzięki pouczeniom i pośrednictwu Mardocheusza, czyli Jezusa. Nieco inny 
wątek interesował Thomasa Naogeorga (ok. 1508-1563), który w dramacie Hama- 
nus z 1543 roku uwypuklił dworskie intrygi urzędnika. Innymi przykładami popu
larności i sposobu oddziaływania toposu na kulturę europejską mogą być realizacje 
takich autorów, jak: Andreas Pfeilschmidt (XVI w.) Esther. Ein hübisch und chri
stlich Spiel des gantzen Buchs Esther (Frankfurt am Main 1555), Georg Mauritius 
(1539-1610) Comoedia von Haman (Leipzig 1607), Pierre du Ryer (1606-1658) Es
ther (Paris 1644), Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676) Esther (Paris 1670), 
Pierre Mainfray (1580-1630) La belle Hester (1612), Lope de Vega (1562-1635) La 
hermosa Ester (1610; Madrid 1621), Felipe Godinez( 1588-1637) La Reyna Ester 
(1613) oraz Aman y Mardoqueo o La honra para su dueño (Madrid 1653), Federico 
della Valle (1560-1628) Esther (1627), Joäo Pinto Delgado (1580-1653) Poema de 
la Reina Ester en sexta rima (Rouen 1627), Antoine de Montchrestien (ok. 1575- 
1621) - z uwagi na tytułowego bohatera jego dzieła pt. Aman (Rouen 1601) często 
porównywano z późniejszą, najbardziej znaną francuską dramaturgiczną realizacją 
wątku autorstwa Racine’a595, Mardochée Astruc (XVII w.) i jego La Reine Esther 
napisana w szuadit596, Isaac Cohen de Lara, wydawca anonimowej Comedia Famosa 
de Aman y Mordochay (1699). W ten nurt toposu wpisują się także trzy alegoryczne 
dramaty Pierre’a Matthieu (1563-1621): Esther (Lyon 1585), Vashti (Lyon 1589) 
oraz Aman, de la perfidie (Lyon 1589), których odniesieniem były francuskie wojny 
religijnej ich bohater Henryk 1 Gwizjusz (1550-1588). Swoją epicką tragedią Esther 
(1689) Jean Baptiste Racine (1639-1699) potwierdził swą opinię i sławę znawcy 
kobiecej psychiki. Gloryfikowana główna bohaterka nie tylko ucieleśniała cnoty 
chrześcijańskiej kobiety, ale też nosiła rozpoznawalne rysy Franciszki d’Aubigné - 
markizy de Maintenon (1635-1719), która zamówiła to dzieło. W jej poprzedniczce 
- Waszti - publiczność mogła łatwo rozpoznać byłą kochankę Ludwika XIV (1638- 
1715) - Franciszkę Atenę de Rochechouart, markizę de Montespan (1641-1707). 
Polityczno-historyczne implikacje tej sztuki komponują się z żydowskimi purimsz- 
pilami, których istotnym rysem były odwołania do znanych widzom sytuacji. Jesz
cze w XIX wieku dramat Racine’a uważany był za jedną z najpiękniejszych tragedii 
nowoczesnych597. Popularność dzieła francuskiego literata przekładała się na obec
ność toposu Estery w teatrach, operach i literaturach narodowych.

595 Por. J.S. Street, French Sacred Drama from Beze to Corneille. Dramatic Forms and 
Their Purposes in the Early Modern Theatre, Cambridge 1983.

596 W wymarłym języku używanym przez Żydów prowansalskich, w którym zachował się 
także fragment czternastowiecznego pochwalnego poematu o królowej Esterze.

597 K. Hofmanowa, Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu, objaśnione 
uwagami pobożnych uczonych i ofiarowane matkom i dzieciom polskim, cz. 1: Stary Testament. 
Lwów-Stanisławów-Tarnów 1846. s. 373.

W XVI wieku można wskazać dwa modele odwołań do biblijnej narracji: trage
die klasycystyczne - z Hamanem w roli głównej - oraz komedie - z prezentowanym 
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zwycięstwem religijnie motywowanych bohaterów: Estery i Mardocheusza. Kolej
ny podział wyznacza kryterium konfesyjne autorów dzieł. Protestanccy dramaturdzy 
(Sachs, Naogeorg, Mauritius) utożsamiali się w swoich sztukach z prześladowaną 
mniejszością, co odpowiadało sytuacji wspólnot reformowanych, wśród których 
innym popularnym motywem była walka Dawida z Goliatem. Z kolei w utworach 
katolickich (zwłaszcza jezuickich), np. w monachijskiej Hester z 1577 roku598, pod
kreślano teologiczne przesłanie o opatrzności Bożej.

M. Bocian, U. Kraut. I. Len z. Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, 
chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych, tłum. J. Zycho
wicz, Kraków 2000, s. 91.

599 Ibidem, s. 91; por. C. Shmeruk, Historia literatury jidysz. Zarys, red. M. Adamczy k- 
-Garbowska, E. Prokop-Janiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, s. 59.

600 Ibidem, s. 47.
601 Wacław Potocki, Judyta (1652); Stanisław Herakliusz Lubomirski, Ecclezjastes... (1706) 

i Tobiasz wyzwolony (1683); Józef Wadowski, Daniel prorok (1699); Elżbieta Drużbacka, Opisanie 
życie św. Dawida... (1752); Stanisław Leszczyński. Historia Starego i Nowego Testamentu (1761); 
Marcin Kurzeniecki, Ikyklad Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (1769); Rafał Gurow
ski, Dzieje Pisma Świętego (1782). L. Teusz, Wojciecha Stanisława Chrościńskiegopóźnobaroko- 
wa epika biblijna (Józef do Egiptu od braci przedany; Job cierpiący: Aman). Poznań 2011. s. 205.

Komiczno-farsowe ujęcia historii Estery stanowiły od XVI wieku domenę wi
dowisk żydowskich, które niekiedy bywały naśladowane przez wędrowne trupy 
aktorskie. Przykładami późniejszych zapożyczeń mogą być: O królowej Esterze 
i przebiegłym Hamanie, anonimowe dzieło z 1620 roku realizowane przez angiel
skie zespoły, a także Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern z 1774 roku, komedia 
Johanna Wolfganga Goethego (1749-1832), w której niemiecki mistrz wykorzystał 
dramaturgiczny chwyt teatru w teatrze. Warto również wspomnieć o dwóch paro
diach Friedricha Wilhelma Gottera (1746-1797): Esther (1795) i Die stolze lóasthi 
(1795). Ta ostatnia miała na celu, w duchu haskali, dać odpór ludowemu nurtowi 
ludycznych przedstawień599.

W żydowskim nurcie bogatej epiki biblijnej warto wskazać za Chone Shmerukiem 
na dzieło wydane w Amsterdamie w 1649 roku przez Gumprechta Leviego. Poemat, 
jeden z wielu podobnych powstających w tamtym czasie, opowiadał biblijną histo
rię Estery włączając do niej także wątki z Talmudu, midraszy i targumów, ale jego 
osobliwością był wyrażony w przedmowie zamysł - dziełko miało bowiem stanowić 
antidotum na obcą kulturowo literaturę proweniencji chrześcijańskiej. Amsterdamski 
wydawca podarował zatem młodzieży, szukającej dla siebie lektur dla rozrywki i za
bawy, „poszerzoną i urozmaiconą opowieść biblijną, która miała odstręczać młodych 
czytelników od literatury nieżydowskiej”600. W ten sposób starożytna historia stała 
się materialnym orężem w walce o zachowanie kulturowej (religijnej) odrębności.

Do ciekawych zjawisk biblijnych w okresie baroku i oświecenia należały wier
szowane parafrazy fragmentów lub całych ksiąg, nadające tekstom - zgodnie z prze
świadczeniem ludzi epoki - bardziej wyszukaną formę601. Ich autorzy zatem, nie 
aspirując do roli tłumaczy, korzystali z Biblii przełożonych na języki narodowe 
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i pośredniczyli w kulturowej recepcji wybranych treści. Aleksander Bruckner (1856- 
-1939) ujął ten fenomen następująco: „nigdy przez cały ciąg dziejów literackich, nie 
przewierszowano np. tylu legend i to o paniach świętych, jak za czasów saskich: ro
iło się wręcz od Rut, Ester, Judyt, Zuzann”602 603 *. Na tle innych polskich i europejskich 
realizacji Esterowych toposów wybrano kilku polskich literatów, którzy zaznaczyli 
swoje zainteresowanie Księgą Estery i podali ją czytelnikowi w sparafrazowanej, 
poetyckiej formie. Wojciech Stanisław Chrościński (ok. 1660-po 1733) napisał 
dzieło, którego pełny tytuł brzmi: Aman od Asswerusa, króla perskiego i medyjskie- 
go, nad wszystkie inne książęta wywyższony dla pychy i złości swojej, gdy ród cały 
żydowski na zemstę wygubić usiłuje, z pierwszej godności wyzuty i na szubienicy 
obwieszony. Dziewlącią pieśni ośmiorakiego rytmu z Ksiąg Estery Królowej opi
sany w Roku Pańskim 1745w3. Poprzez sam tytuł autor parafrazy zwrócił uwagę na 
motyw jednego z bohaterów opowieści, przy czym w swoim dziele konsekwentnie 
przywoływał wersję biblijnej historii. Ważną rolę odgrywają w barokowych para
frazach odautorskie komentarze i refleksje, powodujące rozrastanie się stosunkowo 
krótkiego materiału. W swojej analizie dzieła Leszek Teusz ilustruje to zjawisko, 
przywołując przykład: „Biblijna wzmianka «była piękna barzo i wdzięcznej twarzy» 
(2,7), znajduje pod piórem Chrościńskiego następujące dopełnienie:

602 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 3: Czasy nowsze do roku 1831, Kraków 1932. 
s. 111.

603 Hipotezy dotyczące wcześniejszego datowania utworu podaję: L. Teusz, Wojciech Sta
nislaw Chrościński (ok. 1660-po 1733) - człowiek i dzieło, [w:] Rytm Leśmiana, red. W. Wydra, 
M. Jaworski, P. Śniedziewski, Poznań 2009. s. 244, Poznańskie Studia Polonistyczne. Se
ria literacka, z. 16 (36). Zob. też: idem. Wojciecha Stanisława Chrościńskiego..., s. 191-212; 
M. Krzysztofik, Od Biblii do Literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg Starego 
Testamentu, Kraków 2003, s. 311 -331.

6,,J L. Teusz, Wojciecha Stanisława Chrościńskiego.... s. 207. Inną perykopą (Est 6.1a) ilu
struje: M. Krzysztofik, Od Biblii do literatury, s. 325-326.

61)5 Por. ibidem, s. 316-317.

A była dziwnie urodziwa z cery,
Twarz gładka, piękność nadobnej dziewicy.
Postać Dyjanny, ozdoba Wenery,
Humor swobodny i w panieńskim ciele,
Gdyby nie dziewka - przymioty aniele (Pieśń druga, okt. XII)"6W.

Intencja autora eksponującego motyw pysznego, podłego i egoistycznego Ama- 
na staje się w tak dydaktycznej lekturze dość wyraźna. Chce on mianowicie prze
strzec czytelnika przed konsekwencjami ulegania pokusom zastawiania sideł oraz 
knucia intryg, które zawsze przynoszą szkodę ich inicjatorom. Ta zmienność For
tuny (to przykład aluzji i bezpośrednich nawiązań do tradycji antycznej605) nie wy
nikała u chrześcijańskich pisarzy z wiary w ślepą dziejową przypadkowość. Ancilla 
De/, jak nazywano i definiowano antyczną Fortunę, staje się w barokowej parafrazie 
spiritus movens fabuły. Dzieło, podobnie jak cała twórczość Chrościńskiego różnie 
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oceniane przez uczonych, w XVIII wieku przypisywano Stanisławowi Herakliuszo- 
wi Lubomirskiemu (1642-1702)606.

606 Przy tej informacji w tekście Brücknera występuje błąd w tytule Anama zamiast Aman. 
A. Brückner, Skarby dawnej poezji polskiej. ..Biblioteka Warszawska” 1899. nr 2, s. 417, por. 
też: S.H. Lubomirski, Poezje zebrane, t. 2: Komentarze, Warszawa 1996, s. 30; L. Teusz, Woj
ciecha Stanisława Chrościńskiego.... s. 191; L. Teusz, Wojciech Stanislaw Chrościński..., s. 255; 
Cz. Hernas, Literatura baroku. Warszawa 1999, s. 284.

607 M. Krzysztofik, Recepcja Biblii w dobie staropolskiej - przegląd problematyki, ..Signa 
Temporis. Rocznik Teologiczno-Humanistyczny” 2006, nr 11, s. 7-26.

608 J.K. Jabłonowski, op. cit.,s. III—IV.
609 Ibidem, s. VU-V1II.
610 Ibidem, s. 1.

Drugie Esterowe exemplum (i jako takie zostanie szczegółowiej potraktowane), 
tkwiące - jak twierdzi Małgorzata Krzysztofik - w barokowej recepcji Pisma Świę
tego607 608 609, stanowi wierszowana parafraza Jana Kajetana Jabłonowskiego (1699-1764), 
której pełny tytuł brzmi: Historie arcy piękne do wiedzenia potrzebne to jest Estery, 
Judyty i Zuzanny wierszem polskim opisane i do druku podane z pozwoleniem star
szych we Lwowie Roku Pańskiego 1749. Swoje dzieło autor dedykował pierwszej 
żonie, Teresie z Wielohorskich Jabłonowskiej (1703-1749), zadając poetyckie, re
toryczne pytania:

Czy mogę słuszniej komu dedykować
Jak Tobie, która umiesz naśladować
Zuzanny statek i Judytę mężną
Łaskawa Księżno.
Jeśli Cię zechcę w miłosierdzia mierze,
W dobroci wielkiej przyrównać Esterze,
Chociaż to przyznam, nie pociągnę piórem
Żeś tych cnót wzorem6'”.

Autor zachęca „rozsądnego” czytelnika do przeczytania w ojczystym języku 
o bohaterach starych pism godzących urodę z cnotą i mądrością.

Patrz Ester, patrz układnym jak sercem wojuje
Zawziętego Aswera jak umie zwyciężyć,
Choć edykt na Izrael śmiertelny feruje
Umie go przymileniem inaczej natężyć
Mdląc pasje pasją, tak Króla hamuje,
Że musi się w edyktach swoich cale zwężyć
Ten który chciał być Judy Tyranem mordercem
Nic nie umie, i swoim ledwo władnie sercem6"9.

Estera wespół z Judytą i Zuzanną są opiewane, ponieważ Jak diamenty osa
dzone w złocie ukazały co może, uroda przy cnocie”610. Nie ma wątpliwości, że 
stare historie żydowskiej części Biblii autor przedstawia w duchu nauki katolickiej 
i zgodnie z jej interpretacją jako figury (dosłownie „lustro”) Maryi („obraz Twej 
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cnoty”6"). Religijna orientacja przytłacza i razi współczesnego czytelnika, nie tyle 
dewocyjnością, ile owym intencjonalnym „naginaniem” biblijnej narracji611 612. We 
wprowadzającej do całości dzieła inwokacji, która w formie i treści nawiązuje do 
starożytnych formuł otwierających wielkie eposy {Iliada, Odyseja, Eneida), autor 
odżegnuje się od greckich i rzymskich muz, bogów i bogiń, kierując swoje wezwania 
do Jezusa („Tyś mój Febus”) i Maryi („gdy Judyt z Esterą, piszą piórem złotym Cie
bie to opisują, o Panno Waleczna, coś po nich żyła, aleś była wieczna [...] i Esterą, 
w Bogu ubłaganym, dzielniej niźli w Aswerze; ciebie ja to chwalę”613). Inwokacjami 
rozpoczynają się też kolejne trzy części. Drugą z nich, Księgę historii Ester, otwiera 
wręcz modlitwa: „Panno oraz i Matko [...] dopomóż, i w księdze tej drugiej, Esterze 
kiedy i ta jak Judyt lustr od ciebie bierze”614. Podobnie do tradycyjnych wydań Bi
blii każdy z dziewięciu (ostatni rozdział krótszej wersji hebrajskiej pominięto) roz
działów (capita) rozpoczyna kilkuzdaniowa rekapitulacja treści - najpierw w języku 
łacińskim, następnie polskim. Fragmenty będące dodatkami greckimi (połączone 
tematycznie) zostały umieszczone na końcu partii dotyczącej Księgi Estery jako cu
riosa (zatytułowane: Sen Mardocheusza, Płacz królowy Ester, i modlitwa do Boga, 
Egzemplarz listu króla Artaxerxa) z wyjaśnieniem autora (Do wiadomości).

611 Ibidem, s. 244.
612 A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 1, Warszawa 1908, s. 387-388.
613 J.K. Jabłonowski, op. cit., s. 3.
614 Ibidem, s. 153.
615 Ibidem, s. 157; por. ibidem, s. 182.
616 Ibidem, s. 157: por. ibidem, s. 191.
617 Ibidem, s. 163.
6I* Ibidem, s. 166.
619 Ibidem, s. 222.
620 Ibidem, s. 224.

Jabłonowski ujawnia w tekście - niby to przypadkiem („ale ty się nie baw tu, 
i idź dalej piórko”615) - znajomość interpretacji i historyczne zorientowanie dociekań 
tekstu. Wymieniając Waszti, poeta piszę: „autorowie ją świeccy, kładą Cyra córką”616 
i zastanawia się, jak to być może, że ,2. tylu tysięcy, jedna nie została, kopia, tych 
edyktów i nam czytać dała”617. W odpowiedzi na kontrowersje towarzyszące interpre
tacji biblijnej wzmianki o pochodzeniu Mardocheusza i Estery, uprawdopodabnia ją 
stwierdzeniem: „ci się już porodzili, w pogańskiej niewoli”618. Za niezrozumienie sta
rożytnego bliskowschodniego zwyczaju trzeba uznać wątek początkowego oszczę
dzenia życia dziesięciu synów Amana619. Wprowadzając tę arbitralną zmianę, autor 
prawdopodobnie chciał uniknąć - z jego punktu widzenia nielogicznego w biblijnej 
wersji - powtórzenia wiadomości o śmierci synów prześladowcy. Ze swojej perspek
tywy podkreślił też upokorzenie, jakim zostali ukarani:

A hultaja Amana, synowie tak rodni,
Że miecza rycerskiego, tej śmierci nie godni[,J
Każże wszystkich dziesięciu, ich powieszać razem
By z ojcem byli kary, jednejże obrazem620.
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Innowacje i domniemania w ujęciu śmierci synów spiskowcy zdradzają ocenę 
narracji z kulturowo-historycznej perspektywy, w której honorowa śmierć od mie
cza została przeciwstawiona hańbiącej karze przez powieszenie. Dalej - niczym 
egzegeta621 - Jabłonowski zauważa na przykład, że Święte Pismo nie przekazuje, 
by Aman wskazał, który naród został właśnie skazany na zagładę, i wyjaśnia, że 
odwieczny żydowski nieprzyjaciel z rozmysłem zataił tę informację przed dobrym 
królem622. Na innym poziomie interpretacyjnym zdumiewa go bezsenność bohate
rów, poza królem nie śpią także Aman (czuwa nad cieślami przygotowującymi szu
bienicę), Estera (szykuje się do uczty), Mardocheusz (ze strachu)623.

621 Sam nazywa swoje dzieło przekładem de verbo ad verbum - ibidem, s. 230.
622 Autor wyjaśnia też pole semantyczne biblijnego rzeczownika „dom” - por. ibidem, s. 178.
623 Ibidem, s. 199-200.
62,1 Ibidem, s. 176-177; por. ibidem, s. 228.
625 Ibidem, s. 157; por. ibidem, s. 226.
626 Ibidem, s. 208-209; por. ibidem, s. 173, 194-195.
627 Ibidem, s. 163.
628 Ibidem, s. 159.
629 Ibidem, s. 199; por. s. 203-204. 210-212. 217.
630 Ibidem, s. 161.
631 Ibidem, s. 169.
632 Ibidem, s. 172, por. s. 181-182, 184. 186, 188-190, 196.201,205,218-220.225-230.
633 Ibidem, s. 178.

Zdradza też własne przekonania i opinie na temat zwyczajów: Jako w tym po
gaństwie, pełno zabobonu, Aman gdy chciał ich zgubić, wprzód z swego zakonu 
śmieszną ceremonią uczynił z drugimi [...] czy losy, czy czary”624, ale przede wszyst
kim króla: „ten król dobry Aswerus”625, który w parafrazie Jabłonowskiego jest zde
cydowanie pozytywnym bohaterem, w odróżnieniu od niejednoznacznego biblijnego 
pierwowzoru: „żal w mym sercu żwawy, że wymysł z okrucieństwem, naszego tyra
na na ciebie pada królu, a twoja doznana łaskawość teraz cierpi skazę na honorze”626.

Przykładem literalnej aplikacji perykop biblijnych do współczesności są sfor
mułowania dotyczące promulgowanego prawa w państwie perskim. Wobec mate
rialnego braku edyktu autor, który zgadza się z nim całkowicie, ubolewa nad tym, 
że oryginał nie dotrwał do jego czasów: „żebyśmy choć edyktem króla Aswerusa 
prawo mężów nad żony, trzymali bez musa”627.

Autor podkreśla znane kulturowo, choćby z potocznych mądrości schematy, któ
re współgrają z biblijnym przesłaniem: o zmienności w świecie - „w jad się miłość 
obraca, i jako z miłości, szalał do niej, szaleje tak już teraz z[e] złości”628, „mściwe 
serce już przyszłą śmiercią żyda pasief,] nie wiedząc jak sieciami swemiż uwikła 
się”629 - o przykładzie, jaki idzie od wysoko postawionych ludzi - „tak zacznij spra
wiedliwość, od własnego domu”630, o opatrzności - „dziwnym boskim dopustem, 
już się z królem swata [Estera]”631 - dzięki której Mardocheusz odkrył spisek eu
nuchów („a skoro mu dał Pan Bóg”632), o władcy - „a król często najlepszy, złym 
się panem staje[,] kiedy złemu swe serce, i wolę oddaje”633. Swój moralizatorski 
temperament zdradza w diachronicznych paralelach:
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Tak często i za naszych w ieków toż się dzieje. 
Że pan często swe łaski, ledwo godnym leje
A ci co mu koronę, i z głową salw ują,
Suszy się głodem, ty lko, w księgach ich drukują634.

638 Ibidem, s. 174: por. ibidem, s. 175.
639 Ibidem, s. 175.

O! Boże, jak to często, i w naszym też w ieku 
Widzieć można obrzydłą, złość równą w człowieku. 
Że kiedy zły' minister, śmierć czyją więc kupi. 
Cieszy się jak z nabytej, fortuny ów głupi635.

A kto dołki pod innym, kopie to zdradliwe
Sam w nie wpadnie, i głowę sam da nieszczęśliwe
To prawda każdy widzi, przyznaję, uw aża
Ale ludzkiej ambicji, tak wielka zaraza!
Że lubo ustaw iczne, widzimy Amany
Przecie Mardocheuszom szkodzim bez przestany636.

Z uwagi na ciekawe włączenie analizowanego wcześniej sapiencjalnego wymia
ru biblijnej księgi warto zacytować jeszcze kontynuację przedostatniego fragmentu, 
która stanowi jednocześnie zakończenie trzeciego rozdziału. Jabłonowski w swoim 
dydaktyzmie wyraźnie pozostaje pod wpływem lektury i rozmyślań nad doskonale 
znanym w jego czasach Psałterzem:

A nie wie co go z ręku [sic!], tego Boga czeka
Który to niew innego nie opuści człeka,
I na krótki pozwoli, czas mu się ucieszyć,
Ale Bóg na ratunek, zechce się pospieszyć
Cnoty prześladowanej. Takie i my sceny 
Widzimy i w radości, odmienią się treny637.

Innym jeszcze przykładem pokazującym ludzki konformizm, niezależnie od 
czasów, jest zwyczaj tak przywołany przez Jabłonowskiego: „[bo tak cesarz rozka
zał,] ba i bez rozkazu klękać przed faworyty, zwyczaj jest do razu”638. Autor skorzy
stał z okazji, aby i w tym miejscu wypowiedzieć swoje spostrzeżenia pod wpływem 
biblijnej relektury: „a czy znajdziesz na świecie, patrz teraz takiego, żeby nie adoro
wał, kochanka pańskiego”639.

Wszystkie powyższe przykłady dowodzą twórczej i autorskiej interpretacji Ja
błonowskiego, który w swojej wierszowanej wersji dodawał też wątki nieobecne 
w narracji biblijnej. Cnoty Estery ujawniają się w jej „zwycięstwie nad językiem”:

634 Ibidem
635 Ibidem
636 Ibidem
637 Ibidem

s. 173.
s. 181-182.
s. 212.
s. 182.
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„choć pytano skąd była, przecię swego rodu, || nie odkryła, i że jest z Hebreów naro
du || zamilczała”640, a jej olśniewająca wszystkich uroda skutkuje tym, że król „każę 
jej panować, na miejscu to Waszty, i nad sobą i państwy, wraz i nad niewiasty”641. 
W prezentacji Amana podkreślone zostało pochodzenie bohatera, który szczycił się 
przodkami z „zacnej familii”, a nie z „prostego gminu” i nie ustawał w wysiłkach 
wynajdowania w swym rodzie książąt. Triumf nad przeciwnikiem zostaje odtrąbio- 
ny wraz z dodatkową wzmianką o starszeństwie:

640 Ibidem, s. 167 (w oryginale omyłkowo dwie strony mają tę samą numerację).
641 Ibidem, s. 170.
642 Ibidem, s. 180-181.
643 Por. ibidem, s. 204.
644 Por. ibidem, s. 187-188.
645 Ibidem, s. 197; por. ibidem, s. 198.
646 Ibidem, s. 202.
647 Ibidem. 3. 250-251.

[Aman] Raduje się sam w myśli, i tak mówi w duchu;
Otóż masz Mardocheusz, otóż masz śmierdziuchu.
Za kolano dasz głowę; kto się ze mną liczy,
Zarówno obwieszony, będzie z szubienicy 
Nauczę cię, kto rokiem, jako mówią, starszy. 
Pochylę twego karku, ale łep ci zstarszy642.

Za element interpretacyjny niejako dodany do biblijnego toposu należy uznać 
to, że Mardocheusz wziął na siebie winę za zagrożenie, jakie sprowadził na lud 
swoim nonkonformizmem, oraz opis reakcji postronnych na wywyższenie Żyda pro
wadzonego przez Amana643. Również Waszti nie jest wzmiankowana od trzeciego 
rozdziału Księgi Estery, co nie przeszkadza, by pojawiła się ona w wersji Jabłonow
skiego644. Z osobliwości frazeologicznych warto zauważyć Amanowe porównanie 
Mardocheusza do „psa zuchwałego”645 i autorskie opisanie wroga Żydów jako tego, 
który przed sypialnią króla „waruje tedy, jako wyżeł ów myśliwy”646.

Dwie opowieści (o Judycie i Esterze) zostały zakończone modlitwą „Do Naj
świętszej Panny” oraz podsumowane krótką „moralizacją” z„explikacją i reflek
sjami”, w których autor przyznaję, że - podobnie jak historia Judyty - uwiodła go 
biblijna fabuła o dworskich intrygach i słusznej karze za zazdrość i pychę. Wyznaje 
też, że dwa elementy w opowieści o Esterze wzbudziły jego szacunek i podziw (do
słownie „estymację”):

pierwsza, że się w ospaniu swoim, a raczej w strachu obudziła prędko Mardocheusza 
stryja swego napomnieniem, kiedy jej mówi: Alboś tu ty' na to królową została, żebyś 
się zlękła ratować lud twój, ty która ludziom na pomoc, nie dla twojej tylko chwały 
i wywyższenia królową została. [...] Druga mi się podobała tejże Ester modlitwa dziel
na do Boga, gdzie wyznaje, że wszystkie pompy korony królewskiej za najobrzydliw
sze szmaty' plugastwo rachowała, i że ni łoże królewskie, ni osoba jego przymuszonej 
się nie podobały', i że żadnej nie zakładała w niwczym [sic!] pociechy, ty lko w adoracji 
Boga Abrahama jako ona mówi647.
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Jabłonowski podkreślił w pierwszym przypadku wątek, który rzeczywiście sta
nowi przesłanie Mordechajowego wezwania, aktualnego niezależnie od czasów - 
wysokie stanowisko, pozycja, zaszczytne funkcje są wielkimi zobowiązaniami dają
cymi okazje do służenia ludziom. Etos sprawowania władzy w różnych instytucjach 
społeczecznych w prostym biblijnym sformułowaniu, przynagleniu do właściwego 
wykorzystania indywidualnych możliwości w obronie słusznej sprawy, niezależnie 
od partykularnych konsekwencji brzmi nadzwyczaj jasno i uniwersalnie. W dru
gim przypadku zaś, biorąc za wzór Esterę i odnosząc się do własnej kondycji, autor 
stwierdził: „toć i ja choć w różnych na świecie altematach nie powinienem despe- 
rować, ale najdoskonalszy gust i ukontentowanie mieć w woli Bożej i Jego świętej 
dyspozycji”648. Refleksje Jabłonowskiego, poza wprawkami teologicznego dyletan
ta, choć rzeczywiście świadczą o jego religijności, zawierają także inny dość orygi
nalny ekskurs zestawiający kulturowe ikony pięknych kobiet i konsekwencje, jakie 
ich czyny przyniosły całym ludom. Stawia on mianowicie obok siebie biblijną Judy
tę i Esterę, które w dramatycznym momencie uratowały zagrożony lud, wykorzystu
jąc mądrość i urodę, oraz Helenę, która-jak z emfazą piszę autor - „dziesięcioletnią 
wojnę w Grecji twarzą swoją zapaliła i Troję spaliła”649. Spośród moralizatorskich 
wątków rozwijanych w odautorskich uwagach warto zwrócić uwagę na jeden, głów
ny -jak się wydaje - także w biblijnym pierwowzorze. Brzmi on u Jabłonowskiego 
następująco:

W8 Ibidem, s. 251.
649 Ibidem, s. 253.
650 Ibidem, s. 245.
651 A. Brückner, Dzieje literatury polskiej..., s. 387.
652 Ibidem, s. 388, por. s. 367.
653 M. Kossow ska, op. cit., t. 2, s. 224.

Zaiste wielka, Ester była sztuka.
Że śmierć znalazła, której Aman szuka,
I że orężem, jegoż własnym kona.
Sławny to dowcip, gdy słuszna obrona, 
Lecz jak Lucyper, Amana przechodzi, 
Tak twe [Mary i] zwycięstwo, przekładać się godzi650.

Aleksander Bruckner dość niepochlebnie ocenił te wierszowane parafrazy, 
stwierdzając, że ich twórda „między wszystkimi Jabłonowskimi był najmarniejszym 
wierszokletą”651. Pretendując do szczytu Parnasu, autor barokowej Estery „ciągle 
się mijał z poezją, prawdopodobnie [myśląc], że wojewodzie wszystko zejdzie”652. 
Nie pierwszy to i nie ostatni przypadek w historii, kiedy autor sięga po szlachetne 
poetyckie formy i wykorzystuje znaczące biblijne/religijne treści, obrazy, motywy 
i tym samym próbuje postawić ów aere perennius653.

Wśród pięćdziesięciu dwóch wybranych przez Jana Hybnera (1688-1731) histo
rii ze Starego Testamentu dwie - Historia XL1. O Esterze i Historia XLII. O Hama



Literackie reminiscencje 201

nie - stanowią streszczenie niemalże całej Księgi Estery65“1. Struktura opracowania 
konsekwentnie powtarza schemat: pod tytułem odnośniki biblijne, odpowiednio: 
Est 1 i 2; Est 3-10. Następnie zamieszczony został sparafrazowany tekst biblijny, 
przy czym na każdej stronie autor zadaje „potrzebne pytania” do konkretnego frag
mentu, np. „Czegóż król chciał po swojej żenie?”; „W czym winowali rajcowie kró- 
lowę?”; „Cóż za nagrodę dostał Mardocheusz?”. Cel dydaktyczny i moralizatorski 
spełniają trzy „pożyteczne nauki”, które współczesny czytelnik-historyk kultury od
czytuje nie tylko jako świadectwo poglądów, mentalności, ale i źródło argumentów 
retorycznych uzasadniających porządek społeczny (swoista etiologia). Przykładem 
uniwersalnych prawd rządzących światem jest nauka wyciągnięta z wątku o Waszti:

654 J. Huebner, Dwakroć pięćdziesiąt i dwie wyborne Pisma Świętego Historie ze Starego 
i Nowego Testamentu dla młodzi chrześcijańskiej od Jana Hybnera rektora Johannei w Ham
burgu. Z przedmową zebrane. A teraz na polski język wiernie przetłumaczone, Królewiec 1749, 
s. 131-139.

655 Ibidem, s. 133.
656 Ibidem, s. 134.
657 Ibidem, s. 139.
658 Ibidem.

Gdy który człowiek ma upaść, tedy wprzód w pychę się nadejmie. Widzieć to na 
pięknej królowej Waszty, która przez pychę nie chciała pójść do króla, i przez to straci
ła godność królewską654 655.

Oczywiście taka konkluzja autora opracowania nadaje sens zachowaniom per
skiej królowej, stanowi ich interpretację. Jeszcze wyraźniej widać tendencję do apli
kowania tekstu biblijnego w trzecim pouczeniu:

Żony powinne być poddane mężom swoim. Nie ty lko król Asswerus to przykazał, 
ale też Pan Bóg sam rzeki do wszystkich niewiast: Rola twa poddana będzie mężowi 
twemu, a on nad tobą panować będzie656.

Także druga Esterowa historia odzwierciedla,,ducha czasów”:

Za wysoce przełożonych trzeba się modlić, aby Bóg ich uchował od złych rad. 
Ponieważ widzieć to po zdradzieckich wykrętach Hamana, iż wielcy panowie przez 
niewiernych sług oczywiście mogą być oszukani657.

Po apodyktycznych sformułowaniach autor proponuje w wierszowanej for
mie „pobożne rozmyślania” w polskiej i łacińskiej wersji językowej. Ich fragment 
w podsumowaniu historii O Hamanie brzmi:

Tak nikomu nie trzeba sideł stawiać zdradnie;
Bo kto komu dół kopie, sam łacno weń padnie.
[...................................................................... ]
Insidias igitur mulli, nec retia tendam,
Ne forte in foveam perditus ipse cadam658.
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Innym źródłem poznania toposu Estery było dla polskich odbiorców tłumaczenie 
zbioru historii Starego i Nowego Testamentu Royaumonta (właśc. Nicholasa Fonta- 
ine’a, 1625-1709) i Louisa-IsaacaLemaistrede Sacy (1613-1684), dokonane w latach 
1703-1704 z języka francuskiego przez biskupa warmińskiego i kanclerza wielkiego 
koronnego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego (1650-1711), a wydane w roku 1708. 
Treść ujęta została w trzech fragmentach prozatorskich (Est 1-5; 5-6; 7-8)659. Wpro
wadzenie przed właściwym tekstem parafrazy zapowiada krótko wypadki, o których 
będzie mowa, przy czym w tej publikacji czytelnikowi proponuje się, zgodnie ze 
sformułowaniem użytym w tytule, uporządkowanie chronologiczne. Opowiadanie 
według francuskiego autora - więźnia sumienia w paryskiej Bastylii - rozpoczyna 
się w 3490 roku świata (zgodnie z żydowskim sposobem liczenia czasu), czyli 514 
lat przed Chrystusem. Datacja ta odpowiada rządom Dariusza Hystaspesa660. Motyw 
porzuconej Wasthy został jedynie wspominany, natomiast uwaga narratora skupiła się 
na „wyniosłym faworycie” króla perskiego i jego antagoniście, którego Haman opi
sywał słowami: Jako był do buntów skłonny, i że żyjąc w inszej, a osobliwej wierze, 
pogardza naszą, i niebezpieczny jest królestwu”661. Wobec wydanego „uniwersału” 
i grożącego wszystkim Żydom niebezpieczeństwa Estera została przedstawiona jako 
osoba, która rozpoznała to zagrożenie i działa z własnej woli. Bohaterka zwróciła się 
do wuja jako mądrego powiernika, by doradził sposób, w jaki ma postąpić w obli
czu grożącej jej samej kary za naruszenie dworskich praw. Ponieważ historia zosta
ła oparta na greckiej wersji, odniesienia do Boga, kierującego działaniami „świętej 
białogłowy”, są jej stałym elementem. Skróty dokonane w biblijnym materiale obej
mują nie tylko modlitwy Estery i Mardocheusza oraz edykty, ale przede wszystkim 
wzmianki o walce Żydów z prześladowcami, stąd też konsekwentnie i zupełnie pomi
nięto odniesienia do żydowskiego święta. Ostatni fragment parafrazy kończy śmierć 
Hamana na szubienicy, odwołanie wyroku na Żydów i nowy status Mardocheusza, 
który „skonfiskowane po Amanie dobra otrzymawszy, pierwszym króla faworytem 
uczyniony, pomnażał szczęśliwość uciemiężonych przedtem narodu swego”662.

659 Historia Starego i Nowego Testamentu według porządku chronologii zebrana, przez 
J.O.X. Jmci Andrzeja Załuskiego biskupa warmińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, z fran
cuskiego na polski język przetłumaczona. Warszawa 1782. s. 276-284.

660 Ibidem, s. 276.
661 Ibidem, s. 277.
662 Ibidem, s. 284.
663 M. Kossowska, op. cit., t. 2, s. 217.
664 R. Gurowski, Dzieje Pisma Świętego, które oznaczają stworzenie świata oraz inne ta

jemnice rodowitym rytmem opisane z niektórymi moralnościami ku pożytkowi duszom nieśmier

W tym samym 1782 roku zostały ogłoszone Dzieje Pisma Świętego Rafała Gu- 
rowskiego (1716-1797), dedykowane królowi Stanisławowi Poniatowskiemu (1732- 
1798) listem, „który cały jest niesmacznym, służalczym panegirykiem”663. Dwa 
rozdziały - a właściwie rymowanki, które Maria Kossowska proponuje określać 
mianem „rozdziałków” - LXX1X i LXXX w zamierzeniu autora traktują o biblijnej 
Księdze Estery664. Za przykład nieudanych prób poetyckich niech posłuży fragment:
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Ester z wielu dziewic sama.
Za królową wybrana:
Bo najurodziwsza dama, 
W złote szaty przybrana665. 
Macie przestrogę 
Wyniosłe duchy, 
Ja mówić mogę: 
Padnąjak muchy.

telnym dla publicznej wiadomości podane przez Rafała z Gurowa Gurowskiego kasztelana prze
męckiego, starostę kolskiego, orderu s. Stanisława Kawalera ogłoszone w Roku Pańskim 1782 
w Łowiczu, s. 86-89.

665 Ibidem, s. 87.
666 Ibidem, s. 89.
667 M. Kossowska, op. cit., t. 2, s. 224.
668 K. Bukowski, op. cit., s. 47.
669 A. Kruczy ński, Teatr religijny w Polsce w XVIII w., [w:J Dramat i teatr religijny w Pol

sce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991, s. 104. Tłumaczenie Konarskiego i Or
łowskiego nie zachowało się. Oświecenie. Hasła osobowe I-O, t. 5, oprać. E. Aleksandrowska 
[et al.J, Warszawa 1967, s. 145, 443, Bibliografia literatury polskiej \'owy Korbut, t. 5.

670 J. Michalski, Konarski Hieronim, [w:] PSB, t. 13: Klobassa Zręcki Stanislaw-Kopernic- 
ki Stanisław, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 471-477.

Więc się poprawić rządzącym potrzeba, 
Pycha do piekła wiedzie, nie do nieba666.

Dzieło „zarozumiałego a równocześnie nadskakującego dworaka” Maria Kos
sowska podsumowała następująco:

w całość swojej pracy [...] włożył to, co go osobiście cechowało: przed wszystkim 
wielką próżność i wysokie mniemanie o doskonałości własnej roboty, znajomość tech
niki rymowania i ry tmizowania tekstu przy równoczesnym braku umiejętności robienia 
z niej właściwego użytku. 1 jeszcze jedno, najważniejsze: Gurowski zabrał się do pracy 
bez znajomości tekstu Pisma świętego. Jakieś bardzo mgliste i ogólne pojęcie o jego 
treści wyniesione z domu czy nabyte w życiu miał, ale sam go, jak widać, nie ty lko nie 
zgłębiał, ale prawdopodobnie nawet dokładnie nie przeczytał667.

W polskiej literaturze epoki oświecenia spektakularne czyny bohaterów biblij
nych - Saula, Judyty, Atalii, Hamana, Estery, Machabeuszy, Józefa egipskiego - po
dejmowane były w formie przekładów i przeróbek tragedii i oper z języków fran
cuskiego i włoskiego668. Tragedia Racine’a o perskiej królowej przełożona przez 
pijarów Stanisława Konarskiego (1700-1773) i Augustyna Orłowskiego (1716- 
-1796) nie była tak wielkim sukcesem jak Atalia na deskach teatru Collegium Nobi- 
lium Scholarum Piarum. Mimo skromniejszej recepcji sztuka wpisywała się w zabiegi 
reformatorskie założyciela nobliwej instytucji i jego program dydaktyczny zakadający 
wykorzystanie nad Wisłą wszystkich czołowych sztuk europejskiego klasycyzmu ka
nonu religijnego669. Wiadomą powszechnie rzeczą jest, że wprowadzenie na scenę ko
biet - także tych biblijnych - wywołało sprzeciw nawet wśród współbraci pijarów670.
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Typowym przykładem zainteresowania poetów i pisarzy przełomu XIX i XX 
wieku bohaterami heroicznymi jest trzytomowa Ester. Powieść z czasów niewoli 
babilońskiej (Warszawa 1901) Bronisława671 Maryańskiego (1863-1912). Sposób 
kreacji bohaterów, tło historyczne i uprawdopodabnianie elementów fikcyjnych, 
według Edwarda Jakiela, czyniło z powieści „rodzaj literackiego rachunku su
mienia dla Polaków, pozostających w niewoli”672. Nie pierwsze to i nie ostatnie 
świadectwo aluzyjnego wykorzystania toposu (powieść aluzyjna) tworzącego pa
ralelę z konkretnymi historycznymi doświadczeniami wspólnoty znającej narracje 
biblijne. U Maryańskiego dwa typy postawy heroicznej reprezentuje dwójka boha
terów: Estera i Aminadab. Kreacja tej pierwszej zbudowana jest niejako na jednej 
z kluczowych w perspektywie heroizmu perykop biblijnych: „pójdę do króla, choć 
[to] nie [jest] według prawa, a jeśli zginę, [to] zginę” (Est 4,16). Okoliczności, 
w jakich przyszło królowej działać i uskuteczniać dworską intrygę, nie mogły nie 
kojarzyć się polskiemu odbiorcy z Wallenrodem, co znalazło swój wyraz w in
terpretacji Jakiela: Jej intryga mogła się nie powieść [...] Estera działa jak Wal
lenrod, bo o tym, czego dokonała, nikt się nie dowie. Świadectwo jej dokonań 
może dać tylko Mardochai”673. Tematowi bezpośredniej walki niepodległościowej 
Amidaba i działań Estery, zmierzających w ujęciu Maryańskiego do tego same
go celu, choć w odmiennych warunkach, towarzyszy atmosfera przywoływanego 
Psalmu 136674.

671 Błędnie: Bolesław; zob. J. Zieli ńsk i, Maryański Bronisław. [w:] PSB,t.2O: Maria Józefa- 
-Mieroszewski Krzysztof, Warszawa 1975, s. 103.

672 E. Jakiel, Młodopolskie portrety biblijne. Wybrane zagadnienia i kreacje, Gdańsk 2007, 
s. 218-219.

673 Ibidem, s. 219.
Por. B. Burdziej. Superflumina Babylonis. Psalm 136 (137) ir literaturze polskiej XIX- 

-XX wieku. Toruń 1999, s. 232-234.
675 Por. Z. Kosidowski, op. cit., s. 529 i okładka.
676 Ibidem, s. 538-531.

Z dwudziestowiecznych literackich przekazów uproszczonych wersji tekstów 
biblijnych warto przywołać (także jako przykład autora sceptycznie nastawione
go do wartości dzieła, o którym sporo napisał w duchu ideologicznej, ateistycznej 
konfrontacji) Zenona Kosidowskiego (1898-1978). W jednej ze swoich Opowieści 
biblijnych autor podjął się przedstawienia Księgi Estery w formie krótkiej rekapitu- 
lacji. Jej fragment został zamieszczony jako cytat na okładce wydania z 1996 roku. 
Mowa w nim o postaciach „schodzących” z Opowieści biblijnych, a wśród nich 
o Esterze, „pięknej dziewoi”, która po czterech latach przygotowań weszła w łoże 
królewskie675. Sam autor twierdził we wstępie, że miał „do czynienia z dwoistością 
materiału: z tekstem Biblii oraz ogromem wiadomości naukowych, które stawia
ły całe rozdziały historii izraelskiej lub jej szczegóły w świetle rewelacyjnym”676. 
Owszem, nie widać - zarówno w jego parafrazie Księgi Estery, jak i w komentarzu 
do niej - żadnej rewelacji. Kosidowski, prezentując treść, poczynił w niej skróce
nia, co w perspektywie „opowieści z opowieści” można by zrozumieć, ale podobnie 
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jak wielu poprzedników i następców dodał też kilka szczegółów niewystępujących 
w przekazie biblijnym. Jako przykład nadinterpretacji można potraktować podsu
mowanie wątku Waszti i wydania na nią wyroku: „w ten sposób zgaszono niebez
pieczne zarzewie niewieściego buntu”677. Hagiografowie wspominają wprawdzie 
(w greckim dodatku Est 1,1 q), że pozycja Mardocheusza na dworze w Suzie była 
nagrodą za odkrycie spisku, lecz nie przypisują tego faktu Esterze. Tymczasem 
Kosidowski stwierdza, że „Mardocheusz za wstawiennictwem bratanicy został wy
niesiony na stanowisko odźwiernego i zyskał sobie jego zaufanie, że czuwał u progu 
sypialni królewskiej”678. Co więcej, autor mimo naukowych ustaleń widział w stry
ju królowej jednego „z licznych wygnańców z Jerozolimy”. Innymi nieścisłościami 
fabularnymi są: powody zachowania Żyda wobec Hamana - „zdobył takie wpływy 
na dworze, że zaczął lekceważyć pierwszego ministra Amana”, „zuchwalec pozo
stawał pod bezpośrednią opieką króla”; sposób zadekretowania zagłady Żydów - 
„Aswerus podpisał dekret” - i odkrycia spisku - „Estera już przedtem przyznała się 
małżonkowi, że jest Izraelitką679 i bratanicą Mardocheusza [...] Aswerus [...] skoro 
tylko zjawił się on [Haman] w pałacu. Kazał go powiesić na szubienicy”680. Istotnym 
zniekształceniem biblijnej fabuły jest informacja o dalszych działaniach króla, któ
ry - według Kosidowskiego - „odwołał straszliwy dekret”681 682.

677 Ibidem, s. 529.
678 Ibidem.
679 Nie był to żaden grzech, aby do niego ..przyznawać się”, że jest się (raczej) Judejką.
680 Z. Kosidowski. op. cit., s. 529-531.
681 Ibidem, s. 531.
682 R. Przyby lski, Ogrom zla i odrobina dobra. Cztery lektury biblijne, Warszawa 2006. 

s. 79-120. Sam tytuł nawiązuje do cytowanej także w tej pracy pozycji: E. Levinas, Cztery lek
tury talmudyczne.

683 R. Przy bylski, op. cit., s. 161-163.
684 A. Krauze. Tropem sacrum, ..Odra" R. 47, 2007. nr 5, s. 126-127.

Współczesny literacki głos w polifonicznej interpretacji i relekturze Księgi 
Estery należy do Ryszarda Przybylskiego. Jego trzecia lektura biblijna Ciężar toż
samości632 mieści refleksje na temat treści i problematyki zwoju. Jeśli szukać we 
współczesnej kulturze przykładu realizacji intertekstualnej, to rozważania Przy
bylskiego są nią par excellance. Autor opiera swoją relekturę na przekładzie Sta
nisława Grzybka. Streszcza czytelnikowi fabułę, kompilując wersję grecką tak, by 
nadać logiczny przebieg, przy czym wyjaśnia też niektóre aspekty, cytując nawet 
publikacje naukowe (Albert T. Olmstaed, 1880-1945), ale nie umieszcza przypisów 
(wykaz dzieł cytowanych został przytoczony w notach683). Rozważania przeplatają 
się z komentarzami poetów, filozofów, a przede wszystkim portretami autorów, któ
rzy niegdyś, podobnie jak Przybylski współcześnie, zafascynowali się tymi samym 
fragmentami Biblii, w tym - jak twierdzi recenzentka - „mało znaną” Księgą Es
tery”684. Spostrzeżenia autora Pustelników i demonów, szukającego odpowiedzi na 
pytanie unde malum?, kierują się w stronę instytucji społecznych, skorumpowanego 
i opresyjnego państwa, które podobnie jak biblijne imperium perskie są siedliskiem 
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zła685. Wpisanie Zwoju Estery w rozważania o dobru i złu, relacjach między czło
wiekiem a Bogiem było zabiegiem, który pozwolił i autorowi, i czytelnikowi na 
zestawienie jego treści z fundamentalnym dla teodycei tekstem Księgi Hioba. Zo
gniskowanie na opowieści o sprawiedliwym Hiobie - poruszającej najtrudniejszą 
dla człowieka religijnego problematyką pogodzenia dobroci Boga z istnieniem 
zła - znalazło swój wyraz także w artykule Jerzego Ładyki686. Zastanawiające jest 
jednak, że autor recenzji pominął zupełnie perspektywę Estery, a przecież u Przy
bylskiego zło i dobro rozpatrywane są w oparciu o cztery (nie trzy) teksty biblijne. 
Warto zatem uzupełnić ten brak i wskazać, że arcyciekawy głos Przybylskiego wy
znacza przestrzeń nowej analizy intertekstualnej. Na pierwszym planie widać Hioba, 
sprawiedliwego wyznawcę JHWH, oraz Mordechaja, mądrego i - w wersji grec
kiej - bogobojnego Żyda. Obaj znajdują się za przyczyną fałszywego i zawistnego 
oskarżenia przeciwnika (Szatana - Hamana) w sytuacji ekstremalnej (wyczerpująca 
choroba - zapowiedź pewnej śmierci, zwielokrotniona zagładą wszystkich bliskich). 
Te dwie opowieści można odnieść do sytuacji każdego człowieka, skoro Przybylski 
proponuje taką ich interpretację:

685 P. Morawski. Bóg Hioba. Bóg Koheleta. „Nowe Książki" 2007, nr 5, s. 15.
686 J. Ładyka, Odrobina dobra, ..Res Humana" R. 17[ 18], 2008. nr 3/4, s. 20-23.
687 R. Przybylski, op. cit., s. 124.
688 H. Balzac. Blaski i nędze życia kurtyzany, tłum, i oprać. T. Boy-Żeleński, Warszawa 

1962.
689 K. Jerzak. Coraz bledsze, coraz niklejsze, czyli nowa powieść Stefana Chwina, „Pogra

nicza" 2000. nr 3, s. 137.

