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W poszukiwaniu pierwotnego Dekalogu, 
czyli o tym, jaki tekst Mojżesz otrzymał od Boga?

In searching of original Decalogue so about 
which text Moses got from God?

The main purpose of the paper is an attempt of original Deca-
logue text reconstruction. The paper purpose realization is possible 
thanks to juxtaposition of both Masoretic ten commandments ver-
sions and showing subsequent extensions. The paper was divided 
into four parts. In the first one differences between both versions 
were presented. In the second one variants priority was indicated. 
In the third one original Decalogue text was reconstructed. In the 
last one differences between both Masoretic versions were ex-
plained. On the basis of the analysis it should be claimed that the 
original Decalogue text was simple. The presented reconstructed 
version is only hypothetical variant.

Keywords: Decalogue, Ten Commandments, Masoretic Text, recon-
struction, textual criticism. 

Celem niniejszej pracy jest próba odtworzenia pierwotnej 
wersji Dekalogu. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki ze-
stawieniu dwóch masoreckich wariantów dziesięciu przykazań 
oraz ukazaniu późniejszych amplifikacji. Praca została podzielona 
na cztery części. Najpierw zestawiono różnice pomiędzy dwiema 
wskazanymi wersjami. Następnie ustalono pierwszeństwo przeka-
zu różnych wariantów. Potem zrekonstruowano pierwotny tekst 
Dekalogu, a na koniec wyjaśniono różnice pomiędzy poszczegól-
nymi wersjami dziesięciu przykazań. W świetle przeprowadzonych 
analiz można stwierdzić, że pierwotna wersja Dekalogu była sto-
sunkowo prosta. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu rekon-
strukcja zaś ma jedynie charakter hipotetyczny.
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W oparciu o starożytne świadectwa, takie jak tekst masorecki, 
Septuaginta, Pięcioksiąg samarytański czy tzw. papirus Nash dzisiaj 
można stwierdzić z całą mocą, że nie ma jednej wersji dziesięciu 
przykazań. Nawet w powszechnie przyjmowanym wariancie ma-
soreckim tekst Dekalogu zachowany został w dwóch różnych miej-
scach (Wj 20, 2-17; Pwt 5, 6-21), z czego obie utrwalone wersje 
wykazują mniejsze i większe różnice1. W obliczu tego faktu i przy 
założeniu pierwszeństwa tekstu masoreckiego może pojawić się py-
tanie, która z tych wersji jest zatem wariantem spisanym przez Boga 
na dwóch kamiennych tablicach i przekazanych Mojżeszowi (Wj 31, 
18; Pwt 9, 10-11). W świetle aktualnego stanu wiedzy egzegeci wy-
suwają jednak przypuszczenie, że tak postawione pytanie jest błęd-
ne, ponieważ żaden z tych wariantów nie jest wersją pierwotną. 
Tak sformułowane pytanie rodzi jednak kolejne: to jak w takim razie 
wyglądała ta pierwotna wersja Dekalogu przekazana Mojżeszowi? 
Pytanie to jest szczególnie doniosłe przy uwzględnieniu tego, że 
Dekalog jest uważany za podstawową normę postępowania przez 
przedstawicieli trzech wielkich religii monoteistycznych.

1 Tekst z Księgi Wyjścia nazywany jest również wariantem elohistycznym,  
a tekst z Księgi Powtórzonego Prawa – deuteronomistycznym. Taka nomen-
klatura nawiązuje do tzw. tradycji Pięcioksięgu, w oparciu o które, według 
dawniejszych hipotez, miała powstać Tora. Por. Perz 2011: 45-46.

Celem niniejszego opracowania będzie próba rekonstrukcji 
pierwotnej wersji tekstu dziesięciu przykazań. Osiągnięcie celu 
pracy będzie możliwe dzięki zestawieniu obu podstawowych wa-
riantów Dekalogu (Wj 20, 2-17; Pwt 5, 6-21) oraz próbie wskazania 
późniejszych amplifikacji. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane 
w czterech częściach. Najpierw nastąpi zestawienie różnic pomiędzy 
obydwoma masoreckimi wariantami Dekalogu. W dalszej kolejności 
będzie miała miejsce próba ustalenia pierwszeństwa przekazu. Po-
tem zostanie poczyniona próba rekonstrukcji pierwotnej wersji De-
kalogu. Całość analiz zwieńczy próba wyjaśnienia różnic pomiędzy 
obydwiema masoreckimi wersjami dziesięciu przykazań.

