
Mówią, ale nie czynią

Ostatnie kilka słów Mateusza 23:3 przedstawia szczególnie interesujący problem:

... ale według ich reform (takanot) i ich precedensów (ma'asim) nie postępujcie, 
ponieważ mówią, ale   tak   nie   postępuj  ą   (Hebrajski Mateusz 23:3)

Co miał na myśli Jaszua, kiedy powiedział „nie czynią”? Czego oni nie czynią? Kiedy po
raz  pierwszy  przeczytałem  to  po  hebrajsku,  brzmiało  to  tak,  jakby  na  końcu  wersetu  czegoś
brakowało. Jednocześnie coś w tym wydawało mi się znajome, ale nie byłem pewien, co to było.
Przez kilka następnych tygodni rozmyślałam nad tymi słowami „ponieważ mówią, ale nie czynią”.
Czegoś tu brakowało, ale czego? Odpowiedź przyszła do mnie w zupełnie nieoczekiwany sposób.
Jako karaim często spotykam się z ludźmi, którzy nie mają pojęcia, czym jest judaizm karaimski.
Jednym z najczęstszych nieporozumień jest to, że karaimi wierzą tylko w Torę, pięć ksiąg Mojżesza
i  oddają  cześć  na  górze  Garizim.  Zawsze  wyjaśniam ludziom,  że  to  Samarytanie  są  na  górze
Garizim,  nie  karaimi.  Karaimi  wierzą  w  całą  Biblię  Hebrajską  od  Genesis  do  Malachiasza,  a
właściwie w hebrajskim układzie ksiąg, od Genesis do Kronik (ponieważ w hebrajskim porządku
księga Malachiasza jest pośrodku Biblii). Karaici również uznają Jerozolimę za miejsce, w którym
Jahwe zdecydował się umieścić swoje imię na zawsze (2 Królewska 21:7). Natomiast Samarytanie
są potomkami babilońskich pogan, którzy zostali przymusowo osiedleni w północnej części Izraela
przez królów asyryjskich, którzy czczą na „wyżynach” na górze Garizim1.

Historia Samarytan jest  opowiedziana w 2 Księdze Królewskiej 17. Kiedy ci  babilońscy
poganie osiedlili się w Samarii, zostali dotknięci serią ataków lwów. Poprosili króla Asyrii, aby
wysłał im kapłana z wygnanych Izraelitów, aby złożył hołd miejscowemu bogu. Ten kapłan był
oczywiście  jednym  z  tych  złych  kapłanów,  którzy  służyli  na  wyżynach,  co  było  jednym  z
największych grzechów plemion północnych od czasów Jeroboama (2 Królewska 17:21-23). Ale
ten kapłan przynajmniej przyniósł ze sobą kopię Tory i zaczął nauczać Samarytan o Jahwe. W
końcu  Samarytanie  oddawali  cześć  Jahwe,  jednocześnie  oddając  cześć  swoim  obcym  bogom
swoich przodków (2 Królewska 17:28-32).

Pewnego dnia otrzymałem kolejny e-mail od osoby, która myliła karaimów z Samarytanami;
Dostaję kilka takich co tydzień. Kiedy usiadłem, aby odpowiedzieć na ten e-mail, zdecydowałem
się odświeżyć pamięć, ponownie czytając 2 Księgi Królewskie 17. Kiedy czytałem biblijną relację
o Samarytanach, natknąłem się na werset, który był trudny do zrozumienia. Ten werset z Tanachu
był streszczeniem Samarytan:

1. Aż do tego dnia postępują według swoich dawnych zwyczajów,
2. nie boją się Jahwe i nie   czynią  ,
3. według swoich ustaw i swoich nakazów,
4. prawa i przykazania, które Jahwe nakazał synom Jakuba. (2 Królewska 17:34)

To  jest  dosłowne  tłumaczenie  wersetu,  tak  jak  jawi  się  ono  w  języku  hebrajskim  i
najwyraźniej nie ma sensu. Brzmi to tak, jakby Księga Królów krytykowała Samarytan za to, że nie
postępowali  „zgodnie  z  ich  ustawami i  ich  nakazami”,  podczas  gdy na  początku tego  samego

1 Tak jak Asyryjczycy wygnali Dziesięć Północnych Plemion do obcych krajów, to oni również sprowadzili 
cudzoziemców i osiedlili ich w Izraelu. Pomysł polegał na tym, że grupa ludzi w obcym środowisku bez żadnych 
powiązań z ziemią była bardziej lojalna wobec rządu królewskiego niż tubylcy, którzy mieli głębokie korzenie i 
historię niepodległości na swoich ziemiach.



wersetu krytykuje ich za postępowanie zgodne z ich dawnymi sposobami postępowania. O co tu
chodzi?