Umieszczając nas w tym ruchliwy m świecie, pogrążając w lęku przed unicestwie
niem [Bóg] poddał nas jakiejś próbie. Próba ta przysparza nam wiele cierpienia, ale 
czasem też sporo radości. Trud zrozumienia jej sensu wy klucza jednak fry wolność 
i chichot, chyba że przedłożymy błazeństwo nad poznanie687.

Istotnie, zarówno w przypadku Hioba, jak i Estery i Mordechaja zadziałało bi
blijne prawo retrybucji - w ten sposób zostały nagrodzone hic et nunc wierność 
pryncypialnym zasadom (jakkolwiek by ich nie nazwać). W doborze czterech lek
tur słusznie uwzględniona została opowieść o Esterze, która rozgrywa się w cieniu 
przygotowywanego ogromnego zła.

Literatura zna wiele bohaterek noszących imię biblijnej żydowskiej królowej. Nie 
sposób wymienić wszystkich, choć warto wskazać przykłady, jak Estera van Gob
seck - była kurtyzana z powieści Honoriusza Balzaca Blaski i nędze życia kurtyzany 
{Splendeurs et misères des courtisanes - z cyklu Komedia ludzka, 1838-1847)688. 
Ciekawym przypadkiem wykorzystania biblijnego toposu jest również powieść Ste
fana Chwina Esther. W przeciwieństwie do innych dzieł gdańskiego pisarza poza 
tytułem i równocześnie imieniem głównej bohaterki w powieści nie sposób znaleźć 
bezpośrednich wyraźnie biblijnych odniesień. Niemniej jednak recenzenci wskazują 
na rodzące się w trakcie lektury asocjacje689. Sama postać Estery i opowiadanie o jej 
życiu pojawiają się jako exempta także we współczesnej literaturze religijnej róż
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nych konfesji. Najczęściej żydowską królową przywołuje się w syntetycznych ob
razkach biblijnych kobiet690, portretach bohaterów Biblii pokazywanych w różnych 
kontekstach: historycznym691, teologiczno-moralnym692, a nawet menadżerskim, 
w których Estera jawi się jako dobra negocjatorka, wcześniej odbudowująca relacje 
i przygotowująca grunt do negocjacji z królem693.

6911 RJ. Strand, Gotowe na wszystko. Kobiety Starego Testamentu, tłum. M. Wilk, War
szawa 2011, s. 125-132. Nie tylko tytuł oryginału (Desperate Housewives of the Bible. O.T. Edi
tion} ijego polski odpowiednik, ale także styl (narracja w pierwszej osobie liczby pojedynczej 
i końcowe pytania moralizatorskie) nawiązują do popularnego także w Polsce serialu Desperate 
Housewives (Gotowe na wszystko). Innym przykładem funkcjonowania Estery we współczesnej 
kulturze są książki Ginger Garrett: Chosen. The Lost Diaries of Queen Esther (2010) - rozpoczy
nająca się od słów: „My name is Esther, and I will be queen" (s. 21); Queen Esther 's Secrets of 
Womanhood. A Biblical Rite of Passage for Your Daughter, Colorado Springs 2006.

691 T. Hanelt, Dzieje Starego Testamentu w żywotach jego bohaterów. Gniezno 2006, 
s. 248-257.

6112 P. Beauchamp, Pięćdziesiąt portretów biblijnych, tłum. K. Łukowicz, il. P. Gras- 
signoux, Kraków 2001, s. 236-240; M. Baranowski, Świadkowie wiary. Stary Testament. 
il. E. Wasyłyk, Niepokalanów 2009, s. 84-85.

693 W. Żmudziński, Biblijni Uderzy, Łódź 1999, s. 104-106.
694 Nazwisko w publikacjach pisane odmiennie „Hofmanowa".
695 K. Hofmanowa, Pismo święte wybrane..., s. 360-374.
696 Ibidem, s. 364.
697 Ibidem, s. 373.

Motywy biblijne od dawna były elementami wykorzystywanymi do zbudowa
nia, pouczenia i wychowania młodego pokolenia. W związku z przekonaniem o wy
chowawczej i dydaktycznej funkcji Biblii jej adaptacje funkcjonowały jako ważny 
kulturowo element literatury dla dzieci i młodzieży. Klementyna z Tańskich Hoff- 
manowa694 (1798-1845) w dwu opowiadaniach ofiarowanych „matkom i dzieciom 
polskim” wykorzystała motywy z Księgi Estery695. W pierwszym pt. Mardocheusz. 
Aswerus, król. Estery Wyniesienie zasygnalizowane zostały wprawdzie trudności 
w interpretacji imienia i chronologii, ale autorka stwierdziła: „nam dosyć na tym, 
że są wyborne nauki w opisie tej całej przygody”. Pouczenia skierowane do czy
telników zawarła w następujących morałach: „ubóstwo ma korzyści swoje, nie bu
dzi zazdrości, prześladowań nie ściąga, do pracy przymusza, a przeto do cnoty po
budza” (ubogimi byli Estera i Mardocheusz), „Zawsze zapatrywać się lubimy na 
tych co są na świeczniku”, uwaga do wszystkich żon: „«Mężowie są pierwsi i starsi 
w domach». Kobieta, która przez zamęźcie wyżej nad stan swój się wyniesie, po
winna szanować zawsze jednakowo rodziców i opiekunów swoich”, wreszcie „Do
brym jest zwyczajem zapisywanie znaczniejszych wypadków naszego życia; od
czytywanie ich w późniejszym czasie, niejednej nauki udzielić może, uchronić od 
niewdzięczności”696. Z kolei drugie opowiadanie, pt. Duma i złość Amana. Smutek 
i tryumf Estery i Żydów, wyraźnie oparte na greckiej wersji, kończy dość nieoczeki
wane stwierdzenie: „Stało się to 508° roku ich niewoli. Żydzi dzisiejsi obchodzą do
tąd święto Estery”697. Podobnie w uwagach pod tekstem autorka nazywa tak Purim, 
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wyjaśniając niektóre żydowskie zwyczaje z nim związane. Hoffmanowa podała też 
informację o dacie święta Estery i Mardocheusza - w Kościele katolickim obcho
dzono je ósmego listopada - i przywołała źródło chrześcijańskiej topologii:

Wielu duchownych pisarzy w idzi w tej pokornej królowej, która poniżyła pychę 
dumnego Amana i wybaw iła lud swój, obraz owej «Błogosław ionej między niew iasta
mi», która starła głowę węża i narzędziem zbaw ienia rodu ludzkiego się stała''9".

Ważnym jednak celem opowiadania jest przedstawienie nauk płynących z przy
gód głównych postaci: „w końcu zwyczajnie zasługa uznaną bywa, a szczęście złych 
znika”. Zasadę ograniczonego zaufania autorka formułuje następująco: „Nie zaufaj
my nigdy tyle nikomu, abyśmy na słowo jego bez zbadania rzeczy, kogo zmartwili 
lub ukarali”, przestrzega też przed zazdrością bogactwa, które niekiedy, podobnie 
jak w przypadku Estery, kryje „smutne serce i bojażnią ściśniętą duszę”, oraz niena
syconą dumą: „Aman miał wszystko, a zdawało mu się, że nic nie ma, bo jeden Żyd 
ubogi nie schylał przed nim czoła”698 699.

698 Ibidem, s. 374.
699 Ibidem, s. 373.
700 A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Przekłady Pisma Świętego w wydaniach dla dzieci i mło

dzieży. Rekonesans badawczy, .,Quaestiones Selectae” R. 16, 2009, nr 23, s. 17-18. Autorka ana
lizuje pięć publikacji: Biblia dla maluchów, oprać, wyd. poi. W. Chrostowski, tłum. A. Kor- 
lińska, Warszawa 1997; Biblia dla dzieci, red. A. de Graaf, oprać, wyd. poi. W. Chrostow ski, 
tłum. M. Beszczyński, E. Czerwińska, il. J.P. Montero, Warszawa 1996; Biblia w obraz
kach, red. I. Hoth, red. wyd. poi. W. Chrostowski, tłum. E. Czerwińska, Warszawa 2004; 
C. Mackenzie, Eksplorator Biblii, M. i M. Chacińscy, il. J. Anderson, Katowice 2005; Do
bra Czytanka wgśw. ziom 'a Janka, A. Rafał, B. Sieradz, B. Lasota, Warszawa 2006.

W nurcie literatury dla dzieci i młodzieży najbardziej widocznie manifestują 
się różne strategie podejścia do tekstów biblijnych i ich adaptacji. Po pierwsze, ko
nieczny staje się wybór odpowiednich ksiąg, perykop, opowieści - co świadczy, że 
Biblia nie jest bajką (choć jako gatunek literacki bajka w niej także występuje). Po 
drugie, jako dzieło rejestrujące problemy egzystencjalne, które mogą być podejmo
wane i rozważane po odpowiednim przygotowaniu odbiorcy, musi być z koniecz
ności dostosowany do poziomu percepcji młodego czytelnika. Po trzecie wreszcie, 
mimo fragmentaryczności i modyfikacji wątków ciągle mogą one stanowić pomoc 
w kształtowaniu (wychowanie) i przygotowywaniu (edukacja) człowieka do pełnego 
i kompetentnego udziału w kulturze, której twórczym fundamentem są owe narracje.

Ukierunkowanie na młodego czytelnika podyktowane jest nie tylko aspektami 
religijnego przygotowania do obcowania z właściwymi przekładami Biblii, ale tak
że - na co zwracają uwagę pedagodzy i wychowawcy - nabywaniem kompetencji 
kulturowych w poznawaniu nie tylko własnych tradycji, co w dalszej kolejności wy
maga również sięgnięcia po klasyczne przekłady700. Wiele biblijnych perykop może 
służyć za źródło pozytywnych wzorców zachowań, ale są też takie fragmenty, które - 
by zostały za takie uznane - muszą zostać opatrzone odpowiednim komentarzem lub 
poddane modyfikacjom. Takim „trudnym tekstem” jest bezsprzecznie Księga Estery 
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i właśnie dlatego warto na jej przykładzie przedstawić prawidłowości prezentacji 
treści biblijnych w propozycjach dla dzieci i młodzieży. Już sama jej fabuła „wymu
sza” niejako na autorach adaptacji i trawestacji ingerencję w tekst. Warto, z uwagi na 
fakt, że literatura dziecięca bywa okazją do pierwszego kontaktu czytelnika z Biblią, 
wskazać pewne prawidłowości w funkcjonowaniu toposu Estery w tej przestrzeni.

W przywoływanym już zbiorze Anny Kamieńskiej Książka nad książkami opo
wieść o Esterze poprzedzona została cytatem (Est 7,2-3). Autorka pominęła epizod 
Waszti, rozpoczynając bieg wypadków od bezsennej nocy Aswerusa. W streszczeniu 
całej biblijnej fabuły zabrakło wątku walki Żydów. Jej osią jest natomiast idea od
miany losu i ocalenie, które społeczność będzie świętować przez kolejne pokolenia. 
Główni aktorzy tego święta niezależnie od czasów będą zadawać pytania: „Kto bę
dzie piękną Esterą? Kto potężnym królem perskim? A kto wstrętnym Amanem?”701. 
Autorka w sobie właściwy poetycki sposób zamyka osiemdziesiątą siódmą opo
wieść, stosując biblijną inkluzję (bezsenność Aswerusa - sen dzieci): „I królowa 
Estera z szalem srebrzystej szaty przechodzi znów przez sny dzieci jak przez swoje 
dawne królewskie komnaty”702.

701 A. Kamieńska, op. cit., s. 320.
702 Ibidem.
703 Polska tradycja sięga początków XIX wieku, kiedy to ukazało się tłumaczenie: 

Ch. Schmidt, Biblijna historia dla dzieci, tłum. P. Arleth, Wrocław 1820; oraz rodzime prace: 
K. Hofmanów a, Powieści z Pisma Świętego wybrane z ksiąg historycznych Starego Zakonu. 
Warszawa 1831; eadem. Małe powieści z Pisma Świętego, Wrocław 1833; T. Nowosielski, 
Ilustrowany abecadlnik historyczny dla dzieci polskich, Warszawa 1862. Szkic historyczny pro
blemu zob. G. Lewandowicz, Adaptacja Biblii dla dzieci w Polsce w XXwieku, ..Bibliotekarz 
Podlaski” 2001, nr 2, zwł. s. 41 -48.

7,1J Ibidem, s. 41.

Uwzględniając element czasowy - „biblijny” rynek wydawniczy, zwłaszcza po 
1989 roku, obfituje w publikacje kierowane do młodych czytelników703 - przejrzano 
pięćdziesiąt sześć pozycji zawierających opowieści ze Starego Testamentu. Spośród 
nich dwadzieścia pięć publikacji uwzględniało jakikolwiek element z Księgi Este
ry, natomiast w przypadku pozostałych trzydziestu jeden księga została zupełnie 
pominięta. Specyfika literatury dziecięcej powoduje, że efektem końcowym mo
dyfikacji fragmentów biblijnych poprzez skracanie i upraszczanie języka stają się 
adaptacje704. Wszystkie analizowane Biblie dla dzieci i młodzieży w istocie stano
wią bądź uproszczone, dostosowane do języka adresatów skrócone perykopy, bądź 
opowiadania parafrazujące i skracające opowieści, wydobywając z nich najważniej
szą myśl, pouczenie, morał lub eksponujące i prezentujące ich głównego bohatera. 
W tej pierwszej grupie zdecydowana większość współczesnej literatury dla dzieci 
czerpie z różnych wydań Biblii Tysiąclecia, a tylko kilka z Biblii warszawsko-pra- 
skiej lub Bibliipaulińskiej. Warto też zauważyć, że gros dzieł kierowanych do dzieci 
i młodzieży jest tłumaczony z innych języków (niemieckiego, francuskiego, angiel
skiego, włoskiego). Najczęściej pojawiającymi się bohaterami Tanachu w omawia
nej grupie tekstów są Abraham, Józef, Mojżesz, Dawid, Absalon, Salomon, Eliasz, 
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Jonasz i Daniel. Choć dzieje Estery mają podobny do nich epicki, spójny charakter, 
nie są wykorzystywane tak często i w sposób tak rozbudowany.

Przyczyn pomijania epizodów Księgi Estery może być kilka. Primo, nie pasuje 
ona do chronologicznie uporządkowanych kolejnych biblijnych wątków fabular
nych i tylko w nielicznych przypadkach - jak u Mirosława Azembskiego - zamyka 
historyczną część dziejów Starego Testamentu705. Secundo, zdecydowanie „przegry
wa” w konkurencji z podobnymi przygodami Daniela. Tertio, w stereotypowym od
czytaniu drastyczny opis zwycięstwa Żydów nad przeciwnikami nastręcza trudności 
w przedstawieniu tego wydarzenia w pozytywnym świetle (także dorosłym czytel
nikom ciężko porzucić literalny czy nawet fundamentalistyczny sposób odczytania 
tych epizodów i dostrzec w nich biblijną figurę retoryczną). Kilka książek zwraca 
jednak uwagę z racji specyficznego potraktowania biblijnego toposu Estery.

705 Por. M. Azembski. Sprzymierzeni zJehową. Opowieści biblijne. Warszawa 1963, 
s. 236-244.

7(16 M. Zattoni, G. Gil lin i. Historia Estery i Jak Stella zobaczyła mamę zamieniającą się 
w królową, ale nikt nie został ukarany, tłum. J.Chapska. il.G.Pinaglia, Kraków 2000, s. 2.

707 Ibidem, s. 7.

Dwudzielna książka o iście barokowym tytule: Historia Estery i Jak Stella 
zobaczyła mamę zmieniającą się w królową, ale nikt nie został ukarany stanowi 
przykład opowiadania propagującego emocjonalno-relacyjną metodę wychowania. 
Zgodnie z zamysłem autorów (włoskiego małżeństwa pedagogów) - Biblia spełnia 
w niej, podobnie jak wydział pedagogiczny uniwersytetu - rolę „kopalni podpowie
dzi wychowawczych”706. Zaletą takiej interpretacji jest podjęcie problemu czasów 
współczesnych i zestawienie biblijnej opowieści o odważnie działającej w obronie 
swojej i swoich bliskich królowej Esterze z sytuacją groźby rozpadu małżeństwa 
wychowującego dwie córki (Klarę i Stellę). To one (imię jednej z bohaterek nie jest 
przypadkowe, Stella od łac. gwiazda i etymologia Estery od perskiego seterah - 
gwiazda), podobnie jak ich matka, wykażą się inicjatywą i zrobią pierwszy krok, 
by po krótkim okresie separacji przywrócić dobre niegdyś relacje rodzinne. Nowa
torski pomysł książki - podobnie jak całej serii - wpisuje się zarówno w bogatą tra
dycję funkcjonalno-dydaktycznego wykorzystania narracji biblijnej, jak i istotnych 
jej modyfikacji. Do śledzenia obu zjawisk bardzo dobrze nadaje się analizowana 
księga i jej motywy, z uwagi na ich wyrazistość oraz kontrowersyjność (zwłaszcza 
jeśli całość ma być skierowana do młodego odbiorcy). Sformułowania adresowane 
do czytelnika w drugiej osobie liczby mnogiej i w tym przypadku służą nawiązaniu 
bliższej relacji i osiągnięciu celu dydaktycznego. Nie tylko jednak o moralizatorskie 
pouczenia chodziło, przy ich okazji bowiem w narrację wpisane zostały wyjaśnienia 
i porównania doświadczeń bohaterów ze zwyczajami i odczuciami czytelników oraz 
z przytrafiającymi się im sytuacjami. Przykładem jest następujący passus: „Jak wi
dzicie, w dawnych czasach mężczyźni zachowywali się jak prawdziwi władcy, ko
biety zaś nie miały żadnych praw, mimo że były królowymi”707. Ingerencje w tekst 
biblijny mają złożony charakter np. przewaga terminu „Hebrajczycy” (słowo zapi
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sywane jest w tej publikacji raz małymi, a raz dużymi literami; podobnie niekonse
kwentnie zapisywana jest nazwa żydowskiego święta) nad „Żydzi”. Innym szczegó
łem odróżniającym przedstawianą publikację od biblijnej opowieści jest oszustwo 
Hamana. Wezyr najpierw przekonuje króla do sprzedaży w niewolę członków ludu, 
ale zaraz potem - jako potężny urzędnik - w imieniu króla wydaje dekret o strace
niu przeciwników. Pominięto natomiast scenę z żoną Zeresz i przyjaciółmi Hamana, 
w ten sposób sam dostojnik stał się pomysłodawcą rozkazu postawienia wysokiej 
na dwadzieścia trzy metry szubienicy. Podobnie brakuje tu opisu zemsty na nie
przyjaciołach, choć temat śmierci jako kary nie został całkowicie wyeliminowany 
(Haman zostaje stracony na szubienicy przygotowanej dla Mardocheusza). Taki wy
bór uzasadnia strategia przyjęta przez autorów całej serii: „[ty, rodzicu, nauczycielu, 
dorosły] jesteś w stanie wytłumaczyć to wszystko, wchodząc także w dialog z dzieć
mi”708 709. Dwa zestawione ze sobą opowiadania - starożytne o Esterze i współczesne 
o Stelli, jej siostrze i ich rodzicach - przygotowują do rozmowy z dziećmi o prze
żywaniu radości i dostrzeganiu powodów do niej w codziennym, monotonnym ży
ciu. Równie praktycznym wymiarem jest propozycja wychowania do właściwego 
przeżywania różnego typu uroczystości i cierpliwego przygotowywania się do nich.

708 Ibidem, s. 2.
709 Biblia opowiedziana dzieciom. Stary Testament. G. F alzone Fontanel 1 i, tłum. K. Sto

pa, il. S. Baraldi, Kielce 2007, s. 215-219.
710 Ibidem, s. 219; podobnie w: E. Hanter, Historia biblijna dla dzieci, il. K. Frączak 

[et al.J, Ząbki 2006, s. 322.
711 W. Oszajca, Biblia dla dzieci na każdy dzień, il. S. Barbacki. Poznań 2009. s. 256-257.

Istotnym elementem w tego typu książkach jest operowanie tekstem i obrazem. 
We wszystkich analizowanych źródłach wykorzystany został ten podwójny kod 
przekazu, przy czym tylko w jednym przypadku oprócz nowoczesnych rozwiązań 
graficznych zdecydowano się na umieszczenie przedstawień zaczerpniętych z trady
cyjnej ikonografii. W Biblii opowiedzianej dzieciom. Stary Testament109, parafrazie 
tekstu według Biblii Tysiąclecia, Estera wybawicielka opatrzona została reproduk
cjami obrazu Andrei Mantegni (1431-1506) Estera i Mardocheusz, fresku Lazzara 
Tavarone (1556-1641) Estera mdlejąca przed Aswerusem oraz litografii Gustave’a 
Dorégo (1832-1883). Komentarz dotyczy wielkich kobiet w Biblii z końcowym od
niesieniem do Maryi. Zamiast wzmianek o odwecie wspomniany został dekret o ka
rze czekającej tych, którzy ośmieliliby się „naprzykrzać Żydom żyjącym w Persji”710.

Wobec zdecydowanej większości tłumaczeń z innych języków uwagę zwraca 
propozycja Wacława Oszajcy, aby włączać topos Estery do Biblii dla dzieci711. Autor 
zastosował odwrócony i nieco zmodyfikowany porządek narracji Biblii chrześcijań
skiej. Rzecz rozpoczyna się bowiem od opisu dzieciństwa Jezusa, dalej prezentuje 
jego nauczanie, dzieje apostołów, by następnie, począwszy od dzieła stworzenia, 
w kolejnych biblijnych wydarzeniach przedstawić Boga jako ojca wszystkiego, wy
bawcę Izraela, mocnego opiekuna zarówno konkretnych postaci biblijnych, jak i ca
łego ludu. Dwanaście rozdziałów odpowiada kolejnym miesiącom - tytuł ostatniego 
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to Królowa Estera. We wprowadzeniu sparafrazowanych zostało w istocie siedem 
rozdziałów (Est 2-8), a nie osiem, jak zostało podane (Est 1-8), pominięto bowiem 
epizod królowej Waszti. W opracowaniu Biblii dla początkujących bohaterkę przed
stawiono jako dzielną Żydówkę i Izraelitkę, która została wybrana na żonę króla 
Persji. Do wykreowania postaci Estery wykorzystano informację o przygotowaniu 
przez nią planu, którego realizacja była obarczona dużym ryzykiem. Karą za spisko
wanie przeciwko ludowi Bożemu (narodowi izraelskiemu) było jedynie aresztowa
nie Hamana po odkryciu jego złych zamiarów w trakcie uczty712. W zdecydowanej 
większości autorzy i wydawcy zaznaczają i odsyłają do tradycyjnego tekstu biblij
nego poprzez umieszczenie odpowiednich sigli przy jego parafrazach.

712 Biblia dla początkujących. Historie biblijne dla dzieci, tłum. M. Klimowicz, ¡1. K. Pul- 
ley. Kraków 2008, s. 240-246.

713 K. Cysewski, Biblia w literackich analogizacjach (tezy i charakterystyki wstępne). 
[w:] Biblia w kulturze, s. 36.

Literatura - przestrzeń najbardziej sprzyjająca rozwijaniu wątków biblijnych - 
podejmuje je od wieków w wielu formach i na różne sposoby. Przegląd problematy
ki związanej z funkcjonowaniem tak specyficznej (choć w porównaniu z Józefem, 
Mojżeszem, Danielem - typowej), kontrowersyjnej - jak chcą niektórzy czytelnicy - 
opowieści o Esterze oraz nasuwające się przy okazji refleksje dowodzą, że topos 
podejmowany był nie tylko w dewocyjnych tomach, ludycznych purimowych opo
wiastkach, ale także w publicystyce, pismach eseistycznych i filozoficznych, a po 
odpowiednim przygotowaniu także w wydaniach adresowanych do najmłodszych 
czytelników. Przestrzeń, o której mowa, otwiera możliwości poszukiwań kolejnych 
literackich analogii wyróżniających się szerokim spektrum cech między semantycz
nym odwołaniem a konstrukcją literacką naśladującą wzorcową sytuację biblijną713.



6. Estera w sztukach pięknych

Biblia jako księga kulturotwórcza, ów Wielki Kod(eks) Sztuki7'4, od wieków od
działuje na różne aspekty życia intelektualnego, religijnego i estetycznego. W prze
ważającej większości przypadków funkcje poznawcza, edukacyjna i estetyczna zo
stały podporządkowane żywotności przekazu ideologicznego714 715. Historie, symbole 
i postaci biblijne wykorzystane i zwielokrotnione w szeroko rozumianej sztuce na 
trwałe wpisały się w kulturowe dziedzictwo zarówno żydów, jak i chrześcijan. Nie
którzy mówią zatem o dziele jako „instrukcji obsługi świata”, ale także - czy przede 
wszystkim - człowieka716. Odpowiedź na pytanie, jak badać pogranicza i współod
działywanie sztuk wciąż pozostaje problemem i wyzwaniem. Trawestując wstęp Se
weryny Wysłouch, można w perspektywie niniejszego opracowania mówić o Biblii 
w malarstwie (i innych sztukach) oraz malarstwie (i innych sztukach) w Biblii jako 
specyficznych komunikatach bądź przekazach717.

714 Por. W. Blake, Aforyzmy „Laokoona", tłum. W. Juszczyk, „Literatura na Świecie” 
1978, nr 5, s. 53; T. Jagodziński, ,, Wszystko, co znam, jest w Biblii" [rec. wystawy: Dzieło 
i czasy Williama Blake'a (1757-1827), Londyn, Tate Britain, 9 listopada 2000-11 lutego 2001], 
„Znak” R. 52, 2001. nr 6 (553), s. 153-159.

715 R. Knapiński, Bibliapauperum - czy rzeczywiście księga ubogich duchem?, „Roczniki 
Humanistyczne" 2000, nr 2 (specjalny), s. 223-245.

716 H. Witczy k [głos w dyskusji], Czy bibliści mają monopol na Biblię?, [w:] Język Biblii, 
s. 178.

717 S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994, s. 5. Autorka przywołuje 
opinię Mieczysława Porębskiego, który zwracał uwagę na koniczność zastosowania „platfor
my metodologicznej" i „jednego systemu odniesień” do wielorodności komunikatów, łączących 
w sobie słowo i obraz (por. M. Porębski, Obrazy i znaki, [w:] idem. Sztuka a informacja, Kra
ków 1986, s. 87; por. S. Wysłouch, op. cit., s. 5).

7I# Przykłady zaczerpnięte głównie z następujących zestawień: C. de Capoa, Stary Testa
ment. Postacie i epizody, tłum. E. M orka. Warszawa 2007, s. 293-298, Leksykon. Historia, sztuka, 
ikonografia; Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. I: Allgemeine Ikonographie. A-Ezechiel 
mit 295 Abbildungen. Hrsg. E. Kirschbaum [et al.], Rom [et al.] 1990, kol. 110, 193, 684- 
-687; Bd. 3: Allgemeine Ikonographie. Laban-Ruth mit 270Abbildungen, Hrsg. E. Kirschbaum 

Wydarzenia, motywy i postaci stanowiące fabułę opowieści o Esterze inspiro
wały na przestrzeni wieków poetów i pisarzy, kompozytorów, malarzy, rzeźbiarzy 
czy złotników718. Połączenie motywu biblijnego z fascynacją Orientem dawało 
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majestatyczne efekty w postaci podziwianego do dziś przepychu, suto zastawionych 
stołów, ekstrawaganckich szat i turbanów, a wreszcie bohaterów przeżywających 
skrajne emocje.

Zarówno z perspektywy biblistyki, jak i studiów kulturowych można postawić 
tezę, że artystom nie obce były/są teologiczne idee i interpretacje przekazu o Este
rze. Na okładkę niniejszej publikacji z rozmysłem wybrano jedno z przedstawień 
żydowskiej królowej na perskim tronie z tematycznej serii mozaik współczesnej ka
nadyjskiej artystki Lilian Broki719, utrzymanej w estetyce kojarzonej w pierwszej ko
lejności z kulturą bizantyjską. Małe, różniące się od siebie formą elementy, zarówno 
w jaskrawych kolorach, jak i pastelowych odcieniach, tworzą wielobarwny wizeru
nek postaci. Podobnie, dopiero zlokalizowanie i uchwycenie fenomenów, w których 
odbijają się bezpośrednie motywy biblijne, ich transformacje i nawiązania, pozwala 
kontemplować bogatą wielokulturową mozaikę toposu Estery. Wskazanie na este
tykę wschodniego chrześcijaństwa znacząco poszerza przestrzeń funkcjonowania 
toposów nawiązujących do zwoju.

[et al.], Rom [et al.] 1990, kol. 353-354; [Esther] In the Arts, [w:] Encyclopaedia Judaica, Vol. 6. 
s. 516-518.

719 L. Broca. Queen Esther li'ith Scroll, ok. 91 *60 cm, szkliste szkło weneckie, złota mozai
ka. złoto płatkowe, 2004. [on-line:] www.lilianbroca.com/index.php/queen-esther-with-scroll.php  
- 1 X 2013: por. L. Broca, S. Campbell, Y. Wosk, The Hidden and the Revealed. The Queen 
Esther Mosaics of Lilian Broca, eds. J. Chicago, G. Sirotnik, New York 2011.

720 B. Geiger, The Middle Iranian Texts, [w:] The Synagogue, ed. C.H. Kraeling, New 
Haven 1956, s. XIV, 283-317. Por. R. Wischnitzen, The Messianic Theme in the Painting of the 
Dura Synagogue. Chicago 1948.

Jedno z najstarszych artystycznych przedstawień związanych ze Zwojem Este
ry znajduje się w starożytnej synagodze w Dura Europos nad Eufratem w Syrii720. 
Około trzydziestu malowideł odkrytych w 1932 roku tworzy cykl przedstawień bi
blijnych idei: powrotu, restauracji i zbawienia. Inskrypcje w językach aramejskim, 
greckim i pahlawi (opartym na języku partyjskim) świadczą o otwartości i hetero- 
doksyjności tamtejszej diaspory żydowskiej. Na freskach z połowy 111 wieku obok 
scen zżycia Mojżesza, Eliasza i wizji Ezechiela przedstawiono także Mordechaja 
prowadzącego do perskiego króla siedzącą na koniu Esterę.

Intertekstualny kontekst w podejściu do Biblii i jej recepcji nie jest odkryciem 
współczesnych. Za takie bowiem można uznać najstarsze średniowieczne zestawie
nia tekstu z obrazem w Bibliipauperum. Tekst stanowiły łacińskie fragmenty (lectio- 
nes - niekiedy umieszczano obok nich przekłady na języki narodowe), odpowiednio 
zatytułowane (titulius) i wpisane w kompozycję biblijnych scen, prezentowanych 
w odpowiednim kluczu, zgodnym z interpretacją alegoryczną (typy - antytypy). Ele
mentem tego przekazu byli też prorocy (auctoritates) i fragmenty ich pism w formie 
komentarza (sermones) do prezentowanego głównego wątku. Funkcjonowanie tego 
typu przedstawień realizowało jedną z metod egzegetycznych - alegoryczną, której 
ważne źródło stanowiła już sama perykopa z listu św. Pawła (por. Ga 4,22-31), od 
okresu patrystycznego wyrażana w formie paremii: In Vetero latet, quod in Novo 

http://www.lilianbroca.com/index.php/queen-esther-with-scroll.php
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patet. Występując zdecydowanie przeciwko nadużyciom i skandalom721 wynikają
cym z ignorancji i dyletanctwa w podejściu do kulturowego fenomenu określanego 
nazwą Biblia pauperum, Ryszard Knapiński wskazał jej kulturowe miejsce:

721 Za przykład takowego autor uważa „biblijną"’ publikację: Biblia Pauperum. Artystycz
ny zbiór opowiadań rysunkowych, nr 1: Zdobycie Jerycha, o aniołach, iw. Franciszek z Asyżu, 
o czyśćcu. Oda do młodości Mickiewicza, Pamiętniki Paska, o Antychryście, Gdańsk 2000.

722 R. Knapiński, op. cit., s. 227.
723 Ibidem, s. 240.
724 Ibidem.

Biblię pauperum należy traktować jako ogniwo w łańcuchu ewolucji badań skryp- 
turystycznych. Ich celem było przybliżenie i spopularyzowanie czytelnikom treści 
egzegezy patrystycznej i scholastycznej. Nie znamy autora Biblii pauperum ani nie 
zachował się jej pierwowzór. Przyjmuje się, iż archety p sięga XII w. Z pewny m praw
dopodobieństwem można przyjąć, iż mógł nim być skomponowany ty pologicznie tekst, 
którym posługiwano się w walce z herezjami - Rota in medio rotae. Był on rodzajem 
konkordancji biblijnej, zawierającej paratelne zestawienia tekstów Starego i Nowego 
Testamentu722.

Autor wywód swój zakończył trawestacją dewizy historyków sztuki „to się wi
dzi, co się wie”, nadając jej rangę „adhortacji” - „żeby widzieć, trzeba wiedzieć”723. 
W takim ujęciu kolejne karty Biblii pauperum „służyły ćwiczeniom w wyrabianiu 
zdolności inteligentnego odbioru sztuki i skojarzenia obrazów z tekstem [...] za
miast mówić o przeznaczeniu Biblii pauperum dla analfabetów, należy raczej przy
jąć, iż przeznaczona była dla elity intelektualnej [,..]”724. Proces zestawiania scen 
biblijnych na zasadzie: typy - antytypy obejmował też fragmenty z Księgi Este
ry. Za przykład może służyć perykopa o wywyższeniu przez Achaszwerosza żony 
i jej koronacji. Typem dla ikonograficznego przedstawienia oraz perykopy biblijnej 
było wyobrażenie (pochodzące nie z tekstów biblijnych, ale z tradycji patrystycz
nej) koronacji Maryi. Teologiczne podstawy typicznego związku Estera - Maryja 
jako królowa wypływały ze wzmianek o pochodzeniu tej ostatniej z pokolenia Judy 
(por. Łk 1,32; Rz 1,3) oraz interpretacji obrazów apokaliptycznych (por. Ap 12). 
Bibliapauperum kształtowała wyobrażenia ojej bohaterach, ich godnych naślado
wania przymiotach i ich wadach, których należało się wystrzegać, wykorzystując 
potęgę plastycznego przedstawienia (tak ważnego przecież dla umysłowości auto
rów i redaktorów tekstów biblijnych). Obrazkowe cykle historii żydowskiej królo
wej na perskim tronie, jej stryja oraz ich antagonisty, który skończył na szubienicy, 
autorstwa znanych i nieznanych ilustratorów, drzeworytników i akwaforystów, jak 
np. Albrecht Durer (1471-1528), Lucas Cranach starszy (1472-1553), Hans Holbein 
młodszy (1497-1543), Hans Burgkmair (1473-1531), Hans Sebald Beham (1500- 
-1550), Barthel Beham (1502-1540), służyły upowszechnianiu toposu. Wraz z tech
niką miedziorytu reprodukowane ilustracje stały się estetycznie bardziej interesu
jące i bogatsze w szczegóły, czego wymownymi przykładami są prace Matthausa 
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Meriana starszego (1593-1650)725. Do klasyki - przy czym klasyczność nie oznacza 
tylko spełniania określonych wymogów gatunkowych, ale także wpisanie w swoistą 
percepcję kulturową726 - ilustracji biblijnych tekstów należą prace Gottfrieda Engel- 
manna (1788-1839) i Gustave’a Dorégo. Ten drugi zasłynął dzięki swoim cyklom 
ilustracji drzeworytniczych. Tworzył swoje prace do monumentalnych dzieł litera
tury Dantego, Rabelais’go, Cervantesa, Miltona, Balzaca i La Fontaine’a. Tematykę 
biblijną podjął w 1865 roku, kiedy to powstały dwieście trzydzieści cztery ryciny 
przedstawiające staro- i nowotestamentalne sceny. Do wybranych fragmentów Księ
gi Estery utworzono następujące ryciny: Królowa Waszti opiera się rozkazowi króla 
(Est 1,1-12)727 - bohaterka w stroju perskim, w otoczeniu dworzan (mężczyzn), at
mosferę perskiego dworu tworzy ornamentyka wejścia przy bramie; Estera popada 
w omdlenie (Est 5,l-4 )728 — scena w sali tronowej, nad stojącym Achaszweroszem 
umieszczono Fararahar - symbol zaratustrianizmu; Triumf Mardocheusza (Est 6,1- 
- 1 1 )729; Estera oskarża Hamana (Est 7,1-10 )730.

725 Już tylko analiza kilkudziesięciu tomów serii: Hollstein's Dutch <i- Flemish Etchings, En
gravings and Woodcuts 1450-1700; The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings. Engravings 
and Woodcuts, 1450-1700; Hollstein’s German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400-1700; 
The New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400-1700 przyniosła pokaźną 
ilość materiałów pozwalających pogłębić topos Estery.

726 M. Budziarek, Mistrzowskie przeżywanie Biblii, ..Tygiel Kultury" 2003, nr 4/6, s. 173.
727 Biblia w rycinach Gustave’a Doré. Stary i Nowy Testament, red. A. Der woje woda. 

Warszawa 1991. s. 243.
728 Ibidem, s. 245; jako scena apokryficzna por. Obrazy z Biblii z klasycznymi ilustracjami 

Gustave Doré, oprać. G. Davidsona. tłum. J. Polak, Poznań 2010, s. 206.
729 Biblia w rycinach Gustave ’a Doré, s. 247.
730 Ibidem, s. 249, por. Obrazy z Biblii z klasycznymi ilustracjami Gustave Doré, s. 169.
731 H. Andrzejewska, T. Andrzejewski, P. Tomczak, Perla wśród jezior. Pobernardyń- 

ski kościół parafialny w Sierakowie, Poznań 2007, s. 83-84.
732 O kontraście między prostotą architektoniczną dzieła włoskiego architekta a wystrojem 

wnętrza zob. B. Bieniewska. Kościółpobernardyński w Sierakowie-pierwsze dzieło Bonadury 
ir Polsce. „Biuletyn Historii Sztuki" R. 21, 1959, nr l,s. 122-123.

W XII wieku budowniczowie gotyckich katedr umieszczali biblijne postaci 
i sceny, wśród których nie brakowało także tych inspirowanych opowieścią o ocale
niu perskiej diaspory żydowskiej. Przykładem takiego wykorzystania motywu jest 
północny portal katedry w Chartres (ok. 1220). Jedno z najstarszych przedstawień 
tematu to Koronacja Estery, mieszcząca się na świeczniku Candelabro Trivulzio 
(ok. 1200; manufaktura lotaryńska) z katedry w Mediolanie.

W wystroju kościołów topos pojawia się na zasadzie typiczności, np. w ołtarzach 
umieszczano wizerunki Estery wstawiającej się przed królem za swoim ludem - po
dobnie spodziewano się, że Maryja wystąpi przed swoim synem jako rzeczniczka 
wierzących na sądzie ostatecznym. Siedemnastowieczna konwencja przedstawiania 
Maryi jako królowej Estery ujawnia się w wielkopolskiej tradycji ikonograficznej731. 
W pobemardyńskim kościele w Sierakowie732 znajduje się ołtarz Matki Boskiej na 
smoku, ufundowany w 1629 roku, jeszcze przed ukończeniem całego kościoła, przez 
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Zofię Opalińską, wdowę po Piotrze. Rozpoznanie starotestamentowej bohaterki na ob
razie w kościele w Bytyniu, przedstawiającym Maryję jako Esterę, wymagało wnikli
wej analizy733. Wśród licznych łacińskich cytatów z pism zarówno Starego, jak i No
wego Testamentu przy górnej części obrazu obok małej scenki widnieją dwa istotne:

733 M. Biernacka. Niepokalane Poczęcie, [w:] eadem [et al.J, Maryja Matka Chrystusa. 
Wprowadzenie ogólne. Niepokalane Poczęcie, dzieciństwo Maryi, zwiastowanie, nawiedzenie, 
Warszawa 1987, s. 53.

73J Autorka wyjaśnia: „U Wujka jest to rzeczywiście Est 5,13 (dodatek z przekładu greckie
go). Biblia Tysiąclecia oznacza ten fragment jako Est 5, lc (tekst grecki) i tłumaczy: «Bądź dobrej 
myśli. Nie umrzesz, ponieważ dekret nasz jest ogólny»". M. Biernacka, op. cit., s. 54-55.

733 Niepokalana ze świętymi Franciszkiem, Hieronimem, Bonawenturą, Bernardem, Augu
stynem i Tomaszem z Akwinu, 1510-1515, olej na desce, 184x178 cm, kościół San Francesco, 
Fiesole.

736 M. B iernacka, op. cit., s. 55.
737 R. Linette, Z badań nad architekturą i wystrojem kościoła klasztornego opactwa bene

dyktyńskiego w Lubiniu (XV-XV1I1 w.), „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza"’ 
R. 32. 1987, nr 2, s. 45-46; por. M. Skibniewski, Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Perła 
wśród niziny, Poznań 1987, s. 24-25.

738 Por. ibidem, s. 46-47; R. Słoma, Sybille, Kraków 2000, s. 141-142.

NOLI TIMERE NON MORIERIS.

oraz dalszy ciąg tych słów, umieszczony na wstędze obok:

NON EN1M PRO TE SED PRO ALIIS OMNIBUS HAEC LEX CONSTITUTA 
EST. Odezwał się tak do Estery król Ahaswer: „Nie bój się! Nie umrzesz, bo nie dla 
ciebie, ale dla wszystkich innych prawo to uczynione"’ (Est 5,15)734.

Wielu artystów i interpretatorów chrześcijańskich widziało i rozpoznawało za
tem w biblijnych postaciach Maryję i Boga Ojca lub Chrystusa, byli wśród nich 
np. Dosso Dossi (1490-1542), Piero di Cosimo (ok. 1462-1522)735, Luca Signorelli 
(ok. 1445-1523), Melchior Steidl (1657-1727). W Bytyniu antytypem dla Ahaswera 
jest Chrystus dotykający dłonią ramienia swojej matki. Scena symbolicznie wyraża 
prawdę o odkupieniu, które zostało skontrastowane z drugim przedstawienem grze
chu pierworodnego736.

Z około 1730 roku polichromia na ścianach prezbiterium kościoła Benedyk
tynów w Lubiniu ilustruje dwie biblijne sceny: Esterę przed Ahaswerem (ściana 
północna) oraz Judytę przed Holofemesem (ściana południowa). Przedstawienia 
współtworzą mariologiczny zamysł, co uwidocznione zostało poprzez tradycyjnie 
przypisywane Maryi fragmenty biblijne, umieszczone na banderolach (Est 2,17 oraz 
Jdt 14,9)737. Osobliwością przedstawień jest ich połączenie z postaciami czterech 
Sybill (Europejskiej i Kumańskiej na ścianie północnej, Erytrejskiej i Tybertyńskiej 
na ścianie południowej) również odnoszących się do Maryi. Teksty umieszczone 
przy postaciach starotestamentalnych proroków Izajasza (Iz 35,2) i Barucha (Ba 5,2) 
oraz króla Salomona (Pnp 8,5) również dopełniają mariologicznej wymowy i inter
pretacji całości dzieła738.
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Innym przykładem mogą być freski z kościoła w Krzeszowie i cykl admirabi- 
lism. Jedno z malowideł nad emporami bocznymi po północnej stronie nawy głów
nej przedstawia scenę, którą można prawidłowo zinterpretować dzięki podpisowi 
perykopy: „Valde mirabilis es domine, et facies tua plena est gratiarum” - „Jesteś 
godny podziwu, Panie, a oblicze Twoje jest pełne wdzięku” (Est 5,2a). Odpowiednio 
dla niej, po stronie południowej przedstawiono scenę z Drugiej Księgi Machabej- 
skiej. Męczeństwo siedmiu braci zabijanych na oczach ich matki łączy z poprzednim 
podpis: „Supra modum autem mater mirabilis” - „Ponad wszystko matka godna po
dziwu” (por. 2 Mch 7,20). W centralnej części przęsła przedstawiono Adama i Ewę, 
którzy stanowią kontrapunkt dla obu wcześniejszych ilustracji. Złamanie ustanowio
nego przez Stwórcę przykazania przez pierwszą parę ludzi kontrastuje z ofiarą braci 
machabejskich, którzy śmiercią okupili wierność prawu. Zerwany, a następnie poda
ny przez Ewę Adamowi owoc sprowadził śmiertelne skutki, tymczasem wyciągnięte 
ku Esterze berło króla stanowi symbol ocalenia, łaski i życia.

Podobne zestawienie typicznych scen biblijnych występuje w Strzegomiu, gdzie 
w gotyckim kościele św. św. Piotra i Pawła (1380-1520) nad czternastowiecznym 
portalem północnym koronacji Maryi przez Chrystusa towarzyszą sceny koronacji 
Batszeby przez Salomona i Estery przez Ahaswera. Sceny z księgi, o której mowa, 
wykorzystano także w gdańskim kościele św. Katarzyny na balustradzie empory 
oraz w krakowskiej kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny739 740.

739 S. K o b i e 1 u s, Wątek Emmanuela w dekoracji monumentalnej kościoła opackiego w Krze
szowie, „Roczniki Historii Sztuki” R. 16, 1987, nr 16, s. 159-210; przedruk [w:] idem, Dzieło 
sztuki. Dzieło wiary. Przez widzialne do niewidzialnego, Ząbki 2002, s. 37-80. Por. W. Papier
ni ak, Kościół Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie, s. 38, [on-line:] http://marian.gabrowski.eu/ 
pdf/krzeszow_kmbl.pdf- 20 VII 2013.

7411 Zob. Z. Maślińska-Nowakowa. Literackie źródła dekoracji kościoła św. Anny w Kra
kowie, „Rocznik Krakowski" R. 42, 1971, s. 42.

741 Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 6: Ikonographie der Heiligen. Crescentianus 
von Tunis bis Innocentia mit 295 Abbildungen, Hrsg. W. Brunfels [et al.], Rom 1990, kol. 329- 
-330; F. Spadafora, P. Cannata, Ester, [w:] Bibliotheca Sanctorum, Vol. 5: Erizz-Gald, eds. 
F. Caraffa, G. Morelli, Roma [et al.] 1965, kol. 105-111; Enciclopedia dei santi. Le chiese 
orientali, Vol. 1: A-Gio, eds. J. Nadal Cafiel las, S. Virgul in, G. Guaita, Roma 1998, kol. 787.

Cykle związane z narracją Księgi Estery pojawiają się oczywiście w ilumina
cjach średniowiecznych Biblii (ok. 1000 r.: Biblia z Ripoll, Biblia z Roda, XII w.: 
Biblia Gumperta). Zdobią je także pojedyncze sceny, jak miniatura z Esterą, pod 
której stopami wije się wąż w Biblii płockiej (XII w.).

Typologiczne miniatury przedstawiające sceny z opowieści o Esterze pojawiają 
się w średniowiecznych iluminowanych Bibliach umoralniających {Bibie morali- 
see), by następnie od XVI wieku w drukowanych wersjach dewocyjnych Biblii ob
razkowych (Biblia pieta) trafiać do szerszego grona odbiorców. Drzeworyty przed
stawiały sceny, w których rozpoznawaniu pomagały zamieszczone pod nimi podpisy. 
Wśród świętych kobiet Starego Testamentu Estera741 przedstawiana jest jako piękna- 
zgodnie z charakterystyką biblijną - i młoda - zgodnie z tradycją - dziewczyna.

http://marian.gabrowski.eu/
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Diachroniczna analiza tematów występujących w ikonografii i wykorzystują
cych fabułę Księgi Estery pozwala na ustalenie typologii najczęściej pojawiających 
się przedstawień, są wśród nich: postaci (Estera, Haman), odmowa Waszti, korona
cja Estery, Haman przed Ahaswerem, triumf Mordechaja, Estera przed królem i jej 
omdlenie, uczta u Estery, śmierć Hamana. Ogromne bogactwo realizacji zostanie 
ograniczone do wskazania kilku ciekawych przypadków, zwłaszcza tych wpisują
cych się w intertekstualny charakter kultury, oraz podania listy przykładowych auto
rów i datacji ich dzieł, przy pominięciu standardowych przedstawień.