Różnice w obu wersjach Dekalogu

W przypadku otwierającej Dekalog tzw. formuły wprowadzają-
cej obie wersje dziesięciu przykazań nie wykazują jakiejkolwiek róż-
nicy zarówno w odniesieniu do układu spółgłoskowego, jak również 
wokalizy masoreckiej. W obu przypadkach również bezpośrednio 
przed tą formułą znajduje się ten sam znak przystankowy informu-
jący o początku nowej jednostki literackiej. Otwierający Dekalog 
prolog ma zatem następującą postać: „Ja jestem YHWH, twój Bóg, 
który wyprowadził ciebie z ziemi egipskiej, z domu niewolników”. 
Żadnej różnicy nie ma również pomiędzy obydwoma wariantami 
pierwszej części pierwszego z dziesięciu przykazań, którą przełożyć 
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można w sposób następujący: „Nie będziesz miał2 bogów innych 
przede mną”. W obu wersjach również po tej frazie następuje znak 
przystankowy.

Pierwsze różnice można zaobserwować w zakazie sporządza-
nia podobizn. Na gruncie języka hebrajskiego różnica ta dotyczy tak 
naprawdę dodatkowej obecności w wersji z Księgi Wyjścia tylko jed-
nej litery (wāw), która jednak w tym konkretnym kontekście może 
wprowadzać dość znaczne zmiany (Jodzio 2009: 196). Litera ta bo-
wiem użyta jako spójnik może m.in. pełnić funkcję łączącą (spójniki 
„i, oraz, także”) lub objaśniającą (spójniki „czyli, to znaczy, to jest”). 
Wariant bez tej litery można przełożyć następująco: „nie uczynisz 
sobie rzeźby, żadnej podobizny tego, co w niebiosach wysoko, tego, 
co na ziemi nisko, i tego, co w wodzie głęboko pod ziemią”. Przy 
uwzględnieniu litery wāw natomiast początkowy fragment można 
by oddać w taki sposób: „nie uczynisz sobie rzeźby, czyli [ani] żadnej 
podobizny […]”. Przy wariancie objaśniającym zatem słowo „podo-
bizna” byłoby komentarzem do wyrazu „rzeźba”, a przy wariancie 
asyndetycznym (bez wāw) – elementem wyliczenia stojącym na tym 
samym poziomie równorzędności, co wyraz „rzeźba”.

W kolejnym fragmencie pierwszego przykazania zaobserwować 
można dwie drobne różnice, także związane z kwestią obecności 
bądź nie litery wāw. Pierwsza z nich dotyczy sposobu zapisu wyrazu 
„ojcowie”. W wariancie z Księgi Wyjścia występuje zapis ʼābōt, a za-
tem tzw. scriptio defectiva, w wersji z Księgi Powtórzonego Prawa 
zaś – ʼābôt, czyli tzw. scriptio plena. Faktycznie różnica ta dotyczy 
jedynie poziomu ortograficznego i w żaden sposób nie wpływa na 
różnicę w znaczeniu. Druga ze wspomnianych różnic dotyczy obec-
ności dodatkowej litery wāw w wersji Księgi Powtórzonego Prawa 
przed wyrażeniem „do trzeciego pokolenia” (Lemański 2009: 416). 
Podobnie jak to miało miejsce w już omówionym przypadku, litera 
ta użyta jako spójnik (tak jest w tym miejscu) może pełnić funkcję 
zespajającą lub objaśniającą. W drugim przypadku wāw służyłoby 
objaśnieniu, jak należy rozumieć wyraz „synowie”, w pierwszym 
– stanowiłoby zwyczajne zespolenie wyliczenia trzech elementów 
(synowie, trzecie pokolenie, czwarte pokolenie). Bez tej litery całość 
przybierałaby następujące znaczenie: „nie będziesz oddawać im po-
kłonu i nie będziesz im służyć, ponieważ Ja, YHWH, twój Bóg, jestem 
Bogiem zazdrosnym, karzącym winę ojców na synach do trzeciego 
i czwartego pokolenia względem nienawidzących Mnie”. Jeżeli nato-
miast uwzględni się dodatkową literę wāw w funkcji objaśniającej, 
zmieniony fragment miałby następujący sens: „[…] karzącym winę 
na synach, to znaczy do trzeciego i czwartego pokolenia […]”. Przy 
tym wariancie rzeczownik „synowie” zostałby po prostu rozpisany, 
a więc wyjaśniony przez następujące po nim człony. Bez spójnika 
wāw natomiast wszystkie trzy człony (synowie, trzecie pokolenie, 
czwarte pokolenie) stoją na tym samym poziomie równorzędności.

Ostatnia z różnic w brzmieniu pierwszego przykazania dotyczy 
zapisu ostatniej spółgłoski znajdującej się przy słowie „przykazania” 
(Łach 1947: 143). Księga Wyjścia poświadcza zapis miṣwōtāj, pod-
czas gdy wariant z Księgi Powtórzonego Prawa – miṣwōtô. W prak-
tyce zatem różnica dotyczy brzmienia sufiksu zaimkowego stojącego 
przy słowie „przykazania”. W wariancie z Księgi Wyjścia jest to su-
fiks pierwszej osoby singularis (mój), w wariancie z Księgi Powtó-
rzonego Prawa zaś – trzeciej osoby singularis masculinum (jego). 