Wszystkie standardowe tłumaczenia po prostu prześlizgują się z tym problemem, po prostu
parafrazując werset2. Ale jeśli będziemy trzymać się tego, co mówi hebrajski tekst, otrzymujemy to
dziwne wyrażenie „nie czynią”, które wydaje się nie pasować do tego wersetu. Kiedy to czytałem,
wiedziałem, że składnia hebrajska, czyli sposób, w jaki budowane są zdania, jest zupełnie inna niż
składnia  polska.  Czasami  trzeba  przeczytać  hebrajski  werset  na  głos  kilka  razy,  aby  wyłapać
znaczenie. Uczyniwszy to, hebrajski nabrał doskonałego sensu, ale musiał zostać przetłumaczony
na polski poprzez uporządkowanie czterech podpunktów wersetu w następujący sposób3:

1. Aż do tego dnia postępują według swoich dawnych zwyczajów,
3. według swoich ustaw i swoich nakazów,
2. nie boją się Jahwe i nie czynią,
4. prawa i przykazania, które Jahwe nakazał synom Jakuba. (2 Królewska 17:34)

Sposób,  w jaki  werset  jest  ułożony w języku hebrajskim,  kładzie  nacisk  na Samarytan,
którzy postępują „zgodnie ze swoimi ustawami i swoimi nakazami”, ale „nie czynią” według Tory.
Kiedy w końcu zrozumiałem ten werset, dotarło do mnie, że jest to rozwiązanie do Mateusza 23:3.
Oba wersety zawierały pozornie niewytłumaczalne sformułowanie „nie czynią”, które wydawało
się  nie  pasować.  Ale pasowało,  gdy 2 Król.  17:34 zrozumiało się  według prawidłowej  składni
hebrajskiej. Jaszua powtarzał unikalny styl z 2 Królewskiej 17:34, kiedy powiedział o faryzeuszach,
„ale zgodnie z ich reformami (takanot) i ich precedensami (ma'asim) nie czyńcie, ponieważ mówią,
ale nie czynią” (Hebrajski Mateusz 23:3). 2 Księga Królewska 17:34 podaje bardzo podobną rzecz
o Samarytanach, którzy przestrzegają „swoich ustaw i  swoich nakazów”, ale „nie czynią” Tory.
Jaszua mówił, że faryzeusze, podobnie jak dawni Samarytanie, mają swoje własne  ustawy i
nakazy, którymi się kierują, podczas gdy w tym samym czasie mówią  o  Torze, ale Tory nie
wykonują. Aby  to  podkreślić,  zapożyczył  unikalne  zdanie  z  2  Królewskiej  17:34,  mówiące  o
grzechach Samarytan, i zastosował je do faryzeuszy.

tłumaczył – Bogusław Kluz

Rozważanie to oparte jest o książkę pt. „Hebrajski Jaszua kontra grecki Jezus”, napisaną przez Nehemia Gordona.

2 Większość tłumaczeń robi to, omijając słówko ‘swoich’, które pojawia się dwa razy w hebrajskim w pkt.3. W 
języku polskim jedynie Nowa Biblia Gdańska oddaje to prawidłowo (przyp. tłumacza).

3 Nie jest to rzadki problem z tłumaczeniem biblijnego języka hebrajskiego. Na przykład Księga Wyjścia 12:15 
dosłownie mówi:

1. Przez siedem dni będziesz jadł przaśny chleb,
2. ale (przed) pierwszego dnia całkowicie usuniecie kwas z waszych domów,
3. gdyż każdy, kto je kwas, ta dusza zostanie wycięta z Izraela,
4. od pierwszego do siódmego dnia.

Oczywiście ten werset musi być przetłumaczony na polski z podpunktami uporządkowanymi następująco 1, 2, 4, 3.
Wszystkie standardowe tłumaczenia robią to bez pozostawiania śladu ekscentryczności składni hebrajskiej 
(struktury zdań). Przykładem tego samego zjawiska w Nowym Testamencie jest Objawienie 20:4-5, gdzie 
wyrażenie „To jest pierwsze zmartwychwstanie” należy do końca wersetu 4, a nie końca wersetu 5; jest to przykład 
hebrajskiej składni zachowanej w greckim tekście Apokalipsy. Niemal komicznym przykładem z Tory jest Księga 
Rodzaju 14:12, która dosłownie brzmi: „I zabrali Lota i jego majątek, syna brata Abrama”, co oczywiście oznacza: 
„I zabrali Lota, syna brata Abrama, i jego majątek.”