Biblijna królowa występowała jako bohaterka cyklu neuf preuses w trzech tria
dach: Lukrencja, Veturia, Wirginia-Judyta, Jael, Estera - Helena, Brygida Szwedz
ka, Elżbieta z Turyngii742. Poza przedstawieniami samej Estery, jak np. w twórczości 
Raffaella Vanniego (1590-1657)743, Matthausa Giinthera (1705-1788)744, Wilhel
ma Wachtela (1875-1942)745, artyści, pokazując główną bohaterkę zwoju, często 
koncentrują się na codziennych czynnościach związanych z szykowaniem się na 
spotkanie z perskim królem, możemy więc oglądać sceny - kąpieli u Theodore’a 
Chasseriau (1819-1856)746, czesania włosów - u Rembrandta747 czy Johna Everetta 
Millaisa (1829-1896), bądź przymierzania strojów - u Edwina Longa (1829-1891 )748. 
Innym tematem ogniskującym uwagę odbiorcy na głównej postaci są wyobrażenia 
artystów o niej przed opisanymi w Biblii wydarzeniami. Kilka obrazów nosi jed
nakowy tytuł Estera zbliżająca się do królewskiego pałacu - ich twórcami są m.in. 
Filippio Lippi (1457-1504)749, Claude Lorrain (Claude Gellee, 1604/5?-1682)750. 
Osobliwością w tym podtypie jest przedstawienie zatytułowane Estera w świątyni 
Domenica di Bartolo (1400[4j-1445 [7])751.

742 A.M. Misiak, op. cit.,s.Ą9.
743 1656-1658, fresk, kościół Santa Maria del Popolo, Rzym.
744 1754, fresk, kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wilten k. Ins- 

brucka. Por. A.M. Misiak, op. cit., s. 114.
745 Ok. 1910, karta 14x9 cm, Bochnia.
746 1841, olej na płótnie, 45,5x35,5 cm, Luwr, Paryż.
747 Ok. 1633, olej na płótnie, 109,2x94,4 cm, National Gallery of Canada, Ottawa.
74K 1878, olej na płótnie, 213.5* 170,3 cm. National Gallery of Victoria, Melbourne.
749 1475-1480, 48x43 cm, National Gallery of Canada. Ottawa; por. Filippio Lippi, ok. 

1480,47x131 cm, Museo Condć, Chantilly.
750 1658, grafika, 30x44,4 cm. The Metropolitan Museum of Art. Nowy Jork.
751 1420-1444, tempera, 43.2x67,3 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia.

W połowie XV wieku Andrea del Castagno (1421-1457), otrzymawszy od 
właściciela Villa Carducci w Legnaia zlecenie opracowania jej dekoracji, wyko
nał na ścianie jednego z pokoi dziewięć monumentalnych fresków z wizerunkami 
sławnych osób. Ów cykl (obecnie w Galerii Uffizich we Florencji) - manifest 
renesansowej antropologii: ludzkiej siły fizycznej, cnót moralnych i inteligencji - 
obok trzech florenckich kondotierów i trzech toskańskich poetów zawierał trzy 
postaci kobiece. Pierwszą z nich jest Sybilla Kumańska - apollińska wieszczka 
przedstawiona z podniesioną prawą ręką i księgą trzymaną w lewej. Pośrodku, 
nad wejściem umieszczona została królowa Estera w koronie jako atrybucie swej 
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godności. Ostatnią namalowaną kobietą jest Tomyris - według Herodota - kró
lowa Massagetów, która po śmierci Cyrusa na polu bitwy włożyła jego głowę do 
bukłaka napełnionego ludzką krwią, by spełnić obietnicę nasycenia nią wroga752.

752 Herodot. op. cit.. I 205.214, s. 108-109. 113.
753 Olej na płótnie. 122x162 cm. Musée des Beaux-Arts, Pau.
75J 1675, olej na płótnie, 109,5x131 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires; 

1685, olej na płótnie, 93x 148,5 cm, Szépmüvészeti Mùzeum, Budapeszt; 1685, olej na płótnie, 
102x152 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Drezno; 1685, olej na płótnie, 59x143 cm. RISD 
Museum of Art, Providence.

755 1500-1502, płótno. 56x48.4 cm. Cincinnati Art Museum, Cincinnati.
756 1556, olej na płótnie. 450x370 cm. kościół San Sebastiano, Wenecja.
757 Olej na desce, 58x83 cm, kolekcja prywatna.
758 1 56 1 . olej na płótnie, Palazzo Vecchio, Florencja.
759 1548, olej na desce, 712x280 cm, Museo Statale di Arte Medievale e Moderna, Arezzo.
760 1575-1612, dawny klasztor di S. Giovanni in Monte, Bolonia.

Biblijna niejednoznaczność Esterowych wątków wywołuje w przestrzeni hi
storii sztuki fenomen podwójnego, czasem niepewnego nazewnictwa dzieł. Obraz 
z 1844 roku François-Léona Benouville’a753 (1821-1859) przedstawiający na wpół 
leżącą i siedzącą młodą kobietę w towarzystwie czarnoskórej służącej funkcjonuje 
pod dwoma tytułami jako: Odaliska, czyli biała konkubina, pokojówka, niewolnica 
w haremach tureckich władców, ale także jako Estera - Żydówka zdobywająca so
bie względy w haremie i na dworze perskiego króla.

W grupie przedstawień dwojga żydowskich bohaterów Księgi Estery dominu
ją te, na których Estera i Mordechaj przygotowują w imieniu króla listy do ludów 
Persji. Motyw ten wykorzystali np. Aert de Gelder (1645-1727)754 i Andrea Mante
gna755. Odrębnym typem przedstawień Mordechaja są sceny jego wywyższenia przy 
udziale śmiertelnego wroga - Hamana. Triumf Żyda przedstawiano już w XV wieku 
(Azor masters), a kolejnymi znanymi realizacjami tematu są te obrazy, które wy
szły spod ręki Paola Veronesego (1528-1588)756 i Jacoba Willemszoona de Weta 
(1610-1675)757.

Z przywoływanych już z racji typologicznych zestawień i interpretacji wynika, 
że najczęściej w ikonografii przedstawiana jest Estera w scenach z Aswerusem. Bi
blijna wzmianka o życzliwości króla wobec Żydówki wraz z informacją: „i włożył 
na jej głowę koronę królewską, i uczynił ją królową w miejsce Waszti” (Est 2,17) 
jest stałym motywem koronacji, którą namalował np. Jan van der Straet (1523- 
-1605)758. W realizacji Paola Veronesego wywyższenie Estery zestawione zostało 
z triumfem jej stryja - w którego wyróżnieniu symbolicznym przedmiotem również 
jest korona - oraz z wypędzeniem Waszti. Ten drugi motyw zgodnie z biblijnym 
przekazem uzasadnia ceremonię na dworze w Suzie. Swoistym artystycznym dopo
wiedzeniem do biblijnej narracji są ikonograficzne sceny ślubu Giorgio Vasariego 
(151 1-1574)759 czy Bartolomea Cesiego (1556-1629)760.

Zainteresowanie artystów na przestrzeni wieków koncentrowało się wokół klu
czowej dla fabuły sceny stawienia się Estery przed Aswerusem. Podjęte przez nią 
ryzyko, według wersji greckiej, okupione zostało dramatycznym napięciem. Stając 
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przed królem, Estera zemdlała; tak przynajmniej interpretowany jest następujący 
fragment:

I podniósłszy twarz [swoją] promieniejącą chwałą w szczycie gniewu popatrzył.
I upadła królowa i zmienił się kolor jej w omdleniu, i pochyliła się ku głowie dworki 
poprzedzającej (Est 5, ld).

Ów fragment akcentowali w swoich obrazach: Luca Signorelli (ok. 1440[50J- 
-1523), predella zawiera w centrum biblijną scenę, po bokach natomiast odpowia
dające sobie sceny objawień świętego Hieronima761; Tintoretto, czyli Jacopo Ro- 
busti ( 1518[9]-1594)762; Peter Paul Rubens (1577-1640)763; Artemisia Gentileschi 
(1593-1653)764; Padovanino, czyli Alessandro Varotari (1588-1649)765, który zdra
dza wpływ Paola Veronesego (jego charakterystyczna jasna kompozycja została wy
pełniona szczegółami narracyjnymi); Lorenzo Pasinelli (1629-1700)766 i Bemardo 
Cavallino (1616-1656)767, którzy wykorzystali motyw berła w ręce (nie jest ono jed
nak zwrócone w kierunku królowej); Filippo Gherardi (1643-1704) we współpracy 
z Giovanni Colim (1636-1691)768; Filippo Abbiati (1640-1715)769; Sebastiano Ricci 
(1659-1734)770; Antoine Coypel (1661-1722), u którego król podtrzymuje Esterę771; 
Francesco Fontebasso (1707-1769)772; Pompeo Girolamo Batoni (1708-1787)773; 
Marceli Bacciarelli (1731-1818)774; Franciszek Smuglewicz (1745-1807)775; France
sco Caucig (1755-1828)776. Podobnie mdlejącą królową przedstawił na fresku w ko
ściele San Silvestro al Quirinale, w kaplicy Bandini (Rzym) Domenico Zampieri 
zwany Domenichino (1581-1641).

761 1519-1522, predella, olej na desce, 29,5*212,5 cm, National Gallery, Londyn.
762 1547-1548, olej na płótnie, 207,4*273 cm, kolekcja królewska, Windsor.
763 1620, olej na desce, 33*32 cm, Akademie der bildenden Künste, Wiedeń.
764 1630-1635, olej na płótnie, 208*273 cm, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork.
765 Olej na płótnie, 213*317 cm, kolekcja prywatna.
766 1650-1699, 135* 104,5 cm, kolekcja pry watna, Bolonia.
767 1645-1650, olej na płótnie, 75*102 cm. Galleria degli Uffizi, Florencja; ok. 1635, olej na 

płótnie, prywatna kolekcja.
768 Olej na płótnie, 283*511 cm, kolekcja pry watna, Londyn.
769 1695, olej na płótnie, 140*100 cm, Castello Sforzesco, Mediolan.
770 1 71 1, olej na płótnie, 258*322 cm, Palazzo Taverna, Rzym; 1733, olej na płótnie, 

226* 162 cm, Palazzo del Quirinale, Rzym; 1730-1734, olej na płótnie, 47*33 cm, National Gal
lery, Londyn.

771 Ok. 1704, olej na płótnie, 105*137 cm, Luwr, Pary ż.
772 1750-1760, 118* 149,8 cm, Hinton Ampner, kolekcja Sherborne.
773 1738-1740, olej na płótnie, 74*99 cm, Philadelphia Museum of Art, Filadelfia.
774 1776-1777, olej na płótnie, 135*152 cm, Zamek Królewski, Warszawa.
775 1778, olej na płótnie, 78*106 cm, kolekcja prywatna.
776 1818, olej na płótnie, 141,6*207 cm. University of Virginia, Franklin Museum of Art, 

Charlottesville.
777 1470-1479, tempera na desce, 45*43 cm, Szepmüveszeti Miizeum, Budapeszt.

Pod tym samym tytułem - Estera przed Ahaswerem - do biblijnej opowieści na
wiązywali Jacopo di Arcangelo (Jacopo del Sellaio, 1441-1493 )777, Belisario Corenzio 
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(ok. 1558-1643)778, Claude Vignon (1593-1670)779, Nicolas Poussin (1594-1665)780, 
Giovanni Andrea Sirani (1610-1670), u którego berło właściwie zostało wetknięte 
w dłoń Estery781, Bernardo Cavallino782, Valentin Lefebvre (1642-1683)783, Giovanni 
Battista Tiepolo (1696-1770)784 czy Giustino Menescardi (1720-1806)785.

778 1590-1646, fresk, kościół Sancti Severino e Sossio, Neapol.
779 1624, olej na płótnie, 80* 119 cm, Luwr, Paryż.
780 Ok. 1640, olej na płótnie, 155*119 cm. Ermitaż, Sankt Petersburg.
781 1630-1639, olej na płótnie. 101 * 140 cm, Szepmuveszeti Muzeum, Budapeszt.
782 1635-1656, olej na płótnie, 99,8*154 cm. kolekcja pry watna, Mediolan.
782 Po 1675, olej na płótnie, 100*121 cm. Muzeum Ermitażu, Sankt Petersburg.
78J 1750-1755, płótno, 86*106 cm. kolekcja E.G. Buhrle, Zurych.
785 1749, olej na płótnie, 45*130 cm. The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork.
786 1515-1525, tempera i olej na desce, 67*32.5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa.
787 I poł. XVII w., 55*69 cm, Nśrodni Galerie, Praga.

Na poziomie symboliki ikonograficznej berło trzymane przez króla i wyciągnię
te w kierunku Estery jako znak łaskawości i ocalenia przywodzi na myśl jeszcze 
inny kontekst biblijny - scenę zwiastowania. W ikonografii archanioł Gabriel, stając 
przed Maryją, unosi w jej kierunku różdżkę (zgodnie z tłumaczeniem BT), jak na ob
razie niemieckiego artysty Barthela Bruyna Starszego (1493-1555)786. Zestawienie 
takich - wydawać by się mogło - odległych tekstów i scen w perspektywie intertek- 
stualnej jest możliwe nie tylko dzięki wspólnemu elementowi. W scenach zwiasto
wania przedmiot trzymany przez anioła, wysłannika Boga, przypominał oczywiście 
o fragmencie mesjanistycznego proroctwa z Księgi Izajasza (Iz 11,1-10):

nns' ro-ise nsyi ’S’ ano nan xsn

I wyrośnie gałązka z pnia Jessego i pęd z korzeni jego wyrośnie (lz 11,1: por. 
1 Sm 16,1).

W greckiej wersji Estera mówi do króla:

Zobaczyłam cię. Panie, jak anioła Boga i zmieszało się serce me ze strachu chwały 
twej, bo cudowny jesteś, panie, i twarz twa wdzięku pełna (Est 5,2a).

Do tych dwóch biblijnych scen z Pierwszego i Starego Testamentu oraz ich szer
szego kontekstu adekwatny komentarz stanowi Magnificat, w którym aluzje i cytaty 
przywodzą na myśl ową diametralną zmianę i zamianę: wywyższenie - uniżenie; 
upadek władców - wywyższenie pokornych; obdarowanie - odprawienie z niczym 
(por. Łk 1,46-55).

Kolejną grupę tematyczną w malarskich przedstawieniach toposu Estery tworzą 
obrazy nawiązujące do uczt wydawanych przez królową dla króla i jego najwyż
szego dworzanina Hamana. Jego ciekawą realizacją jest obraz autorstwa Fransa II 
Franckena (158I-1642)787. Dzieło poza główną sceną - ucztą u Estery - przedstawia 
także dwa inne wydarzenia z biblijnej księgi. Mianowicie widać na nim triumf Mor- 
dechaja, bezsenną noc Achaszwerosza oraz wykonanie kary śmierci na Hamanie.
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Z katalogu innych autorów dla przykładu niech wystarczą: Jan Victors (1619-1679)788 
i Aert de Gelder789. Finał uczty u królowej z Hamanem padającym lub leżącym przed 
Esterą w symboliczno-teologicznym sensie nawiązuje do prefiguracji ostatecznego 
zwycięstwa kobiety (nowej Ewy - Maryi) nad przeciwnikiem (wężem - Szatanem). 
Triumf ten doczekał się innych realizacji, w których także wykorzystano także sta- 
rotestamentowe Debory, Jaeli, Judyty790.

788 1638-1640, olej na płótnie, 128x169,5 cm, Wallraf-Richartz-Museum, Kolonia; 1640- 
-1649, olej na płótnie, 170*230 cm, Staatliche Museen, Kassel.

789 Olej na płótnie, 104* 163 cm, Musée de Picardie. Amiens.
790 Wspomniany wcześniej kontekst Dziejów Herodota zob. K. K a I i n o w s k i, Nieznane dzie

ło warsztatu P.P. Rubensa Prezentacja głowy Cyrusa królowej Tomyris, [w:] Ars omnia vincit. 
s. 215-227.

791 A. Unterman, Encyklopedia tradycji..., s. 109.
792 1 5 1 1, fresk, 585*985 cm, Kaplica Sykstyńska, Rzym; por. studia postaci Hamana, 

ok. 1512, 251*202 mm, Teylers Muséum, Haarlem; ok. 1512, 406*207 mm, British Muséum. 
Londyn; ok. 1502, 337*162 mm, Luwr, Paryż.

793 Por. P. de Rynek, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne iv sztuce. Rozwiązywanie 
zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi. tłum. P. Nowakowski. Kraków 2009. s. 177.

Ikonografia związana z Hamanem obejmuje jego przedstawienia jako wisielca 
na drzewie z zasłoniętymi oczami - niekiedy wraz z dziesięcioma synami (czasem 
pojawiają się ich imiona)791. Drzewo pozbawione wolnych gałęzi oraz liści stanowi 
oczywistą antytezę rajskiego drzewa życia. Trzy momenty z historii Hamana zawarł 
na fresku sufitu Kaplicy Sykstyńskiej Michelangelo Buonarroti (Michał Anioł, 1475- 
-1564): rozpoznanie w trakcie uczty u Estery; chwila kiedy wychodził z sypialni 
króla z poleceniem wywyższenia siedzącego przy drzwiach Mordechaja; w centrum 
przedstawiony na drzewie nagi z porzuconym żółtym odzieniem w postawie ukrzy
żowania (podpórki pod stopami) - wyróżniony przez żółtą szatę792. Na przeciwle
głym fresku znalazła się analogiczna prefiguracja krzyża - scena z Księgi Wyjścia 
dotycząca zagrożenia plagą węży i ocalenia dzięki wywyższonemu miedzianemu 
wężowi. Wszystkie cztery obrazy ilustrują opiekę i interwencję Boga, czuwającego 
nad swym ludem, pozostałe dwa stanowią nawiązania do innych bohaterów Starego 
Testamentu: Dawida i Goliata oraz Judyty i Holofemesa.

Na przełomie XVI i XVII wieku motyw Estery odżył w formie mitu narodo
wego w dążącej do niepodległości Republice Zjednoczonych Prowincji Północnych 
Niderlandów. Wprzęgnięte w ideologiczną konfrontację motywy biblijne wzmagały 
motywacje i tożsamość uciemiężonego nowego Izraela w niewoli okupanta. W roli 
tego ostatniego jako Babilonia, Asyria albo Persja występowała oczywiście katolic
ka Hiszpania793. Okoliczności polityczno-społeczne i nurt ideologicznej aplikacji bi
blijnych narracji sprawiły, że Estera - podobnie jak Judyta - stała się symbolem wal
ki z hiszpańskim nieprzyjacielem, czyhającym na nowy lud wybrany. Ideologicznie 
kojarzona ikonografia nie była jedynym zjawiskiem siedemnastowiecznych przed
stawień. Mistrzem w wydobywaniu psychologicznej głębi bohaterów biblijnych był 
w dziejach malarstwa Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). Jego dzieła 
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skupiają uwagę widza i zmuszają do swoistej estetycznej kontemplacji, a wiele z tych 
inspirowanych opowiadaniami hagiografów przynagla do refleksji czy analiz wręcz 
teologicznych - i to niezależnie od wyznania widza czy badacza. Mimo że nie był 
ilustratorem Biblii prace, które poświęcił jej tematyce (obrazy, rysunki, akwaforty), 
tworzą bogaty ilościowo i jakościowo rozdział twórczości. Stanisław Krzysztof Stop- 
czyk geniuszu biblijnych kompozycji upatrywał w jego cechach, które określił jako:

pragnienie i zdolność zarazem wyjaśnienia sobie i innym sensu Pisma świętego po
przez los. poprzez osobisty dramat, poprzez doznania i cierpienia ludzi żywych; prag
nienie wyjaśnienia sobie i innym doznań bohaterów biblijnych, proroków, apostołów; 
Umęczonego i oprawców nie tylko w znaczeniu histoiyczno-religijnego faktu, lecz 
w całej psychologicznej prawdzie™.

Kontakty autora Uczty Baltazara ze środowiskiem holenderskich Żydów, jak 
również jego fascynacje Orientem, dały o sobie znać w dziełach będących interpre
tacją opowieści o królowej Esterze. Podobnie jak inne barwne w swym dramaty
zmie motywy Starego Testamentu tak też opowieść o perskiej królowej inspirowała 
Rembrandta, który poświęcił jej kilka znaczących prac. Na niezwykle ciemnym ob
razie Haman prosi Esterę o łaskę (1655) uchwycił moment decyzji o dalszym losie 
Hamana. Kontrast między siedzącą na tronie Esterą a klęczącym u jej stóp dostoj
nikiem wzmagają żółty kolor sukni królowej i czerwone szaty Hamana. W centrum 
obrazu błyszczy berło - przedmiot symboliczny, bo decydujący o życiu lub śmierci 
poddanych - którym ukryty nieco w cieniu król skazuje na areszt swojego wyso
kiego urzędnika i ostatecznie przesądza o jego śmierci. Do tego motywu powrócił 
Rembrandt w ostatniej dekadzie swojego życia. W 1660 roku powstał obraz zatytu
łowany Ahaswerus i Haman na uczcie u Estery195, znajdujący się w zbiorach Mu
zeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie. Wszystkie trzy tytułowe postaci 
siedzą przy wspólnym stole w dramatycznym momencie odsłonięcia prawdy. Char- 
katerystyczna gra światłem wyróżnia twarz królowej i nieco wyraźniej odsłania rysy 
twarzy króla. W cieniu natomiast ze spuszczonym wzrokiem siedzi Haman, spokoj
ny i widać rozumiejący swą winę, gotowy ponieść karę. W dominującym złocie szat 
wierzchnich wyróżnia się oświetlona czerwień sukni królowej, która na zasadzie 
kontrastu przeciwstawia się ukrytej w mroku czerwieni szat Hamana. Dodatkowo 
układ postaci dających się wpisać w trójkąt podkreśla więź króla i królowej sprzy
mierzonych przeciwko Hamanowi* 795 796. Troje ucztujących bierze wprawdzie udział 
we wspólnocie stołu, ale pochłaniająca prześladowcę ciemność separuje knującego 
dworzanina. W zbliżonym okresie (1660-1665) mistrz z Lejdy stworzył obraz, który 
historyków sztuki fascynuje swoją niejednoznacznością. Alternatywnym interpre
tacjom odpowiadają dwa możliwe tytuły dzieła z Państwowego Muzeum Ermitażu 

79J S.K. Stopczy k, Biblia Rembrandta, Warszawa 1960, s. 10-11.
795 73x94 cm, olej na płótnie.
796 Wielkie muzea, t. 14: Muzeum im. Puszkina, Moskwa, teksty L. Aquino [et al.]. tłum. 

M. Salwa. Warszawa 2007, s. 56.
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w Sankt Petersburgu: Dawid odprawiający Uriasza albo Haman uświadamia sobie 
swój los (także: Haman przygotuje [wywyższenie] Mardocheusza™. Pierwszy tytuł 
wiąże przedstawione postaci z epizodem historii o królu Dawidzie, znanym z Dru
giej Księgi Samuela (2 Sm 11,2-27). Drugi tytuł odpowiada analizowanemu tema
towi, sugerując rozpoznanie głównych męskich bohaterów Księgi Estery: Ahaswe- 
rusa i Hamana oraz sługi - Charbona. Wśród nich na pierwszym planie wyróżniony 
został Haman. Purpura jego szat podkreśla prestiż i pozycję na dworze, ale twarz
- zwłaszcza zamknięte oczy - zdają się przeczyć osiągniętym zaszczytom. Na
pięcie wynika z wewnętrznego rozpoznania przez Hamana swojej kondycji i losu, 
które stanowi dwoistą antycypację zewnętrznego odsłonięcia prześladowcy Żydów 
w trakcie królewskiej uczty u Estery. Przeżywanym stanom emocjonalnym dworza
nina towarzyszy powaga dwóch pozostałych bohaterów, Charbona i Ahaswerusa, 
którzy, mimo widocznej różnicy wieku są do siebie podobni. Z tego samego okresu
- około 1665 roku - pochodzi znajdujący się w Luwrze rysunek Przedstawienie 
Estery Ahaswerusowi (18*25 cm). Jako uzupełnienie znaczących realizacji tematów 
związanych z Księgą Estery, należy wskazać akwafortę Rembrandta zatytułowaną 
Triumf Mardocheusza™.

Zgodnie z siedemnastowiecznymi wyobrażeniami orientalnego przepychu, 
zbytku i ekstrawagancji na obrazie Jana Lievensa (1607-1674) Uczta Estery™ bo
haterowie sceny siedzą przy suto zastawionym stole. Artysta przedstawił moment 
rozpoznania Hamana: królowa wskazuje palcem na prześladowcę, który w przera
żeniu wycofuje się z wzniesioną prawą ręką. Za Aswerusem stoi Charbon z gotową 
radą, jak ukarać niegodnego dostojnika. Postacią dominującą jest król, przedstawio
ny w dość dwuznacznej pozie z rozłożonymi rękami - mogącymi sugerować bez
radność i zawód - jednocześnie zaciskając obie pięści - świadczą o złości i gniewie. 
Dzieło zdradzające cechy jego warsztatu przypisywane było początkowo samemu 
Rembrandtowi.

Znane zamiłowanie walczących o swą narodową podmiotowość Holendrów 
do tworzenia analogii między historią starożytnego Izraela a swoimi antyhiszpań- 
skimi aspiracjami niepodległościowymi ujawniało się w XVII wieku nie tylko 
w „oficjalnych” narodowych typologiach biblijnych. Popularnością wśród przed- * * * 

797 127* 1 1 7 cm, olej na płótnie.
798 Triumf Mardocheusza, 1639-1640, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszaw

skiego. zbiór Stanisława Kostki Potockiego, Muzeum Narodowe, Poznań. W polskiej kolekcji 
zbiorów Lubomirskiego we wrocławskim Ossolineum znajduje się rysunek zok. 1640-1641 
roku przypisywany Rembrandtowi jako szkic przygotowawczy do akwaforty, pt. Scena biblij
na - Triumf Mardocheusza. Zob. Rembrandt. Text, Vol. 2: ¡636-1665. nos. 156-314, compiled 
E. Hinterding, J. Rutgers, ed. G. Lijten, Ouderkerk aan dem IJssel 2013, s. 59-60, The New 
Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700', Rembrandt. Plates, 
Vol. 2: 1635-1648, nos. 139-246, compiled E. Hinterding, J. Rutgers, ed. G. Lijten, Ouder
kerk aan dem IJssel 2013, s. 120-123. The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings. Engravings 
and Woodcuts 1450-1700.

799 Ok. 1635, płótno 134.5*165 cm. North Carolina Museum of Art, Relaigh.
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stawicieli niższych sfer społecznych cieszyły się sceny zaczerpnięte m.in. z Księgi 
Estery (Estera jako wzór cnót kobiecych, obok Zuzanny czy Judyty), które umiesz
czano na przedmiotach codziennego użytku. Dowodów swoistej „biblicyzacji co
dzienności” -jak nazwał tę przestrzeń swoich badań Antoni Ziemba - dostarczają 
przedstawienia na malowanej szafie800 czy na oparciu sań z Hindeloopen, na któ
rym w istocie pokazana jest scena sądu Salomona podpisana niesłusznie: „Estera 
odwiedza Salomona”801. Ziemba zaznacza, że te sporadyczne błędy („komplet
ne nieporozumienia ikonograficzne”) były wynikiem niskiego poziomu wiedzy 
biblijnej wśród twórców sztuki ludowej802. Rozdzielenie ról społecznych kobiet 
i mężczyzn oraz idea wzajemnego dopełniania znana była holenderskim twórcom 
w przedstawieniach par: Salomona i królowej Saby803, które można zaaplikować 
także do pary Estera - Mardocheusz.

1100 A. Ziemba, Nowe dzieci Izraela. Stary Testament w kulturze holenderskiej XVII wieku. 
Warszawa 2000, s. 57 i fot. 18 (malowana szafa z przedstawieniami historii biblijnych niewiast - 
Estery, królowej Saby, córek Jefty, Judyty - Hindeloopen, XVIII wiek, Fries Museum, Leeuwar- 
den, fot. W. Wudzki).

8111 A. Ziemba, op. cit., s. 56, fot. 16 (oparcie sań z Hindeloopen - „Estera przed Salomo
nem” [sic!], fot. W. Wudzki).

802 Ibidem, s. 56.
803 Ibidem.
804 L. Grudniak, Wyśniony świat Marca Chagalla. „Art&Business" 2001, nr 4, s. 30-35.
805 Por. Marc Chagall. Dzieła z lat 1925-1983. [katalog wystawy ] Muzeum Narodowe vr Kra

kowie. Gmach Główny, 5 września-2 listopada 1997 // Marc Chagall les oeuvres des années 1925- 
-1983, red. B. Drwota, Kraków 1997, s. 77-78. Wystawy: Chagall i Biblia (Chagall and the Bi
bie), The Jewish Museum, New York, 10 V-9 VIII 1987; Marc Chagall. Biblia. Gwasze, akwarele, 
pastele i rysunki w spuściźnie po Artyście (Marc Chagall, die Bibel Gouachen, Aquarelle, Pastelle 
und Zeichnungen aus dem Nachlass des Künstlers). Bundeskanzleramt Bonn, Bonn 15 XI 1989- 
-12 I 1990, Landesmuseum Mainz, Moguncja, 4 11-22 IV 1990.

Wśród biblijnie zorientowanych artystów trudno nie wskazać Marca Chagal
la (1887-1985), tworzącego „trochę bajkowy, trochę mistyczny świat”804 805. W jego 
charakterystycznym malarstwie, na pograniczu kultury żydowskiej i rosyjskiej oraz 
dwóch religii: judaizmu i chrześcijaństwa, pojawia się przygotowany na zamówie
nie paryskiego marchanda Ambroise’a Vollarda (1867-1939) cykl około stu pięciu 
grafik zatytułowany Biblia, nad którymi artysta pracował od 1931 roku właściwie 
do lat pięćdziesiątych. Seria malowideł powstałych w latach 1955-1966 Przesłanie 
biblijne pokazana została w 1966 roku w Luwrze, a w 1973 roku w nowo otwar
tym Musée national du message biblique Marc Chagall w Nicei. Kolejna wystawa 
w 1978 roku w Nicei to Marc Chagall, nowe obrazy biblijne. Już same tytuły wy
staw, jak tej z 1962 roku w Muzeum Rath w Genewie Chagall i BiblicCy świadczą 
o istotnej więzi między tekstami, snami a obrazami malarza. Sceny biblijne bowiem 
zgodnie z interpretacją samego artysty zostały wyśnione (słynne jego powiedzenie: 
„Nie widziałem Biblii, ja ją śniłem”). W 1931 roku (luty-kwiecień), Chagall odbył 
wraz z żoną Bellą i córką Idą podróż do Palestyny na zaproszenie - zresztą z okazji 
święta Purim - założyciela i burmistrza Tel Awiwu Mejera Dizenhoffa (1861-1936). 
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Podróż ta z pewnością wpłynęła na biblijny cykl zamówiony przez Vollarda. Chagal- 
lowski niepokój wynikający z kondycji człowieka i takiż dynamiczny, choć bajkowy 
styl spotkały się z odpowiednimi tematami nawiązującymi do epizodów z Księgi 
Estery (Ahaswer odprawiający Waszti). Surrealistyczne sceny odpowiadają - choć 
chciałoby się wierzyć, że są jedynie sennym koszmarem - scenom zaczerpniętym 
z sekwencji planów i zdarzeń zmierzających do zagłady. Po zdjęciu wszystkich ob
razów Chagalla ze ścian galerii nazistowskich Niemiec to właśnie obraz Purim zna
lazł się wśród trzech prac artysty pokazanych na wystawie Sztuka zdegenerowana.

Zarysowując tropy dalszych badań biblijnego toposu Estery w kulturach, 
a szczególnie w sztuce, nie sposób nie wskazać na zwoje jako fenomen sam w so
bie, również artystyczny. Zwoje tzw. pięciu megilot przepisywano i przechowy
wano razem806, przy czym - zwłaszcza ostatni z nich: Estery - bogato zdobio
no, również przedstawieniami postaci - bohaterów opowiadania. Odstępstwo od 
zakazu przedstawień figuratywnych, traktowanych jako przejaw idolatrii (awoda 
zara), tłumaczono brakiem w tekście jego świętego imienia i/lub innym stopniem 
księgi uświęcenia niż w przypadku Tory, choć niektórzy mistycy utrzymywali, że 
podobnie jak ona została objawiona Mojżeszowi807. Dzięki tej zdobniczej praktyce 
i popularności księgi rozwinęła się w kulturach żydowskich sztuka mikrografii. 
Oprócz bogatych zdobień elementami roślinnymi, zwierzęcymi, geometrycznymi 
i architektonicznymi rękopisy zawierają sceny z opowiadania. Stałym i wyróżnio
nym elementem różnych tradycji (sefardyjskiej, aszkenazyjskiej) jest drzewo (lub 
szubienica), które Haman sam przygotował, a następnie na nim zawisł. Niekiedy 
pisarze, przepisując zwoje, organizowali tekst w ten sposób, by każdą kolumnę 
rozpoczynało słowo iban, czyli „król”808. Obok najświętszych zwojów Tory Żydzi 
traktują zwój (to określenie oddaje wspólny z Torą sposób zapisywania tekstu Es
tery i czterech innych tekstów - od starożytności na jednym pergaminowym zwo
ju) z pietyzmem, w przekonaniu, że nawet gdyby kiedyś zniknęły wszystkie inne, 
Zwój Estery pozostanie na zawsze (Talmud Jerozolimski, Megilla 1,5). Majmoni- 
des uważał Zwój Estery za drugą Torę809. Wiele świadectw dowodzi kontynuacji 
jego podejścia w okazywaniu meglili podobnej estymy jak samej Torze i Pieśni 
nad Pieśniami:

81,6 Por. Katalog judaików - starych druków ir zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krako
wie z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, oprać. K. Pilarczyk, Kraków 2011, 
s. 55-57.

807 A. Żbikowski, op. cit., s. 159; A. Unterman, Encyklopedia tradycji..., s. 174.
808 M. Bendowska, Święta i posty judaizmu. „Kalendarz Żydowski” 1984-1985, s. 54.
81,9 R.E. Murphy, Odpowiedzi na 101 pytań o Psalmy i inne Pisma, tłum. A. Wałęcki. Kra

ków 2004, s. 151.

I tak samo jak Pieśń nad pieśniami po wsze czasy szczytem piękna zostanie, tak 
opowieść purymowa zachowa na zawsze swą mądrość, swe niepłonne memento wypo
wiedziane wszystkim narodom świata. [...] Gdyby tej opowieści nie było należałoby ją 
stworzyć
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- pisał z okazji święta Izaak Awerbach810. Dzieło zostało napisane zgodnie z wymo
gami tradycji (ketav stam) przez soferów i ozdobione przez miniaturzystów. Znajdu
je się ono na pergaminowym zwoju szerokości między pięcioma a pięćdziesięcioma 
centymetrami, które po zwinięciu w rulon z jedną (w odróżnieniu od Tory) rączką 
umieszcza się w misternie zdobionym walcowatym futerale8". Charakterystyczna 
plecionka „z przełamanych pod kątem prostym listew”, podobnie jak motywy archi
tektoniczne (kręcone kolumny z kapitelami i siedzące putta), stanowi znak rozpo
znawczy artefaktów powstałych w środowiskach sefardyjskich812. Ich niemal stałym 
elementem była szubienica813.

810 1. Aw erbach, Opowieść purymowa (Toast aktualny), „Nowy Dziennik” 1925 nr 58 
(11 111), s. 5; por. S.P. de Vries. Obrzędy i symbole Żydów, tłum, i oprać. A. Borowski, Kraków 
1999, s. 167.

811 Ozdobne oprawy wykonywano prawdopodobnie od XVII wieku. Por. I. Rejduch-Sam
kowa, Ze studiów nad judaikami (polskie srebrne oprawy na Megilla Ester), „Rocznik Historii 
Sztuki” 1988, t. 17, s. 323.

812 Eadem, Święta i obrzędy żydowskie. Naczynia i przedmioty liturgiczne i obrzędowe, [w:] 
Kultura Żydów polskich XIX i XXwieku, red. M. Meducka, R. Renz, Kielce 1992, s. 54-55.

813 Irena Rejduch-Samkowa dodaje: „na której zostało powieszonych jedenastu synów' Ha
mana”, I. Rejduch-Samkow'a, Święta i obrzędy..., s. 55.

8N Eadem, Ze studiów.... s. 323-330.
815 Ibidem, s. 323.
816 Por. ibidem.
817 M. Goldstein. K. Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. 

Zbiory Maksymiliana Goldsteina, przedm. M. Bałaban, Lwów 1935 [reprint: Kraków 2009]. 
s. 55.

Zachowane polskie oprawy zwojów zestawiła i scharakteryzowała w swoim stu
dium Izabela Rejduch-Samkowa814:

Zwoje Estery wykonywano na pergaminach różnej szerokości, od ok. pięciu do ok. 
pięćdziesięciu cm, stąd też i oprawy srebrne posiadał} różne rozmiary. Zasadniczo mia
ły one kształt walca choć zdarzały się inne ory ginalne rozwiązania, np. w formie ryby, 
co stanowiło nawiązanie do nazwy miesiąca Adar, drążek zwoju posiadał ozdobną 
rączkę i zakończenie. Oprawy te wykonywano przeważnie ze srebra, niekiedy złocono, 
a także kameryzowano. Przy ich wykonaniu Żydzi posługiwali się najczęściej ulubioną 
przez siebie techniką filigranem. Powszechnie stosowano też trybowanie, a dla podnie
sienia walorów' artystycznych graw'erunek, a także niello oraz emalie815.

Do stałych elementów ozdabiających zwoje i jego oprawy należały motywy 
roślinne, wstęgi, figury geometryczne czy sceny figuralne816. W przedwojennych 
zbiorach Maksymiliana Goldsteina znajdowało się kilka zwojów: jeden został za
pisany małymi literami w taki sposób, że tworzyły one rysunek portalu, wspartego 
na dwóch kolumnach, inny zawierał tekst pisany „drobniutkim maczkiem w coraz 
mniejszych współśrodkowych kołach, przyczem sofer (pisarz) znalazł jeszcze dość 
miejsca na wpisanie tekstu «Pieśni nad pieśniami»”817, jeszcze inny miał przypomi
nać kartę pamiątkową.
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Także w tradycjach o proweniencji chrześcijańskiej manuskrypty, inkunabuły 
stanowią - poza wskazaną wcześniej językową i literacką - autoteliczną wartość 
kulturową818. Przy okazji prezentacji tomów wydawanych w ramach Biblia slavi- 
ca Stanisław Borawski doradzał „możnym tego świata”, by powrócili do zwyczaju 
ofiarowywania, dla podkreślenia rangi wizyty, odwiedzanym uniwersytetom i wy
działom „znakomitych dokumentów polskiej kultury narodowej XVI wieku” w po
staci reedycji polskich przekładów Biblii819.

1,18 W. Wa I ec k i. Biblie polskie w niemieckich wydaniach faksymilowych. Seria Biblia Slavi- 
ca II, „Ruch Literacki" 2002, nr 3, s. 316-320; A. Liedtke, Biblja Gutenberga w Pelplinie, Toruń 
1936; M. Bławat, Wydarzenia. Najbielszy z „białych kruków ", „Pastores” 2008, nr 4, s. 185-189; 
J. Pirożyński, Pelplińska Biblia Gutenberga, „Alma Mater" 2003, nr 55, s. 21- 23; J. Czar
kowska, Pelpliński skarb, ..Wydawca" 2000, nr 10, s. 34-37; Biblia Gutenberga i jej polskie 
faksymile, oprać. J. Pirożyński, T. Serocki, J. Tondel. Pelplin 2004.

819 S. Borawski, op. cit., s. 156, 158.
820 Por. C.B. DeMille, Autobiography of Cecil B. DeMille, ed. D. Hayne, London 1960, 

s. 341; E. Modrzejewska, Inspiracja biblijna w kinie (rys historyczny), [w:] Poszukiwanie i de
gradowanie sacrum w kinie, red. M. Przy Iipiak, K. Kornacki, Gdańsk 2002, s. 28.

821 M. Hendry kowski, Leksykon gatunków filmowych, Poznań-Wrocław 2001, s. 18.
822 M. Lis, Biblia w filmie, „Studia Nauk Teologicznych PAN" 2009, nr 4, s. 336.
823 Idem, Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio, Opole2002,s. 143- 

-152; por. Światowa encyklopedia filmu religijnego, red. M. Lis, A. Gar bicz, wstęp K. Zanussi, 
Kraków 2007, s. 46, 133, 148-149, 230.

Twórcy dziesiątej muzy od początków sztuki filmowej wykorzystują bliskie 
widzom toposy ufundowane na egzystencjalnych przeżyciach i rozterkach, wspar
te znanymi kulturowymi narracjami. Nieograniczone wręcz spektrum możliwości 
dawała Księga ksiąg, co świetnie oddają zmieniane zgodnie z prawem popularnej 
sentencji słynnego reżysera kina niemego Cecila Blount DeMille’a: „Brak scenariu
szy? Mogę zrobić wielki film z każdego rozdziału Biblii”820. Istotnie, wśród wiel
kich produkcji filmowych poczesne miejsce zajmują te inspirowane dziełami hagio
grafów, a należące do gatunku filmów religijnych. Tym bardziej względna zwartość 
fabularna Księgi Estery i sekwencyjność wydarzeń skupionych wokół konkretnych 
bohaterów odpowiada najczęstszej strategii twórców szczególnego rodzaju filmów 
religijnych - opartych na Biblii821. Zdaniem Marka Lisa, najczęściej wybierane są 
przez nich „fragmenty poszczególnych ksiąg oraz ekranizacje losów znaczących 
postaci”822. W obrębie tego właśnie gatunku katalog Lisa obejmuje trzysta osiem
dziesiąt filmów823, wśród których znajdują się także te inspirowane opowieścią o ży
dowskiej królowej: Esther et Mardochée, reż. Louis Feuillade, 1910; Le mariage 
de'Esther, reż. Henri Andréani, 1913; Queen Esther, reż. James F. Friedrich, John 
T. Coyle, 1948; Estera i król {Esther and the King), reż. Mario Bava, Raoul Walsh, 
1960; Życie królowej Estery {La vita della regina Ester), reż. Jack B. Hively, 1977; 
Dzień trzynasty. Historia Estery {The Thirteenth Day The Story of Esther), reż. Leo 
Penn, 1979; Ester. Regina di Susa, reż. Jack B. Hively, 1980. Dodatkowo wskazać 
można inne filmy o podobnych tytułach {Królowa) Estera, które wyreżyserowali: 
Theo Frenkel (1911), Maurice Elvey (1916), Robert Trösch (1962), Joes Odufré 
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(1975), Andräs Fesös (1992), Don Lusk, Ray Petterson (1992; animowany), Rich
ard Rich (1993; animowany), oraz Księgę Estery (The Book of Esther) Davida A.R. 
White'a (2013).

Niekiedy nawet adaptacje poddawane są - podobnie jak w literaturze - przetwo
rzeniom zmieniającym wyjściową narrację, czego przykładem jest Estera (Esther), 
niemiecko-włosko-amerykańska produkcja w reżyserii Raffaele’a Mertesa (1999). 
W tej ekranizacji Haman (Jürgen Prochnow) knuje intrygę przeciwko Żydom nie 
tylko po to, aby pozbyć się Mardocheusza (Fahrid Murray Abraham), ale również 
w celu usunięcia z dworu Estery (Louise Lombard), już w momencie podejmowania 
zbrodniczych planów wie bowiem, że jest ona Żydówką. Królowa, balansując - jak 
interpretuje biblijny film Marek Lis - pomiędzy Persami a Żydami, niweczy plan 
prześladowcy i jednocześnie umożliwia pobratymcom powrót do Jerozolimy824. Fil
mowcy wprowadzili dodatkowo epizody znane z innych tekstów biblijnych (zob. 
Ezd, Ne), aby scenami powrotu do ojczyzny zamknąć cały filmowy cykl telewizyj
nych adaptacji ksiąg Starego Testamentu. Atrakcyjnym dodatkiem do narracji biblij
nej było wprowadzenie Szymona - bohatera, dzięki któremu Estera musi rozstrzy
gnąć miłosny dylemat (Estera i król). Z kolei film Michaela O. Sajbela, Jedna noc 
z królem (One Night with the King, 2006), stanowi przykład ekranizacji powieści 
(Hadassah. One Night with the King, Minneapolis 2004), której tworzywem stał się 
wcześniej dla pisarzy (Tommy Tenney, Mark Andrew Olsen) materiał biblijny. Ten 
konkretny przypadek pokazuje dodatkowo, w porównaniu z wcześniejszą pozycją 
Esther Nathaniela Norsena Weinreba (Doubleday 1955), ścisłe zależności pomiędzy 
powieściami o takim charakterze.

824 M. Lis, 100filmów biblijnych, Kraków 2005. s. 49-50; A. Luler, Estera (Esther). [w:] 
Światowa encyklopedia filmu..., s. 148.

82' M. Lis. Biblia w filmie, s. 336.

Wśród filmów animowanych dość oryginalnym pomysłem jest Estera... Dziew
czyna. która została królową. Lekcja odwagi (Esther... The Girl Who Became Queen. 
A Lesson in Courage) Mike’a Nawrockiego (2000), jeden z odcinków serii Veggie- 
Tales. Przesłaniem humorystycznej fabuły opartej na motywach biblijnych (Waszti 
wyrzucona przez króla za odmowę przygotowania dla króla kanapki o trzeciej nad 
ranem, Haman jako paranoiczny zausznik króla z charakterystycznym akcentem, 
parodiującym wymowę imigrantów) jest powtarzane przez bohaterów motto: nie 
trzeba się bać zrobić tego, co się powinno uczynić. Konwencja kreskówki dostoso
wanej do najmłodszych widzów wymagała ingerencji lub opuszczenia niektórych 
kontrowersyjnych elementów. Bajka, nawiązująca stylistyką do filmu noir, została 
pozbawiona wzmianek etnicznych (zagrożona jest Estera i jej najbliższa rodzina), 
odniesień do konkretnej religii (choć Mordechaj wielokrotnie przywołuje Boga), 
a motyw kary śmierci czy planowanej zbrodni został zastąpiony zesłaniem na Wyspę 
Nieustającego Łaskotania.

Temat ze współczesnej żydowskiej perspektywy podjął w filmie Estera izrael
ski reżyser Amos Gitai (1986)825. Wychodząc od opowieści o starożytnej bohaterce, 
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twórca dzieła podjął topos przetrwania i oporu, a poprzez wybór miejsca, w którym 
kręcono film, poddał pod dyskusję sprawę żydowskiej odpowiedzi na zagrożenie. 
Biblijna historia, filmowana w ruinach Wadi Salib, mieście-symbolu palestyńskiego 
oporu i kontrowersyjnych działań Izraelczyków w pierwszych latach istnienia ich 
państwa, zyskała dodatkowo aktualny wymiar polityczny.

Analizowana biblijna opowieść funkcjonuje w kinie także w obrazach, których 
autorzy skupiają się na świątecznym epizodzie. Esterowe asocjacje pełnią tu rolę 
świątecznego tła dla fabuły lub głównej idei dzieła - refleksj i nad zmiennością losu. 
Nie bez znaczenia dla żydowskiej kinematografii pozostają bohaterowie noszący 
imiona biblijnych postaci. Zawężając problem do filmu żydowskiego w Polsce826, 
z tej perspektywy można oglądać i interpretować melodramat Aleksandra Martena 
w języku jidysz Za grzechy (At Chejt) z 1936 roku, w którym główna bohaterka Es
tera (Rachela Holzer) wdaje się w romans z oficerem armii austriackiej. Po śmier
ci kochanka porzuca córkę - owoc zakazanego związku - i wyjeżdża do Ameryki, 
gdzie rozpoczyna karierę śpiewaczki. Powrót Estery, podejmowane przez nią próby 
odnalezienia córki wychowywanej przez rodzinę Kohenów i uczucie, jakim obdarza 
wybitnego skrzypka, kończy się nieoczekiwanym rozpoznaniem w narzeczonej mu
zyka własnej córki. Obraz Józefa Greena i Jana Nowiny-Przybylskiego pt. Błazen 
purymowy (Der Purimszpiler, 1937), poza umiejscowieniem akcji w czasie radosne
go święta i bohaterką noszącą imię biblijnej królowej (Miriam Kressin), nawiązuje 
do Księgi Estery przez podwójną realizację schematu pozytywnego obrotu spraw. 
Najpierw dzięki otrzymanemu spadkowi biedny szewc Nuchim (Ajzyk Samberg) 
staje się bogaty, następnie nieakceptowany przez niego i skazany na niepowodze
nie związek córki Estery z ukochanym cyrkowcem (Hymie Jacobson), za sprawą 
Gecla - tytułowego błazna purimowego (Zygmunt Turków) - znajduje swój hap
py end. Momentem przełomowym fabuły są wypadki rozgrywające się w święto 
Purim: zaręczyny Estery z synem bogacza Zandmana oraz publiczne znieważenie 
i wyśmianie bogatych członków społeczności. W wyniku skandalu Estera ucieka 
z Geclem do wielkiego miasta... Krakowa, by po jakimś czasie wrócić do sztetlu - 
ale w zupełnie innej roli, szczęśliwie akceptowanej przez rodzinę. Jedynie tytułowy, 
chaplinowski w istocie bohater, jak pisał w recenzji Mojżesz Kanfer: „człowiek bez
bronny, z gruntu dobry, sponiewierany przez złowrogie potęgi życiowe [...] bierze 
znowu worek na plecy i odchodzi w dal, by szukać znowu szczęścia, które nigdy nie 
będzie jego udziałem”827 *.

826 Społeczne i kulturowe tło produkcji żydowskich filmów - fenomenu zwłaszcza w latach 
trzydziestych XX wieku - zostało nakreślone w: N. Gross, Film żydowski w Polsce, Kraków 
2002.

827 Moassi, Z ekranu. Der Purimszpiler, ..Nowy Dziennik" 1937. nr 260 (22 IX), s. 8.
Por. też: N. Gross, op. cit., s. 85-86.