2 W tekście hebrajskim tzw. dativus possesivus, a więc dosłownie „nie bę-
dzie dla ciebie”.

Przy uwzględnieniu pierwszego wariantu całość należałoby oddać 
„okazującym zaś łaskę do tysiącznego pokolenia miłującym Mnie 
i zachowującym Moje przykazania”, przy uwzględnieniu drugiego 
natomiast – „[…] i zachowującym Jego przykazania”. W drugim przy-
padku sufiks odnosi się oczywiście do YHWH, jak to wynika z kon-
tekstu wypowiedzi, zatem obydwa warianty faktycznie wskazują na 
tę samą Osobę.

W przypadku drugiego przykazania pomiędzy obydwoma wa-
riantami nie występuje żadna różnica. Przykazanie to można przeło-
żyć następująco: „Nie wykorzystasz [dosł. podniesiesz] imienia YHWH, 
twojego Boga, na próżno, ponieważ YWHW nie pozostawi bezkarnym 
tego, kto wykorzysta [dosł. podniesie] Jego imię na próżno”. Jedyną 
różnicę zaobserwować można na poziomie masoreckim – masoreci 
umieścili inne znaki przystankowe na końcu każdego fragmentu.

Trzecie przykazanie poświadcza największe i najbardziej rozbu-
dowane różnice w obu wariantach przekazu. Już na samym początku 
egzegeta spotyka się z zupełnie różnymi czasownikami nakazującymi 
czcić dzień szabatu: w przypadku Księgi Wyjścia jest to czasownik 
zākôr (‘pamiętaj’), w przypadku Księgi Powtórzonego Prawa – šāmôr 
(‘strzeż, zachowuj’). Wydaje się, że pierwszy z wariantów ma charak-
ter kultyczny i mocniej podkreśla ideę uważania czegoś za priorytet 
niż drugi czasownik, aczkolwiek są egzegeci, którzy opowiadają się 
za synonimicznością obu wyrazów. Dodatkowo wersja z Księgi Po-
wtórzonego Prawa posiada całą dodatkową frazę „jak ci rozkazał 
YHWH, Bóg twój”, której jest pozbawiony wariant z Księgi Wyjścia 
(Łach 1971: 137).

Na tym jednak różnice się nie kończą. Kolejne niezgodności są 
możliwe do zaobserwowania w sekcji wymieniającej podmioty obję-
te zakazem wykonywania pracy w szabat. Księga Wyjścia wspomina 
o synu, córce, niewolniku, niewolnicy, bydle i cudzoziemcu. Księga 
Powtórzonego Prawa natomiast – o synu, córce, niewolniku, niewol-
nicy, wole, ośle, całym bydle i cudzoziemcu. Z podanych zestawień 
wynika zatem, że drugi z wariantów jest bogatszy o dwa dodatkowe 
komponenty (Brzegowy 2002: 37). Dodatkowo w wariancie z Księgi 
Powtórzonego Prawa znajduje się dodatkowy spójnik wāw przed 
słowem „sługa”, który jednak w tym konkretnym miejscu nie wydaje 
się pełnić innej funkcji niż lepsze zespolenie poszczególnych kom-
ponentów wyliczenia. Poza tym w tej samej wersji wyraz „bydło” 
został poprzedzony przez hebrajskie wyrażenie wǝkol oznaczające 
‘i wszelkie’, którego to wyrażenia analogiczny tekst w Księdze Wyj-
ścia nie posiada. Wreszcie wariant z Księgi Powtórzonego Prawa, 
w przeciwieństwie do swego odpowiednika, kończy tę część przyka-
zania pierwszą motywacją uzasadniającą konieczność zaprzestania 
pracy w szabat – „żeby odpoczął twój sługa i twoja służąca tak jak 
i ty” (Gronkowski 1948: 94).

Próba porównania zasadniczego uzasadnienia trzeciego przy-
kazania jest pozbawiona sensu ze względu na zupełnie inny tekst 
w obu wariantach Dekalogu, co pokazuje, że autorzy poszczególnych 
wersji sięgnęli do zupełnie innych tradycji niemających ze sobą nic 
wspólnego. W Księdze Wyjścia motywacja oparta została na fakcie 
stworzenia świata przez YHWH w ciągu sześciu dni i Jego odpoczyn-
ku, który miał miejsce dnia siódmego. W Księdze Powtórzonego Pra-
wa natomiast autor uzasadnia konieczność zachowywania szabatu 
przez fakt wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej – Izraelici mają 
pozwolić innym na odpoczynek, ponieważ w ten sposób odwdzię-
czają się oni YHWH za udzielony ratunek.
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Czwarte przykazanie Dekalogu wykazuje pewne różnice rów-
nież na poziomie uzasadnienia konieczności czczenia rodziców (Łach 
1947: 146; Betlejko 2003: 96). Wariant z Księgi Wyjścia podaje tyl-
ko jedną motywację czczenia rodziców – długie życie, podczas gdy 
wersja z Księgi Powtórzonego Prawa dokłada jeszcze drugi motyw 
– powodzenie w życiu. Co więcej, tradycja deuteronomistyczna po-
siada również dodatkową frazę nieobecną w wariancie elohistycz-
nym – „jak rozkazał tobie YHWH, Bóg twój”. Na koniec warto wspo-
mnieć o drobnej różnicy w zakresie pisowni czasownika „wydłużyć”. 
W wariancie z Księgi Wyjścia ma on postać jaʼărikûn, podczas gdy 
w wersji z Księgi Powtórzonego Prawa – jaʼărikun. Różnica zatem do-
tyczy jedynie poziomu ortografii (scriptio plena i scriptio defectiva) 
i w żaden sposób nie wpływa na różnicę w znaczeniu.