Jako przykład współczesnej realizacji Esterowych toposów warto zauważyć te
lewizyjny film Cudpurymowy (2006) w reżyserii Izabelli Cywińskiej, zrealizowany 
w ramach popularnego cyklu Święta polskie. Autorzy zmierzyli się w nim ze stereo
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typowymi, a zatem przejaskrawionymi opiniami „widocznej” części społeczeństwa 
polskiego na temat Żydów, ich zachowań i zwyczajów. Główny bohater - Jan Ko
chanowski (Sławomir Orzechowski) - ucieleśnia, na co wskazuje jego imię i na
zwisko, narodowe i polskie asocjacje do momentu, gdy odkrywa swoje żydowskie 
pochodzenie i model asymilacji przyjęty przez własnych rodziców (ukrycie tożsa
mości nawet przed dzieckiem), inny niż zastosowany przez jego teściów, którzy wy
chowywali córkę (w tej roli Danuta Stenka), informując ją o żydowskich korzeniach. 
Poznanie i odkrycie tożsamości (szok dla syna dotychczas realizującego typ kibica 
antysemity) dotyczy zatem całej jego rodziny, która - wobec warunku zapisanego 
w testamencie przez religijnego przodka - potwierdzić ma swoje przywiązanie do 
tradycji przy okazji najbliższego święta - Purim i kultywować w przyszłości. Niepo
kój widza, że owa metanoia motywowana jest tylko względami materialnymi, czyli 
spadkiem uzależnionym od wypełnienia ostatniej woli amerykańskiego krewnego, 
zostaje przezwyciężony przy okazji wieczerzy purimowej przeprosinami prawnika 
w związku ze znalezieniem bliższego spadkobiercy.

Biblijne toposy inspirowały twórców najwybitniejszych dzieł muzycznych828, 
czego dowodem jest ich nieprzemijająca atrakcyjność, piękno podziwiane nieza
leżnie od tego, że wiele z nich zostało z czasem odłączonych od sfery sakralnej. 
Najstarsze znane utwory wykorzystujące motywy z Księgi Estery stanowią czterna
stowieczne anonimowe motety. Dialogiczny motet pięciogłosowy Quid habes He- 
ster?, nawiązujący do rozmowy pary w emocjonalnym spotkaniu Estery z królem, 
stworzył wybitny Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594).

829 Szkice o kulturotwórczej roli samej Biblii w muzyce, zwłaszcza żydowskiej, zob. 
M. Fuks, Muzyka Biblii, [w:] idem, Księga sławnych muzyków pochodzenia żydowskiego, Po
znań-Warszawa 2003, s. 13-24. oraz szkic: idem. Kultura muzyczna Żydów, [w:] idem, Księga 
sławnych muzyków..., s. 25-38.

829 Kompozytor należy do grona wybitnie ..biblijnych" muzyków, by wspomnieć tylko przy
kładowe HWV 51.52,3. 54. 56, 57, 59, 61-67. 246-268. 279.

830 Inaczej maska - w XVII wieku w Anglii popularne przedstawienie dworskie z elementa
mi poezji, muzyki, pantomimy i tańca, opowiadające prostą fabułę z charakterystycznym aspek
tem schlebiania gustom ary stokratycznej widowni.

Muzyczna kariera Estery na szeroką skalę rozpoczęła się jednak pod koniec XVII 
wieku wraz z takimi kompozycjami jak: Ester, libératrice dell’popolo ebreo (Ales
sandro Stradella, ok. 1670), Historia Esther (Marc-Antoine Charpentier, 1677), Gli 
sponsali dEster (Giovanni Legrenzi, 1676), Esther (Jean-Baptiste Moreau, 1695), 
L’umilità coronata in Esther (Antonio Lotti, 1712), Ester (Antonio Caldara, 1723).

W 1720 roku temat podjął po raz pierwszy Georg Friedrich Handel (1685- 
-1759)829 830 w masque™ Haman and Mordechai (HWV 50a) z tekstem Johna Arbu- 
thnota i Alexandra Pope’a. W 1732 roku, z uzupełnieniami libretta autorstwa Sa
muela Humphreysa, oratorium wystawiono pod zmienionym tytułem Esther (HWV 
50b). Prapremiera (pierwszego oratorium w języku angielskim) w Kings’s Theatre 
w Londynie została przyjęta entuzjastycznie. Libretto przetłumaczył na język he
brajski Jacob Raphaël Saraval (1707-1782). Innym Hândelowskim dziełem na mo
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tywach Księgi Estery była opera z 1738 roku Serse (HWV 40) - mimo że autor 
libretta pozostaje nieznany, wiadomo, że korzystał on z wcześniejszych opracowań 
tematu831.

831 S. Stampiglia, Serse, muz. G.B. Bononcini, premiera 1694, ten zaś według libretta 
N. Minaty, muz. P.F. Cavalli, premiera 1654.

832 J. Karpf, If It's in the Bible, It Can I Be Opera. William Bradbury's Esther, the Beautiful 
Queen, in Defiance of Genre. ..American Music" Vol. 29, 2011, No. 1, s. 1-34.

833 M. Fuks, Muzyka w Biblii, s. 23.
83J K. Jaffe, Solo Vocal Works on Jewish Themes. A Bibliography of Jewish Composers, 

Lanham 2011, s. 284-285.

Po Handlu w XVIII wieku powstawały i inne dzieła, z których warto wskazać 
oratorium La libératrice delpopolo giudaico nella Persia o sia l 'Esther (Karl Ditters 
von Dittersdorf, 1773). Kolejne stulecie przyniosło nowe formy opowieści o Ży
dówce na dworze perskim - operetki: Ester d’Engaddi (1821) Silvio Pellico (1789- 
1854), uwerturę Eugène’a d’Alberta (1864-1932) do dramatu Franza Grillparzera 
Esther opus 8 (1888) czy Williama Bradbury’ego (1816-1868) Esther, the beautiful 
queen, a cantata or short oratorio ( 185 6)832.

W realizacjach muzycznych, co warto podkreślić, istotną rolę wciąż odgrywał 
dramat Racine’a, do którego muzykę tworzyli m.in. Reynaldo Hahn (1905), Mar
cel Samuel-Rousseau (1912). Z kolei nawiązaniem do La Tragediou de la Reine 
Esther Mardochée Astruca z Carpentras i Jacoba de Lunęła (Haga, 1739) była ope
ra komiczna Esther de Carpentras Dariusa Milhauda i Armanda Lunęła, powstała 
w latach 1925-1927 i wystawiona po raz pierwszy 3 lutego 1938 roku w paryskiej 
Opéra-Comique. W 1954 roku do libretta Langstona Hughesa operę stworzył Jan 
Meyerowitz.

Dwudziestowieczni folkloryści, zapisując jedynie kilka tradycyjnych pieśni, 
próbowali zaradzić brakowi notacji utworów muzycznych towarzyszących na prze
strzeni wieków (zwłaszcza od XVI stulecia) obchodom święta Purim. Miały one 
odmienny od innych religijnych i świątecznych pieśni charakter. „Śpiewy te przy 
akompaniamencie grzechotek i kołatek, odzywających się donośnie na dźwięk imie
nia Hamana, nawarstwiały na siebie w różnych krajach i epokach nowe treści i me
lodie”833, także dlatego, że zawierały komentarze do aktualnych wydarzeń danej spo
łeczności lub elementy pastiszu i kpiny z jej członków. Śladem żywej żydowskiej 
tradycji są jedynie błazeńskie kuplety z dzieła Isaaca Offenbacha Koening Esther 
(1833). Z wykorzystaniem biblijnego motywu Herman Cohen swoim purimszpilo- 
wym Der Barbier von Schuschan ( 1894) imitował operę komiczną Der Barbier von 
Bagdad (1858) Paula Comeliusa (1824-1874).

Kolejnym Esterowym muzycznym utworem był Kenig Ahashverosh (1885) 
Abrahama Goldfadena (1840-1908). Do kulturowej transformacji wątków ze zwo
ju - święta Purim i jego zwyczajów - nawiązuje Ahashverosh (1916) Michla Gel- 
barta (1889-1962). Kenneth Jaffe w swoim zestawieniu pod hasłem „Purim/Księga 
Estery” wymienił ponad sześćdziesiąt utworów834. Spośród nich warto wspomnieć 
o Esther (1990-1993), operze Hugo Davida Weisgalla (1912-1997) w trzech aktach 
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z librettem Charlesa Kondeka, której prapremiera uświetniła jubileusz pięćdziesię
ciolecia New York City Opera w 1993 roku. Przy tej okazji, w tytule recenzji Esther 
Lives in Modern Musical Terms™, Edward Rothstein głosił kulturową żywotność 
analizowanego toposu. W muzycznych realizacjach, np. Ahaswer Felicjana Szop- 
skiego (1865-1939), powracają też jako tytułowi bohaterowie inne postaci.

Polskim wkładem w transmisji wątku w muzyce stała się opera kameralna Estera 
Tomasza Praszczałka (ur. 1981) - poznańskiego kompozytora tworzącego w Niem
czech, która miała swą prapremierę w 2006 roku w ramach Festiwalu Música Polo
nica Nova w Operze Wrocławskiej i została zestawiona z zapomnianą biblijną operą 
Karola Szymanowskiego Hagith™. Opera w trzynastu scenach do libretta Nikołaja 
Gola została wyróżniona na 111 Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim 
w Sankt Petersburgu (2002). Młody kompozytor tak wyjaśnił swój biblijny wybór:

Pojechałem na konkurs do Sankt Petersburga. Tam zagrałem swoje utwory. do
stałem nagrodę. Ale zdarzyło się coś jeszcze. Często biorę ze sobą w podróż Biblię. 
Wtedy też tak było. W pokoju hotelowym przeczytałem Księgę Ester. Kiedy dwa lata 
później w tymże Petersburgu ogłoszono konkurs na operę kameralną, a jednym z za
proponowanych tematów była właśnie Ester, nie zastanawiałem się długo i stwierdzi
łem, że to jest jakiś znak8 ’7.

835 E. Rothstein, Esther Lives in Modern Musical Terms, „The New York Times", [on-line:] 
http://www.nytimes.eom/1993/10/l l/arts/review-opera-esther-lives-in-modern-musical-terms. 
html-24 IV 2013.

836 A. Domagała, Operowe opowieści biblijne. „Gazeta Wyborcza" 2006, nr 46 (23 II); 
dod. „Wrocław", s. 7. Por. T. Praszczalek, Opery rosną we mnie jak drzewa. Prasąual od
powiada na pytania Krzysztofa Kwiatkowskiego, „Ruch Muzyczny" R. 56, 2012, nr 1. s. 12; 
M. Znaniecki, Ester - Prasąual, Opera Wrocławska, [on-line:] www.opera.wroclaw.pl/1/ 
index.php?page=9&stage_id= 13 - 24 IV 2013. W artykule dotyczącym kompozytora, w krót
kim passusie poświęconym operze, imię biblijnej bohaterki zostało zapisane w dwóch formach 
„Ester" i „Esther"; w transkrypcji wywiadu: „Podobnie jak «Ophelia», ta jednoaktowa opera 
przedstawia historię kobiety - biblijnej królowej Esthery". M. Majewska, Muzyka 2.1: Pras
ąual, Dwutygodnik, [on-line:] www.dwutygodnik.com/artykul/1994-muzyka-21-prasqual.html - 
24 IV 2013.

837 E. Obrębowska-Piasecka, Muzyka w muzyce, teatr w teatrze. Wrocławska premiera 
opery poznańskiego kompozytora, „Gazeta Wyborcza" 2006, nr 46 (23 II), dod. „Poznań”, s. 8.

838 Ibidem.

W pastiszowym i ironicznym dziele Praszczałka pobrzmiewa echo inspiracji 
muzyką żydowską i rosyjską. Z kolei reżyser wrocławskiej inscenizacji Michał 
Znaniecki „wpisał biblijną historię we współczesność”835 836 837 838, czym potwierdził żywe 
i twórcze odniesienia do starożytnych tekstów również we współczesnej kulturze.

We współczesnych odsłonach kultury masowej Estera powraca wielokrotnie 
w multiplikowanych formach. Sukces musicalu Skrzypek na dachu {Fiddler on the 
Roof, 1964, muzyka Jerry Bock, słowa Sheldon Hamick, libretto Joseph Stein) po
ciągnął kolejne przedsięwzięcia adresowane z powodzeniem do masowego odbior
cy, począwszy od jego filmowej adaptacji (1971, reż. Norman Jewison), a skoń

http://www.nytimes.eom/1993/10/l
http://www.opera.wroclaw.pl/1/
http://www.dwutygodnik.com/artykul/1994-muzyka-21-prasqual.html
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czy wszy na kasetach, płytach z muzyką, płytach dvd. We wszystkich pobrzmiewają 
słowa szabatowego błogosławieństwa, które zostały jednak istotnie zmodyfikowa
ne-zamiast tradycyjnej litanii wielkich matek: Sary, Rebeki, Racheli i Lei przywo
łane zostały Rut i Estera.

May you be like Ruth and like Esther.
May you be deserving of praise.
Strengthen them, Oh Lord,
And keep them from the strangers’ ways.

Biorąc pod uwagę kontekst fabuły opartej na powieści Alejchema Szolema 
(1859-1916) Dzieje Tewji Mleczarza (Ganc Tewje der Milchiker, 1894), zamiana 
jest dość symboliczna. Tradycyjne modele zachowań i role ewoluują, a zestawie
nie tradycji z tym, co nowe, wymaga również gotowości na przyjęcie tego, co było 
udziałem dwóch wielkich biblijnych bohaterek: Rut i Estery839.

839 W 2010 roku Martin i Janice Landry stworzy li tematyczny musical Esther, [on-line:] 
www.EstherMusical.org, - 10 VII 2013.

840 Por. Coplas de Purim, [on-line:] http://elbesodelamona.blogspot.com/2011/06/coplas- 
de-purim-musica-sefardi.html - 10 VII 2013.

841 Midrasz Lab, [on-line:] www.beitkrakow.pl/midrashlab/ - 26 IX 2013.
842 Ibidem.

Podobnie za współczesne muzyczne nawiązania i realizacje toposu Estery uznać 
można Strofy na Purim z płyty Sefarad (1991) grupy Zespół Reprezentacyjny840. 
Elementem związanym z analizowanym toposem są słowa piosenki Romana Koła
kowskiego Ad-lo-dojada wykonywane przez Justynę Steczkowską (widowisko, al
bum Alkimija, 2003). Refren „Purim! Ad-lo-jada!” przywołuje świąteczny kontekst 
i jego stałe elementy: radosne święto losów, 14 adar, karnawał, śmiech, taniec, śpiew, 
opatrzność, wino. W kolejnych zwrotkach wykorzystano charakterystyczne także dla 
biblijnej opowieści kontrasty i opozycje: pamięć - niepamięć, radosne ad-lo-jada - 
jeremiada, narodziny - śmierć, młodość - starość. Podobnie w kulturową transmisję 
żywotnego toposu wpisuje się płyta Purim (2004) Ireny Urbańskiej i Klezmerów. 
W ramach krakowskiego przedsięwzięcia Midrasz Lab (Laboratoria sztuki), mające
go na celu „przełożenie kanonicznych tekstów żydowskich na język sztuki”841, pod
jęto też temat Zwoju Estery. Wykorzystując techniki teatralne Jerzego Grotowskiego 
i Eugenia Barby, improwizację o bohaterce zwoju przedstawiła aktorka i wokalistka 
Milena Kartowska, tworząc w ten sposób współczesny intertekstualny midrasz842.

Wskazane wielorakie konteksty funkcjonowania toposu Estery w sztuce - ma
larstwie, rzeźbie, rysunku, muzyce, filmie, musicalu, przedsięwzięciu określanym 
jako performance lub projekt - pokazują, że biblijna opowieść inspiruje nie tylko 
do jej ilustracji. Intencjonalne zmiany i proponowanie nowych interpretacji zapew
niają kulturową żywotność konkretnym wątkom. Co więcej, proces wydobywania 
realizacji toposu zarówno z historii, jak i przestrzeni współczesnej kultury, odsłania 
niewystarczalność wspólnego opracowania tematu. Okazuje się bowiem, że to krót
kie opowiadanie miało i ma nieograniczony potencjał kulturotwórczy.

http://www.EstherMusical.org
http://elbesodelamona.blogspot.com/2011/06/coplas-de-purim-musica-sefardi.html
http://www.beitkrakow.pl/midrashlab/




7. (Nie)ludyczny charakter 
żydowskiego święta Purim

W kalendarzu żydowskim obok pięciu świąt głównych zwanych cnia cni’ 
(w liczbie pojedynczej aia ct - tylko w Est 9,19) związanych z fundamentalną opo
wieścią o charakterze narodowotwórczym (trzy - tzw. szalosz regalim - związane 
z plonami: Pesach, Szawuot, Sukot i dwa związane z pokutą: Rosz-haSzana, Jom 
Kipur) istnieje grupa tzw. świąt pomniejszych lub późniejszych (Purim, Tisza be- 
-Aw, Chanuka, Rosz Chodesz)843. Kategoria ta obejmuje wszystkie uroczystości, 
które nie zostały usankcjonowane w Torze. Zgodnie ze swoim charakterem i atmos
ferą Purim bywa też klasyfikowane jako jedno z trzech, obok Chanuka i Pesach, 
wielkich radosnych świąt żydowskich844.

843 S. Szymik, Żydowskie święta późniejsze, s. 341 -345.
844 TJ. Michalski, Trzy wielkie radosne święta, „Kalendarz Żydowski" 1987-1988, s. 27- 

-33. O trójpodziale i kategoriach: mo'ed, chol ham-mo'ed, chol zob. R. Marcinkowski, Pa
radygmaty religijności w judaizmie rabinicznym. Miszna i inne teksty talmudyczne o szabacie, 
święcie, pólświęcie i powszedniości, Kraków 2004.

845 H. Wouk, Tojest mój Bóg. Judaizm. Wiara, prawo, etyka, tłum. I. Lisowicz. Warszawa 
2002. s. 87.

Słuszne wydaje się zdumienie Hermana Wouka, że święta żydowskie nie upa
miętniają żadnego ze zdarzeń starożytnych Izraelitów pomiędzy „biblijnym czasem” 
zajęcia Kanaanu a upadkiem Jerozolimy i okresem przesiedleń845. Obok Purim do 
wskazanej grupy świąt pomniejszych należy także Tisza be-Aw - dziewiąty dzień 
miesiąca aw, obchodzony jako rocznica zburzenia świątyni jerozolimskiej w 586 ro
ku p.n.e. przez babilońskie wojska Nabuchodonozora oraz w 70 roku n.e. przez Rzy
mian - a także Chanuka - święto przypominające zwycięskie powstanie pod wodzą 
Judy Machabeusza przeciwko greckiej dynastii Seleukidów w 164 roku p.n.e., a do
kładniej zdobycie w czasie jego trwania świątyni w Jerozolimie i zainaugurowanie 
w niej odnowionego żydowskiego kultu - oraz Rosz Chodesz - początek miesiąca 
księżycowego, czyli święto nowiu Księżyca. Pierwsza wzmianka o święcie pocho
dzi z tekstu biblijnego (żydowskiego apokryfu), w którym zapisano:

Postanowili zaś wszyscy z zgodną uchwałą, bynajmniej nie pozwolić, [by] nie 
oznaczonym ten dzień mieć zaś znakiem trzynasty dwunastego miesiąca, Adar zwany 
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jest syryjską mową, przedtem jeden dzień [od] Mardocheusza dnia (riję MapSoyaiKric 
ipepaę - 2 Mch 15.36).

Najbardziej adekwatnym stwierdzeniem dotyczącym źródeł tego specyficz
nego w żydowskich tradycjach święta pozostaje ciągle utarta fraza „giną w mro
ku dziejów”. Niemniej jednak badania, spory i dyskusje uczonych zaowocowały 
pewnymi tropami, bardziej lub mniej przekonującymi, wskazującymi początki 
jego obchodów. Atrakcyjną hipotezą, z uwagi na zakładany kontakt międzykul
turowy i takowe wpływy, jest ta o perskich i babilońskich ceremoniach nowo
rocznych. W czasie zrównania dnia i nocy obchodzono święto nowego początku, 
odrodzenia, a towarzyszyły temu takie zwyczaje, jak obdarowywanie się prezen
tami, oficjalne uczty królewskie oraz biesiadowanie w gronie rodziny i przyjaciół. 
Babilońskim rytuałem było odtwarzanie opowieści z postaciami głównych bóstw 
astralnych - Marduka i Isztar, którzy ostatecznie zwyciężają swojego antagonistę 
Hummana - oraz ciągnięcie losów w celu rozpoznania przeznaczenia w nacho
dzącym roku. Momentom obserwowanych, przełomowych zmian w cyklu wegeta
cyjnym przyrody sprzyjały wyjaśnienia mityczne. Ścieraniu się dwóch rzeczywi
stości albo pierwiastków w ich symbolicznej walce starego z nowym, przejawów 
i zapowiedzi życia, odnowy, rewitalizacji z tym, co odchodzi do przeszłości i za
miera, towarzyszyły rozbudowane obrzędy i zwyczaje. Gal-Ed podał wśród nich 
przykład prześmiewczych opowiastek wygłaszanych przez dwie konkurujące ze 
sobą grupy, co może wyjaśnić obrzędowy kontekst powstania mocno spolaryzo
wanej fabuły846. Lata obserwacji praktyk i w jakimś stopniu partycypacji w nich, 
wymuszanych kontekstem społecznym i koniecznością wypracowania modus vi
vendi z kulturą dominującą, musiały pozostawić ślad w przedstawicielach żydow
skiej diaspory. Proces „oswojenia” i wpisania w ramy własnej tradycji zapożyczeń 
kulturowych - znany z różnych czasów i miejsc (klasyczna kulturowa dyfuzja) - 
można uznać za modelowy i zastosowany także w tym konkretnym przypadku. 
Inny, wskazany już powyżej, trop wyjaśnienia genezy czy nawet kulturowego za
pożyczenia narracji etiologicznej prowadzi do perskiego święta Masakry Magów, 
upamiętniającego, zgodnie z relacją Herodota, oszustwo i przewrót w Persji po 
śmierci Kambyzesa. Farwedigan to inne perskie święto obchodzone przez pięć 
dni w końcu roku kalendarzowego ku czci zmarłych, w którym upatrywano gene
zy celebrowania Purimu. Podobieństwo greckiej nazwy <|)poupai (w wersji LXX 
oraz dziele Józefa Flawiusza) i rytuałów związanych z odnową przyrody zostało 
jednak w nauce odrzucone847. Podobnie ma się rzecz z hipotezą sformuowaną na 
postawie zbieżności dat (oraz nazwy rrcnn - Adasa i imienia noin -Hadasa) święta 
i zwycięstwa, które w 161 roku p.n.e. (w okresie machabejskim) odnieśli Żydzi 
nad Nikanorem pod Adasą związaną ze stwierdzeniem:

846 E. Gal-Ed, op. cit.. s. 191.
847 D. Rabinowitz, -rniF ‘rccr nb b'~,ib - Purim Will Kot Be Nullified in the Future, 

,.’rsa 'ha. Alei Etzion" Vol. 9. 2000. No. 9. s. 87-96: E. Ginzberg. op. cit.. s. 646.
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как г)0фрар0т) o A.aóę офобра Kai тууауои ттр rpepau ŚKeivr|v T]pepav 
еифрооърт^ p.eyaA.r]!' Kai eorr|oav rob ayeiv кат’ ешаитбр три трерам таитт)а 

rf| тр1ока1бекатг] той Aóap

I ucieszył się lud bardzo, się wprowadzili dnia owego dzień radości wielkiej.
1 stanęło, [by] wprowadzić co roku dzień ten trzynastego Adar (1 Mch 7,48-49: por.
2 Mch 15.36).

Rozbieżność czasowa między świadectwem o Purim a powstaniem święta 
tTiGoiyia - otwarcia beczek z dojrzałym winem - wyklucza greckie zapożycze
nie, mimo charakterystycznego w żydowskim święcie enoakcentu i podobieństwa 
z пив - „tłocznią (wina)”848.

848 Te i inne hipotezy przywołane w: Appendices seu excursus, [w:] Księga Estery (Grzybek. 
1963) , t. 6, cz. 3, op. cit., s. 169-174; por. W. Tyloch, Dzieje ksiąg Starego Testamentu. Szkice 
z krytyki biblijnej, oprać. W. Chrostowski, Warszawa 1994, s. 236-237.

R. Lilientalowa, Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości, cz. 3, Kraków 1919, 
s. 89.

850 Por. A. Unterman, Żydzi - wiara i życie, tłum. J. Zabierowski, Łódź 1989, s. 187; 
S.P. de Vries, op. cit.,s. 163.

851 A. Unterman, Żydzi - wiara i życie, s. 188. Trudno jednak przystać na popularyzację 
tego święta i Chanuki jako mających „całkowicie świecki charakter" - A. Żbikowski, op. cit., 
s. 157. Obrzędowość święta szczególnie współgra z religijnymi akcentami i zaleceniami chasy- 
dów szukających duchowego kontaktu z Bogiem także w radości (z) życia.

852 1. Abrahams, Życie codzienne Żydów w średniowieczu, tłum. B. Gadomska, Warszawa 
1996, s. 253.

853 Zob. B.W. Maty siak, Święto pürîm znakiem ocalenia ludu JHWH, „Studia Gdańskie.
Gdańskie Seminarium Duchowne" 2005-2006, nr 18/19, s. 15-23.

Opinię potwierdzającą ogromną wagę i znaczenie święta wydali rabini w je
rozolimskim Talmudzie, stwierdzając, że nawet jeśli kiedyś znikną wszystkie 
święta, to Purim ciągle będzie trwać (Megilla 1,5). Wobec tego wręcz paradok
salną osobliwością wydaje się znane powszechnie przysłowie „gorączka to nie 
choroba, Purim to nie święto” (lub: „Purim to nie święto, febra - nie choroba, 
a całuj mnie wd... - nie przekleństwo”849). Staje się ono zrozumiałe dopiero 
w kontekście rozbieżnych stanowisk, np. braku zakazu pracy w tym czasie i za
lecenia autorytetów religijnych, by powstrzymać się od takiej aktywności {Me- 
gilla 5b, Szulchan aruch: Orach chaim 696: l)850. Alan Unterman wskazał, że 
„ze wszystkich świąt żydowskich Purim ma najbardziej świecki charakter”851, 
a Israel Abrahams nazwał ten dzień „najbardziej swobodnym” w roku852. Niekie
dy, stosując aluzję do nakazu Mordechaja i zabiegów Estery, mówi się o święcie 
ukrytego JHWH853 *.

Przed zbiorowym wybuchem radości (simcha) z przypominanej pamiątki ocale
nia ludu trzynastego dnia miesiąca adar praktykowany jest post zwany Taanit Ester. 
Praktyka postu, o który prosiła Estera Żydów na trzy dni (spory o czas trwania po
stu zob. Jewamot 12 lb) przed swoją interwencją u króla (por. Est 4,15), pochodzi 
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z czasów gaonatu854. Odstępstwem od reguły są przypadki zbiegania się tego dnia 
z szabatem, wówczas przekładany jest on na dzień przed nim, czyli czwartek (Misz- 
na Brura 689). Post przedpurimowy w odróżnieniu od innych poprzedzających 
święta Jom Kipur oraz Tisza be-Aw rozpoczyna się rano, a nie wieczór poprzedniego 
dnia. Modlitwa oddaje religijny sens wstrzemięźliwości w tym dniu:

A. U n term an, Żydzi - wiara i życie, s. 187. Szczegółowa analiza zob. M. First, The 
Origin of Ta 'anil Esther, ,.AJS Review" Vol. 34, 2010, No. 2, s. 309-351.

B’5 Jak modlq się Żydzi?, s. 215.
856 Orach Chaim 694:1; Z. Greenwald, op. cit., s. 362-363.
857 Nazwa od imienia semickiego boga burzy Adada. Zob. K. Gębura, Święta w żydowskim 

kalendarzu religijnym, [w:] idem, Leipomena. Okruchy z warsztatu historyka kultury antycznej. 
Siedlce 2001, s. 40.

878 Talmud Tanis 29a, Miszna Brura 689:8. Także: miszenichnas adar - marbim besimcha - 
..kiedy nadchodzi adar. rośnie radość nasza".

8"* M. Goldstein, K. Dresdner, op. cit., s. 55.

Nieustannie pokładaliśmy nadzieję w Panu i zwrócił się ku nam i wysłuchał nasze
go wołania (por. Ps 40,2). Także na ścieżce Twoich sądów w Tobie pokładamy nadzie
ję. Imię Twoje i Twoje wspomnienie jest pragnieniem duszy (Iz 26,8)855.

Postowi towarzyszą także przypomnienia o nakazie „połowy szekla” z czasów, 
kiedy istniała świątynia, i praktyka zbierania ofiary pieniężnej, która przyjęła formę 
składanych w synagogach trzech monet (ich liczbę uzasadnia trzykrotnie występują
cy termin nnrn - „na dar ofiarny”, Wj 30,1 1-16)856. Zwyczajowo ów datek składany 
jest także przez ojca w imieniu swoich dzieci.

Talmud, a za nim tradycje żydowskie, rozszerza powody radości na cały miesiąc 
adar (luty/marzec857) w zaleceniu: „Gdy nadchodzi adar, każdy powinien się wielce 
rozradować”858. W tym miesiącu przypadają bowiem dni upamiętniające narodziny 
(siódmego dnia adar), obrzezanie i śmierć Mojżesza (choć zgodnie ze słowami Tory 
„nie zna nikt grobu jego aż po dzisiaj [dzień ten]” - Pwt 34,6), dziewiątą plagę 
egipską, początek organizacji i konstruowania przybytku, poświęcenia tzw. drugiej 
świątyni jerozolimskiej w czasach Zorobabela, śmierć Nabuchodonozora i zwycię
stwo nad Nikanorem (ta sama data jest tradycyjnie wskazywana jako dzień jego 
śmierci). Świadectwem traktowania całego miesiąca jako pomyślnego i radosnego 
są papierowe tablice nazywane miszenichnas z przykładowymi sformułowaniami 
o charakterze informacyjnym, przypomnieniowym lub życzeniowym, przekazany
mi przez Maksymiliana Goldsteina i Karola Dresdnera, jak np.: „Kiedy nastaje Adar 
- mnoży się radość”, „Adar pod planetą ryb”, „Dla Żydów była to pora świetności, 
szczęścia i wesela - oby tern samem była i dla nas. Pokój Izraelowi. Amen”859. Na
strój radości i niczym nie zakłócanej celebracji oddaje też przysłowie wiążące Purim 
z ideą mesjanizmu i eschatologią: „gdy Mesjasz przyjdzie, wszystkie święta przemi
ną, jeden tylko Purim pozostanie”. Tak mocne konotacje święta z atmosferą wesela 
wykluczają organizowanie w tym dniu - podobnie jak w szabat i Sukot - ceremonii 
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ślubu. Zwyczaj ten tłumaczono koniecznością zachowania właściwego i wyłącz
nego źródła radości - z ocalenia ludu, które nie może zostać zdominowane przez 
partykularną (rodzinną) radość ze ślubnej „hałaśliwej wesołości”860. Miszte wesim- 
che - „posiłek i zabawa” streszcza charakter Purim. Święto ocalenia diaspory upo
wszechniło się również z tej racji, że w swej opowieści etiologicznej podejmowało 
doświadczenia ludu żyjącego w rozproszeniu (małych grupach) i pozostającego pod 
panowaniem obcych władców, bardzo często zmieniających swe sympatie i anty
patie. Opowieść i zwyczaje ludyczne przełamywały obawy wypływające z perma
nentnego stanu zagrożenia i uzależnienia od arbitralnych decyzji. Za pomocą drwiny 
i szyderstwa osłabiały czy neutralizowały, przynajmniej na czas zabawy, lęk przed 
tyranami i ich poplecznikami861.

860 I. Abrahams, op. cit., s. 131; por. Z. Borzy mińska, op. cit., s. 136.
861 Por. E. Gal-Ed, op. cit., s. 193.
862 Z. Greenwald, op. cit.,s. 361.
863 F. Thiele, Święta religijne żydów, chrześcijan i muzułmanów. Daty i objaśnienia, tłum. 

W. Wesoły, Warszawa 1995, s. 7; T.J. Michalski, Kalendarz żydowski i jego tajemnice, „Kalen
darz Żydowski” 1985-1986, s. 109-114; A. Pakentreger, Kalendarz żydowski na tle kalendarzy 
o znaczeniu światowym, „Kalendarz Żydowski. Almanach” 1989-1990. s. 31-43.

864 Niekiedy można spotkać i stwierdzenia, że to „Bóg przykazał Żydom: «aby obchodzili 
dzień czternasty miesiąca adar i dzień piętnasty tegoż miesiąca co roku [...]»” - N. Kameraz- 
-Kos, op. cit., s. 85.

W liturgii synagogalnej dobrane zostały odpowiednie fragmenty Biblii odpowia
dające naturze i symbolice święta. Paraszat Zachor (Pwt 25,17-19), perykopa o star
ciu Amalekitów z Hebrajczykami w czasie wędrówki z Egiptu, oraz 1 Sm 15 jako 
haftara są czytane w poprzedzający święto szabat. Wysłuchanie owych fragmentów 
wyznawcy judaizmu traktują jako religijny obowiązek (miewa), według niektórych 
autorytetów halachicznych dotyczący także kobiet862.

Święto obchodzi się czternastego dnia miesiąca adar, choć w miejscowościach 
uważanych za istniejące w czasach Jozuego przypada ono dzień później (Szuszan 
Purim). Rozróżnienie to ma podstawę w samym zwoju, gdzie podano, że Żydzi 
w Suzie świętowali ocalenie właśnie piętnastego dnia miesiąca: „Ale w Szuszan 
Żydzi zebrali się trzynastego i czternastego dnia, więc odpoczęli piętnastego i ten 
uczynili dniem ucztowania i wesela” (Est 9,19). Analogia do perskiej stolicy służy 
dowartościowaniu miast z okresu starożytnego Izraela, choć w efekcie oznacza to, 
że Szuszan Purim odnosi się jedynie do Jerozolimy, otoczonej w tym czasie murami. 
W innych miastach, jak Hebron, Tyberiada, Beit-Szean, święto trwa dwa dni (14 i 15 
adar). Z uwagi na cykl żydowskiego kalendarza w roku przestępnym (ibur, cyklu 
dziewiętnastoletniego)863 Purim obchodzone jest w dodatkowym miesiącu zwanym 
adar szeni (drugi adar) lub weadar, natomiast w miesiącu adar jest wzmiankowane 
jedynie jako katan Purim (mały Purim)864.

Nazwa święta, podobnie jak jego początki, nie jest pewna. Tradycyjnie babi
lońskie ,,pur(u)” przekładane jest jako „los, losy”. Odkrycia archeologiczne i znale
zienie kostek, które zamiast kropek mają wygrawerowane inskrypcje, potwierdzają 
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znaną z mitów praktykę wyznaczania korzystnych dni dla przewidywanych przedsię
wzięć865. Charakterystycznym rysem święta, nazywanego także „nocą dzieci w domu 
Pańskim"866, jest liczny udział w nim dzieci - przychodzą one do synagog, by wraz 
z dorosłymi wysłuchać opowieści o cudownym ocaleniu. Dziecięcymi atrybutami 
tego wieczoru są chorągiewki i kołatki używane w trakcie odczytywania zwoju. 
Także w świąteczne dni najmłodsi grają w grę przypadku wirującym bąkiem867. Do 
innych form rozrywki od wieków należą: zabawa w rabina, hałas wokół kukły Ha
mana czy obrzucanie się orzechami - średniowieczny zwyczaj włoskich diaspor868. 
Wśród chłopców popularnością cieszy się świąteczna zabawa gragerem869.

865 Por. W.W. Hallo, op. cit., s. 19-29.
866 H. Wouk, op. cit., s. 89.
867 R.E. Murphy. op. cit., s. 151.
868 I. Abrahams, op. cit.,s. 180.
869 M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. 1: 1304-1655. 

Kraków 1931 [reprodukcja fotooffsetowa: Kraków 1991], s. 443. Por. R. Lilientalowa, op. cit., 
tablica VII (ryc. 18, 19) i VIII (ryc. 20, 21).

870 H. Lichtenbaum, Księga Estery i Purym. Szkic, „Izraelita" R. 38, 1903, nr 11, s. 124.
871 Tarjag micwot. 613 przykazań judaizmu oraz Szewa micwot derabanan. Siedem przyka

zań rabinicznych. Szewa micwot bne Noach. Siedem przykazań dla nie-Żydów, tłum. E. Gordon. 
Kraków 2000, s. 119.

872 Megilat Ester, s. 6-7; por. Sidur Szaarej Teszuwa. Modlitwy na dni powszednie i na Szabat 
z tłumaczeniem na język polski, lledlug obyczaju aszkenazyjskiego, tłum. E. Gordon, S. Péca
ri c, L. Koska; red. S. Pecar i c, Warszawa 2005, s. 685-686; Jak modlą się Żydzi?, s. 147.

Do świątecznych obowiązków religijnych wyznawców judaizmu należą w cza
sie Purim: dwukrotne (wieczorem i w ciągu dnia) wysłuchanie historii Estery, prze
kazanie jałmużny biednym, przygotowanie purimowego posiłku (suda) oraz podzie
lenie się dobrem materialnym z bliskimi. Za micwot przy okazji prezentowanego 
święta uważa się czytanie fragmentu Tory (Wj 17,8-16) oraz wypowiedzenie bło
gosławieństwa al hanisim do Szmone esre, a także błogosławieństwa po jedzeniu - 
Birkat Hamazon. Z kolei micwą negatywną (zakazem) jest post lub żałoba, których 
w dniu święta Purim nie należy praktykować. W ten sposób, jak pisał Henryk Lich- 
tenbaum, „i swawola purymowa ma swoją etykę”870 871. Zgodnie z pierwszym z szewa 
micwot derabanan należy dwukrotnie wysłuchać Megillat Ester na maariw i sza- 
chrifm. Pierwsze czytanie trzeba rozpocząć po zachodzie, a skończyć przed wscho
dem słońca, natomiast drugie musi się odbyć między wschodem a zachodem świą
tecznego dnia (Miszna Brura 687:1). Przed każdym Żydzi odmawiają następujące 
błogosławieństwa:

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wszechświata, który' uświęcił 
nas przy kazaniami i nakazał nam odczy tywać Megilę.

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wszechświata, który czynił cuda 
dla ojców naszych w ty ch dniach, w tym czasie.

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wszechświata, który' dał nam ży
cie i trwał przy nas i przywiódł nas do tej chwili872.
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Po jej przeczytaniu następują kolejne błogosławieństwa:

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wszechświata, który przyjmuje 
nasze żale, ocenia naszych [sic!] potrzeby, dokonuje naszej pomsty i odpłaca za nas 
wszystkim wrogom naszej duszy i który w naszym imieniu nakazuje zapłatę naszym 
prześladowcom.

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wszechświata, który odpłaca 
wszystkim wrogom w imieniu swojego ludu Izraela i przynosi zbawienie873 874.

873 Megilat Ester, s. 86-87; por. Sidur Szaarej Teszuwa, s. 685-688; Jak modlą się Żydzi?, 
s. 147.

874 Sidur Szaarej Teszuwa, s. 687-688; por. Jak modlą się Żydzi?, s. 149; Megilat Ester. 
s. 92-93.

875 Sidur Szaarej Teszuwa, s. 687-688; por. Jak modlą się Żydzi?, s. 148-149; Megilat Ester. 
s. 88-91.

876 Wpisany jest on w inne obowiązujące kobiety zwyczaje talmudyczne (zapalanie lampek 
chanukowych, picie z czterech kielichów wina i jedzenie gorzkich ziół w Pesach), które nawią
zują do cudownych wydarzeń z udziałem kobiet. Por. Szabbat 23a; Pesachim 108a; R. Marcin
kowski, Kobieta w tradycji talmudycznej. s. 224-225.

Dodatkowo po porannym i wieczornym czytaniu tekstu odmawiany jest hymn 
Szoszanot Jaakow314, natomiast rozbudowany hymn Aszer hejni {Który udaremnił), 
przeznaczony tylko na wieczór, poszerza kontekst usłyszanej opowieści na całe 
dzieje ludu wybranego875. Aby zwój spełniał halachiczne wymogi, tekst winien być 
napisany podobnie jak Tora: ręcznie, czarnym tuszem na pergaminie (klaf- por. 
Szulchan aruch, Orach chaim 691). Pisarz sofer - człowiek pobożny, zobowiązany 
jest znać określone reguły pisania tekstów sakralnych, wśród których obowiązu
je sirtut (wyznaczenie prostych linii na pergaminie) i postępować zgodnie z nimi. 
Korzystanie z drukowanego zwoju stawia pod znakiem zapytania wypełnienie obo
wiązku odczytania tekstu.

Po modlitwach, błogosławieństwie i śpiewie pierwszych wersetów odczytywany 
jest z należytą powagą i starannością Zwój Estery, jako wypełnienie religijno-kultu- 
rowego zobowiązania pirsumei nisa - rozsławiania cudu odmiany losu i zażegnania 
śmiertelnego niebezpieczeństwa. Tekst należy czytać ze zwoju przypominającego 
list, gdyż zgodnie z biblijnym przekazem właściwie w formie listu Mordechaj i Es
tera spisali relację z wydarzeń, które doprowadziły do zwycięstwa nad wrogami. 
Dodatkowym wyjaśnieniem może być emfaza, z jaką autorzy/redaktorzy akcento
wali tę formę promulgacji prawa i rozporządzeń wydawanych w imieniu króla oraz 
roli, jaką odgrywali w komunikacji posłańcy.

W przypadku niemożności wysłuchania zwoju w synagodze obowiązek ten 
ma być wypełniony przez samodzielną lekturę. Poza głuchymi, chorymi psychicz
nie i dziećmi nakaz wysłuchania historii ocalenia obowiązuje wszystkich Żydów 
i wszystkie Żydówki. Regułę dotyczącą kobiet uzasadnia ich bezpośredni związek 
z cudem purimowym876 poprzez osobę królowej Estery jako głównej bohaterki opo
wieści i „fundatorkę” święta {Megilla 4a). Rygorystyczni rabini skutecznie wystę



244 Rozdział 7

powali przeciwko praktykowanemu, np. w średniowiecznej Saragossie, zwyczajowi 
czytania kobietom księgi w języku hiszpańskim877.

1177 1. Abrahams, op. cit., s. 231-232.
878 Księga Estery (Pecaric), s. 31-32.
879 Np. okrzyki „niech zginie Haman", por. J. Archutowski. op. cit., s. 258.

Czytaniu zwoju winno towarzyszyć skupienie i uwaga, gdyż niedopuszczalne 
jest opuszczenie choćby jednego słowa. Trzy fragmenty (Est 2,5; 8,15-16; 10,3) od
czytywane są głośniej niż pozostałe. Skupieniu i wiernemu wypełnieniu obowiąz
ków sprzyja indywidualne śledzenie, a nawet szeptanie tekstu, co ma jednocześnie 
służyć sprawdzeniu wersji czytanej na głos. Najpierw recytuje się wersy wprowa
dzające żydowskiego bohatera

®’p-|3 TK’ ]3 "S“?!? iEEl nn’3H ]ęiB3 rrn ’TH’ '¿"K

Mąż Żyd był w Suzie na zamku, a jego imię Mardochaj, syn Jaira, syna Szimejego, 
syna Kiszą, mąż [z] pokolenia Beniamina (Est 2,5).

następnie relacjonujące jego wyjście od króla po przygotowaniu sprzyjającego Ży
dom dekretu:

priKi ps yeni nbn: ant rritwi nm nbsri m=bą ttiiabs “bar 'jsbo ks; pyini 
ptn nnnći rni« nnp c-nrrb mnptoi nbns pp Tsm

A Mordechaj wyszedł od króla w szacie królewskiej [z] fioletowej purpury i [z] 
bieli, i [w] koronie złotej wielkiej i [w] płaszczu bisiorowym i szkarłatnym, a mia
sto Suza [było] radosne i wesołe. Dla Żydów była światłość i wesele, i radość i cześć 
(Est 8,15-16),

a w końcu potwierdzający jego ostateczne wywyższenie w państwie, co było równo
znaczne z zajęciem miejsca dawnego prześladowcy:

ia»b sio tc-n i'nx zob ’«rn c-nrrb bi-m siTnęnN ^bab nsęn '■nrrn pyin "? 
:ir-irbsb cibci

Gdyż Mordechaj Żyd [był] drugim po królu Achaszweroszu, i wielkim u Żydów, 
i łubianym przez wielu braci swoich, szukający dobra dla ludzi swoich, i głoszący po
kój dla całego potomstwa swojego (Est 10,3)

odczytują wszyscy głośno. Natomiast w momencie, kiedy czytający wypowiada 
słowa: „Jakiś czas potem król Achaszwerosz wywyższył Hamana, syna Hamdaty 
Agagity, wyniósł i posadził go ponad wszystkimi dostojnikami jego otoczenia” 
(Est 3,1878), w synagogach rozlega się potężny hałas879, powodowany tupaniem, 
wprawianiem w ruch blaszanych lub drewnianych grzechotek (gragerów), gwizda
mi oraz uderzaniem rękami w pulpity lub krzesła. Bacznie należy przy tym uważać, 
by nie wznieść okrzyków przy podobnie brzmiącym, a bardzo często występują
cym w tekście słowie: “ba“. czyli „król”. Wouk pokazał ten „cieszący się ogromną 



(Nie)ludyczny charakter żydowskiego święta Purim 245

żywotnością” zwyczaj w formie zabawy, czy nawet rywalizacji między dziećmi 
a lektorem880, prowadzonej za przyzwoleniem religijnych autorytetów w sytuacji 
liturgii synagogalnej. Jak widać zatem, duch zabawy i radości przenika wszystkie 
zachowania i akcje podejmowane w tym dniu. Należą bądź należały niegdyś do 
nich przede wszystkim widowiska odgrywane przez wędrowne trupy po wsiach, 
szkolne przedstawienia, parodia i ostra satyra z lekcji oraz studiów religijnych. 
Przywoływany Wouk w perspektywie ludycznej opisał to odwrócenie ról, kiedy 
uczniowie jesziw w rymowanych paszkwilach wyśmiewają swoich nauczycieli. 
„Purim jest czymś w rodzaju wentyla bezpieczeństwa, który pozwala rozładować 
w żartach i zabawie wszystkie nagromadzone w ciągu roku konflikty i napięcia. 
Są to cudowne chwile”881. Zwyczaj zagłuszania imienia prześladowcy to dosłow
na realizacja słów odnoszących się do Amalekitów, których ostatnimi potomkami 
mieli być Haman i jego synowie: nsęn tó C’Dsh rwa pbas? n=rnx rrnnn -„wyma- 
żesz pamięć [o] Amaleku pod niebem. Nie zapomnij [o tym]!” (Pwt 25,19; por. 
1 Sm 15,2-3.18). Dosłowne wymazywanie (zagładę, por. Lb 24,20) imienia Ama- 
lekity Żydzi realizują niekiedy poprzez wypisanie kredą na posadzce w synago
dze lub na podeszwie butów słowa „Haman”, które w odpowiednim momencie 
zostanie starte przez tupanie i szuranie nogami. Zgiełk, nieartykułowane dźwięki 
wykrzykiwane lub wydobywane z instrumentów i przedmiotów są elementami to
warzyszącymi - w klasycznym ujęciu - zabawie karnawałowej różnych kultur882. 
Opozycja binarna: słuchanie w skupieniu, powadze i ciszy - hałas zagłuszający 
dźwięk imienia Hamana odpowiada narracyjnej zmienności w opowiadaniu o Es
terze i Mordechaju883. Życie składa się z przeplatających się przeciwnych ele
mentów, podobnie zrównoważenie, kontemplację, cichą mądrość, które uosabia 
Mordechaj, przerywają związane z Hamanem wrzaskliwe tony i donośne melodie 
pustych dzwonów.

1,80 H. Wouk, op. cit., s. 89-90.
881 Ibidem, s. 91; zob. J. Rubenstein, Purim, Liminality and Communitas, ,.AJS Review" 

Vol. 17, 1992, No. 2, s. 247-277; A. Etzioni, Towards a Theory of Public Ritual, ..Sociological 
Theory" Vol. 18, 2000, No. 1, s. 44-59.

882 W. Dudzik, Karnawały w kulturze, „Dialog" 2001, nr 3, s. 144.
883 Por. E. Leach, Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadze

nie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej, tłum, i przedm. M. Buchowski, Warsza
wa 2010, s. 87-89.

884 Megilat Ester, passim.

We współczesnym polsko-hebrajskim wydaniu zwoju imię prześladowcy zo
stało pięćdziesiąt cztery razy zapisane dużymi literami, pogrubioną czcionką i do
datkowo przekreślone884. Tak radykalne symboliczne zwyczaje podbudowane są 
opowieścią o odrzuceniu przez JHWH króla Saula, który nie zrealizował do koń
ca nakazu prowadzenia świętej wojny z Amalekitami, litując się nad ich królem 
Agagiem i dobytkiem objętym klątwą (por. 1 Sm 15). Lektor winien przerwać czy
tanie i kontynuować je dopiero wówczas, gdy hałas ucichnie. Natomiast dziesięć 
imion synów Hamana, według opowiadania także zgładzonych w odwecie, należy 



246 Rozdział 7

wymawiać donośnie i szybko na jednym oddechu, co ma być wyrazem symbolicznej 
pogardy. Odpowiedni fragment:

:NrH-!K nKl R'bnK ntC RrrńB FIK! ¡NIIBOR FIKI FIK1 RrnJSńB riNl

irn c-pmn n-is Rnnan"|3 ]i2n '53 mćy :nnri riRi 'i/ir nxi ,d,_ir piki rfcoib nRi

I Parszandatę, i Daflona [sic!], i Aspatę, i Poratę, i Adalię, i Aridatę, i Parmasztę, 
i Arisaja, i Aridaja, i Wajezatę. Dziesięciu synów Hamana, syna Hammedaty, gnębicie- 
la Żydów wy mordowali (Est 9,7-10a)

zawierający listę imion dziesięciu potomków Agagity, zarówno w dawnych manu
skryptach, jak i wydaniach drukowanych, zapisywano w charakterystyczny spo
sób - w dwóch kolumnach885.

m Zob. Ester (Cylkow), s. 226; Księga Estery (Pecaric), s. 81-82; -pn JPS Hebrew- 
-English Tanakh. The Traditional Hebrew Text and the New JPS Translation, Philadelphia 2005, 
s. 1799.

Por. S. Eckstein. Community as Gift-Giving. Collectivistic Roots of Volunteerism, „Ame
rican Sociological Review" Vol. 66. 2001, No. 6. s. 829-851.

*"7 H. Wouk, op. cit,s.9].

Zapis ten wygląda następująco:
flNl
nx: K^ĘFIB
nN! psb"!
rite zRHBSK
nxi KnyiE
roc icHr
nKi
ran
ran
ran 'TK

:Knsl

Kolejnym purimowym obowiązkiem jest jałmużna. Wypełnienie tego nakazu 
rozumiane jest jako przekazanie co najmniej dwóch podarków dwóm potrzebują
cym, czyli uczynienie zadość sformułowanym w liczbie mnogiej słowom „podar
ki” i „biedni”. Świątecznej wspaniałomyślności uczone są nawet dzieci odgrywa
jące sceny purimowe, które zachęca się do przeznaczenia zebranych przy tej okazji 
pieniędzy na cele charytatywne886. Wymownie podkreślana jest w ten sposób jed
ność społeczności, odwołującej się do wspólnoty dziejów (nomen omen także lo
sów) zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i w radości z wybawienia od śmiertelnego 
niebezpieczeństwa.

Uczta purimowa - podobnie jak inne elementy święta - powraca we wspomnie
niach Żydów. Rozpoczynała się ona w południe i trwała aż do wieczora. „To było 
coś w rodzaju jednego ogromnego otwartego domu. Goście wędrowali z jednej uczty 
na drugą. Nie znalazłoby się ani jednego ubogiego Żyda, który nie byłby wszędzie 
zapraszany; bogactwo i władza nie upoważniały nikogo do zamknięcia drzwi”887.
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Z włoskich gmin wywodzi się z kolei zwyczaj wypiekania słodkich trójkątnych 
bułeczek nadziewanych makiem - potocznie nazywanych „uszami (czasem też kie
szeniami, w których gromadził łapówki) Hamana”888 (oznej Haman, jid. hamanta- 
szen) - który rozpowszechnił się na całą Europę i poza jej granice. Nazwa potrawy 
nawiązuje do legendy bądź o straceniu perskiego dostojnika, zgarbionego, z opusz
czoną głową i odstającymi uszami, bądź o atrybucie postaci, jakim miała być trójkąt
na czapka. Inną potrawą purimową jest kreplach, czyli pierogi nadziewane mięsem. 
Wreszcie na ucztę wypieka się lub kupuje specjalną chałę purimową, charaktery
zującą się dużymi rozmiarami i dużą ilością rodzynek, oraz inne ciastka (kichlech).

W tradycji polskiej znane jako hamanowe ucho i definiowane jako: „placuszek lub pierni
czek u żydów polskich, nadziewany marchwią lub orzechami w miodzie smażony mi, przy smak, 
roznoszony jako podarek dzieciom polskim", Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Biblioteka 
Literatury Polskiej w Internecie, [on-line:] http://literat.ug.edu.pl/glogers/0015.htm -20 1X2013. 
Jeszcze inne wyjaśnienie kształtu ciastek przy w ołuje trójkątną rogatą czapkę, w jakiej miał cho
dzić perski dygnitarz.

889 I. Abrahams, op. cit., s. 253.
890 R. Lilientalowa. op. cit., s. 88-89.

Na pograniczu kulinarnych zwyczajów i artefaktów kultury artystycznej znaj
dują się specjalne purimowe talerze wykonywane z ceramiki lub cyny. Owe talerze 
służą do przesyłania świątecznych prezentów, co z kolei jest bezpośrednią realizacją 
biblijnej wskazówki, często zresztą na nich zapisywanej:

□T'?«1? nńrąt inznb nim riSęm rrnmiri nrrao nniK nić?1? zia ai'b

I z żałoby [obrócił się] w dzień dobry, aby czynili je dniami uczty i wesela, posyła
jąc porcje żywności jeden do drugiego, i dary dla ubogich (Est 9,22).

Ornamentyka talerzy nawiązuje do scen ze zwoju, np. do publicznego wywyż
szenia Mardocheusza przy udziale Hamana. Dość częstym motywem są także trzy 
ryby, tworzące krąg przypominający kształtem konstelację Ryb, którą można zaob
serwować w miesiącu adar i która jest symbolem tego miesiąca.

Zaleceniem lub - jak stwierdził Israel Abrahams - „żartobliwym”889 powiedze
niem, traktowanym przez niektórych wyznawców wręcz jako miewa, jest zachęta do 
spożycia alkoholu w ilości nieco większej niż zwykle. Kulturowe normy dotyczące 
alkoholu już w starożytnych pismach przestrzegały przed poważnymi konsekwen
cjami złamania zasady umiarkowania. Odstępstwo w konkretnym dniu od normy 
wpisuje się w naturę karnawałowej zabawy i zawieszania codziennego porządku. 
Halachiczne wskazanie wspomina także o zachowywaniu umiaru, ale przysłowio
we określenie przewrotnego człowieka, dziwaka: „przez cały rok pijany, a w Pu- 
rim trzeźwy” świadczy o tym, że nie było ono przyjmowane i nie jest przestrzega
ne890. Tym bardziej realistycznie brzmi talmudyczne pouczenie o ostrożności, nawet 
w świętowaniu: „nie przy każdej okazji wydarzają się cuda”, kończące opowieść 
o cudownym ożywieniu rabbiego Zeiry (por. Megilla 7b).

http://literat.ug.edu.pl/glogers/0015.htm
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Zwyczaj upajania się alkoholem do momentu utraty zdolności rozróżnienia 
{ad lo jada) dwóch podobnie brzmiących sformułowań: błogosławieństwa Mor- 
dechaja ("ct-iD pa - „błogosławiony niech będzie Mordechaj”) i przekleństwa 
Hamana (pn thn - „przeklęty niech będzie Haman” - por. Megilla 7b) nie tylko 
nawiązuje do okoliczności, w których nastąpił upadek wpływowego ministra, ale 
daje też możliwość odczucia zmienności percepcji rzeczywistości, tak podkreśla
nej w tym dniu. Inna interpretacja w skojarzeniu skutków spożycia nadmiaru wina 
symbolizuje niepoddające się racjonalnemu wyjaśnieniu działanie JHWH w dzie
jach891. Zwolennicy kabalistycznych interpretacji wskazują, że z gematrycznego 
punktu widzenia oba zawołania mają tę samą wartość liczbową pićset dwea892. 
W traktacie Szulchan aruch zaleca się jednak, aby owej zasady nie traktować do
słownie. Wypicie alkoholu przed snem, w trakcie którego nie rozróżnia się już 
bohatera od niegodziwca, spełnia istotę reguły893. Mistyczne i kabalistyczne in
terpretacje wskazują na inny poziom świadomości, w którym tak drastyczne prze
ciwieństwa, symbolizowane przez topicznych antagonistów i dwie wartościujące 
formuły, osiągają harmonię894.

8,1 Por. S.J. Żurek, Zastygłe wpolszczyźnie. s. 36.
892 Por. 1. Abrahams, op. cit., s. 253. 257.
895 Szulchan Aruch 695:2.
894 A. Unterm an. Żydzi - wiara i życie, s. 187.
895 M. Goldstein, K. Dresdner, op. cit., s. 41 i 56.
896 A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszaw a 2005, s. 68.
897 I. Abrahams. op. cit., s. 280-281.
898 Kronika: Pamiętajcie w Purim o Ż.F.N.l, ..Nowy Dziennik" 1926. nr 49 (1 III), s. 4. Mowa 

o Ży dowskim Funduszu Narodowym.

Szołech mones (jid. szałachmunes) to zwyczaj wysyłania co najmniej dwóch pre
zentów miszloach manot (dosłownie - dawanie prezentów) w postaci potraw i napo
jów, które spożywane są w tym samym dniu. Odpowiednio dobrane, przygotowane 
i zapakowane jedzenie krewni przekazywali sobie za pośrednictwem posłańca (jid. 
szelijaha), aby zachować pozory anonimowości, lub dzieci, które za dostarczenie 
daru otrzymywały słodycze lub wino dla darczyńców. Wraz z podarkami często wy
syła się życzenia i przypomnienia o ofiarności dla potrzebujących. O zwyczaju tym 
wspominają Goldstein i Dresdner, odsyłając do przykładowej karty życzeń purimo- 
wych z 1865 roku895. We wspomnieniach chrześcijańskich - niegdyś bliskich nie 
tylko przestrzennie - sąsiadów spotkać można i takie stwierdzenie: „Na Hamana 
wzajemnie się obdarowywali, jak na św. Mikołaja. Sąsiadka przynosiła wtedy dla 
mnie słodycze”896. Praktykę obdarowywania prezentami chrześcijan m.in. w świę
to Estery - jako pozytywny przykład osobistych stosunków między żyjącymi obok 
siebie - przytacza na podstawie średniowiecznych źródeł Israel Abrahams897. Wy
pełnienie zwyczaju obdarowania w okresie międzywojennym rozumiane było tak
że jako pomoc diaspory dla społeczności żydowskiej w Palestynie. Przy tej okazji 
np. w Krakowie organizowane były po domach kwesty na Erec Izrael898, a redakcja 
„Nowego Dziennika” tradycyjnie zachęcała do hołdu Palestynie i purimowej ofiar
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ności („Niech nasza Ziemia święta / Szalachmunes swój otrzyma”) trzystrofowym 
wierszykiem kończącym się słowami:

Kto chce złoży ć datek szczery /1 dzień uczcić Ригу mowy.
Niech pamięta i popiera/ Czynnie Fundusz Narodowy"99.

Nie bez powodów radosne święto związane z pełnią Księżyca określa się mianem 
wiosennego899 900, żydowskiego (lub narodowego901) karnawału i zestawia z obchodami 
zapustów902. „W Izraelu roztańczony korowód, podobny do tego, jaki pojawia się na 
ulicach w Tłusty Wtorek903 [..,]”904 *. Urządzane w tym dniu karnawałowe pochody, 
parady i bale nazywane są, także z racji pojawiających się na nich przebierańców, 
adlojada (aram. ad lo jada - „ai nie będzie wiedział”, jid. adlojadeyK. W tradycji 
żydowskiej odwrócenie ról czy próba czasowego zatarcia tożsamości przez wieki 
stanowiły element kulturowego tabu. Zakaz sankcjonowany przez prawo miał być 
przestrzegany dosłownie:

899 tran mben, „Nowy Dziennik” 1925, nr 58 (11 III), s. 1; „Nowy Dziennik” 
1926, nr 49(1 III), s. 1.

900 A. Żbikowski, op. cit.s. 157.
901 A. (Jnterman, Żydzi - wiara i życie, s. 188.
902 Na początku XX wieku w Polsce te tradycje były wręcz ze sobą utożsamiane. Por. J. Ar- 

chutowski, op. cit., s. 258; M. Goldstein, K. Dresdner, op. cit., s. 54. Tymczasem Wojciech 
Dudzik przypuszczał, że Purim „poza tymi zewnętrznymi wyróżnikami [radosny charakter uro
czystości, zabawy, maskarady na ulicach] ma z właściwym karnawałem chyba najmniej wspól
nego spośród [...] świąt przedchrześcijańskich”. W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 
2005, s. 43.

903 W polskiej tradycji - tłusty czwartek. Autor pisał z perspektywy Żyda obserwującego 
i znającego amerykańską obrzędowość.

904 H. Wouk, op. cit., s. 89.
903 Niekiedy nazwą tą określa się (parspro toto) święto. Zob. T. Sch weer, Judaizm. Powsta

nie - historia - nauka, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 2003, s. 90.
906 Por. Tarjag micwot, s. 106 (nr 542 i 543).
91,7 Por. Judaizm bez tajemnic, s. 176.
9118 A. Żbikowski, op. cit., s. 159. Por. W. Dudzik, Karnawały w kulturze („Dialog”), 

s. 136-148; idem, Karnawały w kulturze, s. 103-115. Oczywiście także w tradycji żydowskiej 

нЬк rtcirbs 'ТпЬк mm roain "2 пик ribnto пза из'т’кЬт пик'Ьг пхг1« mm-кЬ

Nie będzie ubioru na kobiecie, i nie ubierze mąż szaty kobiety, gdyż obrzydliwo
ścią [dla] JHWH, Boga twojego, każdy [kto] czyni te [rzeczy] (Pwt 22,5).

Odstępstwo od tej normy prawnej906 doskonale ilustruje i potwierdza karnawa
łowy charakter święta, podczas którego restrykcyjnie obowiązujące zasady zostają 
zawieszone. Podobnie zarówno przy okazji prezentowanego święta, jak i w trak
cie Chanuki dopuszcza się okazjonalnie, w celach rozrywkowych, także uprawia
nie hazardu, który jest zakazany i napiętnowany przez talmudystów i innych my
ślicieli żydowskich907. „W ten jeden dzień świat stawał na głowie”908. Przebieranie 
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w kostiumy, noszenie masek909, ubiór kobiecy dla mężczyzn i męski dla kobiet dobit
nie wyrażają istotę święta zmienności: to, co zdecydowane, zadekretowane, ugrunto
wane, obowiązujące, może w jednej chwili wbrew zdroworozsądkowej logice, pra
wom i zasadom świata zupełnie się odwrócić. Co więcej, owa zmiana jest bardziej 
zaskakująca, bo przebiega w' kierunku: zło-dobro; zagrożenie-ocalenie. Ta kulturo
wa interpretacja znajduje uzasadnienie w biblijnych słowach: „właśnie tego dnia, na 
który czekali wrogowie Żydów, żeby ich przemóc, stało się na odwrót i Żydzi prze
mogli swoich przeciwników” (Est 9,1). Israel ben Eliezer (1698-1760), twórca cha- 
sydyzmu znany jako HaBaal Szem Tow, nadał także moralizatorski rys zwyczajowi 
przebierania się i noszenia masek, wyjaśniając, że zmiana ta ma utrudnić, a nawet 
uniemożliwić biednym rozpoznanie ich dobrodziejów, którzy spełniają w tym dniu 
cedaka (czyny miłosierdzia). Maurycy Szymel oddał nastrój owych karnawałowych 
przebieranek w swoim Purimowym wieczorze:

można wskazać przykłady purystów wy stępujących przeciwko tej ludycznej regule, zob. I. Abra
hams. op. cit., s. 188.

909 Przykład kulturowej dyfuzji, fenomen upowszechniany na szeroką skalę od XV wieku. 
Por. W. Mezger, Obyczaje karnawałowe ¡filozofia błazeństwa, tłum. W. Dudzik, „Dialog" 
2001, nr 3, s. 130.

910 M. Szymel, Z wierszy rozproszonych, [za:] SJ. Żurek, Zastygłe w polszczyźnie. s. 36-37.
911 Przedstawienia te nie były bez znaczenia dla rozwoju, zwłaszcza od XVI wieku, muzyki 

żydowskiej i pieśni ludowych. Do tych ostatnich Marian Fuks zaliczył śpiewy „przy akompania
mencie grzechotek i kołatek, odzywających się donośnie na dźwięk imienia Hamana”, które „na
warstwiały na siebie w różnych krajach i epokach nowe treści i melodie". Zob. M. Fuks, Kultura 
muzyczna Żydów, „Kalendarz Żydow ski” 1985-1986, s. 104. T. Kuberczyk, Przedstawienia pu- 
rimowe. „Pamiętnik Teatralny” R. 41. 1992. nr 1/4. s. 21-49.

...jakieś dziwne twarze,
Jakieś karły pocieszne, brodate i siwe [...]
Idą małe Esterki - krzyki, tupot, śmiechy -
Idą maski, pajace w żółte czaka strojne,
Idą mali rycerze, a z nimi Mordechaj.
Idą dumnie i głośno, idą jak na wojnę910.

Kultywowanie tradycji purimowych przedstawień, które następnie wykorzy
stywały także inne fabularne opowieści biblijne, utorowały przez wieki drogę fe
nomenowi teatru żydowskiego911. Religijny zakaz przedstawień ikonograficznych, 
obejmujący również naśladownictwo istot żywych (w epoce hellenizmu dodatkowo 
podyktowany obawami środowisk ortodoksyjnych przed akulturacją), podobnie jak 
inne wymienione już ograniczenia, przy okazji takiego święta podlegał mechani
zmowi zawieszenia (mundus inversus). Tradycja przedstawień purimowych - nie
akceptowana po święcie, o czym świadczą protesty przedstawicieli warszawskiej 
gminy przeciwko występom grupy Dawida Hellina po 14 adar 1837 roku - przyczy
niła się w znaczący sposób do zmiany kulturowego, religijnego podejścia Żydów do 
teatru, cyrku i występujących w nich osób, uważanych przez wieki za grzeszników 
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i rozpustników. Zachowania na scenie nie przystawały bowiem do pozytywnie war
tościowanego trybu życia, propagowanego w szkołach religijnych i polegającego na 
ciągłym studiowaniu świętych pism. Zdarza się i współcześnie, że w swych modli
twach ortodoksyjny Żyd wygłasza dziękczynienie Najwyższemu za to, „że nie jest 
wśród tych, którzy chodzą do teatrów i cyrków”. O ile w Talmudzie postrzegano 
miejsca rozrywki jako grzeszną przestrzeń bałwochwalczych, szyderczych i bluź- 
nierczych czynów912, o tyle o dziewiętnastowiecznych sztukach Abrahama Goldfa- 
dena (1840-1906) można było już napisać, że łączą elementy przyswajane z bogatej 
europejskiej tradycji teatralnej z żydowską purimową commedia deU'arte9'\

912 Zob. Awoda zara \%b; Szabbat 150a.
913 Por. Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna, t. 1, red. 

I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka. Warszawa 1932.
914 R. Żebrowski, Purimszpile, [w:] Polski słownik judaistyczny. Dzieje - kultura - religia 

- ludzie, t. 2, oprać. Z. Borzy mińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, s. 381.
915 Ibidem’, por. C. Shmeruk, Historia literatury jidysz, s. 52.
916 Krakowski przykład satyry dotyczącej skutecznych starań Racheli Fiszlowej o rozwód 

dla swojej córki przy tacza Majer Bałaban, który podaję również przypadki włączania poważnych 
w ątków: Na wygnanie Żydów z Frankfurtu. Na spalenie braci Gombińskich w Warszawie. M. B a - 
łaban. Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1804-1868, t. 2, s. 443.

Dramat biblijny przez wieki zdominowały misteria chrześcijańskie, dopiero 
w XVI stuleciu uaktywnił się w wersji żydowskiej, ściśle związanej z narracja
mi Megilii Estery (późniejsze, i rzadsze, były przedstawienia historii Józefa - 
Josef-Spiel - i innych biblijnych bohaterów: Abrahama, Izaaka, Dawida, Dalili). 
W dobie reformacji, kiedy kształtował się tzw. świecki dramat, purimszpile (jid. 
Purim-szpiłn - „gra purimową”) prezentowano w miastach niemieckich i wło
skich diaspor, stopniowo poszerzając je i rozwijając o wątki ludowe i midraszowe. 
Świadectwem może być zachowany fragment powstałej prawdopodobnie w Pol
sce sztuki, rozpisanej na trzech kantorów914. Motywom radosnego święta ocalenia 
poświęcone były także najpierw recytowane, następnie utrwalane drukiem poema
ty, jak ten napisany w Wenecji przez mełameda - Gumprechta ze Szczebrzeszy
na w połowie XVI wieku915. Zachowany rękopis Achaszwejresz-szpiłn z 1697 ro
ku dowodzi bardzo luźnej, ludycznej formy przekazu z dodatkami rubasznych 
wątków.

Purimszpile, wykorzystując inne opowieści biblijne i tradycyjne, przeobraziły 
się z czasem w żydowską formę teatru - głównie jednak amatorskiego i obrzędowe
go - kultywowaną przede wszystkim przez młodych adeptów w jesziwach. Motywy 
biblijnej opowieści łączono z aktualnymi wydarzeniami, także tymi rozpoznawal
nymi wyłącznie członków lokalnej społeczności916. W ten sposób jednym z purimo- 
wych zwyczajów stało się wybieranie przez społeczności uczniowskie parodystów 
mistrzów. Ci purimowi rabini w okresie żydowskiego karnawału odgrywali saty
ryczne scenki, naśladując swoich nauczycieli, i w ten sposób realizowali kulturowy 
schemat czasowego odwrócenia ról z towarzyszącym mu wyostrzonym, ludycznym 
pastiszem. Nie wszędzie i nie wszystkim Żydom odpowiadało to nawet chwilowe 



252 Rozdział 7

odwrócenie świata, lsaac Bashevis Singer we wspomnieniu z dzieciństwa przywo
łuje sposób, w jaki zareagował na purimowe zabawy jego ojciec - rabin:

Potem zjawiali się mimowie w maskach, w hełmach na głowach, z tekturowymi 
tarczami i mieczami, oklejonymi złotym i srebrnym papierem. Dla mnie był to wspa
niały dzień, ale rodzicom nie podobały' się te ekstrawagancje. [...] Ileż oni tracą energii 
i wysiłku umysłowego na marności tego świata- powiedział cicho ojciec. [...] Mimów 
też szybko odpraw iano, poniew aż noszenie masek i śpiewy trąciły' teatrem, a teatr jest 
czymś trefnym - nieczystym917.

917 l.B. Singer, Purimowyprezent, [w:] idem, Urząd mojego ojca, tłum. E. Zychowicz, 
Warszawa 2004, s. 83.

918 A.D. Pordes. I. Grin, Ich miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych miesz
kańców Krakowa. Warszawa 2004, s. 207; por. ibidem, s. 17.

919 Ibidem, s. 278.
920 Por. A. Cała, op. cit., s. 67-68.
921 Por. ibidem.
922 M. Abramowicz, Każdy przyniósł, co miał najlepszego, Gdańsk 2006, s. 2.
923 Ibidem, s. 163.

Purim we wspomnieniach Żydów, którzy przeżyli II wojnę światową, pojawia 
się jako „bardzo wesołe święto”. Uroczyście obchodziła je społeczność krakowskie
go Kazimierza. Jak wspomina Yehuda Maimon, „cała ulica Krakowska była wtedy 
zamknięta. Całą noc się tam chodziło w przebraniu...”918. Tulo Schenirer dodaje do 
tego obrazu: „[Na Krakowskiej] jechało około pięćdziesięciu dużych platform, a na 
platformach przedstawiano różne sceny: polityczne, z literatury, z Biblii...”919.

Jeśli weźmie się pod uwagę wspólne biblijne źródło pochodzenia święta rze
czą znamienną wyda się niezrozumienie jego istoty i towarzyszących mu zachowań 
przez zewnętrznych obserwatorów. Respondenci w badaniach wizerunku Żydów 
w polskiej tradycji ludowej niejednokrotnie wykazywali się dość ograniczoną wie
dzą na temat święta Purim, mimo że zdarzały się przypadki podawania konkretnych 
zwyczajów kulinarnych920. W pamięci przedwojennych świadków zapisały się koro
wody przebierańców określane jako „żydowskie zapusty” lub zwane także „Hama
nem, Purim-Haman, Hamana”921.

Fenomenem świątecznych obchodów święta losów od wieków były przygoto
wywane na tę okazję amatorskie teksty i występy. Dowód licznych spontanicznie 
tworzonych purimszpili, jako swoisty zabytek kultury gdańskich Żydów, ocalił je
den z przedwojennych członków owej społeczności. Przekazany Mieczysławowi 
Abramowiczowi tekst kanadyjskiego Żyda włączony został do innych, podobnych 
do zawartych w zwoju, historii prawdziwych „niezależnie od tego, czy się wydarzy
ły, czy nie”922 923. W relacji dołączonej do tekstu scenki purimowej jej właściciel wspo
mina okoliczności powstania purimszpili i ich wystawienia przez dzieci w stołówce 
gdańskiego getta w 1941 roku.

Każdy chciał zobaczyć Purim-shpil i jak niemcom [sic!] na nosie zagramy. Dlatego 
były losowania, kto ma stanąć na warcie, a ci, którzy wylosowali, to jeszcze dostawali 
podwójną porcję hamantaszy [...] żeby im nie było smutno"92’.
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Charakterystyczną właściwością purimowych przedstawień od początków ich 
odgrywania jest wplatanie zrozumiałych, łatwo rozpoznawalnych przez widzów 
aktualnych wątków i łączenie ich z epizodami funkcjonującymi w folklorze. Nie 
inaczej było w przypadkach wielu realizacji przedwojennych, a także tych z cza
sów Szoa i bezpośrednio po II wojnie światowej. Haman-Hitler nosi złamany krzyż, 
w którym aktor grający Mordechaja rozpoznaje zapowiedź szubienicy, szafotu924.

924 Ibidem.
925 Purim na Rusi Przykarpackiej. „Nowy Dziennik” 1927, nr 72 (20 III), s. 7.
926 Ibidem.
927 I. Lewin, Wieczneświęto Purim..., „Chwila” 1925, nr 2150 (11 III); przedruk [w:] idem, 

Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydowskiej. Warszawa 1983. s. 180.
92H Ibidem, s. 182.

Doświadczenia kulturowo pluralistycznego społeczeństwa żyjącego na ziemiach 
polskich sięgają daleko w przeszłość, m.in. do momentu przybycia i osiedlenia się w 
tym miejscu Żydów. Ta specyficzna odmienność i bogactwo tradycji dochodziły do 
głosu zwłaszcza przy okazji celebracji świąt. Świadectw atmosfery obchodów Purim 
w II Rzeczypospolitej dostarczają periodyki z okresu międzywojennego. Żydowski 
„Nowy Dziennik” relacjonował w 1927 roku szczególnie uroczyste trzydniowe 
obchody święta wśród górali żydowskich na Rusi Przykarpackiej, w których bra
ła udział także chrześcijańska ludność ruska i węgierska925. Prasowe sprawozdanie 
potwierdza karnawałowy zwyczaj odgrywania roli Hamana, jego żony i dziesięciu 
synów przez nie-Żydów. Autor zaznaczył, że przy okazji uczt purimowych i wysta
wianych za aprobatą rabina z Munkacza rewii, lokalny autorytet religijny pozwalał 
„powiedzieć sobie prawdę w oczy”926. Periodyki stanowią też istotne źródło infor
macji o procesach i przeobrażeniach kulturowych w łonie samego żydostwa. Zmie
niające się warunki społeczno-kulturowe, zwłaszcza po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku, znalazły odbicie w debatach o tożsamości w obrębie 
nowych nurtów żydowskich przełomu XIX i XX wieku, w których dawały o sobie 
znać ambiwalentne uczucia związane ze świętem i jego etiologią, a nawet poczucie 
pewnej niestosowności w jego dalszym celebrowaniu. W 1925 roku Izaak Lewin 
w lwowskiej „Chwili” prowokująco pisał:

Z pewnym politowaniem, przechodzącym u zapalczywszych we wzgardę, zdają 
sobie Żydzi dziś sprawę z tego, że jest ono [święto Purim] właściwie „świętem asymi
lacji”, świętem zasymilowanych Mordechajów i Ester, nie dających poznać swej ży
dowskości i ukrywających się pod płaszczy kiem obcych imion, kultów i zwyczajów927 *.

Koniec felietonu jest manifestacją antyasymilacyjnych tendencji:

[...] kto właściwie sprowadził nieszczęście na Żydów babilońskich? Czyż nie 
Mordechaj i Estera, którzy zataili królowi Ahaswerowi przynależność Estery do żydo
stwa? [...] Zaiste, wielka i zasłużona kara spotkała naszych „asymilantów”. [...] po
rządnego się nabawili strachu92".
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Purim odczytywane według klucza refleksji nad wyborem formy życia w dia
sporze - ukrytej lub jawnej - stanowi, według autora, wieczne memento. Zachęca on 
stanowczo do wyciągnięcia wniosków z asymilacjonizmu perskiego i akcentowania 
przynależności do narodu żydowskiego, w czym przeczy Mendelsohnowskiemu za
leceniu, aby na ulicy być człowiekiem, a w domu Żydem.

Analiza różnego typu opracowań dotyczących kultur żydowskich oraz kwestii 
tzw. dialogu chrześcijańsko/katolicko-żydowskiego pokazuje, że święta Żydów 
przedstawiane są dość schematycznie i powierzchownie. Wymownym przykładem 
tego faktu niech będzie dosłowny cytat przywołany w całości [sic!] z pracy Andrzeja 
Michalika, który stwierdzając, że „w naszym sąsiedztwie nie ma już Żydów”929, tak 
charakteryzuje Purim:

929 A. Michał i k, Poznać „starszego brata". Szkice z historii religii i kultury Żydów, Tarnów 
201 l,s. 7.

930 Ibidem, s. 117; por. J. Archutowski, op. cit., s. 258; R. Rubinkiewicz, Judaizm, 
,.Communio” R. 15, 1995, nr 4 (88), s. 19; E. Chat, Judaizm - religia żydowska, Kielce-Sando- 
mierz 2007, s. 45.

931 R. de Vaux, op. cit., s. 528.
932 Zob. A. Ciałowicz, Radość święta Purim w Megile-lider Icyka Mangera, „Horyzonty 

Krakowskie" 1995, nr 1/2, s. 24-25; I. Manger, Megile-lider. Pieśń lojfra - Dos lidfunem loj- 
fer- nuśnb диэ rb ski, tłum, i oprać. A. Ciałowicz, „Horyzonty Krakowskie" 1995, nr 1/2. 
s. 26; 1. Manger, Megile-lider. Dlaczego bogobojny Mordechaj zyskał przychylność króla - 
■¡ba jrr ркпаьз вип p'isrt 'в-пв сип ~pb. tłum, i oprać. A. Ciałowicz, „Horyzonty Krakow
skie” 1995, nr 1/2, s. 27.

Święto Purim obchodzi się 14 adar (przełom lutego i marca). Odczytuje się w tym 
dniu Księgę Estery. Opisany jest w niej odważny czyn królowej, której udało się za
pobiec pogromowi Żydów zamierzonemu przez Hamana (który ciągnął losy, hebr. pu
rim, aby ustalić jego dzień). Jest to święto zabaw, radości i ucztowania, aż po religijny 
obowiązek wypicia większej ilości wina. Spożywa się w tym dniu tradycyjne trójkątne 
ciastka nadziewane miodem, musem ze śliwek lub makiem93'1.

Roland de Vaux swoje monumentalne i fundamentalne, zwłaszcza dla kato
lickich egzegetów, dzieło zakończył prezentacją późniejszych świąt żydowskich 
i ostatniego z nich (Purim), konkludując:

Było to ludowe święto o podejrzanych początkach i prosimy czytelnika o wy
baczenie, że w ten sposób kończymy nasze studium instytucji religijnych Starego 
Testamentu931.

Dla artystów, pisarzy i poetów obrzędowość stanowiła932 źródło inspiracji: po
głębione, gdy przedstawiali znane i przeżywane elementy własnej kultury czy reli- 
gii, oraz zewnętrzne, a nawet powierzchowne, przy okazji prezentowania zachowań 
członków innych kultur i religii, znanych tylko z obserwacji. Przykładów jednych 
i drugich dostarczają zarówno dzieła plastyczne, jak i literackie. Do pierwszej grupy 
zaliczyć można akwarelę Mojżesza Ryneckiego (1885-1942) Kobieta rozdzielają-
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ca dary purimowem. Szalom Asz (1880-1957) w powieści Miasteczko (A Sztedtel, 
1904) wpisał akcję w cykl kalendarza, począwszy od przygotowań i obchodów Pu- 
rim. Karol Rosenfeld (1885-19?) w swoim wierszu Purim nie tylko podjął motyw 
ceny, za jaką ocaleni zostali przodkowie, ale wskazywał na podobną do tej sprzed 
wieków kondycję swoich współbraci - oddalenie od ojczyzny - jako przyczynę kon
kluzji: „o jak jest smutne to wesołe święto!”* 934 935.

953 Akwarela. 44*50 cm, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa.
934 K. Rosenfeld, Purim, „Nowy Dziennik” 1920, nr 62 (5 III), s. 5; także [w:] idem, ci

szy tez. Poezje golusu, Kraków [1920], s. 57.
935 K. Rosenfeld, Prawdziwie żydowskie, [w:] idem, W ciszy łez, s. 120. S.J. Żurek, Świę

to „purim " w zapisach lirycznych poetów polsko-żydowskich dwudziestolecia międzywojennego. 
[w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, red. M. Ołda- 
kowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2010, s. 287-303.

936 Por. R. Brandstaetter, op. cit., s. 16-17. Por. Pirke awot 5,22; także 4,6; 6,5-7; podobne 
przekonanie wyraził także w swoim dziele J.K. Jabłonowski, op. cit., s. 249.

937 S.P. de Vries, op. cit., s. 166.
938 Por. l.SaWy Antysemicka lektura Starego Testamentu. ..W Drodze” 2001, nr 7, s. 109-112.

Jej kultura, polot szczery,
Serce tkliwe i maniery.
Temperament wschodnio-dziki,
Kult dla wina i muzy ki,
Toalety' wprost z Manschester!
Chuć-jak purimowej Ester!
Jest żydowski"''

Celebrowane od wieków święto upamiętnia i przywołuje biblijną królową, 
stąd poza tradycyjnymi purimszpilami notuje się liczne realizacje ikonograficzne 
i wzmianki o niej, pojawiające się także w dziełach traktujących o samym święcie. 
Immanentny związek święta z Esterą zapewnia transmisję jej toposu/toposów w ży
wych tradycjach i obrzędach purimowych.

W związku z dwubiegunowością zarówno samego zwoju, jak i radosnego świę
ta (pamiątki ocalenia przed zagładą) nie można w przypadku Esterowych toposów 
pominąć dramatycznego kontekstu, obecnego w biblijnej księdze i w tradycji jej 
interpretacji. „W Biblii jest wszystko” - tak streścił „największą i najmądrzejszą 
księgę świata” przyszłemu poecie i tłumaczowi tekstów hebrajskich i greckich jego 
dziadek Mordechaj Dawid Brandstaetter (1842-1928), trawestując mądrość swoich 
wielkich przodków936 937. Słowa, które mogą stanowić tezę do jeszcze innego rodza
ju rozważań i analiz, wyrażają prawdę o podejmowaniu przez autorów biblijnych 
tematów, egzystencjalnie trudnych i wymagających. Rabin Simon Philip de Vries, 
wskazując na archetypiczność opowiadania o wypadkach w Suzie, użył nawet okre
ślenia pra-pogrom i pra-lękn\

Paradoksalnie także współcześnie zdarza się niektórym czytelnikom tak interpre
tować kolejne biblijne perykopy, by móc z nich wyciągać antysemickie wnioski938. 
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Ale same postawy rasistowskie i ksenofobiczne nie są obce Biblii, choć należy pa
miętać, że religijne (moralne) przesłanie tekstu (wobec ewolucji) wykracza dalej 
niż zorientowana etnocentrycznie społeczność. Księga Estery to jeden z tekstów 
najbardziej jednoznacznie i przejrzyście podejmujących problem zagrożenia eks
terminacją ludu wybranego i podobnie jak inne (por. Wj, Jdt, 2 Mch) napawający 
optymizmem i nadzieją nawet w sytuacji po ludzku beznadziejnej. Temu tematowi 
warto przyjrzeć się z kulturoznawczej pozycji niejako z dwóch stron. Po pierwsze, 
przybliżając zarzuty, jakie zostały sformułowane wobec Żydów przez ich prześla
dowcę, po drugie, pokazując, jak wokół postaci Hamana kształtował się wśród Ży
dów stereotyp antysemity i jak wykorzystana w folklorze biblijna postać generowała 
nowy typ postaw antysemickich w społeczeństwach kręgu europejskiego.

Za kulturowy dodatek interpretacyjny uznać należy informację Władysława Ko
palińskiego, który ukrycie pochodzenia Estery wyjaśnia „panującymi nastrojami an
tysemickimi”939. Mariusz Rosik zaś wybuch gniewu Hamana i jego decyzję w afek
cie tłumaczy wyborem na perską królową Żydówki940. Katalog zarzutów przeciwko 
Żydom przedstawiony przez dostojnika na dworze perskim powtarza się także w na
stępujących wersetach Trzeciej Księgi Machabejskiej: „naród rozproszony i odłą
czony od innych” - zarzut odrębności, wrogi element, ekskluzywizm staje się winą; 
„prawa jego są inne” - niedopasowanie do obowiązujących norm religijnych, zwy
czajów, struktury społecznej, cywilizacji; „praw króla nie wykonują” - nielojalność 
i niewykazywanie patriotyzmu. Oskarżyciel Żydów nie wspomniał z oczywistych 
względów, że w warunkach przesiedlenia diaspora włączyła się w życie społeczne 
i polityczne Persów, częściowo nawet się z nimi zasymilowała, dowodząc zdolno
ści „zachowania podwójnej wierności: swoim obyczajom i nakazom religijnym oraz 
swej nowej ziemi zamieszkania”941.

939 W. Kopal iński,£McyA7o/?eć//<7,, drugiej pici" wszystko o kobietach. Warszawa 2006, s. 285.
940 M. Rosik, op. cit., s. 98.
941 J.W. Rosłon, Groźba pogromu i cudowny ratunek (Księga Estery), [w:] Wprowadzenie 

w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 3: Księgi historyczne Starego Testamentu, cz. 2: Dziejopi
sarstwo okresu judaistycznego. Księgi: Kronik, Ezdrasza. Nehemiasza, Machabejskie, opowiada
nia historyczne, oprać. P. Briks [et al.], Warszawa 2007, s. 169. Znamienne, że przedstawiając 
związki Trzeciej Księgi Machabejskiej z księgami biblijnymi, znakomity polski biblista nie wska
zał takowych z Księgą Estery-. Por. R. Rubí nkiewicz. Uprowadzenie do apokryfów.... s. 19-23.

942 Sokrates Scholastyk. Historia Kościoła, tłum. S.J. Kazikowski. oprać. E. Wip- 
szy cka. A. Ziółkowski, Warszawa 1986, VIL 16. s. 516.

W kontekście historycznych oskarżeń Żydów o zbrodnie rytualne Joshua Trach
tenberg wskazał purimowe wątki funkcjonowania przesądów. Z obchodami święta 
Purim w 415 roku w syryjskim Inmestarze, przedstawionymi przez historyka Ko
ścioła Sokratesa Scholastyka (ok. 380-450)942, wiąże się jedno z wczesnych świa
dectw oskarżeń Żydów o mord rytualny, które mogło w XII wieku dać bodziec do 
formułowania podobnych zarzutów. Zabójstwo chrześcijańskiego chłopca i praw
dopodobne ekscesy związane z symbolicznym wieszaniem Hamana, Trachtenberga, 
przyczyniły się do wydania przez Teodozjusza II (401-450) zakazu palenia kukły 
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Hamana w czasie obchodów Purim i szydzenia z krzyża943. Analogiczne wydarzenie 
miało mieć miejsce nieco później, w 1191 roku, przy tej samej okazji, ale w Bray 
w północnej Francji. Występująca niekiedy czasowa zbieżność chrześcijańskich 
świąt Wielkiej Nocy i święta Purim, na którą nakładała się nieznajomość istoty 
i symboliki żydowskich zwyczajów, budziła podejrzliwość i obawy wobec intencji 
Żydów. Jedenastowieczna formuła konwersji z judaizmu na chrześcijaństwo zawie
rała przekleństwo „tych, którzy obchodzą święto Mordochaja... i tych, którzy przy
bijają Hamana do kawałka drewna, po czym złączywszy to w znak krzyża palą je 
pospołu, rzucając rozmaite przekleństwa i klątwy na chrześcijan”944. Koincydencja 
dwóch ważnych i diametralnie różniących się nastrojem dni Wielkiego Tygodnia 
oraz Purim posłużyła w latach trzydziestych XX wieku Cecil Roth jako motyw stu
dium średniowiecznych oskarżeń Żydów o mordy rytualne i parodie pasji Jezusa945. 
W perspektywie kulturoznawczej warto zauważyć, jak z powodu faktycznego nie
zrozumienia symboliki doszło na poziomie interpretacji do utożsamienia dwóch 
zupełnie niezgodnych, czy nawet „dziwacznych”, jak nazwała je Magdalena Zow- 
czak946, par: szubienicy i Hamana odpowiednio z krzyżem i Jezusem947. Taka zmia
na (odwrócenie) miała w różnych okresach i miejscach uzasadniać wrogość wobec 
Żydów, motywowaną ich pozornym szydzeniem z chrześcijańskich świętości.

943 J. Trachtenberg, Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny anty
semityzm, tłum, i własnym suplementem [Suplement o żydowskim antysemityzmie] opatrzył 
R. Stiller, Kraków 2011, s. 141.

944 Ibidem, s. 141.
945 C. Roth, The Feast of Purim and the Origins of the Blood Accusation, [w:J The Blood 

Libel Legend. A Casebook in Anti-Semitic Folklore, ed. A. Dundes, Madison 1991, s. 261-272.
946 M. Zowczak, op. cit., s. 178.
947 Zob. A. Cała, op. cit., s. 67; Por. T.C.G. Thornton, op. cit., s. 420-429.
948 Andrzej Żbikowski w prezentacji święta i jego zwyczajów podaję informację, że formu

łowany wobec Żydów zarzut naigrywania się z chrześcijan dodatkowo miał uzasadniać fakt, że 
„szopkowy Haman ubrany jest zawsze jak ksiądz". A. Żbikowski, op. cit.s. 159.

949 A. Cała. op. cit., s. 67.
950 J.S. By stroń, Przysłowia polskie. Kraków 1933. s. 239.

Także w XIX wieku na ziemiach polskich chrześcijanie zarzucali żydowskiej 
zabawie prześmiewczy i prowokacyjny charakter, co kończyło się nawet zamiesz
kami948. Świadectwo interpretacji purimowych zwyczajów w kontekście obrazów 
znanych z tekstu Ewangelii i kultury (misterium pasyjne), które utrwalały prze
sądy antyżydowskie, zarejestrowała w wypowiedziach informatorów Alina Cała. 
Jeden z respondentów z Nowego Dworu stwierdził: „Żydzi płacili wtedy chrześci
janinowi, żeby go rózgami siekali, pluli na niego. Takiego wynajętego chrześcija
nina nazywali Hamanem”949. Praktyka palenia kukły Hamana wpisuje ten zwyczaj 
w kontekst podobnych ludowych obrzędów związanych z przełomem zimy i wio
sny. Element z kulturowego wspomnienia „smutnej kariery antysemity” poprzez 
purimową obrzędowość zachował się w słowniku języka polskiego w zwrocie: 
„bity jak Haman”950. Powiedzenie to, według Jana Stanisława Bystronia, spopu
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laryzował głównie Adam Mickiewicz (1798-1855) dzięki trzeciej scenie trzeciej 
części Dziadów, w której przeszkadzający w modlitwie księdza Piotra Duch zapo
wiada mu: „A wiesz, że jutro będziesz bity jako Haman?”951. Adela Kuik wyjaśniła 
to Mickiewiczowskie nawiązanie żydowską praktyką ludyczną: biciem kukły wy
obrażającej prześladowcę Żydów podczas święta Purim952. Obok tego porównania 
Włodzimierz Wysoczański zamieścił jeszcze dwa inne: Jak na Hamana nastawać” 
oraz Jak na Hamana krzyczeć”953.

951 A. M i c k i e w i c z, Dziady, Warszawa 1974, s. 181.
952 A. Kuik, Motywy biblijne w III części Dziadów Adama Mickiewicza, [w:] Biblia vr kul

turze, op. cit., s. 119; wcześniej: Słownik języka Adama Mickiewicza, t. 3: H-K, red. K. Górski, 
S. Hrabec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 8; por. W. Fallek, Motywy biblijne w III czę
ści Dziadów, [w:] Rocznik 1 Gimnazjum Towarzystwa Żydowskiego Szkól Średnich w Łodzi za rok 
szkolny 1930-1931, Łódź 1932, s. 223-266.

953 W. Wysoczański, Nazwy własne w porównaniach. Studium konfrontatywne frazeologii 
i paremii wybranych języków, cz. 1, „Rozprawy Komisji Językowej. Wrocławskie Towarzystwo 
Naukowe" 2006, nr 32. s. 72.

954 M. Zowczak, op. cit. Dodatkowo - z uwagi na występowanie w przedstawieniach pu- 
rimowych Mordechaja w charakterze ry tualnego błazna-parodysty z „ciętym językiem" - rolę 
Hamana Magdalena Zowczak proponuje potraktować analogicznie do roli Heroda w chrześcijań
skich jasełkach. Pomysł wpisuje się w zmienny charakter toposów biblijnych lub tych zapośred- 
niczonych w Biblii. M. Zowczak, op. cit., s. 181.

955 Ibidem,?,. 177-178.
956 Ibidem, s. 178.
957 Zowczak twierdzi, że jest to „niezbyt zręczne alibi owych praktyk”, ibidem, s. 179. Por. 

R. Lilientalowa. op. cit., s. 54, 68.

Badania terenowe prowadzone w latach siedemdziesiątych XX wieku oraz 
w okresie 1989-1996 przez Magdalenę Zowczak przyniosły obszerny materiał 
źródłowy do ilustracji przesądów i wierzeń dotyczących Żydów, funkcjonujących 
zwłaszcza wśród starszych przedstawicieli społeczności pogranicza Polski, Litwy 
i Białorusi954. Również respondenci tych badań relacjonowali praktyki żydowskich 
sąsiadów, interpretując je jako parodie:

z naszej wiary biorą chrześcijańskiej, odzieją w grube odzienie [...] i tak na niego plują 
i charkają. I nazywają go Hamanem żydowskim [...] Jak Pana Jezusa męczyli, tak tego 
Hamana biją. pluwają. Cała procesja idzie za tym człowiekiem. [...] Nakładali takie 
szat), jak na Pana Jezusa i pędzili [...] Oni też Pana Jezusa Hamanem nazywali. [...] 
To może znaczy Pan Jezus „Haman” po żydowsku955.

Zwyczaj i postać utrwalone w pamięci starszego pokolenia, kojarzone były z ob
chodami nazywanymi „świętem Hamana”, czyli Purim, ale niesłusznie lokalizowa
nymi na jesieni956. Praktyka „unicestwiania Hamana” w świetle folklorystyki tłuma
czona jest jako „rytualne wypędzanie zimy” i/lub „związanych z nią złych mocy”957.

Podobnie w tradycjach żydowskich narracja Księgi Estery i jej wątki dostarcza
ły sposobów ujmowania i oswajania rzeczywistości i historycznych doświadczeń. 
W swoim dziele Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868 Majer 
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Bałaban (1877-1942), wspominając o Stefanie Czarnieckim (ok. 1599-1665), po
dał w przypisie informację potwierdzającą kulturowe konotacje wrogów Żydów 
(Gorejr Hajehudim - obok Czarnieckiego tym mianem określano w kronikach także 
Bohdana Chmielnickiego [ok. 1595-1657]) z Hamanem958. Najbardziej dramatyczny 
moment zbieżny z biblijnym opowiadaniem o perskiej diasporze przypadł na lata 
trzydzieste i czterdzieste XX wieku. Argumenty wysuwane przeciwko historyczno
ści opowiadania o Esterze, opierane na wymyślonym przez hagiografa motywie za
głady całego ludu, zostały obalone przez doświadczenia totalitaryzmów XX wieku. 
Realność biblijnego przekazu udowodniły zbrodnicze w skutkach ustawy uchwalo
ne 15 września 1935 roku przez niemiecki Reichstag - a zatem w majestacie prawa, 
podobnie jak Hamanowe pismo z odciśniętą królewską pieczęcią. Zapisy rozporzą
dzenia precyzującego trzeci paragraf ustawy o obywatelstwie Rzeszy ogłoszono na 
zjeździe NSDAP w Norymberdze i skrupulatnie realizowano - analogicznie pro- 
mulgacja Hamanowego dekretu spełniała warunki skutecznego prawodawstwa. Po
zbawienie niemieckich Żydów obywatelstwa, ochrony prawnej, własności brzmiało 
dobitnie echem postanowień perskiego dekretu o wykluczeniu wszystkich Żydów 
i konfiskacie ich majątków.

958 M. Bałaban, Historia Żydów Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868. t. 2, s. 11.
959 P. Goodman, The Purim Anthology, Philadelphia 1949, s. 375.
960 E. Horowitz, op. cit., s. 90-91; J. Carruthers. Esther and Hitler. A Second Triumphant 

Purim, [w:] The Oxford Handbook of the Reception History of the Bible, eds. M. Lieb, E. Ma
son. J. Roberts, Oxford 2013, s. 515-529.

961 J. Hey decker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle Xorymbergi. Bilans tysiąca lat, tłum. 
M. Zeller, Warszawa 1979, s. 613.