Pomiędzy trzema kolejnymi przykazaniami Dekalogu, a więc 
zakazami zabójstwa, cudzołóstwa i kradzieży, różnice są naprawdę 
minimalne. Przykazanie piąte nie różni się w żaden sposób, przy-
kazania szóste i siódme zaś w wariancie deuteronomistycznym po-
łączone są syndetycznie przez spójnik wāw, podczas gdy w wersji 
elohistycznej – asyndetycznie. W podobny sposób połączone zosta-
ło przykazanie ósme zakazujące składania fałszywego świadectwa 
(asyndetycznie w Księdze Wyjścia i syndetycznie w Księdze Powtó-
rzonego Prawa). Dodatkowo przykazanie to posiada inne przydaw-
ki określające słowo „świadectwo”: w wariancie elohistycznym jest 
to wyraz šāqer (‘fałsz, fałszerstwo’), w wersji deuteronomistycznej 
zaś – šāwǝʼ (‘próżny’). Egzegeci optują za tym, że wariant z  Księgi 
Powtórzonego Prawa jest szerszy znaczeniowo, podczas gdy jego 
odpowiednik – bardziej precyzyjny.

Wreszcie w odniesieniu do dwóch ostatnich przykazań należy 
zwrócić uwagę na ich stosunkowo duży stopień rozbieżności dający 
solidne podstawy do różnego kwalifikowania poszczególnych za-
kazów (Zaborski 2005: 128). Na wstępie warto jednak zauważyć, 
że również i w tym przypadku poszczególne zakazy połączone są 
asyndetycznie w Księdze Wyjścia i syndetycznie w Księdze Powtó-
rzonego Prawa3. Nieco różna jest zarówno ilość poszczególnych 
komponentów objętych zakazem pożądania, jak również ich ko-
lejność (Węgrzyniak 2010: 27). W wersji elohistycznej zbiór tych 
elementów jest następujący: dom, żona, sługa, służąca, wół, osioł, 
cała inna majętność, w wariancie deuteronomistycznym zaś posiada 
następującą postać: żona, dom, pole, sługa, służąca, wół, osioł, cała 
inna majętność. Przy tym układzie w wariancie z Księgi Wyjścia wy-
różniony został dom, gdyż on jest wymieniony oddzielnie od innych 
komponentów, w przypadku wersji z Księgi Powtórzonego Prawa na-
tomiast wyróżniona została żona4. Istotne jest również to, że wersja 
elohistyczna posługuje się tym samym czasownikiem powtórzonym 
dwukrotnie najpierw w odniesieniu do domu, następnie w odnie-
sieniu do pozostałych komponentów (lōʼ taḥmōd – ‘nie pożądaj’), 
podczas gdy wariant deuteronomistyczny korzysta z dwóch różnych 
czasowników: wpierw z lōʼ taḥmōd (‘nie pożądaj’), następnie zaś 
z lōʼ titʼawwê (‘nie pragnij’) (Hergesel 2006: 264; Chouraqui 2002: 
224)5. Ostatnią drobną różnicą jest obecność spójnika wāw przy 

3 Dotyczy to obu zakazów pożądania.
4 Owo wyróżnienie poszczególnych komponentów polega na specyficznym 
układzie komponentów: czasownik zakazujący, jeden element objęty zaka-
zem, czasownik zakazujący, pozostałe elementy objęte zakazem.
5 Papirus Nash posługuje się dwoma różnymi czasownikami i wymienia żonę 
przed domem, aczkolwiek należy uczciwie przyznać, że ze względu na pew-
ne uszkodzenie tekstu dokładna lekcja hebrajskiego terminu wyrażającego 

słowie „wół” w wariancie z Księgi Wyjścia przy jego braku w wersji 
z Księgi Powtórzonego Prawa.