962 E.A. Zillmer [et al.], The Quest for the Xazi Personality. A Psychological Investigation 
of Nazi War Criminals, Hillside 1995, s. 157. Por. J. Heydecker, J. Leeb, op. cit., s. 538-539, 
546-547, 613. Motyw Streichera posłużył za temat książki (wpisującej się w kulturowy i literacki 
fenomen odkry wania „kodu” Biblii), w której w dziennikarskim stylu zgromadzono funkcjonują

Antysemickie wątki hitlerowskiej retoryki już w latach czterdziestych XX wie
ku zebrał w swojej purimowej antologii Philip Goodman. Do historii tematu prze
szło sformułowanie Adolfa Hitlera (1889-1945) z 30 stycznia 1944 roku utrzymane 
w proroczym tonie i sygnalizujące, że jeśli naziści nie zwyciężą, Żydzi będą świę
tować drugi triumfalny Purim959. Zanim doszło do wyczekiwanego zwycięstwa nad 
dwudziestowiecznym Hamanem, którego zbrodnie dotknęły dużo więcej grup, hi
tlerowscy kaci wielokrotnie (Zduńska Wola - 1942; Piotrków, Częstochowa, Szy
dłowiec koło Radomia - 1943), dokonywali egzekucji w okolicach daty żydowskie
go święta, zakazanego na terenach III Rzeszy, parodiując sceny z Księgi Estery960. 
Główny antysemicki propagandzista hitlerowskich Niemiec Julius Streicher (1885- 
-1946), podżegając do eksterminacji, domagał się w wydawanym przez lata anty
semickim piśmie „Der Sturmer” „«doszczętnego i gruntownego wymordowania» 
Żydów”961. Ten „prześladowca Żydów numer jeden” tuż przed wykonaniem na 
nim wyroku śmierci, wymierzonego przez trybunał norymberski, miał wykrzyczeć: 
„Heil Hitler! To jest mój Purim 1946!”962.
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W zauważonej już kulturowo ugruntowanej praktyce spisywania listy dziesię
ciu synów Hamana istnieje jeszcze jedna osobliwość, która w związku z faktyczną 
obawą hitlerowskich oprawców (zamykanie na czas święta synagog na terenach 
podległych Rzeszy) i zawołaniem Streichera, stała się źródłem żydowskich hi
storiozoficznych interpretacji wydarzeń (zgodnie z uwagą Nachmenidesa o sen
sie każdej osobliwości w tekście biblijnym), jakie miały miejsce w nocy z 15 na 
16 października 1946 roku. Trzy hebrajskie litery - n - w imieniu Parszandaty, 
c - w imieniu Parmaszty oraz r - w imieniu Wajezaty - mają mniejszy od pozo
stałych rozmiar963. Zestawione tworzą liczbę siedemset siedem, a gdy dodać do 
nich zwielokrotnioną w perykopie literę i - to powstaje data 5707, będąca odpo
wiednikiem dla roku 1946 w kalendarzu zachodnim. W duchu gematrycznych do
ciekań i zbieżności kształtu liter (traktowanych przez wiele mistycznych nurtów 
jako święte), z datą wykonania wyroków śmierci na dziewięciu nazistowskich 
zbrodniarzach (przy asyście amerykańskiego kata, oficera Johna C. Woodsa z San 
Antonio w Teksasie964 - angielskie „wood” odpowiada hebrajskiemu p użytemu 
na oznaczenie sposobu śmierci synów Hamana: pun-br - „na drzewie” Est 9,25) 
oraz samobójstwa Hermanna Góringa (1893-1946) niektórzy badacze interpre
tują za Moshe Katzem965 - te wypadki jako dziejową realizację wcześniejszych 
biblijnych „proroctw”. Niezależnie od towarzyszącej temu konceptowi - także 
w przestrzeni wirtualnej966 - krytyki i dyskusji trzeba przyznać, że świadczy on o 
żywym zainteresowaniu, również na poziomie historiozofii, czy wręcz mistyki, 
biblijną narracją w próbie zrozumienia, niekiedy także poprzez mityczne odwoła
nia, zasadniczych problemów historycznych i egzystencjalnych, w tym przypad
ku tego, co zrozumieć do końca niepodobna: jak ludzie ludziom mogli taki los 
zgotować...

ce w żydowskich tradycjach interpretacje związane z Księgą Estery. Zob. B. Beny amin, Y. Pe
rez, Kod Estery, tłum. A. Labisko, Kraków 2013.

963 Zachowują tę właściwość także niektóre współczesne wydania zwoju. Zob. Księga Estery 
(Pecaric), s. 81; Ester (Cy lkow), s. 226.

964 J.Heydecker, J. Leeb, op. cit., s. 546.
965 M. Katz, Computorach. On Hidden Codes in the Torah, Jerusalem 1996; por. P. Cohen, 

D'-ns in. A Messianic Perspective on the Feast of Purim, s. 8-9. [on-line:] http://messianicradio. 
podbean.com/mfAveb/p6gmqt/PURlM2010.pdf- 2 X 2013.

966 E. Rubin, Purim 1946? Not Exactly, [on-line:] www.talkreason.org/articles/Purim.cfm - 
2 X2013.

Jeśli zaś przyjmiemy inną perspektywę, będziemy mogli umieścić tego typu do
ciekania, utrzymane w duchu postmodernistycznej metody podejrzliwości wobec 
wielkich narracji - w obserwowanym przez badaczy współczesnej kultury i spo
łeczeństwa fenomenie popularności i atrakcyjności wszelkich zagadkowych zesta
wień, teorii sugerujących tajemnicze sensy, czekające na odkrycie i odkodowanie 
z lapidarnych niekiedy biblijnych sformułowań.

Tymczasem faktem jest, że dramatyczne doświadczanie Szoa zaważyło na po
wojennych dyskursach w wielu obszarach do tego stopnia, iż pytano nawet, czy/jak 

http://messianicradio
http://www.talkreason.org/articles/Purim.cfm
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możliwa jest teologia, filozofia, poezja... po Auschwitz?967. Odpowiedzią w ramach 
egzegezy była zauważona przez Gevaryahu zmiana w sposobie interpretacji Księgi 
Estery. O ile jeszcze na początku XX wieku w egzegetycznym wprowadzeniu do 
biblijnej księgi Paton twierdził, że opisane działania żydowskich bohaterów, wśród 
których trudno znaleźć postaci szlachetne, są przykładami ewidentnej zemsty, o tyle 
Hans Bardtke w swoim dziele pisał o środkach samoobrony podejmowanych przez 
zagrożonych perskim „Endlósung der Judenfrage”968. Ezgegeta, czytając księgę i de
krety Hamana po doświadczeniach pokazujących „do bólu” realność zła, nie mógł 
pominąć warstwy językowe i nie dostrzec paraleli do nazistowskich sformułowań.

1,67 Zob. np. M. Horoszewicz, Świat, Bóg i teologia po Auschwitz, „Res Humana" 1995, 
nr 5, s. 28-30; Z. Brailerman, (God) after Auschwitz. Tradition and Change in Post-Holocaust 
Jewish Thought, Princeton 1998.

968 H.M.I. Gevaryahu, op. cit., s. 6-7. Mowa o pracach: L.B. Paton, op. cit.-, H. Bardtke, 
Der Prediger. Das Buch Esther, Gutersloh 1963.

969 Roman Brandstaetter przedstawiał pery kopy w duchu doświadczeń wojennych wraz z po
etyckimi komentarzami lub sugesty wnymi tytułami przytaczany ch fragmentów (Bestia hitlerow
ska - Ap 13,15-17; Palenie ksiąg - Jr 36,4-8. 16-26; Literatura nielegalna - Jr 36,27-28.32; 
Chrystus w oświęcimskim piecu - Dn 3,8-12.19-20.23.46-47.24-25; Hitler zstępuje do krainy 
umarłych - Iz 14,4-20; Wybuch bomby atomowej - Iz 24,1-6; 24,17-20; Jr 4,24-26; Minęło pie
kło -Ap 21,1-4). Nadając tekstowi bolesną realność niedawnych dramatycznych przeżyć, tarnow
ski poeta chciał zdać relację z rzezi zgotowanej przez Hitlera milionom ludzi przez pryzmat Eze- 
chielowego proroctwa o kościach i stwierdzał: „W konfrontacji z groźną teraźniejszością coraz 
bardziej blakły książki, które dotychczas czytałem, pozostała tylko Biblia". R. Brandstaetter, 
op. cit., s. 43-46, 91-98.

970 Przeszłość i przyszłość..., s. 129-130.
971 M. F i 1 i p i ak, Biblia jako tekst kulturowy i religijny, s. 55.

Jest to banalne stwierdzenie, ale warto je w tym miejscu przywołać. Rzeczy
wistość historyczna oraz osobiste i zbiorowe doświadczenia wpływają na percep
cję, zajmują szczególne miejsce w interpretacji i analizie tak ważnych kulturowo 
i religijnie tekstów, w których wielu czytelników szuka odpowiedzi na dręczące ich 
egzystencjalne pytania. Podobnie uczeni, egzegeci i komentatorzy (jeśli wierzący, 
to niezależnie od konfesji) po tragedii Szoa wykorzystują w swoich analizach ową 
tragiczną paralelę969 z dramatycznymi pytaniami: „dlaczego w XX wieku nie było 
drugiego Purim, zwycięstwa nad «hamanem» II wojny światowej - Hitlerem? Gdzie 
byli w tym czasie współcześni Mordochaje i Estery? Gdzie podziali się naśladowcy 
Daniela, Szadracha, Meszacha i Abed-Nego? Gdzie są Jeremiasze i Ezechiele? Dla
czego nie było ich w czasie Holocaustu? Hamani zawsze sami się znajdują...”970. 
Badając zagadnienia antropologii biblijnej, Marian Filipiak - mimo że bez przy
wołania wprost przykładu Estery, ale ze wskazaniem na św. Pawła (por. 1 Tes 5,19) 
- kierował tok myślenia odbiorcy ku morałowi również z tej księgi. Estera i Morde- 
chaj nie są przecież archetypami pogodzonych z przeciwnościami sceptyków. Wręcz 
przeciwnie, rozumieli, że nie są „żałosnymi kuglarzami w rękach losu, marionetkami 
wielkiego teatru, w którym całą grę prowadzi przeznaczenie”971. Praktyczne przesła
nie zwoju, odwołując się do sytuacji Żydów w Niemczech w latach trzydziestych 
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XX wieku, streścił cytowany wcześniej Portnoy: pomoc nadchodzi, kiedy nie ocze
kując, że nadejdzie, wzorem Estery podejmujemy działanie972. Filipiak twierdził, że 
właśnie katastrofizm w myśleniu (filozofia dezerterów) stał się w trzeciej dekadzie 
XX stulecia przyczyną zwątpienia i niewiary Europy w możliwość powstrzymania 
hitlerowskiego Hamana973 *. Konstatację Filipiaka wraz z interpretacją Zwoju Este
ry i historią ubiegłego wieku można potraktować jako odpowiedź na pytanie zada
wane w wielu językach zglobalizowanego świata: Why should we teach about the 
Holocaust?914.

972 M.A. Portnoy, op. cit., s. 189.
973 M. F i I ipiak, Biblia jako tekst kulturowy i religijny, s. 55.
977 Zob. Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, red. J.Ambrosewicz-Jacobs, L. Hondo. 

Kraków 2003; Why Should We Teach About the Holocaust?, eds. J. Ambrosewicz-Jacobs, 
L. Hońdo, transl. M. Jacobs, Cracow 2005.

975 I. Awerbach, op. cit.
976 Por. S.M. Segal, Mr. Haman Objects, New York 1934.
977 E. Horowitz, op. cit., s. 90-91
978 A.D. Pordes, I. Grin, op. cit., s. 278.

Już w okresie międzywojennym żywotne były odniesienia i porównania sytu
acji ówczesnych prześladowań do perskiego planu eksterminacji. Izaak Awerbach 
w purimowej opowieści upatrywał źródła niezniszczalnej nadziei Żydów wszyst
kich czasów, pisząc:

To jest naszym walnym zwycięstwem na czas, póki historia trwać będzie, kłam 
zadany wszystkim Hamanom i Hamanoidom czyhającym na życie i imię. Jeśli wten
czas - w takich okolicznościach - nie zginęliśmy, żadna moc już nas nie zgładzi. [...] 
Zetną gałąź, lecz pień zostanie. Ranią, lecz organizm żą ć i walczy ć będzie975.

Hitlera i innych funkcjonariuszy aparatu zagłady - nie tylko Żydów - utożsamia
no z Hamanem już w początkach lat trzydziestych XX wieku976. Elliott S. Horowitz 
w swojej pracy przywołuje wiele przykładów oceny sytuacji politycznej i nastro
jów społecznych pod rządami Hitlera, świadczących o wykorzystaniu analogii do 
pierwszych rozdziałów Księgi Estery977 978. Przy okazji święta w latach trzydziestych 
poprzedniego stulecia pojawiały się na łamach polskiej prasy żydowskiej, wówczas 
utrzymywane jedynie w duchu purimowej konwencji, wierszyki:

Był już Haman
Jest już Hitler
Ale autor skromnie wróży
Że historia się powtarza
I historia się powtórzy97“.

Prezentacja Hamana jako archetypicznego antysemity, prześladowcy i ciemię- 
życiela Żydów różnych epok i dziejów powraca w powojennych wypowiedziach. 
Herman Wouk, charakteryzując święto Purim, zawarł jego istotę w stwierdze
niu: „upamiętnia, oczywiście, słynne uwolnienie Żydów perskich od podobnego 
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Hitlerowi ciemiężcy, Hamana”1579. W podobnym duchu wypowiadał się Julian 
Stryjkowski (1905-1996): „pod żydowską nazwą Pirym-szpil - zabawa purymowa, 
natchniona biblijną opowieścią o Hamanie, nienawistniku żydowskim, jak Hitler 
przygotowującym zagładę Żydów, wygnańców z Palestyny do Persji”979 980. Material
nymi dowodami potwierdzającymi utożsamienie obu prześladowców - perskiego 
i hitlerowskiego - są zachowane w zbiorach muzealnych zabawki i kołatki puri- 
mowe z podobiznami dwudziestowiecznego Hamana nad Hamanami oraz sym
bolem swastyki981. W ludowej percepcji można spotkać także wypowiedzi wyko
rzystujące nie do końca jednak zrozumiałą dla świadków Szoa analogię między 
Hamanem a Hitlerem:

979 H. Wouk, op. cit., s. 89.
980 J. Stryjkowski, Ocalony na Wschodzie, rozm. P. Szewc, Montricher 1991, s. 23.
981 M. Siemieński, op. cit., s. 79.
982 M. Zowczak, op. cit., s. 182.
983 M. Abramowicz, op. cit., s. 164.
984 Ibidem, s. 168.
985 Ibidem, s. 166.
986 K. Griinberg. Adolf Hitler. Biografia. Warszawa 1994, s. 77. 177.

A Haman jak ten Hitler, też ich wybijał i oni mszczą się nad ty m Hamanem, on był 
królem gdzieś tam koło Grecji982.

Świadomość reaktywowanego złego Hamana powraca we wspomnieniach 
z dzieciństwa spędzonego w gdańskim getcie: „nikt nie chciał grać Hamana, bo Ha
man to był Hitler, kto by chciał zagrać Hitlera. Ale jak się okazało, że ten Hitler- 
-Haman jest zabity przez Żydów, to nawet byli chętni, żeby dobrze odegrać, jak 
Hitler umiera powieszony”983 984. Biblijne zobowiązanie do świętowania w połączeniu 
z tradycją wplatania aktualnych wątków realizowano niezależnie od okoliczności, 
odgrywając np. perskiego fuhrera, który „miał głupiego wąsa”. Przeciwnik na prze
strzeni wieków zmieniał strój, ciągle był groźny, ale wspominając pierwszą purimo- 
wą radość, można było poprzez jego ośmieszanie, czerpać nadzieję na odmianę losu. 
Nawet w getcie zatem rozbrzmiewały humorystyczne zestawienia:

Czemu tak stoisz Hamanie?
Jesteś fuhrerem, baranie!989
Hamana żołnierze mają wielkie czapy,
a na nich wykrzywione i ze szponami gapy.
Połamane krzyże noszą na ramionach,
które srokom wypadają spod ogona985.

Przypadkowa zbieżność nazwisk realnych nazistowskich antysemitów (np. Max 
Amann, [1891-1957] - prominentny działacz partyjny, wydawca, bliski współpra
cownik Hitlera986) i hitlerowskich zbrodniarzy z archetypowym perskim prześla
dowcą powraca nie tylko w odniesieniu do eksterminacji społeczności żydowskiej. 
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Jednym z takich przykładów jest postać SS-Sturmbannfuhrera Heinricha Hamanna 
(1908-1993), szefa sądeckiego Gestapo i referatu 1V-A w Krakowie - w tym mie
ście w siedzibie Policji Bezpieczeństwa przy ulicy Pomorskiej 2, przesłuchiwał on 
gen. Stanisława Rostworowskiego (1888-1944) tuż przed jego zakatowaniem 
i śmiercią - skazanego po wojnie na dożywocie za udowodnione zbrodnie przeciw
ko Żydom i Polakom987. W duchu moralnego zwycięstwa nad dwudziestowiecznym 
Hamanem pierwsze święto obchodzono w ośrodku dla ocalałych w Bawarii988.

987 Zob. J. Bieniek, li'cieniu swastyki - Heinrich Hamann. „Rocznik Sądecki" 1994, nr 22. 
s. 137-173; S. Dąbrowa-Kostka. Hamann i Foedrowitz, „Zeszyty Historyczne. Stowarzyszenie 
Żołnierzy Armii Krajowej" 1996, nr 1. s. 40-60; M. Foedrowitz. Heinrich Hamann. Wywiad, 
„Zeszyty History czne. Stowarzy szenie Żołnierzy Armii Krajowej" 1996. nr 1. s. 62-84. Por. też: 
A. Pakentreger, Charakterystyka historyczna..., s. 33.

988 T. Blum-Dobkin, The Landsberg Carnival. Purim in a Displaced Persons Center, [w:] 
Purim. The Face and the Mask. Essays and Catalogue of an Exhibition at the Yeshiva University 
Museum. February-June 1979. S. Epstein [et al.]. New York 1979, s. 52-59; por. E. Horowitz, 
op. cit., s. 92.

989 Bogata w te rozważania ¡est literatura filozoficzna i piśmiennictwo zawierające rady 
udzielane panującym.

Jak widać, czytając lub słuchając opowieści z Księgi Estery, trudno oprzeć się 
wrażeniu powtarzalności schematów dziejowych i ludzkich zachowań. Doświad
czenia dwudziestowiecznych totalitaryzm ów, a także przykłady z najnowszej histo
rii narzucają się jako aktualny komentarz do zwoju, odsłaniając zasadność postulatu 
Tukidydesa o konieczności poznawania historii, która mater vitae est, by wyciągać 
z niej wnioski i zasady do właściwego, racjonalnego postępowania. Interpretację 
biblijnej księgi warto podsumować w perspektywie antysemityzmu, wskazując na 
trzy jego aspekty: irracjonalność, podejrzliwość i totalność. Dokonana już charak
terystyka (biblijnego i mitycznego) Hamana jako prototypowego prześladowcy 
Żydów (mniejszości) wskazuje na niebezpieczeństwo przejęcia w różnych dziedzi
nach życia społecznego władzy lub jej części przez jednostki niepanujące nad swy
mi afektami, kierujące się zasadą bezwzględnej odpłaty za nawet fikcyjną, urojoną 
obrazę989. Irracjonalność w przypadku antysemityzmu, który w istocie jest przecież 
antyhumanizmem, polega na koncentracji na złu, pielęgnowaniu i permanentnej 
konceptualizacji obrazu nieustępliwego a stojącego prosto oraz trzeźwo widzącego 
i oceniającego świat Mordechaja. W sytuacji chorobliwej zawiści żadne zaszczyty, 
majątek ani powodzenie nie są zadawalające: „ale wszystko to nie zadowala mnie 
przez cały czas gdy ja widzę Mordechaja Żyda, siedzącego w Bramie Królewskiej” 
(Est 5,13).

Z irracjonalnością w podejściu do drugiego (semity czy nie-semity) ściśle wiąże 
się kolejna cecha - podejrzliwość. Leży ona u podstaw antysemityzmu, ale zatruwa 
życie społeczne także tam, gdzie Żydów faktycznie nie ma. Instynktowne oskarżenia 
o złą wolę i doszukiwanie się zagrożeń, argumentowanych niejednokrotnie faktem 
realnego lub domniemanego pochodzenia, w skrajnej formie przyjmują różne posta
ci ksenofobii. Paradoksalnie w Księdze Estery postawą podejrzliwości odznacza się 
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Achaszewerosz, bezkrytycznie przyjmujący wywód Hamana o zagrożeniu ze stro
ny jednego z poddanych mu ludów. Za modelowy przykład funkcjonowania i próby 
kulturowej „racjonalizacji” spiskowej (antysemickiej) teorii może posłużyć jeden 
z wielu tekstów Stanisława Trzeciaka (1873-1944), który w wydanej na kilka mie
sięcy przed II wojną światową książce zamieścił rozdział zatytułowany Instytucja 
Esterki. Dowodził w nim, opierając się również na tezie Karola Marksa, przedmioto
wego stosunku Żydów do swoich kobiet990. Sam tytuł rozdziału nie został w tekście 
wyjaśniony, nie znalazła się w nim również jakakolwiek aluzja do tytułowej postaci, 
co świadczy o zakładanej przez autora znajomości wśród czytelników toposu zarów
no perskiej królowej, jak i kochanki polskiego króla. Retoryka wywodu Trzeciaka 
oscyluje wokół idei żydowskiego spisku, zagrażającego fundamentom niepodległe
go (od 1918 roku) państwa i społeczeństwa polskiego:

990 „Nawet stosunek gatunkowy mężczyzny do kobiety itp. stają się przedmiotem handlu! 
Kobietami robi się interesy". K. Marx, ń'kwestii żydowskiej, przedm. F. Mehring, Warszawa 
1938. Por. S. Trzeciak, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Krzeszowice 2004, s. 319.

991 Ibidem.
w Ibidem, s. 320. Zob. M. Śliwa, op. cit., s. 124-132.
993 S. Kot. Polska rajem dla Żydów, piekłem dla chłopów, niebem dla szlachty. Warszawa

posługują się jeszcze żydzi kobietami, podsuwając je w różnej formie niby „przy
padkowo” za żony młodym ludziom, których kariera świetnie się zapowiada, albo 
też nawet żonatym na wysokich stanowiskach, by w ten sposób mieć dobry wywiad 
i wpływy, ponadto, by w razie potrzeby paraliżować zamierzenia przeciwżydowskie. 
Widzimy to tak w historii narodu żydowskiego, jak i w życiu codziennym991.

Aluzje do opowieści o Kazimierzu Wielkim (1310-1370), mężczyźnie na naj
wyższym stanowisku i jego kochance wpływającej na przychylne społeczności 
żydowskiej decyzje króla, nie wymagały dodatkowego wyjaśnienia. Zakładana 
oczywistość spisku dokonanego w średniowiecznym Krakowie ¡jego konsekwen
cji dla odrodzonej w 1918 roku Polski została w przekonaniu autora udowodniona. 
Rozwiązaniem realnych, według niego, problemów i niebezpieczeństw winno być 
wprowadzenie nowego ustawodawstwa, które „musi uważać żonatych, czy żyjących 
z żydówkami, jako żydów i od wszelkich urzędów związanych z tajemnicami pań
stwowymi, czy z wojska usunąć”992. Jak widać, legenda o Esterce była dla Trzeciaka 
nie tyle literacką, nieudowodnioną historycznie opowieścią, ile instytucją - realizo
wanym od starożytności mechanizmem wpływania na całe społeczeństwa i przede 
wszystkim władców krajów, w których żyli i żyją Żydzi. Atmosferę debaty lat trzy
dziestych XX wieku, w której publikacje Trzeciaka były jednym z wielu głosów, od
daje także szkic Stanisława Kota (1885-1975) m.in. o popularnym zwrocie: „Polska 
to raj dla Żydów”993.

Trzecią cechą antysemityzmu jest totalność, polegająca na stereotypowym po
strzeganiu innego przez generalizację, wyrażoną np. zwrotem „wszyscy są tacy”. 
Rozważany przypadek planowanej i wcielanej w życie eksterminacji Żydów w cza-

1937.
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sach nazizmu obejmował wszystkich. Podobnie jak plany Hamana, który swoją nie
chęć i zawiść skierował na wszystkich współplemieńców Mordechaja (por. Est 3,6). 
Podkreślana sformułowaniem cnimrrbs oraz wyliczeniem: pT-isn -ąan - „od
chłopca do starca, dzieci i kobiety” (Est 3,13) - totalność w obliczu śmierci zamie
niła się w narracji biblijnej w obejmującą wszystkich Żydów radość. W dyskusji 
wokół zwoju można usłyszeć zarzut - w przeszłości jednak implicite - niespotyka
nego triumfalizmu. Helena Eilstein uważała nawet, że „przekaz o tak szczególnych 
motywach przyłączenia się rzeszy innoplemieńców do kultu Jahwe to z pewnością 
jeden z najbardziej bulwersujących ustępów w Biblii”994. Paradoksalnie, jedynie 
fundamental¡styczna lektura tekstu wyprowadza z niego wniosek o danej z góry 
aprobacie nawracania mieczem kogokolwiek (autorka taką interpretację tekstu przy
pisuje chrześcijaństwu). Zaraz po nim jednak, „współodczuwając” z żydami i chrze
ścijanami, Eilstein tonuje moralny wydźwięk swojej koncepcji przez sprowadzenie 
problemu i całej księgi do „wymysłu”995. Wydaje się jednak, że konkluzja, do jakiej 
dochodzi autorka, choć wbrew jej intencji, może mieć pozytywną wartość.

999 H. Eilstein, Biblia vr ręku ateisty, s. 508.
995 Ibidem.
996 Ibidem, s. 509.
997 S. Pecaric, Wstęp, [w:] Księga Estery (Pecaric), s. 6.

Jest też [Księga Estery] przykładem tego, że ży cie w ucisku, poniżeniu, poczuciu 
niebezpieczeństwa może upowszechniać wśród członków’ jakiejś wspólnoty tendencję 
do poszukiwania psychicznego wytchnienia w obcowaniu z utworem pełnym mści
wych triumfalistycznych rojeń996.

Taka projekcja i „obcowanie” z nią w kulturowej (egzystencjalnej) perspekty
wie realizuje niesłychanie ważną funkcję kompensacyjną. Z tej racji może warto 
powstrzymać się od całkowitego odrzucenia tych „rojeń”, wszak pełnią one swoją 
funkcję, i „wczytać się” w nie nieco głębiej, by zobaczyć je w kulturotwórczym kon
tekście. Autorka nie mogła bowiem stwierdzić, np. ilu Żydów czerpało z tej wizji 
odwrócenia wypadków w ich znamiennej kulturowej narracji siłę, owo „psychiczne 
wytchnienie” i nadzieję na przetrwanie w „ucisku, poniżeniu, poczuciu niebezpie
czeństwa” - sytuacjach, które były efektem wprowadzania w czyn realnie „mści
wych triumfalistycznych rojeń” współczesnych Hamanów, głosicieli hasła Tysiąc
letniej Rzeszy.

Jako odpowiedź na żywy archetyp Hamana-antysemity można potraktować 
słowa tłumacza zapisane (notabene w erew Purim 5766 roku, czyli w 2006 roku) 
z przekąsem w duchu purimowej kpiny:

Mam więc nadzieję, że nowe tłumaczenie Megilat Ester [...] wstrętnych 
Hamanów, przechwalających się swą progeniturą i potencją, a wraz z nimi wredne ko
bietony, owe Zeresz pozbawione powabu, wreszcie szlag trafi997.



Apendyks I - Polska Estera

Tajemnicza kobieta wyłaniająca się z Roczników Jana Długosza (1415-1480) 
przedstawiona została jako kochanka ostatniego Piasta na tronie polskim - Kazimie
rza Wielkiego. Pod datą 1356 w ustępie zatytułowanym Król Kazimierz skłonny do 
rozpusty odsunął z pogardą żonę Adelajdę. Zgodził się na jej zabranie do ojca, księ
cia heskiego i związał się z Czeszką Rokiczaną. Odsunąwszy ją w końcu bierze sobie 
kochankę. Żydówkę Esterę. Ze względu na nią przyznaję Żydom wiele przywilejów, 
kronikarz informuje potomnych:

[król] wziął sobie za nałożnicę kobietę żydowskiego pochodzenia Esterę, z powodu 
(jej) niezwykłej urody. Miał z nią nawet dwu synów: Niemierzę i Pełkę. Również na 
prośby wspomnianej nałożnicy Estery dokumentem królewskim przyznał wszystkim 
Żydom mieszkającym w Królestwie Polskim nadzwyczajne przywileje i wolności 
(wysuwano podejrzenia, że dokument ten został przez pewnych ludzi sfałszowany), 
które ciężko obrażają Majestat Boży. Ich cuchnący odór trwa aż do dnia dzisiejszego. 
Jeden z synów królewskich poczęty z Żydówki, Pełka, zmarł przedwcześnie natural
ną śmiercią. Niemierza zaś po śmierci króla Kazimierza, w czasie pogrzebu króla pol
skiego, Litwina Władysława, został zabity przez mieszczan w Koprzywnicy w czasie 
sporu, jaki powstał wskutek wybierania podwód. Jest też rzeczą ohydną i godną po
tępienia. że córki zrodzone z tej Żydówki. Estery, (król) pozwolił wychować w religii 
żydowskiej99".

Dwaj synowie z domniemanego związku pary mieli zostać wychowani jako 
chrześcijanie (w istocie obaj byli synami króla i Cudki, kasztelanki sieciechowskiej; 
pierwszy - Niemiena - urodził się po 1341 roku, a zmarł po 4 marca 1386 roku; 
natomiast drugi - Pełka lub Paszko, znany jako Jan z Gołczy - urodził się po 1342 
roku, a zmarł 28 października 1383 roku), z kolei dwie bezimienne córki (element 
zbieżny ze znaczącymi w tekstach biblijnych przypadkami dwóch sióstr i wzmian
kowaniem osób bez podawania ich imion) jako Żydówki. *

"" J. Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. 5, Ks. 9, kom. red. 
Z. Kozłowska-Budkowa [et al.], red. t. 5 i koment. J. Garbacik, K. Pieradzka, oprać, tek
stu łac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, przekł. J. Mrukówna, Warszawa 1975, s. 358-360. 
Por. 1. Dlugossi i, Annales sen Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 9. consilium eds. S. Bud
kowa [et al.[, Varsaviae 1978, s. 283-285.
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Informacja przekazana przez Długosza była i wciąż jest przedmiotem sporów 
mediewistów. W perspektywie kulturowej przekaz i jego recepcja noszą znamiona 
opowieści mitycznej. Jerzy Wyrozumski scharakteryzował problem następująco:

Jej historyczności nie da się zaprzeczyć, ale nie można również przyjąć bez za
strzeżeń. Jeżeli istotnie król Kazimierz miał ty le kochanek, jak to utrzy my wano w cza
sach Długosza, to mogła wśród nich być również Ży dówka. Czy jednak nie była to 
plotka, czy tradycja ustna nie dorobiła tej Żydówki, aby wyjaśnić życzliwość króla 
względem Ży dów, a ty m samym narodziny jego ży dowskiego przywileju, to są pytania, 
które wciąż muszą powracać999.

999 J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 2004, s. 234; idem, Wstęp, [w:] C. Shme- 
ruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosun
ków dwóch kultur i tradycji, tłum. M. Adamczy k-Garbowska, Warszawa 2000, s. X; por. 
J. Śliwiński, Kazimierz Wielki. Kobiety a polityka, Olsztyn 1994, s. 91-95, 142-143, 149-152; 
B. Śliwiński, Kronikarskie niedyskrecje czyli Życie prywatne Piastów, Gdańsk 1994, s. 95.

1000 Z. Kaczmarczyk, Esterka, [w:] PSB, t. 6: Dunin Rodryg-Firlej Henryk, Kraków 1948. 
s. 299.

1001 Por. A. Gawroński, Wartość uczuciowa deminutywów, [w:] Prace lingwistyczne ofiaro
wane Janowi Boudouinowi de Courtenay dla uczczenia jego działalności naukowej. 1868-1921. 
Kraków 1921, s. 241-256.

1002 Słownik terminów literackich, s. 87. Problem pejoratywnych zdrobnień i ich kontekstu 
powraca także w osobistych relacjach: „nauczycielka [...] pokazała palcem na mnie i na tę drugą 
dziewczynkę, tę Żydóweczkę, nie mówiły «Żydówka», bo one uważały, że «Żydówka» to jest 
obraźliwe, więc mówiły: «Żydóweczka». A nas obrażały, bo myśmy nie uważały, że «Żydówka» 
to jest coś obraźliwego, w'końcu nie byłyśmy zbrodniarkami”, A.D. Pordes, 1. Grin, op. cit., 
s. 183.

11,03 S. Wędkiew ¡cz, Kilka uwag o technice spieszczeń. „Język Polski" 1929, nr 4. s. 113- 
-114; N. I wanow a-Perczy ńska, Współczesne imiona polskie oraz ich zdrobnienia w porówna
niu z rosyjskimi. „Poradnik Językowy” 1973, nr 5/6, s. 324-325.

IOOJ Por. M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868. t. 1. s. 12.
Pierwszym żydowskim źródłem, którego autor wierzył w' history czność postaci (choć odsyłał do 
przekazów chrześcijańskich), była szesnastowieczna kronika Davida Gansa Potomstwo Dawida', 
D. Gans, Zemah David, Praha 1592; por. J. Wyrozumski. Wstęp, s. V1II-X.

Jako wymyślona w XV wieku następczyni Czeszki Krystyny Rokiczańskiej (ok. 
1330-ok. 1365) - Estera została scharakteryzowana w Polskim słowniku biograficz
nym, choć widnieje pod spieszczeniem Esterka1000. Fakt funkcjonowania postaci pod 
imieniem w formie zdrobnienia dodatkowo świadczy o ambiwalencji wątku. Demi- 
nutivum bowiem można traktować jako zwrot zabarwiony pieszczotliwością (fiipo- 
coristikon podkreślające kondycję kochanki1001) lub dezaprobatą1002. W przypadku 
imion tendencje te, podobnie jak zjawisko używania lub unikania zdrobnień, są 
zmienne i zależą od językowych mód, na co zwracali uwagę Stanisław Wędkiewicz 
(1888-1963) i Nina Iwanowa-Perczyńska1003.

Argumentem ex silentio za legendamością postaci wykorzystanej w opowieści 
Długosza raczej w celach ideologicznych jest brak wzmianek w innych źródłach 
historycznych epoki, a przede wszystkim w przekazach żydowskich1004 *. W różnych 
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wersjach przekazu Esterka Matach1005 zmarła po zerwaniu przez króla romansu lub 
popełniła samobójstwo po jego śmierci. Miejsce pochówku sprzyjało powstawa
niu i umacnianiu legend, według których bądź potwierdzano, że miejscowością jej 
urodzenia i śmierci było Opoczno, bądź szukano (także dosłownie) jej grobu w po
łożonej niedaleko od Krakowa wsi Łobzów, gdzie w 1356 roku zbudowano mały 
zamek na potrzeby króla1006. Kopiec łobzowski jeszcze w XVIII wieku traktowano 
jako kurhan, w którym miała zostać pochowana kochanka ostatniego króla z dynastii 
Piastów. Kulturowe wyobrażenia, utrwalone w świadomości mieszkańców grodu 
Kraka w regionalnej historii, wyrażone zostały w potocznej nazwie jednego z pię
ciu krakowskich kopców znanego jako kopiec Esterki1007. Piotr Banasik w swoim 
studium przedstawił historię dociekań, także tych naukowych i archeologicznych, 
zmierzających do potwierdzenia funkcji kopca, usytuowanego w rejonie współcze
snych ulic Głowackiego i Podchorążych, jako miejsca mogiły Esterki. Badania - ani 
te prowadzone w latach osiemdziesiątych XVIII wieku na polecenie Stanisława Au
gusta Poniatowskiego, ani późniejsze - nie rozstrzygnęły wątpliwości dotyczących 
czasu powstania i przeznaczenia kopca, który od wieków kojarzono z Esterką1008. 
Wielokrotne w historii przebudowy łobzowskiej rezydencji, następnie budowa 
w 1929 roku strzelnicy przy Szkole Podchorążych Piechoty1009 zmieniły charakter 
wzniesienia, utożsamianego z bodaj najsłynniejszą w dziejach Polski Żydówką, 
kochanką króla, które definitywnie zniwelowano w 1950 roku podczas prac przy 
wznoszeniu stadionu wojskowego.

1(105 Takie nazwisko podaję: J. Zinkow, Podkrakowskie wycieczki, Kraków 1977, s. 96; por. 
także: G. Gili, Kopce na ziemiach Polski. Od pradziejów po kopiec w Pierzchowcu, Kraków 
1997. s. 61.

i<>oft prZy kład legendy o królu, który mieszkał w zamku, Jak przyjeżdżał w zaloty do Hester- 
ki”. opowiadanej przyjezdnym przez miejscowego furmana. Dom Esterki w Opocznie (Wyjątek 
z opisu wycieczki po kraju). „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 63, s. 600 (tam też drzewory t); 
G. Gil I, op. cit., s. 62-63; J. W. Rączka, Królewski Łobzów, Warszawa 1980, s. 5-11; J. Bogda
nowski. Królewski ogród na Łobzowie, Kraków 1997, zwł. s. 5-41.

1007 G. Gili, op. cit., s. 61 -63.
P. Ban asik, Lokalizacja kopca Esterki w świetle dawnych materiałów kartograficznych 

z obszaru Krakowa, „Rocznik Krakowski” 2010, nr 76, s. 35.
IO(W K. Estreicher. Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i okolice, Kraków 1938, 

s. 307.
1010 Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 263; S. Zie

liński, Esterka w historii, literaturze i folklorze, „Radomir” 1989. nr 1. s. 31-37; L. Łbik. Pa
mięć podszyta tęsknotą. Król Kazimierz Wielki rr legendach i podaniach ludowych, [w:] Kazi

Poza Opocznem wskazywano jako miejsce urodzenia Esterki wiele innych 
miejscowości. Wśród nich znalazły się: Kazimierz Dolny nad Wisłą, Bochotnica, 
Czchów, Niepołomice, Przedbórz, Radom, Rzeszów, Sandomierz, Skawina, Stopni
ca, Wiślica. Wiążą one swą historię z epizodem królewskiej kochanki, wskazując jako 
element lokalnej tradycji domy (kamienice) nazywane od jej imienia (w Opocznie 
dom przy ulicy Kościuszki 15; w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 46; w Rzeszo
wie róg Rynku 15 i ulicy Mickiewicza 2)1010. Na poziomie legendy wielość budowli 
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przypisywanych królewskiej faworycie została wyjaśniona wielkimi względami 
i uczuciem, jakimi była darzona przez króla, który „liczne dworki w różnych miej
scowościach w Polsce wystawić dla niej rozkazał”1011. Ta sama opowieść przekazuje, 
że bohaterka, wyruszając z królem do Krakowa, postąpiła wbrew ojcu. Uczuciu, któ
re zrodziło się między monarchą a Żydówką od pierwszego wejrzenia, towarzyszyła 
świadomość krzywdy wyrządzonej bogobojnemu ojcu, „przeto - jak głosi jedna ze ste
reotypowych wersji legendy-cały lud żydowski w Polsce zamieszkały opieką otoczył, 
przywileje rozmaite mu nadając”1012. Dwoma wspólnymi historycznymi elementami 
tego fenomenu są ufundowanie przez władcę miejscowości i obecność w niej Żydów.

mierz Wielki i jego państwo. W siedemsetną rocznicę urodzin ostatniego Piasta na tronie polskim, 
red. J. Maciejewski, T. Nowakow ski, Bydgoszcz 2011, s. 204, 207; J. Zinkow; Krakowskie 
podania, legendy i zwyczaje (oraz wybór podań i legend jurajskich), Kraków 1993, s. 107-110.

1011 E. Basiura, Esterka. Król Kazimierz Wielki i Esterka, [w:] eadem, Żydzi polscy w le
gendzie i opowieści, Kraków 1997, s. 51; por. też: A. Wieniarski, op. cit., s. 600.

1012 E. Basiura, op. cit., s.5\.
1013 M. Balaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu ¡304-1868, t. 1, s. 12. 

W. Kalicki, Tylko kobieta. Kajet kolekcjonera. „Gazeta Wyborcza” 2012. nr 197 (24 VIII). dod. 
„Gazeta Stołeczna”, s. 10.

1014 Cyt. za: K. Bartoszewicz, Antysemityzm ir literaturze polskiej XV-XV11 w., Warszawa 
1914, s. 44; podobnie: C. Shmeruk, Legenda o Esterce..., s. 15; T. Bułharyn, Esterka. Powieść 
historyczna. Warszawa 1829, s. 19, 114-115.

1015 K. Opal iński, Satyry, Kraków 1884. s. 190.
11116 T. Czacki, Rozprawa o Żydach i Karaitach. Z dodatkiem wiadomości ożyciu i pismach 

autora, Kraków 1860, s. 40-41.

Majer Bałaban wskazywał na Esterkę jako chronologicznie późniejszą figurę 
w dość prosty i potoczny (wręcz mityczny) sposób (odwołanie do znanych każdemu 
odbiorcy ludzkich namiętności) wyjaśniającą życzliwość, jaką król Kazimierz da
rzył Żydów1013 1014. Podstawą do takiego sądu były funkcjonujące w piśmiennictwie in
terpretacje przywilejów Bolesława Pobożnego (1224/7-1279) i Kazimierza Wielkie
go. Na gruncie ewidentnej niechęci wobec Żydów wypowiadał się szesnastowieczny 
autor dzieła Żydowskie okrucieństwa, mordy i zabobony (1589) - Przecław Mojecki. 
Znamienne wydaje się w tym kontekście utożsamianie Kazimierza Wielkiego z per
skim władcą:

Wiemy z kronik, że Asswerus nasz polski, Kazimierz Wielki, na miejsce własnej 
żony, wzgardzonej Adlajdy, Żydówkę Hester wziąwszy [...] tak za tejże łagodnymi sło
wy tę szkaradę prawa, pod imieniem książęcia Bolesława, dawno przedtem zmarłego 
kw'oli Żydom uknować kazał""'1.

W polskim piśmiennictwie kontynuowali ten trop Szymon Syreński (Syreniusz, 
ok. 1540-1611), Sebastian Śleszkowski (1576-1648), Krzysztof Opaliński (1609- 
-1655)1015 czy Florian Jaroszewicz (1694-1771). Określenie „polski Asswerus” do
wodzi wyraźnie tendencji wpisania Esterki w ramy biblijnego opowiadania, podyk
towanej jednak ideologicznie, co wyjaśniał już historyk epoki oświecenia Tadeusz 
Czacki (1765-1813): „nienawiść nazwała tego dobroczyńcę kraju Asswerem”1016. 
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Na „nieodparte analogie z biblijną Księgą Estery”, „uderzające paralele” i „biblijne 
asocjacje” zwracał uwagę w swoim studium Chone Shmeruk (1921-1997), a za nim 
także Stanisław Zieliński1017. Co więcej dla historyków tak istotne zbieżności z nar
racją biblijną były jednym z głównych powodów kwestionowania autentyczności 
przekazu w źródłach historycznych lub nawet oskarżania o dokonanie historycznego 
fałszerstwa. Jako pierwszy podanie o Esterce z racji zbieżności z Księgą Estery od
rzucił wrocławski profesor historii Jacob Caro (1835-1904)1018.

1017 C. Shmeruk, Legenda o Esterce..., s. 16-17; S. Zieliński, op. cit., s. 34-35.
1018 J. Caro, Geschichte Polens, t. 2: 1300-1386, Hamburg 1840, [Gotha 1863], s. 310. 540- 

-542. Chone Shmeruk przywołuje i cytuje w tym kontekście również inne oceny (i ich próby, 
porzucone bądź to z racji siły autorytetów -casus Gerszona Badera i profesorów Ludwika Finkla 
(1858-1930), Stanisława Estreichera (1869-1939), bądź przeciwności w pracy naukowej casus 
Artura Fiszera i wydarzeń z 1968 roku). C. Shmeruk, Legenda o Esterce..., s. 129-135.

1019 J.I. Kraszewski. Król chłopów. Czasy Kazimierza Wielkiego, oprać. S. Stupkiewicz. 
Warszawa 1963, s. 307. W przypisach Stanisław Stupkiewicz, wyjaśniając imię bohaterki powie
ści, podał jedynie skrót biblijnej wersji o „ulubionej żonie króla perskiego Ahaswerusa (Kser- 
ksesa)". Wspomniał też o sposobie zapisu imienia bohaterki przez Kraszewskiego, który niekiedy 
zaznaczał jej hebrajską fonnę w pisowni „Esther”. Ibidem, s. 525. Aluzję do polskiego moty
wu stanowi przypis do miejscowości Łobzów i informacja: „Kazimierz Wielki zbudował tam 
w r. 1357 pałac dla Rokiczany (a nie dla Estery); pałac ten był później letnią rezydencją królów", 
ibidem, s. 527.

1020 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1: Wątki 1-999, 
Wroclaw-Warszawa-Kraków 1962, s. 290.

Świadectwem kulturowego funkcjonowania opowieści o Esterce na prawie 
przekształconego toposu biblijnego jest wątek z powieści historycznej Król chło
pów (księga VI zatytułowana Estera) Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887). 
O wyraźnej aluzji do biblijnej imienniczki bohaterki świadczy znaczący fragment:

- Moje imię Estera - odpowiedziała zarumieniona, lecz odważna dziewczyna. 
Idący tuż za królem kapelan szepnął krzywiąc się:
- Nomen omen, bogdajby się nie wywróżyło i to jeszcze""9.

Popularność dzieł Kraszewskiego przyczyniła się z jednej strony do popularyza
cji toposu, z drugiej zaś do skonfrontowania go z innymi legendami, w których po
wtarza się biblijny schemat. Julian Krzyżanowski (1892-1976) pod numerem 951 D 
sklasyfikował przekaz o ministrze planującym zamach na króla, który został „zde
maskowany przez «wachtarza», stryja faworyty królewskiej”1020. Źródłem schematu 
była dla Krzyżanowskiego opowieść spisana przez antropologa Lucjana Malinow
skiego (1839-1898) na podstawie relacji Ślązaka z okręgu głupczyckiego - siedem
dziesięciopięcioletniego Jakuba Jurczyka. Opowieść zachowuje elementy na tyle 
zbieżne z narracją biblijną, że możliwe jest dostrzeżenie paraleli między obu przeka
zami. Król wyprawił ucztę dla znakomitych gości, wezwał królową, która nie chciała 
przyjść do biesiadników. Za radą zebranych rozpoczęły się poszukiwania następczyni 
nieposłusznej. Z wybranych sześciu białogłów jedna była „kraśńejśa” Żydówką. Naj
wierniejszemu ministrowi na dworze wyznała, że jest żydowską sierotą i ma jedynie 
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stryja. Król rozkazał sprowadzić go na dwór i uczynił strażnikiem. Brak spodziewa
nych pokłonów przed ministrem stał się powodem do zemsty na wszystkich Żydach. 
Interwencje stryja u królowej, jego krewnej, przyniosły efekt. Za radą sługi znalazła 
sposób, aby stanąć przed władcą. Wtedy też zaprosiła go na obiad i w jego trakcie 
zadała pytanie towarzyszącemu mu ministrowi: co powinno stać się z człowiekiem 
chcącym zamordować niewinnych ludzi? Odpowiedź ministra była jednocześnie 
nieświadomym, antycypowanym wyrokiem wydanym na siebie samego. Tymcza
sem stróż dowiedział się przypadkiem o planie zamachu na króla. Polecił królowej, 
aby zrobiono manekin ze słomy i umieszczono go w królewskim łożu, jednocześnie 
przygotowano zasadzkę. Następnego ranka król dowiedział się o swoim dobroczyń
cy. Minister został powieszony, a niewinnym darowano życie1021. Przekaz - mimo 
że nie pojawiają się w nim imiona bohaterów, w pierwszej kolejności przywodzi na 
myśl biblijną opowieść - został przyporządkowany przez wydawcę do grupy podań 
dotyczących przywiązania do osób. Interpretacja schematu „król pokochał Żydówkę 
i ocaleli Żydzi” sugerowała, że królem był Kazimierz Wielki, co zostało przez Krzy
żanowskiego poczytane za rzeczywistą przeróbkę dziejów biblijnej Estery1022.

1021 L. Malinowski, Powieści ludu polskiego na Slqsku. ..Materiały Antropologiczno- 
-Archeologiczne i Etnograficzne" 1901, nr 5, s. 47-48.

1022 Ibidem, s. 266; J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa..., s. 290.
1023 T. Bułharyn, op.cit., s. 21, 57-58. 62. Jeden z bohaterów powieści mówi: „Nie dar

mo nazwano Króla naszego Artaxerxesem [...]. Zewsząd Kazimierz ściąga Żydów do Polski, 
byt ich przywilejami ubezpiecza, a dla większego podobieństwa z Królem Asyryjskim ma także 
swoją Esterkę i swego Mardocheusza. Nie staje tylko Amana" (ibidem, s. 19). W powieści wy stę
puje także motyw nieposłuszeństwa i przekazana przez posłańców odmowa stawienia się przed 
żydowskim sądem (por. ibidem, s. 58) oraz ostrzeżenie króla przed zamachem przekazane od 
wiernego poddanego Dobiesława Mszczugę przez ormiańskiego posłańca (por. ibidem, s. 45-47).

1024 A. Bronikowski, Kazimierz Wielki i Esterka. Powieść historyczna z XIE w., t. 1, tłum. 
A. Krzy żanow ski, Warszawa 1828, s. 21.

1025 Ibidem, s. 38. Zob. J. Weinberg, Aleksander Bronikowski a historia - na przykładzie 
jednej powieści, ..Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae" 2002- 

Analiza wariantów opowieści folklorystycznych pokazuje jeszcze wyraźniej 
zależności pomiędzy opowiadaniami o perskiej królowej i jej polskiej odpowied
niczce. Paralelę uprawomocnia opoczyńska wersja podania. Jedna z kamienic wy
budowanych na tamtejszym rynku przeznaczona była dla ulubienicy króla, ta jednak 
zmuszona była uciekać z rodzinnego miasteczka przed gniewem współwyznawców. 
Oskarżenia o pogwałcenie praw i zasad religijnych szabatu i kaszrutu ściągnęły na 
piękną Żydówkę niebezpieczeństwo kary śmierci przez ukamienowanie. Ratunek 
znalazła na dworze Kazimierza, u którego wstawiła się za swymi oskarżycielami, 
okazując wspaniałomyślność wobec religijnej gorliwości Żydów. Tadeusz Bułharyn 
(1789-1859) w swojej powieści historycznej przedstawił Esterkę jako córkę szyn- 
karza Mardocheusza Beniamina z Opoczna1023. W wersji Aleksandra Bronikowskie
go1024, łączącego Esterkę z Miechowem, gdzie król miał ją poznać, była wnuczką 
tamtejszego rabina Bena Jachoschuaha Mordochaja1025. W obu przypadkach widać 
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tendencje do wiązania bohaterki z jej biblijną imienniczką. Motyw biblijnej biesia
dy odnaleźć można u Ignacego Krasickiego (1735-1801), w jego Myszeidzie mowa 
o królu, który „łykał miód smaczny w Łobzowie z Esterką”1026.

-2003, nr 20/21, s. 289-299; E. Świeżawski-Sulimczyk, Esterka i inne kobiety Kazimierza 
Wielkiego. Warszawa 1894; M. Jarosławski, Esterka. Powieść, Warszawa 1931.

1026 1. Krasicki, Myszeidos. Pieśni X, oprać. J. Maślanka, Wrocław [et al.J 1982, s. 69.
1027 Por. J.Abramowska, Serie tematyczne, s. 46-47.
1028 W. Oszczęda. Krótka historia osadnictwa żydowskiego w Opocznie, cz. 4. Agencja Wy

dawnicza PAJ-Press, [on-line:] http://pajpress.com.pl/top/artykuly/2009/32/historia.htrnl -24 III 
2013.

Nakreślony obraz Esterki w kulturze wymusza pytanie o ewentualne inspiracje 
i związki z biblijną narracją. Atrakcyjne wyjaśnienie problemu opowieści, przypo
minającej znaną biblijną realizację, oferuje podejście intertekstualne. Do zastoso
wania takiego klucza uprawnia powtórzenie, skonwencjonalizowanie i skonkre
tyzowanie fabularne, a dodatkowo obecność bohaterki o tym samym imieniu1027. 
Zupełnie paralelne do biblijnych dylematów wydaje się już samo pytanie o histo- 
ryczność Esterki, a jeśli założyć odpowiedź pozytywną, to kolejne powinno doty
czyć prawdziwości przekazanych o niej informacji. Możliwa zmiana imienia, ale 
przede wszystkim wiele elementów zbieżnych, sugeruje, że opowieść o kochance 
Kazimierza była poddawana bardziej lub mniej intencjonalnej redakcji zorientowa
nej biblijnie. W poniższym tabelarycznym zestawieniu uwzględniono najprostsze 
wspólne z Księgą Estery motywy legend1028.

Tabela 14. Porównanie wybranych motywów Księgi Estery i wariantów legend o Esterce

Księga Estery Legenda o Esterce 1 Legenda o Esterce II
Piękna Żydówka Piękna Żydówka Piękna Żydówka
Estera - sierota, 
wychowywana przez wuja 
Mordechaja

Estera - sierota, 
wychowywana przez dziadka 
Jonasa Mordochaja

Estera wyjawia swoje 
pochodzenie - Żydówka

Myśliwy wyjawia swoje 
pochodzenie - król

Haman oskarża Żydów przed 
królem Achaszweroszem; 
Estera rozważa, czy ujawnić 
swoje pochodzenie

Żydzi opoczyńscy oskarżają 
Esterę o wykroczenia 
przeciwko religii

Joanna ze Sławna oskarża 
Żydów przed królem 
Kazimierzem; oskarżenie 
o porwanie i zamordowanie 
chrześcijańskiego dziecka

Achaszwerosz wydaje edykt 
przeciwko Żydom

Kazimierz wpada w gniew, 
chce ukarać nastających na 
Esterę współwyznawców

Estera wstawia się za ludem
Estera wstawia się za 
współwyznawcami Dzięki składane Esterze

Źródło: oprać, własne.

http://pajpress.com.pl/top/artykuly/2009/32/historia.htrnl
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O stereotypowości przesłania opowieści i jej silnym ugruntowaniu w polskiej 
kulturze, zwłaszcza ludowej, może świadczyć funkcjonujące w kolejnych pokole
niach przekonanie o związkach także innych władców czy przywódców politycz
nych z tajemniczymi Żydówkami, które wpływały na decyzje swoich kochanków. 
Taka racjonalizacja teorii o żydowskim spisku lub co najmniej emocjonalnie wa
runkowanej przychylności wobec Żydów była funkcjonalnym mitem kolejnych 
generacji. W swoich badaniach uchwyciła tę prawidłowość Alina Cała, rejestrując 
wypowiedź mieszkańca wsi z województwa przemyskiego o Franciszku Józefie 
(1830-1918) i jego związkach z dwiema Żydówkami, z którymi miał dwójkę dzieci. 
Tragiczna i równie tajemnicza śmierć syna cesarza - księcia Rudolfa Habsburga- 
-Lotaryńskiego (1858-1889), miała być, według respondenta, efektem rozpoznania 
w ukochanej własnej siostry1029.

1029 A. Cała, op. cit., s. 59. Podobną opowieść wykorzystał Lope de Vega w swoim utworze 
Las paces de los reyes y Judia de Toledo (Pogodzenie się pary królewskiej i Żydówka z Toledo, 
1610-1612). Wykorzystując Kronikę Floriana de Ocampo, hiszpański pisarz spopulary zował le
gendę o uczuciu Alfonsa VIII (1158-1214), króla Kasty lii z przy domkami Szlachetny i Dobry, do 
pięknej Ży dówki z Toledo. Relacja została brutalnie przerwana zabójstwem kobiety, której wpły 
wów obawiali się magnaci z otoczenia króla (w sztuce zazdrosna królowa Leonora). Sam Vega 
także w poemacie Jerusalen conquistada (Jerozolima zdobyta, 1609), podobnie jak inni hiszpań
scy twórcy, nawiązywał i wykorzystał motyw Racheli z Toledo. Poza kręgiem kultury hiszpańskiej 
temat spopularyzował austriacki poeta Franz Grillparzer (1791-1872) w naśladowniczej tragedii 
Die Jüdin von Toledo (Żydówka z Toledo, 1851). Por. Z. Karczew ska-Markiew icz, Lope de 
Tęga, Warszawa 1968, s. 251-255; E. Aizenberg, „Dna Judia Muy Fermosa". The Jewess as 
Sex Object in Medieval Spanish Literaturę and Lore, ,,La Corónica" Vol. 12, 1984, No. 2, s. 187- 
-194. Wątek hiszpański pozwala z jeszcze większym przekonaniem doszukiwać się istotnego 
związku legendy i wpływającej nań biblijnej księgi, jak uczynił to: W. Kopaliński, Encyklopedia 
„drugiejpici”, s. 285.

1030 T. Lipiński, Przysłowia i przypowieści od nazw panujących, „Biblioteka Warszawska" 
1856, nr 1, s. 59-60; za nim: S. Adalberg. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowio
wych polskich, Warszawa 1889-1894, s. 203. Por. też: J.S. Bystroń. Przysłowia polskie, s. 205; 
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 2: K-P, oprać, zespól red. pod kie
runkiem J. Krzyżanowskiego, red. tomu S. Swirko, Warszawa 1970. s. 50-51. Przysłowia 
brakuje we współczesnych zbiorach, np. Przysłowia polskie. Warszawa 2003; B. Scigalska. 
Przysłowia ludowe mądrością polskiej wsi. Kraków' 2011.

1031 S. Adalberg. op. cit., s. 203.
1032 M. Kromer, Kronika polska, Kraków 1611, s. 280.
11,33 J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 1: Trzy centurie przysłów pol

skich, Warszawa 1958, s. 218.

Trwałym śladem motywu było polskie powiedzenie ludowe głoszące: „Kazi
mierz Wielki pijał miód u Esterki” lub inna jego wersja: „Kazimierz Wielki, a prze
cież kwaterką łykał miód smaczny w Łobzowie z Esterką”1030. Samuel Adalberg 
wyjaśniał jedynie, że mowa tu o znanej „z legend i podań ludowych ulubienicy kró
la”1031, podczas gdy Julian Krzyżanowski pochodzenie przysłowia tłumaczył z jed
nej strony pośrednio „historycznym przekazem” Marcina Kromera (1512-1589)1032, 
z drugiej zaś bezpośrednio fenomenem powieści Ivanhoe (1819) Waltera Scotta 
(1771-1832) i jego polskich naśladowców1033. Na skrzyżowaniu tych dwóch zjawisk 
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kulturowych w połowie XIX wieku powstało owo powiedzenie, „usprawiedliwiają
ce amatorów miodu i urodziwych szynkarek”1034.

l03J Ibidem.
1035 W. Scott, Iwanhoe, czyli powrót krzyżowca, tłum. F.S. Dmochowski, Warszawa 1829.
1036 Rkps Biblioteka Czartoryskich Archiwum Domowe, sygn. XV11/1640, [za:] Romantyzm. 

Hasła ogólne i rzeczowe, hasła osobowe A-J, oprać. I. Śliwińska, S. Stupkiewicz, Warszawa 
1968, s. 286.

1037 J. Kasprowicz, Z teatru, „Kurier Lwowski” 1892, nr 123(3 V), s. 5-6.
“’3* W. Szymanowski, Pochód na Wawel, 1911-1912, brąz, odlew patynowany, 58*51*345 

cm, depozyt Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków. Por. W. Przybyszewski, Nowożytne 
rzeźbiarskie wizerunki króla Kazimierza Wielkiego w Polsce, [w:] Kazimierz Wielki. Historia 
i tradycja, red. M. Jaglarz. Niepołomice-Kraków 2000, s. 363-365, Rocznik Niepołomicki. 
t. 2.

Zainteresowanie postacią powróciło w latach dwudziestych XIX wieku, w 1829 
roku1035 1036 ukazał się bowiem przekład powieści Ivanhoe. Szkocki prawnik, tworząc 
nowy gatunek literacki - romans historyczny (powieść historyczną), dał impuls do 
romantycznych poszukiwań tematyki, która nie tylko bawiła - zgodnie z deklara
cją autora - ale i przypominała ideały i wartości ogólnoludzkie. Dwunastowieczny 
krzyżowiec Wilfryd Ivanhoe poza polityczno-patriotycznymi wyzwaniami stoi także 
przed koniecznością obrony ukochanej Rebeki, pięknej córki żydowskiego kupca 
Izaaka z Yorku. Walterscotyzm zmienił sposób ujęcia toposu. Inna była już realizacja 
tematu w powieści Kazimierz, der grosse Piast (1825, polskie tłumaczenie z 1828 
pt. Kazimierz Wielki i Esterka) Aleksandra von Oppelm-Bronikowskiego (1783- 
-1834) oraz Nałęcz (1828) Feliksa Bernatowicza (1786-1836). Adam Gorczyński 
(1805-1876) wykorzystał popularny wątek w dwuaktowej komedii wystawionej 
w Krakowie w 1852 roku. Kilka lat po niej, w 1868 roku, krakowska literatka i dzia
łaczka ludowa Anna Libera (1804-1886) napisała dramat w czterech aktach pod tym 
samym tytułem - Esterka'mb.

W sztuce z 1886 roku Stanisława Kozłowskiego (1860-1922) jeden z bohate
rów - żupnik Lew wprost nazwał Esterkę biblijną Judytą i Esterą. Recenzja lwow
skiej premiery dramatu Kozłowskiego (29 kwietnia 1892) autorstwa Jana Kaspro
wicza (1860-1926) była miażdżąca zarówno dla przedstawienia, jak i jej twórcy. 
„Kto zna tajniki reklamy reporterskiej, ten wie bardzo dobrze, jak się u nas miernoty 
na wielkich pasuje rycerzy” - pisał wprost Kasprowicz, przy czym przyznawał, że 
krzywdę wyrządzili „Szekspirowi polskiemu” „«poważni» sędziwie konkursowi 
i usłużni reporterzy” stawiając go na piedestale1037 *.

Ugruntowane symboliczne miejsce Esterki w polskiej kulturze potwierdził rzeź
biarz Wacław Szymanowski (1859-1930), umieszczając legendarną kochankę jako 
towarzyszkę króla Kazimierza w monumentalnym projekcie i modelu Pochód na 
Wawelms.

Motyw Esterki powraca zarówno w pracach naukowych - wśród których pod
stawowym opracowaniem pozostaje przetłumaczone przez Jerzego Tomaszew
skiego z języka hebrajskiego i angielskiego studium Chone Shmeruka, otwierające 
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możliwość dalszych badań i poszukiwań1039 - jak i okazjonalnie w opracowaniach 
popularnych1040. W swym studium Chone Shmeruk wskazywał na żywotność, za
interesowanie i różnorodne reakcje na legendę o chrześcijańskim władcy i jego ży
dowskiej kochance, traktując ten kulturowy fakt jako symptom zmienności stosun
ków polsko-żydowskich.

1039 C. Shmeruk, Legenda o Esterce... Pierwszy jej rozdział w Polsce ukazał się jako arty
kuł: C. Shmeruk, Podanie o Esterce. Geneza i dzieje motywu w literaturze polskiej XIX w. tłum. 
A. Z wierzyńska-Dubis, przy współpracy E. Prokop-Janiec, „Akcent" 1998, nr 1/2, s. 28- 
-36; J. Tomaszewski, Legendy i fakty, [rec. C. Shmeruk, Legenda o Esterce...}, „Nowe Książ
ki” 2001, nr 1, s. 15; por. N. Cohen, The Love Story of Esterka and Kazimierz King of Poland. 
New Perspectives, American Association for Polish-Jewish Studies, [on-line:] www.aapjstudies. 
org/176-1 X 2013.

1040 Np. R. Jaworski, Legenda Estery, „Rzeczpospolita” 2008, 22 IV, dod. ..Żydzi polscy”, 
nr 2, s. 14.

1041 E. Taitz, Esterke. [w:] Encyclopaedia Judaica, Vol. 6, s. 515.
1042 S. Spitzer, Kazimierz Wielki. IV 600. rocznicę urodzin, Kraków 1910. s. 22-24.
1043 Ibidem, s. 40.
1044 P. Mojecki, Żydowskie okrucieństwa, Kraków 1589, [za:] K. Bartoszewicz, op. cit., 

s. 44.

Stwierdzeniem wiążącym legendarną bohaterkę z biblijną imienniczką było kul
turowe określenie Kazimierza Wielkiego „polskim Ahaszweroszem”1041 1042. Utrwala
ne - choć charakterystyczne nie tylko dla polskiego piśmiennictwa przekonanie - 
w tym przypadku posiłkowało się od XVII wieku wdzięcznym motywem Żydówki, 
która przyczyniła się do raju na ziemi dla swoich rodaków. Za powszechnością takiej 
interpretacji legendy i postaci Esterki w społeczeństwie polskim przełomu XIX i XX 
wieku świadczyć może polemiczne stwierdzenie Salomona Spitzera (1859-1941 [3]) 
w rocznicowym opracowaniu sylwetki Kazimierza Wielkiego:

Bolesław Pobożny, książę Kaliski, dziadek Kazimierza W. (ojciec matki) w roku 
1264 nadał żydom przywileje w swoim kraju, aby pozyskać ludzi obrotnych i pracu
jących. Przywileje te zatwierdził Kazimierz W. ustanawiając je dla całej Polski, aby 
przez to oży wić ruch handlowy, przemysłowy i rękodzielniczy. Nie powodował się 
więc Kazimierz samą tylko sentymentalną czułostkowością. gdy przygarnął gościnnie 
w swoje wrota tułaczy Żydów, ale w pierwszym rzędzie trzeźwym rozumem doskonale 
obliczył i rozważy ł możliwe korzyści gospodarcze, jakie kraj odniesie, gdy przybędzie 
żyw ioł ruchliwy, praktyczny i zapobiegliwy, czego właśnie potrzeba było Polsce11142.

Autor utrwalił funkcjonujące wyobrażenia o Esterce, przywołując postać Ży
dówki, którą „miał on [król] wtedy poślubić”, poparł je stwierdzeniem Jana Długo
sza, „najdawniejszego polskiego kronikarza” łobzowskiego oraz powołał się na fakt 
istnienia w ogrodzie koło zamku w Łobzowie mogiły Esterki1043.

Nurt antysemickiego odczytywania legendy i co istotniejsze, próba powiązania 
jej z opowieścią biblijną podejmowana była już w XVI wieku. Przesław Mojecki 
w swoim dziele wprost utożsamiał Kazimierza z biblijnym władcą, pisząc o nim 
„Asswerus nasz polski”, który na miejsce żony, „wzgardzonej Adlajdy” (w domyśle 
oczywiście biblijna Waszti), wziął Żydówkę Hester1044.

http://www.aapjstudies
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Do żydowsko-polskich motywów związanych z opowieścią o Esterze miał za
miar sięgnąć Gottlieb w planowanych po przyjeździe z Rzymu do Krakowa pra
cach historycznych związanych z Kazimierzem Wielkim (jeden z obrazów miał 
być poświęcony królowi i Esterce). Nagła śmierć przerwała jednak prace nad tymi 
dziełami, prowadzone pod kierunkiem Jana Matejki (1838-1893). W 1879 roku te 
same tematy realizował inny malarz - przyjaciel Gottlieba- Franciszek Żmurko 
(1859-1910). Pełny uznania dla talentu Żmurki, którego obraz Kazimierz Wielki 
i Esterka (1879), nazwanego przez współczesnego krytyka „dziejową machiną”1045 * 
wywarł na nim ogromne wrażenie, Matejko podjął w Wiedniu skuteczne starania 
o stypendium cesarskie dla swego podopiecznego. W efekcie artysta wyjechał do 
Rzymu. Znamienne są wrażenia estetyczne oddane w relacji z pośmiertnej wysta
wy prac „poety kobiecego ciała”:

1045 W. Kalicki, op.cit.: por. K. Daniłowicz-Strzelbicki. Franciszek Żmurko. Warszawa 
1902. s. 47.

11146 Lascaro, Z Warszawy, „Gazeta Lwowska" 1910, nr 102 (5 V), s. 1.
1047 M. Goldstein, K. Dresdner, op. cit., s. 20.
Hun o|ej na płótnie, 94,5*79.5 cm, Lwowska Galeria Sztuki. Lwów.
1049 Ołówek, gwasz, kredka na papierze, 39.3*33,4 cm, kolekcja prywatna.
I0’0 A.F. Aies, Esther, Paryż [1835-1837], stalory t z akwafortą, karta 28*18 cm, [w:] 

L. Chodźko, I.S. Grabowski, La Pologne historique, littéraire, monumetale et illustrée, ou 
scènes historiques, monuments, monnaies, médailles, costumes, armes; portraits, esquisses 
biographiques éphémérides. sites pittoresques, châteaux, édifice, églises, t. 1. Paris 1835-1836. 

wpatruję się w cudne, orientalnie zmysłowe oblicze pięknej Żydówki, w jej powłóczy
ste spojrzenie, tonące z takim bezmiarem kobiecości tkliwej, upajającej, a przebiegłej 
w zachwyconych oczach królewskiego kochanka. Pachnie mi jej ciało blade od namięt
nego omdlenia, a dziwnie wymowny układ ręki dzierżącej akt „przywilejów” żydow
skich ostrzega, że nie ty lko lubieżna miłośnica, ale mądra i wierna ludu swego córa 
kłoni się w podwójnie upragnione objęcia1"46.

Mimo że tytuł odsyłał bezpośrednio do legendy o królewskiej kochance ostatnie
go Piasta na polskim tronie, to w interpretacji dzieła przywoływano biblijne sceny 
z żoną perskiego władcy w centrum. Przywileje nadane przez Kazimierza Wielkiego 
i klimat sprzyjający osadnictwu żydowskiemu na ziemiach polskich również przy
czyniły się do przedstawiania w malarstwie monarchy w sposób nasuwający od
biorcom skojarzenia z listami dzielnej i mądrej królowej wstawiającej się za ludem 
zagrożonym Hamanowymi decyzjami. Przypadek obrazu Żmurki i jego recepcji to 
przykład transformacji i współwystępowania biblijnej opowieści. Temat podjął też 
czołowy przedstawiciel szkoły warszawskiej Wojciech Gerson (1831-1901) w pracy 
Esterka oraz kolejno Wandalin Strzałecki (1855-1917)1047 * 1049, Władysław Łuszczkie
wicz (1828-1900) Kazimierz Wielki u EsterkiWi i Aleksander Lesser (1814-1884) 
Kazimierz Wielki i Esterka'M<) (po 1850). „Portret” polskiej Estery zamieszczony 
został - wraz z panoramą Krakowa i łobzowskim zamkiem - w dziele Leonarda 
Chodźki (1800-1871)1050.
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Przypadek Esterki w polskiej historiografii i literaturze pozostaje trwałym śladem 
implikacji narracji biblijnej. To też przykład na tyle głęboko tkwiących zapożyczeń 
i asocjacji, że z biegiem wieków trudno rozstrzygnąć stopień prawdopodobieństwa 
historycznych zdarzeń, które są w nich zawarte. Paradoksalnie w historiograficznym 
problemie weryfikacji długoszowskiego źródła i owej intertekstualnej dyspucie hi
storyków tkwi najbardziej oczywiste podobieństwo do wysiłków biblistów, szukają
cych odpowiedzi na pytanie: ile historii jest w Księdze Estery?

wkładka między s. 144-145. Portret podpisany jako „Estera Małach" zamieszczony bez opisu 
pochodzenia na stronie: Esterka. Wikipedia, [on-line:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Esterka - 1 X 
2013.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Esterka
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Bohaterowie opowiadania o Esterze na przestrzeni wieków odżywali w kulturze 
i różnych jej wyrazach. Do rangi ambiwalentnego archetypu urósł A(ha)swer(us) 
łączący skrajnie odmienne rzeczywistości: królewskie bogactwa i nędzną bezdom
ność, wolność wraz z jej przywilejami i wieczną tułaczkę. Postać Żyda Wiecznego 
Tułacza (łac. Johannes Buttadeus, niem. Ahaswer, ang. Kartafilos, wł. Salatielo ben 
Sadi1051) stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych toposów w kulturze euro
pejskiej, zwłaszcza XI1-XVIII wieku. Średniowieczne legendy (Mateusz z Paryża 
[ok. 1195-1259], Historia Maior, 1250) przekazywały epizod mający dodatkowo 
potwierdzić niechęć Żydów wobec Jezusa w jednym z centralnych momentów jego 
życia. Podczas Drogi Krzyżowej szewc1052 (w innej wersji - oddźwiemy w pałacu 
Poncjusza Piłata1053 * 1055), którego domostwo mijał Jezus, odmówił skazańcowi odpo
czynku. W odpowiedzi Żyd miał usłyszeć zapowiedź - „Idę, idę, ale ty poczekasz 
aż do mego powrotu” - stanowiącą swego rodzaju przekleństwo cyklicznego odmła
dzania się co trzydzieści lat aż do czasu paruzji.

1051 W trzecim apendyksie swojej pracy Piotr Kallas zestawił dwadzieścia trzy imiona, pod 
którymi w różnych tradycjach występuje figura Żyda wiecznego tułacza, z równoczesnym za
strzeżeniem, że nie jest to lista kompletna. Por. P. Kallas, The Pilgrim of Eternity. The Figure of 
the Wandering Jew in the Romantic Literature of Britain and America, Elbląg 2011, s. 255-256.

1052 M. Zowczak, op. cit., s. 215. Por. też P. Lagerkvist, Śmierć Ahasvera, [w:] idem,
Wybór prozy, tłum. Z. Łanowski, wstęp A. Chojecki, przyp. Z. Łanowski, A. Chojecki,
Wrocław [et al.) 1986, s. 374.

1055 Legenda o niejakim Józefie wcześniej nazywanym Kartafilosem, który w pałacu swe
go pryncypała uderzył i popędzał skrępowanego Jezusa, została zapisana w trzynastowiecznych 
kronikach Flores historiarum (1228) Rogera z Wendower oraz Chronica maiora (1228-1252) 
Mateusza z Paryża. Kartafilos miał drwiąco powiedzieć do Jezusa: „Szybciej, szybciej, czemu 
tak się wleczesz?”. Nawrócony na chrześcijaństwo, jako Józef od wieków odpowiada na pytania 
związane zJezusem i jego czasami, wyczekując paruzji. Por. P. Kallas, ..Homo viator", czyli 
Żyd wieczny tułacz w XXI wieku, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły' 
Zawodowej w Elblągu” 2010. nr 11, s. 12.

W średniowiecznej legendzie pojawia się dość zagadkowa postać Żyda, ni
czym inne legendarne postaci obarczonego wieczną niedogodnością lub zadaniem. 
W umysłowości średniowiecznych przekleństwem mitycznego Żyda był przymus 
nieustannego przemieszczania się, zmiany miejsca zamieszkania, niemożność 
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zakorzenienia się. Topos wiecznego tułacza w łatwy sposób daje się zracjonalizo
wać historycznie potwierdzonymi fenomenami i zjawiskami obserwowanymi przez 
wieki w dziejach zarówno pojedynczych przedstawicieli, jak i całej grupy spadko
bierców Mojżesza. Mimo to jednak bezimienny Żyd domagał się stereotypowego 
przybliżenia i zrozumienia, czego skutkiem jest nadanie znaczenia jego ustawicz
nej tułaczce. Żydowski, wieczny pielgrzym uosabiał jednego z nieprzyjaznych ob
serwatorów męki Jezusa, prowadzonego poza miasto na wzgórze Golgoty. Karą 
za odmówienie skazańcowi odpoczynku przy domostwie miało być skazanie jego 
właściciela na niekończące się trudy. W przekazie opowieści o nieczułym biernym 
świadku zbawczego wydarzenia nastąpiło jego bliższe mityczne zidentyfikowanie - 
na początku XVII wieku tajemniczej postaci nadano imię Ahaswer (Aswerus)1054.

1054 A. Wolff-Powęska. Żyd Wieczny Tułacz. Legenda i rzeczywistość, „Przegląd Zachod
ni” R. 64, 2008, nr 2, s. 25.

P. Kallas,Homo viator "..., s. 13.
1056 Por. J. Szlaga, Ahaswer. [w:] Encyklopedia katolicka, 1. 1: .4 i ¿¡-Baptyści. red. F. Gryg

lewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułkowski, Lublin 1985, kol. 198.
1057 W. Wysoczański, op. cit., s. 74.
,O58 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa..., s. 234.
1059 Takim znakiem stygmatyzowany był także Błażej Hervas. J. Potocki, Rękopis znalezio

ny w Saragossie, tłum. E. Chojecki, oprać. L. Kukulski. Warszawa 1965, s. 567.

Na pokrewieństwo tematu wiecznie tułającego się po świecie Żyda z biblijny
mi postaciami i motywami, w tym także perskim władcą z Księgi Estery, zwrócił 
uwagę Piotr Kallas z zastrzeżeniem: „co prawda to zupełnie inna historia, ale imię 
jednego z głównych bohaterów Księgi Estery jest tym samym imieniem, które wieki 
później nosił Wieczny Tułacz”1055.

Intertekstualnie motyw wiecznego tułacza - niemogącego umrzeć świadka pasji 
Jezusa - współgra z tradycyjnymi przekonaniami (biblijnymi oraz apokryficznymi) 
bądź dość enigmatycznymi wzmiankami o kilku postaciach, które zostały zacho
wane przed naturalną śmiercią. Henoch, Eliasz, Jan Apostoł, według chrześcijan, 
mieli oczekiwać na paruzję1054 * 1056. Pewną osobliwością, jak wiadomo, naznaczone są 
też informacje o wieku samego Mordechaja. Jeżeli uznać, że znajdował się w grupie 
przesiedleńców, to w momencie zawiązywania akcji byłby bardzo zaawansowanym 
wiekiem starcem. Tworzeniu kolejnych opowieści i kreacji nowych bohaterów to
warzyszy niekiedy zjawisko przesunięcia cech lub alternatywnych rozwiązań fabu
larnych. W tej perspektywie warto byłoby skonfrontować sprawę Aswerusa-wiecz
nego tułacza - i jego imiennika - króla perskiego.

Jakopostaćz iegendi podań Aswerus funkcjonuje w frazeologiiw konotacjiz błą
kaniem się i wiecznym włóczeniem1057. W polskim folklorze w realizacjach motywu 
Żyda Wiecznego Tułacza w realizacjach wyróżniano głównie jego nieśmiertelność. 
Schemat bajki zakwalifikowany w zestawieniu Krzyżanowskiego pod numerem 754* 
zasadzał się na wątku bohatera, który „skacze z wieży w morze, nie zabija się i rusza 
w dalszą wędrówkę”1058. W podaniach ludowych przekazywano, że Żyda Wiecznego 
Tułacza można rozpoznać dzięki stygmatowi (odwróconej literze tau) na czole1059. 
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W odróżnieniu jednak od Kainowego Ahaswerowe znamię oznacza oddzielenie 
od Boga.

Ahaswer stał się toposem funkcjonującym w większości kultur narodowych, 
badanym i opisywanym zwłaszcza przez historyków literatury1060. Zainteresowanie 
legendarnym Żydem miało charakter nie tylko literacki, bowiem już w XIX wieku 
próbowano w krytyczny naukowy sposób wyjaśnić pochodzenie legendy, co czynił 
np. Jan Karłowicz1061 1062. Dla Władysława Panasa motyw Ahaswera to jedyny w topice 
żydowskiej wyraźny topos antysemicki, interpretowany wszakże również w duchu 
un i wersal ¡stycznym1 °62.

1060 Zob. W. Piotrowski, Przyczynek do badań recepcji tematu w literaturze polskiej, [w:] 
Legenda o Ahaswerze - antologia tekstów, oprać, idem, Piotrków Trybunalski 2008, s. 5-64.

1061 J. Karłowicz, Żyd wieczny tułacz. Legenda średniowieczna, ..Biblioteka Warszawska" 
1873, t. 3, s. l-13;214-232.

1062 W. Panas, Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku, [w:] Słownik literatury pol
skiej XX wieku, red. A. Brodzka [et ai.J, Wrocław 1992, s. 1103.

1063 Więcej zob. m.in. Legenda o Ahaswerze, s. 64-117.
1064 P. Kallas,/! Mysterious Stranger. Geoffrey Chaucer's Pardoner’s Tale and the Legend of 

Wandering Jew. ..Beyond Philology" 2004, No. 3, s. 43-67.
1065 Idem, The Pilgrim of Eternity...
11166 E. Klin, Legenda o Ahaswerze w> literaturze niemieckiej, ..Dydaktyka Literatury" 2010, 

nr 30, s. 315-316. Zob. K. von Holtei. Żyd wieczny tułacz, tłum. J. Kro sny, wstęp E. KI in. Łu
bowice 2009 // Der Ewige Jude. Übersetzt ins Polnische J. Krosny, Eingeleitet von E. Klin. 
Lubowitz 2009.

W większości literatur narodowych daje się wskazać realizację lub aluzję do tego 
quasi-biblijnego toposu. Z bogatych nawiązań zostaną wskazane wybrane jedynie 
przykłady1063. Zna go literatura angielska1064. Pozostałym egzemplifikacjom motywu 
w literaturze i kulturze angielskiej poświęcona została praca Piotra Kallasa1065 *. Na 
gruncie kultury niemieckiej zwrot w postrzeganiu Ahaswera nastąpił wraz z przed
stawieniami szlachetnych i mądrych Żydów w dwóch dramatach Gottholda Ephra- 
ima Lessinga (1729-1781): Żydzi (Die Juden) oraz Nathan Mędrzec"*66. W przeci
wieństwie do utrwalonej francuskiej wersji legendy, w której bohater był traktowany 
jako upiór, niemieccy twórcy epoki oświecenia i romantyzmu nadawali mu cechy 
pozytywne. Współczucie dla losu pokutującego grzesznika wyraził Daniel Schubart 
(1739-1791) w Der Ewige Jude (1783), umożliwiając mu dzięki boskiemu miłosier
dziu zakończenie kary przy górze Karmel. W wierszu Augusta von Platena (1796- 
-1835) Na Golgocie {Auf Golgotha) z 1820 roku poszukujący mądrości Ahaswer 
występuje jako metonimia ludu bez ziemi. Karl von Holtei (1798-1880) - kolejny 
niemiecki autor przywoływany przez Eugeniusza Klina (badacza w szczególności 
niemieckojęzycznych realizacji toposu) - pokazał Ahaswera w dwóch swoich opo
wiadaniach: z 1821 roku - jako ojca studenta Rafała Salomona i z 1854 roku - jako 
w gruncie rzeczy szlachetnego, czułego człowieka, oczekującego akceptacji społe
czeństwa. W przypadku Holteiowskiego tułacza wyśrodkowane zostały różne typy 
postaw wobec Żydów. Autor wypowiada się przeciwko ich antysemickim korze
niom. Ahaswer wobec nietolerancji jawi się jako mędrzec - jego postawa świadczy 
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o prawdziwym otwarciu na innego, zgodnym z palestyńskim duchem chrześcijań
skim i naśladowcę - Rafała Salomona. Kolejne realizacje uwspółcześnianej legendy 
przedstawiają Ahaswera jako symbolicznego człowieka zmagającego się z przeciw
nościami -jak w eposie Roberta Hamerlinga (1830-1889) Ahaswer w Rzymie (Aha
svérus in Rom, 1865) - lub typowego Żyda - jak w powieści o tytułowym bohaterze 
Bertholda Auerbacha (Spinoza, 1837). W literaturze niemieckojęzycznej Aswerus, 
jak pokazał Klin, wcielił się w ojca Don Juana dzięki Emilowi von Schônaich-Ca- 
rolathowi (1852-1908) lub zleceniodawcy Judasza Iskarioty i konkurenta Jezusa 
w utworze Ahasver (1921) Bruno Arndt (1874-1922). Scena linczu dokonanego 
przez śląską społeczność na bohaterze w Kościele katolickim z jednej strony poka
zuje antysemickie nastroje, mimo owej kulturowej niemiecko-żydowskiej symbiozy 
przełomu XIX i XX wieku, z drugiej zaś przypomina prawie dosłowną realizację 
symbolicznych gestów i żydowskich zwyczajów (dotyczących Hamana) kultywowa
nych w trakcie czytania Zwoju Estery w synagogach. Syntezą stosunków niemiec- 
ko-żydowskich, a nawet szerzej - kultur europejskich i żydostwa do 1933 roku, Klin 
nazwał poemat Paula Miihsama (1876-1960) Żyd wieczny tułacz (Der Ewige Jude, 
1925). Ahaswer z głęboką przenikliwością diagnozuje cywilizacyjne niebezpieczeń
stwa antysemityzmu i militaryzmu, które przeczą duchowi nauk Jezusa, i przestrze
ga przed nimi. Przesłanie pisarza, mimo że pochodzi z innego utworu (Der Hilgel, 
Wzniesienie), streszcza mądrość, której szukał niemiecki Ahaswer: „Musimy się obej
mować jak rodzeństwo, jako ludzie, a niejako poganie, żydzi czy chrześcijanie”1067 1068.

1067 P. Mühsam, Der Hiigel. Ein Mysterium in 16 Bildern, Konstanz 1986, s. 90-91, tłum, 
za: E. Klin, op. cit., s. 321.

1068 S. Hey m. op. cit.
1069 Ibidem, s. 117-118.

Współczesnym przykładem funkcjonowania mitycznej opowieści ze znanym 
z imienia Żydem Wiecznym Tułaczem jest powieść Stefana Heyma (1913-2001) 
Ahaswer',M. Cały utwór można traktować jako zogniskowaną na Ahaswerze reali
zację mitu, jednakże zwłaszcza jeden fragment ściśle wiąże imię tytułowego boha
tera z Księgą Estery. W wymianie listów między dwoma profesorami, Jochanaanem 
Leuchtentragerem (z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie) i Siegfriedem Be- 
ifuBem (z berlińskiego Instytutu Naukowego Ateizmu), ten ostatni streścił „artykuł 
Paula Johansena pod tytułem Czy wieczny Żyd był w Hamburgu?, opublikowany 
w tomie XLI (1951) «Zeszytów Towarzystwa Historii Hamburga»”1069:

Johansen właściwie ma całkiem prawdopodobne wyjaśnienie tej kwestii. Przenosi 
on spotkanie Jiirgena z Eitzenem, według Johansena „osobowości, której wiary god
ność w zasadzie nie może być podawana w wątpliwość”, do kościoła św. Mikołaja, 
gdzie w roku 1547 znajdował się jeszcze duży obraz przedstaw iający perskiego króla 
Ahaswera w raz z jego żydowską kochanką Esterą; malow idło zostało zniszczone do
piero w roku 1555, kiedy to, jak podaję Kronika Miasta Hamburga, piorun wpadł do 
„kościoła św'. Mikołaja i w obraz uderzywszy, co wisiał na ścianie, króla Ahaswerum 
i Hester przedstawiający, ramę roztrzaskał na drzazgi". Jürgen, ów' „pomyleniec”, uwa
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ża Johansen, był pod tak wielkim wrażeniem obrazu, że uznał się za Żyda Ahaswera. 
„Jakkolwiek jest - konkluduje - imię Ahaswer w odniesieniu do wiecznego Żyda moż
na wyjaśnić jedynie w ty m kontekście"1"7".

1070 Ibidem,?,. 119.
1071 Olej na płótnie, 60x45 cm, Luwr, Paryż.
1072 M. Kłańska, Postać Jezusa Chrystusa w literaturze niemieckojęzycznej XX wieku na 

przykładzie powieści Gerharta Hauptmanna, Luise Rinser i Stefana Heyma, [w:] „Cóż za księ
ga!", s. 503.

1073 A. Szczepańska, Motyw Ahaswera w literaturze szwedzkiej, „Zeszyty Naukowe UJ, 
Prace Historycznoliterackie" 1984. z. 50, s. 17-29.

1074 P. Lagerkvist. op. cit., s. 405; por. ibidem, s. LXXVI-LXXVIII.

Powszechnie znany mit nawiązujący w pewnej mierze również do narracji bi
blijnej został wyrażony w formie sugestywnych trzech zdjęć na okładce powieści 
niemieckiego pisarza. Zdjęcie w centrum przedstawia współczesną Via Doloro
sa złukiem Ecce Homo (miejsce interpretowane jako druga stacja drogi krzyżo
wej), z prawej strony wykorzystano obraz Guido Reni (1575-1642) Ecce Homo 
(1640)1070 1071, z lewej natomiast obraz Maurycego Gottlieba. Ceną za taki układ dwóch 
głównych postaci legendy (po lewej - Ahaswer, po prawej - Jezus), spotkania (przy 
domu tego pierwszego) w trakcie niesienia krzyża na Golgotę przez Jezusa są twarze 
zwrócone w dwie przeciwne strony. Warto dodać, że u Heyma etymologia imienia 
tytułowego bohatera została wyprowadzona ze sformuowania „umiłowany uczeń”, 
przez co autor postawił go w bliskiej relacji z Reb Joshuą. W porównywanej - nie 
tylko z uwagi na łączenie kilku płaszczyzn czasowych - z Mistrzem i Małgorzatą 
Michaiła Bułhakowa (1891-1940) powieści Heym zaproponował czytelnikowi lite
rackie skojarzenie kilku toposów (strącenia aniołów do szeolu za odmowę oddania 
pokłonu człowiekowi, dwóch Mesjaszów ziemskiego i niebiańskiego, umiłowanego 
ucznia Chrystusa - Jana i Judasza w apokryficznym ujęciu zachęcającego Mesjasza 
do rewolucyjnych działań) i literackich strategii (Bułhakowa, Goethego, dialogów 
archetypowych, wielkich postaci), by wyrazić swoje głębokie przekonanie o możli
wości realizacji szczytnej idei miłości i pogodzenia wszelkich antagonizmów „nie 
na mocy odgórnego aktu Bożej łaski, lecz dzięki aktywności samych ludzi”1072. Taka 
konkluzja wydaje się doskonale współbrzmieć ze „świeckim” przesłaniem znanej 
autorowi Księgi Estery i jej interpretacji przez szesnastowiecznych reformatorów - 
bohaterów Ahaswera.

Ahaswer obecny jest także w literaturze szwedzkiej1073 1074. W powieści noblisty 
Para Lagerkvista (1891-1974) zmierzający do Ziemi Świętej pielgrzym swoim wy
glądem wzbudza zainteresowanie przypadkowo napotkanej kobiety:

A coś ty za jeden [...] Jak ty dziwnie wyglądasz, masz taki wygląd, jakbyś już 
dawno był martwy, dlaczego więc jeszcze żyjesz? Choć co to mnie właściwie ob
chodzi. Jakie ty masz dziwne oczy, można się ich niemal zlęknąć. Nie mówisz dużo, 
ale mimo to możesz być mądry. Tak wyglądasz z tymi oczyma i taki stary, jaki chy
ba jesteś, ale to obojętne, zupełnie obojętne, to wszystko dla mnie całkiem obojętne. 
Wszystko!"174
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Ahaswer szwedzkiego pisarza sam też pyta:

Co Ci uczyniłem, że musisz się mścić, zawsze myśleć o swojej zemście? Co Ci 
uczyniłem? Nie dałem Ci ty lko oprzeć głowy o mój dom. To wszystko. Czy też to nie 
wszystko?"’75

Obecność wiecznego tułacza w literaturze rosyjskiej potwierdzić można, cytując 
Aleksandra Puszkina (1799-1837):

I wciąż jej przed oczami stoi
Wampir posępnie zamyślony, [...]
I Korsarz, i Żyd Tułacz Wieczny"'76.

We współczesnej literaturze rosyjskiej, jak udowodniła w swoich pracach Lidia 
Mięsowska, postać „świętego włóczęgi” sprzyja refleksji nad kondycją człowieka 
i świata1075 1076 1077 1078.

1075 Ibidem, s. 434.
1076 A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, 3, XII, tłum. A. Ważyk, oprać. M. Toporowski, War

szawa 1956, s. 60-61.
1077 L. Mięsowska, Motyw Ahaswera w najnowszej dramaturgii rosyjskiej, [w:] Wielkie te

maty kultury vr literaturach słowiańskich, t. 6, red. 1. Malej, Z. Tarajło-Lipowska, Wrocław 
2004, s. 201 -207; e ad em, Interpretacje motywów biblijnych w najnowszej dramaturgii rosyjskiej, 
[w:] Dziedzictwo religijne w literackiej kulturze Europy XIX iXX wieku, red. L. Rożek, Często
chowa 2005, s. 203-213.

1078 J. Potocki, op. cit.
1079 Za: W. Piotrowski, „Potępiony na wieki" w Biblii i literaturze polskiej, [w:] Biblia 

w kulturze, s. 59-74.
11180 S. Grochowiak, Ahaswer (fragmentpoematu), [w:] idem, Bilard. Ahaswer. Warszawa 

1987, s. 183-203; także: „Miesięcznik Literacki" 1975, nr 12, s. 3-13.
1081 A. Wat, Sny sponad Morza Śródziemnego, [w:] idem, Wiersze śródziemnomorskie. 

Ciemne świecidlo, oprać. J. Ziel iński, Gdańsk 2008, s. 49.

Motyw znany z Rękopisu znalezionego w Saragossie - dzień 21 Historia Żyda 
Wiecznego Tułacza-, dzień 22, 31-39, 46, Dalszy ciąg historii Żyda Wiecznego Tuła
cza'™ - pojawia się także w polskiej literaturze. Edward Leszczyński (1880-1923) 
w liryku Ahaswer przedstawił wyobcowaną jednostkę1079. Postać Ahaswera wyko
rzystał w swoim poemacie z 1975 roku Stanisław Grochowiak (1934-1976), przypi
sując świadkowi ukrzyżowania kolejne wcielenia, m.in. Kaspara Hausera1080 1081. Alek
sander Wat (1900-1967) zaś pisał:

[...] po całonocnym chodzeniu
po mieście, o świcie wracałem do ciepła domu, krzepki Ahaswer, 
gnany z wyroku, nie ogłoszonego...'08'

W wierszu Karola Rosenfelda tytułowy Ahaswer prezentuje kondycję Żyda 
oczekującego powrotu do ziemi niegdyś obiecanej przodkom, do swojego centrum 
świata. Słowna gra między formami trzeciej osoby liczby pojedynczej a pierwszej 
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osoby liczby mnogiej sprawia wrażenie utożsamienia podmiotu lirycznego z wiecz
nym tułaczem. Podobnie jak na obrazie Gottlieba to także los podmiotu lirycznego:

On jeno w łzach tonie
I kąt chce na Syonie
Bo Golus - to krwawy
Nasz grób!11182

Z bogatej listy polskich1082 1083 nawiązań wskazać należy na twórczość Józefa Igna
cego Kraszewskiego, Tadeusza Micińskiego (1873-1918), Wiktora Gomulickiego 
(1848-1919), Stefana Żeromskiego (1864-1925), Aleksandra Wata (1900-1967), 
Antoniego Słonimskiego (1895-1976), Mieczysława Brauna (1902-1941) i Stefana 
Chwina (1949). Wątki literackie legendy o Ahaswerze składają się na pokaźną an
tologię1084 1085. Tymczasem w perspektywie kulturowej warto pamiętać o innych miej
scach nawiązań i realizacji tego około biblijnego toposu. Przykładem współczesne
go popkuIturowego nawiązania są słowa piosenki Romana Kołakowskiego Austeria 
w wykonaniu Justyny Steczkowskiej.

1082 K. Rosenfeld, Ahaswer, [w:] idem, IVciszy łez, s. 41.
1083 Por. W. Piotrowski, Dziedzictwo wiecznego tulactwa (romantyczna realizacja legendy 

o Ahaswerze w poezji Antoniego Czajkowskiego), „Słupskie Prace Humanistyczne” 1996, nr 16a, 
s. 41-61 ; W. Piotrowski, Legenda o Ahaswerze w literaturze polskiej, Słupsk 1996; B. Mazan. 
Ahaswerus polski według Nocy bezsennych Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Pamiętnik Lite
racki” 2000, nr 2, s. 45-73; Legenda o Ahaswerze’, E. Prokop-Janiec, „Żyd Wieczny Tułacz": 
dialektyka, publicystyka, katastrofa, „Teksty Drugie” 1992. nr 5. s. 78.

1084 Por. Legenda o Ahaswerze.
1085 J.I.B., Alfred Nossig ¡jego rzeźby, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” R. 16: 

1899, nr 26 (822), s. 297 (ilustracja), 298-299; W. Bugiel, Wystawa rzeźb Alfreda Nossiga, „Echo 
Muzyczne, Teatralne i Artystyczne" R. 16: 1899. nr 32 (828), s. 369 (ilustracja), s. 370-371.

1086 J.I.B.. op. cit., s. 297 (ilustracja). 299.

Inną przemawiającą formą realizacji toposu jest również rzeźba tragicznego 
artysty Alfreda Nossiga (1864-1943) Żyd Wieczny Tułacz'mi. Czytelników zachęca
no do jej obejrzenia słowami: „Ten wieczny tułacz wciela fatalistyczny pochód bez 
wytchnienia, bez wypoczynku”1086.

Pomyślmy sobie rozległy step z wichurą tańczącą po nim, z ziołami ginącymi się 
pod podmuchem, z ptactwem, które kryje się trwożne do gwiazd. Zbliża się noc, lecz 
chmury okryły niebo i promyki gwiazd nie przebijają ich. Takie tło wydaje mi się naj
odpowiedniejszym dla postaci, którą widzę w tej chwili przed sobą, dla Żyda wieczne
go tułacza w pomyśle Nossiga. Bo oto stąpa z szalonym wysiłkiem w twarzy, w ramio
nach, biodrach i w całym tułowiu. Wyniosły, niemal olbrzymi, wytężył krok, na czole 
nadbiegły mu krwią żyły, oczy utkwione w dali zdają się szukać jej kresów. Brodę roz
wiewa wiatr, zrzuca mu także z barku płaszcz, ale starzec nie zważa na to, przyciska 
tylko lewą ręką do piersi biblię [sic!] i z długim kosturem żebraczym w prawicy, spie
szy, spieszy... Ta rzeźba, której rozmiary równają się więcej niż połowie naturalnych, 
zdradza zupełnie odmienne pojęcie o ży dzie tułaczu, niż miało się ją [sic!] zwy kle. Nie 
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nędzarz to, w lokący się po szerokim świecie i znużony swoimi ty siącami lat życia, ale 
prorok, tulący do zanadrza skarb swej duszy, wyższy nad świat cały , zdolny wybuchnąć 
ogniem wy mowy i zapału i przerzynający św iat nie za karę, lecz, temu, że szuka, gdzie 
i w czyjej piersi rozniecić zarzewie. Zbyt mało znajduje paliwa, więc zarzuca na się 
znow u swój płaszcz wojłokowy i przez w ichury i burze kroczy w coraz nowe strony1"*7.

1087 W. Bugiel, op. cit..s.XlG-yi\.
1088 J. Kucharzewski. Od białego caratu do czerwonego, t. 4: Wyzwalanie ludów, War

szawa 1931, s. 497-509; idem. Od białego caratu do czerwonego, t. 4: Wyzwalanie ludów, red. 
F. Nowiński, Warszawa 1999, s. 408-466.

11189 Ibidem, tekst na czwartej stronie okładki.
1090 E. Grozinger, Powrót Ahaswera. Wątki żydowskie w dzisiejszej literaturze polskiej. 

„Dialog" [Hamburg] 1999. nr 1, s. 94, por. s. 92.

Siódmy rozdział swojej pracy Wyzwalanie ludów'0№ historyk Jan Kucharzewski 
(1876-1952) zatytułował: Zmierzch Czerwonego Ahaswera. W latach trzydziestych 
XX wieku to nawiązanie wydawało się dla czytelników oczywiste. W sześćdziesiąt 
dziewięć lat później, w pierwszym powojennym wydaniu opus magnum Kucha- 
rzewskiego redaktor zdecydował się opatrzyć rzecz niezbędnymi dziś przypisami 
i komentarzami1087 1088 1089.