Próba ustalenia pierwszeństwa przekazu

W świetle przeprowadzonych na poprzednim etapie analiz 
można stwierdzić, że w Piśmie Świętym Starego Testamentu nie 
zachowała się jedna wersja dziesięciu przykazań. Co więcej, wyka-
zano, że oba utrwalone warianty Dekalogu w niektórych miejscach 
różnią się dosyć znacznie względem siebie, co stanowi solidną pod-
stawę do stwierdzenia, że obie te wersje w żaden sposób nie są 
ze sobą całkowicie tożsame. Ten fakt rodzi potencjalnie trzy moż-
liwości. Albo pierwotna jest wersja z Księgi Wyjścia, albo wariant 
z Księgi Powtórzonego Prawa, albo obie tradycje są wtórne wobec 
pierwotnego wariantu. Przyjęcie którejś z dwóch pierwszych opcji 
jest dosyć kłopotliwe, ponieważ trudno byłoby wytłumaczyć, dla-
czego teologowie drugiej tradycji zdecydowali się na tak poważne 
ingerencje w obrębie tekstu, który według przekazów biblijnych 
został przekazany przez samego Boga. Gdyby któraś z dwóch wer-
sji zachowanych w Pięcioksięgu była pierwotna, raczej należałoby 
spodziewać się rozszerzeń w drugiej z nich, a nie zastępowanie jed-
nego fragmentu drugim, jak to ma miejsce choćby w odniesieniu do 
przykazania trzeciego.

Czysto teoretycznie można próbować bronić tezy, że to przekaz 
zachowany w Księdze Powtórzonego Prawa rozszerza tekst z Księ-
gi Wyjścia, co może przemawiać za pierwotnością wersji z Księgi 
Wyjścia, niemniej trudno jest wytłumaczyć, dlaczego autorzy deu-
teronomistyczny usunęli bardzo ważny fragment motywujący zakaz 
pracy w szabat, zastępując go innym tekstem. Z tego powodu za 
bardziej prawdopodobne należy uznać twierdzenie, że pierwotna 
wersja Dekalogu jest niezależna od obu zachowanych i, co więcej, 
nie dotrwała ona do współczesnych czasów. Ta pierwotna wersja 
była następnie uzupełniana o kolejne glossy, które ją rozszerzały 
przez różnego rodzaju dopowiedzenia i komentarze (Czajkowski 
2010: 378; Wojciechowski 2011: 9).

Za takim stanowiskiem przemawia kilka kolejnych argumentów 
podawanych przez egzegetów. Po pierwsze, skoro Dekalog miał być 
najważniejszą normą postępowania, to musiał być podany w krót-
kiej formie, która była łatwa do zapamiętania i odtworzenia (Kiedzik 
2000: 172). Warto również pamiętać, że według przekazów biblij-
nych dziesięć przykazań zostało wyrytych na kamieniu, a pisanie na 
takim materiale jest stosunkowo trudne (Łach 1947: 239). Co wię-
cej, z tradycji biblijnych wiadomo, że owe kamienne tablice nie były 
zbyt wielkich rozmiarów, tak więc nie mogły pomieścić za wiele tek-
stu. Tymczasem obszerność wersji dziesięciu przykazań z Księgi Po-
wtórzonego Prawa wynosi ok. 708 liter, a objętość wariantu z Księgi 
Wyjścia – ok. 620 znaków, co wydaje się przekraczać rozmiary tablic.

Po drugie, porównanie poszczególnych przykazań Dekalogu po-
zwala na zaobserwowanie ich stosunkowo dużej dysproporcji6. Dla 
przykładu przykazania piąte, szóste i siódme składają się z zaledwie 
sześciu liter (podobnie krótkie jest przykazanie ósme – piętnaście 
znaków, podczas gdy przykazanie pierwsze posiada objętość 185 
spółgłosek, a przykazanie trzecie – 203 liter. Owa olbrzymia dyspro-

zakaz pożądania budzi u niektórych egzegetów wątpliwość. Zob. Burkitt 
1903: 397.
6 Cyfry podane za wariantem z Księgi Wyjścia.
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porcja każe przypuszczać, że w pierwotnej wersji Dekalogu objętość 
poszczególnych przykazań była zbliżona, a na pewno nie odznaczała 
się tak znacznymi skokami objętości tekstu. Zachowane krótkie frazy 
w przykazaniach piątym, szóstym, siódmym czy ósmym sugerują, 
że w podobnej formie zostały również utrwalone inne przykazania 
(Witczyk 1997: 47). Dopiero z czasem, wskutek dodawania kolejnych 
gloss przekaz został wzbogacony do obecnych rozmiarów i w takiej 
też formie utrwalony. Na owe glossy składały się różne dopowie-
dzenia objaśniające sposób złamania poszczególnych przykazań, 
grożące różnymi sankcjami za ich nie zachowanie oraz podające 
różne beneficja dla tych, którzy będą je przestrzegać. Taka hipoteza 
potwierdzałaby, dlaczego większość przykazań ograniczona jest do 
podania samego zakazu – po prostu te przykazanie nie zostały wzbo-
gacone o elementy dodane w innych punktach Dekalogu.