Zainteresowanie kulturą żydowską w Polsce po przełomie 1989 roku Elvira 
Grözinger nazywa powrotem Aswerusa, utożsamiającego i symbolizującego Żydów 
i ich niezmierne zasługi dla kultury polskiej: „powrót Aswerusa się rozpoczął i znaj
duje swe odzwierciedlenie w dzisiejszej literaturze polskiej”1090. Autorka w perspek
tywie obecności żydowskich wątków przywołuje: Początek (1986) Andrzeja Szczy
piorskiego (1928-2000), Dowody na istnienie (1995) Hanny Krall (1935), Uns eint 
vergossenes Blut. Juden und Polen in der Zeit der Endlösung (1987; Łączy nas prze
lana krew) Władysława Bartoszewskiego (1922), Biały kamień (1994) Anny Bolec
kiej (1957), Weisera Dawidka (1987) Pawła Huellego (1957), Postscriptum (1989) 
i Listy miłości (1991) Marii Nurowskiej (1944), a także Umschlagplatz (1988) Jaro
sława Marka Rymkiewicza (1935).

We wskazanych kulturowych realizacjach rozległego toposu Żyda Wiecznego 
Tułacza nie mogło nie dojść w pewnym momencie do konfrontacji z najbardziej 
znanym biblijnym Ahaswerem. Spotkanie perskiego króla, bohatera Księgi Estery, 
i legendarnego Żyda wiecznie tułającego się po świecie możliwe było dzięki wy
korzystaniu przez niemieckiego pisarza owego nawarstwienia toposów z różnych 
narracji kulturowych. W fabułę wpisane zostały aluzje do historii kultury europej
skiej, polityczne, ideologiczne i religijne niuanse, ale przewijającym się głównym 
motywem w refleksji nad kondycją człowieka, filozofią dziejów i ich teleologią po
został materiał biblijny i apokryficzny. Mimo niejednoznacznych i nieoczywistych 
biblijnych odniesień wiele realizacji omawianego toposu pozostaje nieczytelnych 
bez biblijnego kontekstu, w tym także przekazu Księgi Estery.



Zakończenie

Praca, mimo niekiedy katalogowego przywoływania przykładów, nie wyczer
puje, jak zostało zasygnalizowane na początku, wszystkich realizacji toposów Es
tery w kulturach, które były przedmiotem zainteresowania1091. Nie to zresztą było 
jej celem. Funkcjonowanie toposu może być twórczo rozwijane w każdym ze wska
zanych integralnych elementów kultury: języku, filozofii (zwłaszcza etyce i teody- 
cei), religii (teologii, liturgii), historii (w tym archeologii), literaturze z różnymi jej 
wymiarami (naukowym, translatorskim, beletrystycznym, dydaktycznym - tj. lite
raturą dla dzieci i młodzieży), folklorze, malarstwie, teatrze, muzyce, filmie, wresz
cie przestrzeni wirtualnej. Powyższe syntetyczne ujęcie tropów pokazuje natomiast 
kulturowe spektrum występowania biblijnych motywów, owych zapożyczeń, in
terpretacji, które bądź to utrwalają, bądź twórczo wykorzystują materiał źródłowy. 
Do kluczowego „momentu kanonizacji” opowieści o Esterze kształtowały się pod 
wpływem i w kontekście oddziaływania bodźców kultur ościennych. Na tym etapie 
widać przenikanie się nie tylko wątków, ale też większych całości, struktur mitycz
nych poddawanych jednak celowi właściwemu żydowskiej mentalności. Chrześci
jaństwo, mimo wyraźnie greckich form filozoficznych, jakie szybko przyjęło, od
chodząc od palestyńskiej wrażliwości, poprzez teksty - także „swoją” Septuagintę 
- było zapośredniczone i wyrastało ze starożytnej (biblijnej) tradycji żydowskiej. 
Czas włączenia do kanonów (żydowskich i chrześcijańskich) narracji (proces ich 
sakralizacji) nie oznaczał, jak mogłoby się wydawać, „skostnienia” tekstów, a tym 
bardziej zawartych w nich toposów. Obecne w kulturach fluktuowały albo w formie 
interpretacyjnego zagłębiania się w sens kolejnych epizodów, a nawet słów czy liter, 
albo w formie twórczych nawiązań, w których element biblijny był jedynie inspi
racją dla nowych dzieł i konceptów, mieszczących się wszakże w owej wspólnej 
przestrzeni tematycznej.

IIWI O ograniczeniach wynikających z zastosowanej metody Wirkungsgeschichte w perspek
tywie wielowiekowej, długiej i bogatej historii oddziaływania tekstów biblijnych zob. S. Szy- 
m i k. Współczesne modele egzegezy..., s. 128.

Niepodobna w przekonujący sposób udowodnić, czy, a jeśli tak - to jakie histo
ryczne wydarzenie skłoniło żydowskiego autora do wykorzystania kulturowej struk
tury narracyjnej. Jego dzieło stało się jednak głównym punktem orientacyjnym kul
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tur, u których fundamentów leżą od początków teksty biblijne. Od stuleci trwa zatem 
proces relektury, reinterpretacji1092 i naukowych badań Zwoju Estery (podobnie jak 
innych tekstów biblijnych), który przynosi owoce w postaci konceptów intelektual
nych, inspiracji dla nowych dzieł tkwiących w biblijnej narracji i czerpiących z niej. 
Kulturowe procesy i fenomeny występujące lub przebiegające w tle biblijnych nar
racji stanowią materiał do konstruktywnych badań w obszarze zarówno nauk huma
nistycznych, jak i społecznych1093.

1092 J. Chmiel. Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny, „Rocznik Biblijny i Litur
giczny” R. 48, 1995, nr 4, s. 255.

1093 Warto w tym miejscu przywołać dowody zainteresowania analizowanym motywem 
i jego wykorzystania przez autorów prac dyplomowych: np. Estera Weres, Księga i motyw Estery 
w literaturze staropolskiej, Kraków 2012 [praca licencjacka, Wydział Polonistyki UJ], przykład 
zastosowania figury „Estery”: Anna Szczupak, Pamiętnik Hany Senesz - obraz dojrzewania do 
misji współczesnej Estery, Kraków 2013 [praca magisterska, Wydział Historyczny UJ],

Doświadczenia XX wieku: Szoa, gułagi na nieludzkiej ziemi, ale i współczesne 
obozy „pracy” (de facto koncentracyjne), zbrodnie ludobójstwa i różnie motywowa
ne prześladowania pokazują, że przesłanie starożytnej opowieści jest przerażająco 
aktualne. Pojedyncze jednostki, całe grupy etniczne i narodowe ginęły w przeszło
ści i giną współcześnie „na oczach świata” na potwierdzenie potęgi władzy, która - 
kiedy czerpie z namiętności swych reprezentantów - zawsze jest uzurpacją. Źródła 
historyczne i sposób relacji uczestników i świadków potwierdzają, że w zawierusze 
II wojny światowej i realizowanego planu całkowitej eksterminacji Żydów, członko
wie tego narodu w nadziei cudownej interwencji opatrzności czytali i przypominali 
sobie zwój. Mimo że miliony z nich - podobnie jak rzesze przedstawicieli innych 
grup etnicznych, narodowych czy religijnych nie doczekało cudownej odmiany losu, 
to biblijne przesłanie, a toposy z Księgi Estery w szczególności, wciąż wzmacniają 
moralną przewagę niesłusznie bądź bezpodstawnie oskarżanych, skazywanych na 
cywilną lub realną śmierć.



Fresk z synagogi w Dura Europos, Kalat as-Salihijja, Syria, ok. III w.

Inicjał figuralny „I(n diebus)” przedstawiający Aswerusa i Esterę, ukaranego Hamana, 
Anglia (Oxford?), The British Library, XIII w.



Michelangelo Buonarroti, fresk. Kaplica Sykstyńska, Rzym, 1511

Giovanni Andrea Sirani, Estera przed Ahaswerem, Szepmüveszeti Mûzeum, 
Budapeszt, 1630-1639



Jan Lievens, Uczta Estery, North Carolina Museum of Art, Relaigh, ok. 1635

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Ahaswerus i Haman na uczcie u Estery, 
Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, 1660



Acrt dc Gelder, Esthern i Mordechajpiszą pierwszy list o Purim, 
Museo Nacional de Bellas Artcs, Buenos Aires, 1675

Antoine Coypel, Estera przed Ahaswerem, Luwr, Paryż, ok. 1704



Wykaz skrótów

1 Kri1 - Pierwsza Księga Królewska

1 Skróty ksiąg biblijnych stosowane zgodnie z polską tradycją; zob. P. Walewski, Praca 
naukowa nad Biblią. Cytowanie i skróty, Częstochowa 2006.

1 Krn - Pierwsza Księga Kronik
1 Mch - Pierwsza Księga Machabejska (= wersja angielska 1 Mace)
1 Sm - Pierwsza Księga Samuela
1 Tes - Pierwszy List do Tesaloniczan
1Q20 ar - (lub lQapGen lub IQGenAp)-Apokryf Księgi Rodzaju wraz z lQapGen 

ar - Apokalipsą Lamecha (rękopisy z pierwszej groty w Qumran)
2 Kor - Drugi List do Koryntian
2 Kri - Druga Księga Królewska
2 Krn - Druga Księga Kronik
2 Mch - Druga Księga Machabejska
2 Sm - Druga Księga Samuela
3 Mch - Trzecia Księga Machabejska
4Q550 - 4QPrEster1'ar - Proto Estera (rękopis z czwartej groty w Qumran)
4QDh - (lub 4Q269) - Dokument Damasceński
AJS - Association for Jewish Studies
ang. - angielski
Ap - Apokalipsa św. Jana
aram. - aramejski
aut. - autorzy
Ba - Księga Barucha
Bd. - Band
Bearb. - Bearbeiter, Bearbeitung
BJ - Biblia Jerozolimska
BT - Biblia Tysiąclecia
BW - Biblia warszawska
Dn - Księga Daniela
dod. - dodatek
ed. - edited (by)
Est - Księga Estery
Ez - Księga Ezechiela
Ezd - Księga Ezdrasza
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Ga 
Hbr 
hebr. 
Hrsg. 
HWV 
il. 
Inc.
Iz 
J 
Jdt 
M 
J1 
Joz 
JPS 
Jr 
kier. 
Koh 
koment. 
Kpł 
KUL 
Lb 
LXX 
łac. 
Łk 
marg. 
Mdr 
mery t. 
Mi 
Mk 
Mt 
Ne 
niem. 
No. 
NSDAP 

okt. 
oprać. 
Oz 
PG

PL

Pnp 
poi. 
por. 
Prz 
przedm.

- List do Galatów
- List do Hebrajczy ków
- hebrajski
- Herausgeber
- Händel-Werke-Verzeichnis (katalog dzieł Georga Friedricha Händla)
- ilustracje
- incorporated
- Księga Izajasza
- Ewangelia św. Jana
- Księga Judy ty
- jidysz
- Księga Joela
- Księga Jozuego
- the Jewish Publication Society
- Księga Jeremiasza
- [pod] kierunkiem
- Księga Koheleta (= wersja angielska Eccl)
- komentarz(e)
- Księga Kapłańska
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
- Księga Liczb
- Septuaginta (greckie tłumaczenie Tanachu)
- łaciński
- Ewangelia św. Łukasza
- marginalia
- Księga Mądrości
- [redakcja] merytoryczna
- Księga Micheasza
- Ewangelia św. Marka
- Ewangelia św'. Mateusza
- Księga Nehemiasza
- niemiecki
- number
- Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna 

Niemiecka Partia Robotników)
- oktawa
- opracowanie
- Księga Ozeasza
- Patrologiae cursus completus. Series Graeca, Vol. 1-161, ed. J.-P. Mignę, 

Paris 1857-1866
- Patrologiae cursus completus. Series Latina, Vol. 1-221, ed. J.-P. Mignę. 

Paris 1844-1864
- Pieśń nad pieśniami
- polski(e)
- porównaj
- Księga Przy szłów
- przedmowa
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przyp. przypisy
Ps Księga Psalmów
PSB Polski słownik biograficzny
Pwt Księga Powtórzonego Prawa
R. rocznik
Rdz Księga Rodzaju
rec. recenzja
red. redakcja
reż. reżyseria
rkps rękopis
rozm. - rozmawiał
rozm. przepr. - rozmowę przeprowadził(a)
Rt Księga Rut
Rz List do Rzymian
Sdz - Księga Sędziów
So Księga Sofoniasza
sygn. sygnatura
Syr Księga Sy racha
św. - święty(a)
t. tom
Tb Księga Tobiasza
tłum. - tłumaczenie
trans 1. - translated (by)
UJ Uniwersytet Jagielloński
Übers. Übersetzung
uzup. - uzupełnienie
Vol. volume
Wj Księga Wyjścia
Wig Wulgata (łacińskie tłumaczenie Biblii)
wł. - włoski
współpr. - [we] współpracy
wyd. - wydanie
Za Księga Zachariasza
zob. - zobacz
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Jezierska Ewa J. 104
Jezus (Chrystus, Mesjasz, Pan, Reb Joshua)

68, 74, 76-78, 80-82, 84-85, 98, 112, 149, 
186, 192, 196, 211, 257-258, 279-280, 
282-283

Jędraszewski Marek 6
Jędrzejewski Paweł 100, 164
Jędrzejewski Przemysław 76
Jędrzejewski Sylwester 60, 133
Joel 18
Johansen Paul 282-283
Johns Anthony Hearle 115
Johnson Elizabeth A. 104
Johnson Paul 58-59
Jojakim 31
Jonas Mordochaj 273
Jonasz 18, 22, 54, 210
Jones Bruce W. 21
Joseph ibn Jahja 59
Jozjasz 134
Jozue 18, 33, 61, 80, 136, 139, 166, 169, 241 
Józef 20, 29, 31, 61, 71, 108, 111, 118-126,

168, 191, 193,203,209,212, 251
Józef, św. 74
Juda (apostoł) 18, 64, 101, 103, 105-107, 122,

215
Juda Machabeusz 160, 237
Judasz Iskariota 282-283
Judyta 18, 22-23, 61-62, 64, 66, 72, 77, 128, 

164, 166, 170, 191, 194-196, 199-200, 
203,217,219, 223,226, 275

Jurczyk Jakub 271
Jiirgen z Eitzenem 282
Justyn Męczennik 60
Juszczyk Wiesław 213

Kaczmarczyk Zdzisław 268
Kaczmarek Wojciech 203
Kain 281

Kaiser Walter C. Junior 55-56, 92
Kalicki Włodzimierz 270, 277
Kalinowski Konstanty 223
Kallas Piotr 279-281
Kallias 109
Kalonymos ben Kalonymos 189-190
Kalwin Jan 152
Kambyzes 23-24, 27, 238
Kameraz-Kos Ninel 96, 241
Kamieniecki Jan 154, 158
Kamieńska Anna 147, 209
Kamińska Ester Rachel 73
Kamińska Maria 149
Kanfer Mojżesz 231
Kania Gustaw 78
Kanner Israel Zwi 131-132
Kapera Zdzisław Jan 52
Karczewska-Markiewicz Zofia 274
Karkas 116
Karłowicz Jan 281
Karnkowski Stanisław 155
Karpf Juanita 233
Karszena 118
Kartowska Milena 235
Kasperski Edward 15
Kasprowicz Jan 275
Katz Moshe 260
Kautzsch Emil 183
Kawieczyński Maciej 154
Kazikowski Stefan Józef 256
Kazimierz Wielki 11, 265, 267-277, 361
Kępka Izabela 159
Kierczuk-Macieszko Małgorzata 151
Kiernikowski Zbigniew 71, 167, 181
Kika Aleksandra 72
Kirschbaum Engelbert 213
Kisz 31, 94, 107, 119, 125, 244
Kita-Huber Jadwiga 191
Kittel Rudolf 183
Klara 210
Klawek Aleksy 155-156, 164
Klemens Aleksandryjski 18
Klemensiewicz Zenon 157
Kleopatra 63
Klimowicz Marek 212
Klin Eugeniusz 281-282
Klobassa Zręcki Stanisław 203
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Kłańska Maria 191, 283
Kłoskowska Antonina 172
Knafo Ariel 98
Knapiński Ryszard 213, 215
Knapiński Władysław 19, 36, 61, 99, 172
Kobielus Stanisław 98,218
Kochanowski Jan 148-149
Kochanowski Jan, bohater filmu 232
Kohelet 18, 53, 111,165, 167, 206
Köhler Piotr 73
Koller Aaron 52
Kołakowski Roman 235, 285
Komorowska Ewa 177
Konarski Stanisław Hieronim 203
Kondek Charles 61, 234
Kondracki Andrzej 61
Konieczna-Twardzikowa Jadwiga 152
Kopaliński Władysław 256, 269, 274
Kopernicki Stanisław 203
Korczak Janusz 137
Korlińska Anna 208
Kornacki Krzysztof 229
Kornatowski Wiktor 12
Kosidowski Zenon 22, 204-205
Kossowska Maria 156-157, 200, 202-203
Kostic-Pecaric Ksenija 10
Kościelniak Krzysztof 115
Kościuk Zbigniew 23
Koska Lidia 55,242
Kot Anna 22, 40
Kot Stanisław 154, 265
Kot Tomasz 15
Kotecki Dariusz 50, 148
Kowalczyk Maria 267
Kowalska Estera 73
Koziara Stanisław 89, 112, 148,150, 155, 169,

175
Kozłowska-Budkowa Zofia 267
Kozłowski Stanisław 275
Koźbial Jan 12
Kraeling Carl Hermann 214
Krall Hanna 286
Kranaspes 29
Krasicki Ignacy 273
Kraszewski Józef Ignacy 271, 285
Kraus Hans-Joachim 107
Kraut Urszula 193

Krauze Aleksander 205
Kreja Bogusław 149
Kremer Jakub 167
Kressin Miriam 231
Kręcidło Janusz 170
Kristeva Julia 15, 23, 167
Kromer Marcin 274
Krosny 281
Krotoski Jan 151
Królikowski Janusz 74
Królikowski Piotr 153
Kruczyńska Joanna 32
Kruczyński Andrzej 203
Krupczyński Piotr 60
Kruszyński Józef 162-163
Krynicka Natalia 131
Krystyna Rokiczana 267-268, 271
Krzemieniowa Krystyna 12
Krzysztofik Małgorzata 194-195
Krzyżaniak Beata 16,132
Krzyżanowski Adrian 272
Krzyżanowski Julian 155, 271-272, 274, 280 
Kserkses 18, 34, 62-63, 96, 107, 109-111,116, 

139, 183,271
Kuberczyk Tomasz 250
Kubiak Zygmunt 56
Kubski Grzegorz 149
Kucharczak Franciszek 186
Kucharzewski Jan 286
Kuik Adela 258
Kukulski Leszek 280
Kunda Tadeusz 98
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka 208
Kupiec Kazimierz 74
Kupis Bogdan 70
Kupisiński Zdzisław 162
Kupnicka Krystyna 186
Kuryś Agnieszka 6, 148
Kurzeniecki Marcin 193
Kuśmirek Anna 6, 118, 172-175
Kuźmina Dariusz 156
Kwiatkowski Krzysztof 234
Kwilecka Irena 149, 152, 153
Kyas Vladimir 151

La Fontaine Jean de 216
Laban 103,213
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Labisko Agnieszka 260
LaCocque André 90
Lagerkvist Pär 279, 283
Lam Stanisław 19
Lampon 96-97
Landry Janice 235
Landry Martin 235
Langkammer Hugolin 14, 21, 155, 166
Langton Stefan 63
Laokoon 213
Lascaro 277
Lasota Beata 208
Lea 103, 235
Leach Edmund 101, 132, 245 
Lebet-Minkowska Anna 79
Ledwoń Ireneusz Sławomir 34
Leeb Johannes 259-260
Lefebvre Valentin 222
Lefèvre d’ Étaples J. 152
Legendorf Fabian 151
Legrenzi Giovanni 232
Lehr-Spławiński Tadeusz 73
Lemaistre de Sacy Louis-Isaac 202 
Lenartowicz Anna 152
Lenz Iris 193
Leonidas 96-97
Leonora 274
Leopolita zob. Niez Jan
Lerner Berel Dov 54
Leśmian Bolesław 194
Leśniak Kazimierz 12
Lesser Aleksander 277
Lessing Gotthold Ephraim 281 
Leszczyński Edward 284 
Leszczyński Grzegorz 155
Leszczyński Stanisław 193
Leuchtentrager Jochanaan 282
Levi ben Gershon (Ralbag) 162 
Levinas Emmanuel 6, 16, 59, 205
Lewandowicz Grażyna 209
Lewaszkiewicz Tadeusz 147, 149
Lewicka Katarzyna 148
Lewin Izaak 108, 253
Lewińska Aneta 132, 148
Leżeński Cezary 72
Libera Anna 275
Lichtenbaum Henryk 242

Lidia 74
Lieb Michael 259
Liedtke Antoni 229
Lievens Jan 225
Liguori Alfons Maria de 75
Lijten Ger 225
Lilientalowa Regina 239, 242, 247, 258
Limanówka Jerzy 167
Linette Renata 217
Lipiński Tymoteusz 274
Lippi Filippio 219
Lis Marek 229-230
Lisek Joanna 73
Lisiecka Sława 22
Lisowicz Ida 237
Lisowski Tomasz 153
Littman Robert J. 34, 63
Liverani Mario 32
Lizja 74
Lizymach 63
Loades Ann 62
Lombard Louise 230
Long Edwin 219
Lorrain Claude (Gellee Claude) 219
Lotti Antonio 232
Loureęo Joao 147
Lubelczyk Jakub 152
Lubomirski Aleksander 151
Lubomirski Jerzy Henryk 151
Lubomirski Stanisław Herakliusz 193,195,225
Lucjan z Antiochii 61-62
Lucyfer zob. Szatan
Ludwik XIV 192
Lukrencja 219
Lunel Armand 233
Lunel Jacob de 233
Lurker Manfred 96, 118
Lusk Don 230
Luter Andrzej 230
Luter Marcin 50, 71

Łach Stanisław 51, 109, 167
Ładyka Jerzy 206
Łanowski Zygmunt 279
Łasicki Jan 151
Łaski Jan 152
Łbik Lech 269
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Łuczak Arieta 153
Łukasz (ewangelista) 18
Łukaszyk Romuald 55, 147, 280
Łukowicz Kazimierz 15, 207
Łuszczkiewicz Władysław 277
Luźny Ryszard 50
Łyko Zachariasz 42, 170

McAuliffe Jane Dammen 115
MacGregor Jerry 13
Machczyński Konrad 115
Machiavelli Niccolo 59
Machlon 62
Machut-Mendecka Ewa 102
Maciejewski Jacek 270
Mackenzie Carine 208
Maier Gerhard 32
Maier Johann 20, 51
Maimon Yehuda 252
Mainfray Pierre 192
Majandrios 25, 27
Majewska Maria 234
Malachiasz 18
Malbim Mair Lejbusz Ben Michael 10, 171, 

184-185
Malej Izabella 284
Malej Witold 56
Malinowski Jerzy 113
Malinowski Lucjan 271-272
Małecki Antoni 151, 170
Małecki Zdzisław 164
Małek Eliza 149
Mamukan 116
Manasses 122, 134
Manasses 42, 51
Manger Icyk 254
Mantegna Andrea 211, 220
Marchewka Anna 110-111, 114
Marcinkowski Roman 102, 237, 243
Mardonios 96-97
Marduk (Merodak) 34, 39, 107, 109, 238
Marek (ewangelista) 18, 80, 168
Marek Aureliusz 89
Maria Józefa 204
Marinkovic Ilija 72-73
Markiewicz Henryk 15, 23
Markowski Michał Paweł 13, 23

Marks Karol 265
Marszał Ewa 20
Marten Aleksander 231
Marti Karl 184
Martini Carlo Maria 148
Maryański Bronisław 204
Maryja 74-75, 77-80, 105, 195-196, 200, 211, 

215-218, 222-223
Marzęcki Józef 71
Mason Emma 259
Maślanka Julian 273
Maślińska-Nowakowa Zofia 218
Matejko Jan 277
Mateusz (ewangelista) 18, 77, 80, 82, 84, 148,

168
Mateusz z Paryża 279
Matthews Victor Harold 23, 97, 119
Matthieu Pierre 192
Matuszczyk Bożena 50, 152, 155
Matys Jowita 106
Matysiak Bogdan W. 72, 239
Mauritius Georg 192-193
Mazan Bogdan 285
Meducka Marta 228
Mehring Franciszek 265
Mehuman 116
Meleze-Modrzejewski Joseph 42
Meliton z Sardes 61
Melotti Luigi 74
Memuchan (Memukan) 30, 49, 81, 118
Menescardi Giustino 222
Meres 118
Merian Matthaus starszy 215-216
Merrill Eugene H. 19, 88
Mersena 118
Mertes Raffaele 230
Mesjasz zob. Jezus
Mesjasz żydowski 240
Meszach 261
Meyerowitz Jan 233
Meynet Roland 15, 176, 362
Mezger Werner 250
Mędala Stanisław 43, 51, 60, 64
Michalec Marian 78
Michalik Andrzej 254
Michalski Jerzy 203
Michalski T. Jerzy 237, 241
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Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti) 223 
Michałowski Andrzej 142
Micheasz 18
Miciński Tadeusz 285
Mickiewicz Adam 215, 258
Mickiewicz Franciszek 148
Mieczkowska Elżbieta 154
Mieroszewski Krzysztof 204
Mięsowska Lidia 284
Migasiński Jacek 6
Migdał Jolanta 153
Mikołaj z Miry 248
Mikołajewski Daniel 159
Milecki Aleksander 23
Milgrom Mordechai 140
Milhaud Darius 233
Milik Józef Tadeusz 52, 113
Millais John Everett 219
Milon 27
Milton John 216
Miłosz Czesław 22, 35, 61-62, 97, 117, 162, 

169, 172-175, 178
Minato Nicoló 233
Mioduszewski Michał Marcin 78
Miriam 77, 101, 107
Misiak Anna Maja 128, 219
Misiaszek Stanisław 75
Mitrinovic Vera 149
Mitrobates 25-26, 29
Młyńska Elżbieta 167
Moassi 231
Modrzejewska Ewa 229
Mojecki Przecław 270, 276
Mojżesz 18, 31, 40, 80, 101, 114-115, 125- 

-127, 132, 137, 139-141, 162, 168-169, 
209,212,214, 227, 240, 280

Moltmann-Wendel Elizabeth 104
Montchrestien Antoine de 192
Montero José Pérez 208
Moore Carey A. 56, 61
Morawski Piotr 206
Mordochaj Ben Jachoschuah 272
Moreau Jean-Baptiste 232
Morelli Giuseppe 218
Morisada Rietz Henry W. 51
Morka Ewa 213
Mrowieć Karol 78

Mrukówna Julia 267
Muchowski Piotr 52-53, 113
Miihsam Paul 282
Mukoid Ewa 90
Mulak Christa 104
Munro Jill M. 98
Murphy Roland E. 61, 227, 242
Murray Abraham Fahrid 230
Murrayjohn 144
Musielak Sebastian 112
Myrsos 25

Nabuchodonozor 63, 107, 119, 134-135, 237,
240

Nabuzardan 190-191
Nachmenides 260
Nadal Cańellas Juan 218
Nahum 18
Naogeorg Thomas 192-193
Nawrocki Mikę 230
Nawrot Janusz 111
Nehemiasz 18, 19, 51, 61, 153, 155, 163, 165- 

-166,256
Neko 134
Nelicki Aleksander 58
Niczjan (Leopolita) 151-152
Niemierza 267
Niesiołowski-Spanó Łukasz 32
Niezabitowski Leonard 151
Nikanor 67, 160, 238, 240
Nimrod 134
Noadia 107
Nossig Alfred 285
Nossol Alfons 189
Nowak Bogusław 72
Nowakowski Piotr 223
Nowakowski Tomasz 270
Nowakowski Zygmunt 155
Nowina-Przybylski Jan 231
Nowińska Joanna 65
Nowiński Franciszek 286
Nowodworski Michał 19
Nowosielski Teofil 209
Nuchim 231
Nun 61
Nurowska Maria 286
Nycz Ryszard 13, 15, 23, 362
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Obed 62
Obrębowska-Piasecka Ewa 234
Ocampo Florian de 274
Odufre Joes 229
Offenbach Isaac 233
Okoniewski Stanisław 75, 150
Oksiuta-Borowska Aleksandra 106-107
Oleśnicki Mikołaj 152 
Olgyay-Stawikowska Kinga 148
Olkiewicz Joanna 42
Olmstaed Albert T. 205
Olsen Mark Andrew 230
Ołdakowska-Kuflowa Mirosława 255
Onan 103
Ong Walter Jackson 14
Oniegin Eugeniusz 284
Opalińska Zofia 217
Opaliński Krzysztof 270
Opaliński Piotr 217
Oppelm-Bronikowski Aleksander von zob. 

Bronikowski Aleksander
Oppenheim Adolf Leo 98
Orłowski Augustyn 203
Ormanty Stanisław 22
Orojtes 25-26, 28-29
Orszak Grzegorz 152
Orzechowski Sławomir 232
Ostański Piotr 12
Ostrowski Grzegorz 14
Oszajca Wacław 211
Oszczęda Waldemar 273
Otanes 24-25, 28, 99
Otto Rudolf 70
Ozeasz 18

Pachciarek Paweł 114, 249
Paciorek Antoni 64
Paczkowski Celestyn Mieczysław 32 
Padovanino zob. Varotari Alessandro 
Pagan Samuel 17, 61
Pakentreger Aleksander 53, 241, 264
Palestrina Giovanni Pierluigi da 232 
Pałubicki Wladyslaw 107
Panas Władysław 281
Papierniak Witold 218
Papuzińska Joanna 155
Parmaszta 40, 246, 260

Parszandata 40, 246, 260
Pascal Blaise 44, 90
Pasek Jan Chryzostom 215
Pasinelli Lorenzo 221
Paszko zob. Jan z Gołczy
Patalon Mirosław 159
Patireza 52
Paton Lewis Bayles 51,261
Pauzaniasz 96-97
Paweł z Tarsu 18, 70, 169, 214, 261
Paziński Piotr 161-162, 188
Pecaric Sacha 10, 35, 37, 54-55, 58, 97, 117,

125, 164, 171-181, 184, 242, 244, 246, 
260, 266

Peer Gynt 14, 360
Pelc Janusz 149
Pellico Silvio 233
Pełka zob. Jan z Gołczy
Penn Leo 229
Peres 103
Perez Yohan 260
Perkowska Urszula 73
Peter Michał 164-166, 221
Petry Mroczkowska Joanna 105
Petterson Ray 230
Pfeilschmidt Andreas 192
Piela Marek 166, 169
Pieradzka Krystyna 267
Pietkiewicz Rajmund 149-150, 153, 163
Pietras Henryk 61
Pikol 102
Pikor Wojciech 15
Pilarczyk Krzysztof 17, 43, 51, 58, 63, 133,

227
Pile Jerzy 72
Piłat 99, 112-113,279
Pinaglia Giovanni 210
Piotr (apostoł) 18, 169
Piotr Poznańczyk 152
Piotr, ksiądz z Dziadów 258
Piotrowski Robert 95
Piotrowski Wojciech 281, 284-285
Pirożyński Jan 229
Pisarek Stanisław 14, 361-362
Piskozub-Piwosz Agnieszka 13
Piwowarska Danuta 50
Platajs Małgorzata 165
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Platen August von 281
Poirié François 6
Polak Jędrzej 216
Polikrates 25-28
Połowniak-Wawrzonek Dorota 149
Poniży Bogdan 55
Pope Alexander 232
Poplatek Jan 156
Popowski Remigiusz 78
Poprzęcka Maria 151
Porata 40, 246
Pordes Anis D. 252, 262, 268
Porębski Mieczysław 213
Porosło Krzysztof 77
Porter Josias Leslie 144
Porter Stanley E. 51
Portnoy Marshall A. 110-111, 262
Potifar 118-120, 122, 124
Potocki Jan 280, 284
Potocki Stanisław Kostka 225
Potocki Wacław 193
Poussin Nicolas 222
Prasek Justin 183
Prasqual zob. Praszczałek Tomasz 
Praszczałek Tomasz (Prasqual) 234 
Prekaspes 24
Prochnow Jürgen 230
Prokop-Janiec Eugenia 193, 276, 285
Prys Marie 13
Przybylski Ryszard 205-206 
Przybyszewski Wojciech 275
Przyczyna Wiesław 150
Przylipiak Mirosław 229
Ptolemeusz IV Filopator 44-45, 47
Ptolemeusz VI Filometor 63
Ptolemeusz VIII Euergetes II 63
Ptolemeusz X Soter II 63
Ptolemeusz XII 63
Pua126
Puchalski Jakub 32
Pulley Kelly 212
Puszkin Aleksander 284
Puślecki Edward 167
Pyteas 96

Rabelais François 216
Rabin Chaim 102

Rabinowitz Dani 238
Rachab 101
Rachela 103, 119, 124, 235
Rachela z Toledo 274
Racine Jean-Baptiste 192, 203, 233
Rad Gerhard von 19
Radford Ruether Rosmary 104
Radożycki Jan 42, 56
Radziwiłł Krzysztof 159
Radziwiłł Mikołaj (Czarny) 152-153
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka) 153 
Rafał Asia 208
Rahlfs Alfred 183
Ralbag zob. Levi ben Gershon
RamshawGail 105-106
Ramzes II 42
Raszi zob. Szlomo bez Icchak
Ravasi Gianfranco 71
Rawnicki Jehoszua Chone 136
Rączka Jan Władysław 269
Reb Joshua zob. Jezus
Rebeka 102, 143, 235
Rebeka, postać z Ivanhoe 275
Reiter Marian 89
Rejduch-Samkowa Irena 228
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 219, 

223-225
Reni Guido 283
Renz Regina 228
Ricci Sebastiano 221
Rich Richard 230
Ricoeur Paul 14, 90
Rienecker Fritz 32
Ringgren Helmer 56
Rinser Luise 283
Robert Jonathan 259
Roboam134
Robusti Jacopo (Tintoretto) 221
Rochechouart Franciszka-Atena de 192
Rodzińska-Chojnowska Aleksandra 113 
Roger z Wendower 279
Rokiczana zob. Krystyna Rokiczana
Romaniuk Kazimierz 96, 163, 165-166, 181
Rosenberg Jakob G. 112, 137, 142
Rosenblatt Naomi Harris 104, 106
Rosenfeld Karol 255, 284-285
Rosik Mariusz 22, 256
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Rosłon Józef Wiesław 256
Rospond Stanisław 149
Roston Murray 191
Rostworowski Stanisław 264
Roth Cecil 257
Rothe Hans 149, 153
Rothschild James de 191
Rothstein Edward 234
Royaumont zob. Fontaine Nicolas
Rożek Lucyna 284
Rubens Peter Paul 221,223
Rubenstein Jeffrey 245
Rubin Ephraim 260
Rubin Hadasa 73
Rubinkiewicz Ryszard 14, 55, 60-61, 80, 104, 

167, 254, 256
Rudolf Habsburg-Lotaryński 274
Rudolph Wilhelm 166
Rumianek Ryszard 91
Rut 18, 53, 61-62, 72, 106, 153, 165-166, 194, 

213,235
Ruta Magdalena 73
Rutgers Jaco 225
Ryer Pierre du 192
Rymkiewicz Jarosław Marek 286
Rymut Kazimierz 73
Rynek Patrick de 223
Rynecki Mojżesz 254
Rzepczyński Sławomir 186

Saba 226
Sabuchadas (Sabuzanes) 130
Sabuzanes zob. Sabuchadas
Sachs Hans 191, 193
Safnat Paneach zob. Józef
Sagi Avi 32
Saint-Sorlin Jean Desmarets de 192
Sajbel Michael O. 230
Salij Jacek 255
Salome 74
Salomon 64, 96, 98, 127, 134, 139, 183-184,

209,217-218, 226
Salomon Rafał 281-282
Salwa Mateusz 224
Samberg Ajzyk 231
Samuel 18, 32, 166, 225, 232
Samuel-Rousseau Marcel 233

Sanders James A. 51,321
Sara (Saraj) 31, 101-102, 134, 235
Saraval Jacob Raphael 232
Sarzała Krzysztof 71
Sas-Wydro Jolanta 72
Saul 32-33, 64, 101, 139, 203, 245
Sawicki Stefan 149, 156
Schatz Klaus 149
Scheffczyk Leo 75
Schenirer Tulo 252
Schiffman Lawrence H. 51
Schildenberger Johann 183
Schildgen Brenda Deen 80
Schindler Estera Hadasa zob. Broder Estera

Hadasa
Schiper Igancy 251
Schmidt Christoph von 209
Scholz Friedrich 153
Schönaich-Carolath Emil von 282
Schramm Lenn J. 98
Schreiber Arye 87
Schreiner Josef 72
Schubart Daniel 281
Schudrich Michael 13
Schiissler Fiorenza Elizabeth 104
Schweer Thomas 249
Scott Walter 274-275
Sedecjasz 134
Segal Samuel Michael 262
Segel Benjamin Wolf 160, 162
Semiramida 135
Senesz Hana 288
Serocki Tadeusz 229
Shmeruk Chone 74, 193, 251, 268, 270-271, 

275-276
Siedlecki Jan 78-79
Sielicki Krzysztof 107
Siemieński Mieczysław 171, 263
Sieradz Basia 208
Sieradzan Jacek 55
Sieradzki Andrzej 50
Signorelli Luca 217, 221
Sikora Adam R. 39
Silberman Neil Asher 64
Silverstein Adam 34
Simon Moshe David 21
Singer Isaac Bashevis 252
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Sirani Giovanni Andrea 222
Sirotnik Gareth 214
Siudy Teofil 74
Siwek Krzysztof 42
Skarga Piotr 74-75, 149-150
Skibniewski Mateusz 217
Składanek Bogdan 24
Skotnik Fred 133
Skorupska-Raczyńska Elżbieta 50
Slater Elinor 105
Slater Robert 105
Slawik Jakub 132
Sławińska Irena 203
Sławiński Janusz 12, 15
Słoma Renata 217
Słonimski Antoni 285
Słowacki Juliusz 155
Smereka Władysław 156
Smuglewicz Franciszek 221
Sobczykowa Joanna 156
Sofoniasz 18
Sokrates Scholastyk 256
Solimeo Plinio Maria 79
Sowa Franciszek 72
Sowula Grzegorz 13
Spadafora Francesco 218
Spinoza Baruch 282
Spitzer Salomon 276
Sroka Kazimierz A. 185
Stachowiak Lech 21, 109, 163
Stampiglia Silvio 233
Stanisław August Poniatowski 202, 269
Stanton Elizabeth Cady 103-104
Starowieyski Marek 74
Statoriusz Piotr 152
Steczkowska Justyna 235, 285
Steidl Melchior 217
Stein Edyta (Teresa Benedykta od Krzyża) 

78
Stein Joseph 234
Stella 210-211
Stemberger Günter 14, 341
Stenka Danuta 232
Stępień Jan 92
Stiller Robert Reuven 64, 257
Stoiński Ksawery 73
Stopa Krzysztof 72, 211

Stopczyk Stanisław Krzysztof 224
Stott Douglas W. 56
Stradella Alessandro 232
Straet Jan van der 220
Strand Robert J. 207
Strawn Brent A. 51
Street John Spencer 192
Streicher Julius 259-260
Strong James 159
Stróżecka Estera zob. Golde-Stróżecka Estera
Stryjkowski Julian 263
Strzałecki Wandalin 277
Strzelecki Ryszard 73
Stupkiewicz Stanisław 271, 275
Suchmiel Jadwiga 73
Sukenik Eleazar Lipa 102
Sulikowski Andrzej 50, 148
Sułkowski Zygmunt 147, 280
Supranowicz Elżbieta 74
Sybilla Erytrejska 217
Sybilla Europejska 217
Sybilla Kumańska 217, 219
Sybilla Tybertyńska 217
Syloson 27-28
Symeon 33
Synowiec Helena 186
Synowiec Juliusz Stanisław 20, 32, 49, 65, 67, 

132, 142
Syrach 18, 152, 165, 170
Syreński Szymon (Syreniusz) 270
Szaaszgaz 32, 100, 116, 120, 126
Szadrach 261
Szamocki Grzegorz 6
Szarffenberg Marek 152
Szarffenberg Stanisław 152
Szatan (Lucyfer) 68-69,76, 109, 200, 206, 223
Szczepaniak Michał 14
Szczepanowicz Barbara 100, 108
Szczepańska Anna 283
Szczepańska Helena 98
Szczepański Antoni 98
Szczerba Wojciech 60
Szczerbowski Tadeusz 149
Szczukowski Maciej 171
Szczupak Anna 288
Szczypiorski Andrzej 286
Szelą 103
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Summary
Esther across cultures
An analysis of the biblical topoi

The Scroll of Esther belongs to the group of the so-called hamesh megillot and 
for many reasons it is one of the most interesting biblical texts. It is part of the group 
of normative texts both in Jewish and Christian cultures. However, its position in 
the canon raised various doubts. For example, different linguistic editions and some 
theological ‘deficiencies’ caused controversies about this text which is fundamental 
for the Jewish identity (cf. Megilia 7a). Moreover, it is still referred to through mani
fold interpretative allusions and quotations both in Jewish and Christian traditions.

The aim of this volume is to present the Book of Esther in a broad cultural con
text as an exemplification of the biblical narration which is well-established and 
alive in Jewish and Christian traditions. The problem of how the tale about the beau
tiful queen existed across several cultures is discussed on the basis of biblical exege
sis as well as the efforts of Polish translators made over centuries. Esther’s case in 
these traditions belongs to the current studies and discourse on the woman’s role in 
the biblical texts and - indirectly - to the cultures for which such discourse became 
a very important and essential narration. It was the ground for building typologies by 
using mythical structures which existed for ages. The continued and enduring trend 
based on the Esther scroll arose to become the annual celebration of Purim. There are 
also manifold references in the contemporary human artistic activity, such as modem 
painting, literature, music and film. Most of all, however, the uniqueness of the story 
about the Jewish woman on the Persian throne relies on the spirit of variability, un
familiar to the other biblical pericopes (cf. Eccl 1,2). The changeable reality impels 
to search for the fulcrum. However, this source of support and salvation - ‘from 
another place’ (Est 4,14) is just being revealed at the final stage of the story, both to 
the readers and the audience of megilla. But the only way to decode this essential 
part of the book and to arrive at the understanding of the author’s objectives is the 
study of the cultural context.

Paradoxically, the Bible with its humanistic message of the Book of Esther has 
a great influence on the so-called cultura animi, reviving adulta fructus and is evi
dent in various artistic manifestations of art, for example: written works, paintings, 
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social fashions and habits, musical works, but also in other manifold values and 
ideas.

This multi-layered book continues to be a source of inspiration. However, in 
Polish bibliography one can find only a few articles which analyse this text in an 
in-depth manner. Therefore, this work makes an attempt to undertake a monographic 
study of a topos that is the key to understand the biblical culture. In principle, this 
work aims to provide a range of argumentation, references, continuations and inter
pretations of biblical narration. It has been purposely revealed, as it seems to be an 
obvious evidence of biblical references still present in contemporary social and hu
manistic debates. It is still fascinating to everyone interested in following the changes 
in dynamic cultural reality, in what Terentianus Maurus referred to as: habent suafata 
libelli, especially that it can be related to the whole Bible (that is sometimes called 
‘library’, which is similar to Greek etymology and to the context of using this term 
in the phrase: ra pipxía rá ayta - 1 Macc 12,9) as well as all its books, for instance 
the ‘Esther’, as the book is described in the biblical jargon. The Bible is still read and 
analysed from many angles by many cultural scholars who often ask themselves:

Why does this huge, sprawling, tactless book sit there inscrutably in the middle of 
our cultural heritage like the "great Boyg” or sphinx in Peer Gynt, frustrating all our ef
forts to walk around it?"194

Certainly, it is much better to look deep into this book, this phenomenal work 
which combines spiritual and material values, instead of avoiding it.

The first chapter of this monograph is dedicated to the textual issues within the 
Jewish and Christian traditions. The heart of the problem of time and location of the 
narrative reveals its religious message and subject it to historical criticism.

The second chapter presents the main idea of the Book of Esther, which is the 
providence of YHWH for his people. Despite the characteristics of the Hebrew 
scroll, the implementation of the topic was accomplished consistently, both the in
tention of the authors as well as the Greek version. There were also other well-known 
biblical traditions, signalled motifs and topoi used for the sake of demonstrating the 
effect of the ‘hidden hero’.

The third chapter deals with the Talmud and the Targumim, which are grounded 
in the work of Josephus and then on the constitutive texts for post-biblical Judaism.

Chapter fourth focuses on specific cultural perspectives in the context of the 
impact of biblical texts. In this case, it discusses Polish traditions in the spectrum of 
translations of biblical writings - particularly the Book of Esther. It also evaluates 
the phenomenon of translations into the vernacular, showing the variety of biblical 
stimuli, which are affecting and determining other literary texts and works of arts.

The translation of the presented topos from the Book of Esther seems to be even 
more important as this narrative is permanently present in the cultural life of the so
cieties, which are grounded on the fundamental Judeo-Christian text.

I(,9J N. F rye. The Great Code. Bible and Literature, Toronto 2006. p. 12.
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The fifth chapter presents examples of various forms of expressing the literary 
topoi of Esther. In fact, since ancient times literature continues to be the very last
ing element of culture, which can be explored for the results of creative expression, 
stimulated by the biblical texts, but also by their reception.

The sixth chapter describes the richness of influences that just one, short bibli
cal text - the Book of Esther - made on variety of the arts - paintings, architecture, 
theatre, film, music. Those examples do not exhaust the list of references that could 
be given in regard to the topos of Esther.

The last - seventh chapter presents the Scroll of Esther as an etiological tale for 
Jewish rituals. The colourful and joyous holiday of Purim, during which a wonderful 
change in the situation (annihilation - survival) is mentioned, bears the hallmarks 
of a classic camivalesque reversal of the temporary suspension of restrictive rules. 
However, the mentioned ‘non-ludic’ character of this festival refers to the tragedy 
of the Shoah, which was significant for the interpretation of both celebration and its 
role in the post-war reality. It is impossible to read the Book of Esther without refer
ences to the human condition and awareness of the tragedy of millions of Jews and 
non-Jews during World War II.

Two appendices concern the issues which are very firmly inscribed in the his
tory of culture, and only apparently distant from the biblical story. The problems of 
Esther - the royal mistress - and of Ahaswer - the Wandering Jew - will be only 
outlined with reference to the extensive literature on the subject. In the first case, the 
issue relates to the mistress of Casimir the Great, mentioned in the historical source 
of Esther, which has become on the one hand the subject of investigation and analy
sis of historians, on the other hand a graceful theme developed in culture by writers, 
poets, playwrights, painters or composers. The presence of a second appendix justi
fies the ‘meeting’ - intentional juxtaposition of two topoi: the mythical Wandering 
Jew and the biblical Persian rulers - in the wider culture. The comparison of two 
themes - structurally and genetically different - demonstrated the practical appli
cation of intertextuality in at least two cases: literary - Stefan Heym’s novel - and 
painting - a self-portrait by Maurice Gottlieb and its interpretation.

In the analysis and presentation of the subject the Wirkungsgeschichte method1095 
proved to be helpful. ‘This approach rests upon two principles: a) a text only be
comes a literary work insofar as it encounters readers who give life to it by appro
priating it to themselves; b) this appropriation of the text, which can occur either on 
the individual or community level and can take shape in various spheres (literary, 
artistic, theological, ascetical and mystical) contributes to a better understanding of 
the text itself’1096. This is the most appropriate method to the objectively pursued

llw5 Also referred to as the canonical ’approach’ or ’frame'. Cf. S. Szymik, Współczesne 
modele egzegezy..., p. 119-131; C. Do hm en, G. Stemberger, op. cit., p. 242-256; A. Tron i na. 

Historia oddziaływania tekstu fWirkungsgeschichteJ, p. 205-231; S. Pisarek, op. cit., p. 96-107. 

Pontifical Biblical Commission, The Interpretation of the Bible in the Church. 
1993. Catholic Resources for Bible. Liturgy. Art. and Theology, [on-line:| http://catholic-resour 

http://catholic-resour
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research - to show as widely as possible the influence and operation of selected bib
lical topoï. According to Stefan Szymik’s characteristics of the history of the impact 
of text, Wirkungsgeschichte ‘depends on the search during meetings and interac
tions: the biblical text - the reader in a century’* 1097. What is more, it can capture the 
impact in many places, artefacts, concepts, and thus manifestations of material and 
spiritual culture of readers, which in this case are motivated and inspired by the Book 
of Esther.

ces.org/ChurchDocs/PBC_Interp.htm - 30 XII 2013. Cf. S. Szymik, Współczesne modele egze- 
gezy..., p. 124.

1097 Ibidem, p. 125: cf. S. Pisarek, op. cit., p. 105.

I09* R. Meynet, Rhetorical Analysis. An Introduction to Biblical Rhetoric. Sheffield 1998. 
p. 22.

1099 J. Abramowska, Serie tematyczne, p. 44.

1100 R. Ny cz. Intertekstualność i Jej zakresy.... p. 62.

11111 Cf. M. Głowiński, op. cit., p. 26.

In the analysis and presentation of the topic, two compatible perspectives are 
also useful: typological and intertextual. The first one is drawn from the biblical ex
egesis and it was used in the past as a basic feature of Hebrew poetry. It was eventu
ally admitted as a characteristic feature of the whole biblical literature. It is a way to 
discover the message, considering that ‘things are always said twice, since the truth 
would not be encapsulated in one affirmation, but given in the interaction of two 
complementary affirmations, or in the shock of contrasts'1098.

The second perspective is the analysis of an extraordinary ‘intertextual space’ 
which, according to Janina Abramowska. is designated by some appropriate signals 
included in text1099 1100. Ryszard Nycz defined intertextuality in this broad context as 
a category comprising ‘this aspect of the general properties and relations of text that 
indicates the dependence of its production and reception of knowledge of other texts, 
and «architexts» (rules of genre, stylistic norms) by the participants in the commu
nication process’"00.

The context of cultural studies implies an assumption that biblical intertextual 
references can make it easier-not more difficult-to understand the process of crea
tion and cultural-making message of the opus - in this case - the Book of Esther1101.
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