Dopiero przy uwzględnieniu powyższych spostrzeżeń można 
podjąć się próby rekonstrukcji pierwotnej wersji dziesięciu przyka-
zań, która jednak ze względu na brak solidnego materiału badawcze-
go oraz bardzo duży stopień domysłu jest czysto hipotetyczna i taka 
pozostanie do momentu ewentualnego odkrycia jakichś ważnych 
świadectw zewnętrznych (Baraniak 2006: 19; Kempiak 2010: 69). 
Należy również uczciwie przyznać, że o ile dawniej egzegeci chętnie 
podejmowali się próby odtworzenia pierwotnego wariantu dziesię-
ciu przykazań, o tyle współcześnie ze względu na wymienione trud-
ności tego typu badania zostały raczej zarzucone (Lemański 2002: 
282). Ważnym kryterium wykorzystanym podczas próby rekon-
strukcji pierwotnej wersji dziesięciu przykazań jest założenie, że ze 
względu na wielki szacunek wobec samego tekstu Dekalogu kolejne 
pokolenia nie dokonywały w nim żadnych zmian istotowych w obrę-
bie już istniejącego tekstu, ale ograniczały się do jego uzupełniania 
bądź relektury, która jednak bazowała na wariancie pierwotnym (Łach 
1952: 301). Jeżeli natomiast do jakichś zmian dochodziło, na pod-
stawie porównania obu wersji i zachowanych wariantów tekstowych 
poza wariantem masoreckim można odtworzyć wcześniejszą formę7.

Próba rekonstrukcji pierwotnej formy

Jak pokazano, formuła otwierająca Dekalog jest zgodna w obu 
zachowanych wariantach, stąd jedyne pytanie, które należy posta-
wić, dotyczy jej ewentualnego skrócenia. Porównując ową formułę 
z analogicznymi tekstami otwierającymi różne przymierza można 
zauważyć duży stopień podobieństwa, co z kolei pozwala przy-
puszczać, że w jej pierwotnej wersji musiały funkcjonować takie 
elementy jak autoprezentacja oraz wspomnienie dobrodziejstwa 
będącego podstawą nawiązania przymierza ze strony YHWH. Pew-
ną wątpliwość może budzić jedynie apozycja „dom niewolników” 
będąca rozwinięciem wyrażenia „ziemia egipska”. Być może formuła 
ta została dodana na dalszym etapie redakcji w celu przypomnienia 
późniejszym pokoleniom, czym dla narodu wybranego była ziemia 
egipska. Dla Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, 
tego rodzaju informacja nie wydawała się konieczna, ponieważ dla 
tych Żydów kojarzenie ziemi egipskiej ze stanem niewoli było raczej 

7 Jak zostało pokazane na wcześniejszym etapie analiz, poszczególne róż-
nice pomiędzy obydwoma wersjami Dekalogu w ich części zasadniczej są 
możliwe do wytłumaczenia, stąd na tej podstawie można stwierdzić, który 
wariant jest wcześniejszy.

naturalne8. W związku z tym pierwotna wersja tej formuły mogła 
brzmieć: „Ja jestem YHWH, twój Bóg, który wyprowadził ciebie z zie-
mi egipskiej”.

W odniesieniu do pierwszego przykazania, posługując się sfor-
mułowaną powyżej zasadą, że motywacji i gróźb nie było w pier-
wotnym wariancie Dekalogu (Peter 1982: 70), można stwierdzić, 
że późniejszym uzupełnieniem jest passus Wj 20, 5b-6. Charakter 
wyjaśnienia i dopowiedzenia posiada również fragment 20, 4b. In-
formacja o zakazie oddawania pokłonu i służenia wizerunkom (20, 
5a) także nie wydaje się pierwotnym tekstem, ponieważ wskazania 
te są wyraźnie zależne od zakazu wykonywania rzeźb i podobizn, 
a zatem mają już charakter interpretacyjny. Pewną wątpliwość bu-
dzi natomiast obecność w pierwotnej wersji terminu „podobizna”. 
Pierwszy wyraz (obraz) wydaje się mieć węższy zakres znaczeniowy 
i oznacza bożka przeznaczonego do celów kultycznych, podczas gdy 
drugi termin (podobizna) wskazuje na wszelki wyobrażalny kształt 
i formę. Skoro zatem drugi termin rozszerza znaczeniowo pierwszy, 
można zakładać, że został on dodany na dalszym etapie przekazu 
w celu doprecyzowania zakresu tego zakazu. Na tej podstawie moż-
na uznać, że nie występował on w pierwotnej wersji Dekalogu.

W odniesieniu do pierwszego przykazania należy jeszcze rozwa-
żyć jeden problem, mianowicie taki, czy zakaz sporządzania wizerun-
ków jest odrębnym przykazaniem wobec zakazu bałwochwalstwa 
czy też może jest jego integralnym elementem. Od odpowiedzi na to 
pytanie zależy bowiem to, czy uzna się hipotezę, że zakaz sporządza-
nia wizerunków znajdował się w pierwotnym wariancie dziesięciu 
przykazań czy nie. Jeżeli ten zakaz potraktuje się jako rozwinięcie 
zakazu bałwochwalstwa, to taka interpretacja daje solidne podstawy 
do tego, żeby uznać zakaz sporządzania podobizn za tekst wtórny 
wobec pierwotnego wariantu Dekalogu. Jeżeli natomiast uzna się 
go za odrębne przykazanie, należy założyć, że zakaz ten znajdował 
się w pierwotnej wersji dziesięciu przykazań. Niestety, opinie zarów-
no egzegetów czy specjalistów, jak i autorów starożytnych są w tej 
sprawie bardzo podzielone, co utrudnia udzielenie odpowiedzi na 
tak postawione pytanie (Chałupniak 2012: 293). Jeżeli przyjmie się 
tożsamość obu zakazów (bałwochwalstwa i sporządzania podobizn), 
pierwsze przykazanie Dekalogu mogło pierwotnie brzmieć następu-
jąco: „nie będziesz miał bogów innych przede Mną”9. Jeżeli nato-
miast uzna się ich odrębność, drugie przykazanie mogło pierwotnie 
brzmieć: „nie uczynisz sobie rzeźby”.

Zgodnie z poczynionymi uprzednio założeniami część zawiera-
jąca groźbę, a więc tekst Wj 20, 7b drugiego przykazania, nie sta-
nowił komponentu pierwotnej wersji Dekalogu. Co więcej, można 
próbować zaryzykować twierdzenie, że apozycja do imienia własne-
go Boga (twój Bóg) również jest rodzajem dopowiedzenia, którego 
pierwotnie mogło nie być. Z drugiej jednak strony ta sama fraza 
znajduje się już w innym miejscu Dekalogu (formuła wprowadzają-
ca), a zatem mogła ona występować również w tym miejscu. W kon-
sekwencji drugie przykazanie pierwotnie mogło brzmieć następu-
jąco: „nie wykorzystasz imienia YHWH, twojego Boga, na próżno”.

W odniesieniu do najdłuższego przykazania w aktualnej wersji 

8 Według danych z Wj 19,1 Izraelici otrzymali Dekalog na Synaju ok. 3 
miesiące od wyjścia z Egiptu.
9 Nie wydaje się, żeby tak ujętą treść dało się jeszcze bardziej skrócić bez 
uszczerbku dla przekazu. Co prawda można by się pokusić o obcięcie tej 
frazy o wyrażenie „przede Mną”, niemniej eliminacja tej części zmienia sens 
przekazu.
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Dekalogu łatwo można zauważyć, że w znacznej mierze składa się 
ono z wyjaśnień i motywacji. Do motywacji należy zaliczyć frag-
ment 20, 11. Passus 20, 9-10 natomiast opisuje sposób uświęcania 
szabatu, jest to zatem tekst wyjaśniający. Na tej podstawie można 
uznać, że te fragmenty nie należały do pierwotnej wersji Dekalogu, 
ale zostały dodane z czasem w celu objaśnienia tego przykazania. 
Pierwotnie zatem trzecie przykazanie mogło brzmieć następująco: 
„pamiętaj o dniu szabatu, żeby go uświęcić”10.

W przypadku czwartego przykazania dość łatwo można wy-
odrębnić sam nakaz (20, 12a) oraz jego motywację (20, 12b). Przy 
założeniu, że motywacje zostały nadane na dalszym etapie przekazu 
tekstu, można przyjąć, że pierwotna wersja czwartego przykazania 
brzmiała: „czcij ojca twego i matkę twoją”. W odniesieniu do ko-
lejnych trzech przykazań sytuacja jest już bardzo prosta – wszyst-
kie one posiadają bardzo zwięzłą formę, której już bardziej skrócić 
się nie da. Jedyną kwestią, którą należy rozważyć, jest ewentualna 
obecność w pierwotnej formie syndetycznego sposobu połączenia 
tych przykazań, tak jak robi to wariant z Księgi Powtórzonego Prawa. 
Takie rozwiązanie ma swoją konsekwencję – wszystkie przykazania 
od szóstego do dziesiątego w tradycji deuteronomistycznej poprze-
dzone są spójnikiem wāw. Z drugiej strony należy mieć świadomość 
tego, że żadne z przykazań od pierwszego do piątego nie zostało 
poprzedzonych tą spółgłoską. Z jednej strony nie wydaje się, żeby 
w pierwotnej wersji Dekalogu funkcjonowała taka niekonsekwen-
cja, z drugiej zaś strony łatwiej jest przyjąć dodanie tego spójnika 
niż jego usunięcie. Na tej podstawie można założyć, że analizowane 
trzy przykazania pierwotnie miały następującą postać: „nie zabijaj”, 
„nie cudzołóż”, „nie kradnij”. Nie wydaje się również, żeby aktualna 
wersja ósmego przykazania odbiegała od jego pierwotnej wersji. 
Przykazanie to pozbawione jest jakichkolwiek motywacji i uzupeł-
nień, stąd pierwotnie mogło ono brzmieć: „nie powiesz przeciwko 
twemu bliźniemu fałszywego świadectwa”.

Zdecydowanie większy problem jest natomiast w przypadku 
dwóch ostatnich zakazów. Jak już zauważono na wcześniejszym 
etapie analiz, znaczna rozbieżność pomiędzy wariantem elohistycz-
nym a deuteronomistycznym daje solidną podstawę do wyodręb-
nienia w passusie Wj 20, 17 (Pwt 5, 21) jednego lub dwóch przy-
kazań. Abstrahując na chwilę od tego problemu, warto zauważyć, 
że część komponentów objętych zakazem pożądania (pole, sługa, 
służąca, wół, osioł, cała majętność) wydaje się rozwinięciem dość 
wieloznacznego na gruncie języka hebrajskiego terminu „dom”. Na 
tej podstawie można by zaryzykować twierdzenie, że jest to póź-
niejszy komentarz nieobecny w pierwotnym wariancie Dekalogu. 
Jeżeli za punkt wyjścia przyjmie się kolejność proponowaną przez 
wersję z Księgi Wyjścia, to również i żonę można by uznać za „kom-
ponent” terminu „dom”, co dawałoby podstawę do stwierdzenia, 
że w pierwotnym wariancie Dekalogu żona nie była wspominana. 
W takim układzie przykazanie to mogłoby brzmieć: „nie pożądaj 
domu twojego bliźniego”. Jeżeli natomiast uzna się pierwszeństwo 
wersji deuteronomistycznej oraz Augustyński sposób podziału dzie-
sięciu przykazań pierwotna wersja Dekalogu (w oparciu o Pwt 5, 21) 
w przypadku dwóch ostatnich przykazań mogłaby brzmieć następu-

10 Nie wydaje się, żeby można było usunąć z tej wersji frazę „żeby go 
uświęcić”, gdyż to właśnie ona nadaje szabatowi specyficzny odcień 
sakralny. Poza tym dobrze współgra z kultycznym charakterem czasownika 
zkr.

jąco: „nie pożądaj żony twojego bliźniego” oraz „nie pragnij domu 
twojego bliźniego”11.

W oparciu o całość przeprowadzonych analiz można przytoczyć 
hipotetyczną wersję dziesięciu przykazań w takiej formie, w jakiej 
została ona objawiona Mojżeszowi na Synaju. Przy uwzględnieniu 
podziału Augustyńskiego Dekalog miałby następującą postać:

Ja jestem YHWH, twój Bóg, który wyprowadził ciebie z ziemi 
egipskiej.
Nie będziesz miał bogów innych przede Mną.
Nie wykorzystasz imienia YHWH, twojego Boga, na próżno.
Pamiętaj o dniu szabatu, żeby go uświęcić.
Czcij ojca twego i matkę twoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie powiesz przeciwko twemu bliźniemu fałszywego świadectwa.
Nie pożądaj żony twojego bliźniego.
Nie pragnij domu twojego bliźniego.

Jeżeli natomiast za punkt wyjścia przyjmie się podział propono-
wany przez Józefa Flawiusza i Filona, pierwotny tekst Dekalogu 
mógłby mieć następującą postać:

Ja jestem YHWH, twój Bóg, który wyprowadził ciebie z ziemi 
egipskiej.
Nie będziesz miał bogów innych przede Mną.
Nie uczynisz sobie rzeźby.
Nie wykorzystasz imienia YHWH, twojego Boga, na próżno.
Pamiętaj o dniu szabatu, żeby go uświęcić.
Czcij ojca twego i matkę twoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie powiesz przeciwko twemu bliźniemu fałszywego świadectwa.
Nie pożądaj domu twojego bliźniego.

Na gruncie języka hebrajskiego powyższy tekst nie wykazuje już 
tak dużej rozbieżności w zakresie ilości liter wykorzystanych do opi-
sania każdego przykazania. Przy zaproponowanym układzie formuła 
wprowadzająca składałaby się z 32 spółgłosek, zakaz bałwochwalstwa 
– z 23 liter, zakaz nadużywania imienia YHWH – z 22 znaków, nakaz 
uświęcenia szabatu – z 18 spółgłosek, nakaz czci rodziców – z 15 liter, 
zakazy zabójstwa, cudzołóstwa i kłamstwa z 6 znaków, zakaz składa-
nia fałszywego świadectwa – z 15 spółgłosek, zakaz pożądania cudzej 
żony – z 12 liter, zakaz pożądania cudzej własności zaś – z 13 znaków. 
Całość mogłaby liczyć zatem ok. 168 spółgłosek12.

W zrekonstruowanych wersjach warto zwrócić uwagę na dwie 
kwestie. Po pierwsze, tylko w formule wprowadzającej i pierwszym 

11 Nie wydaje się, żeby to przykazanie można było jeszcze bardziej skrócić – 
obecność dopełnienia bliższego w tym przypadku wydaje się obowiązkowa, 
podobnie jak w przykazaniu ósmym. Przykazania od piątego do siódmego 
tego dopełnienia nie potrzebują, ponieważ tam specyficzny zakres znacze-
niowy terminów hebrajskich wyznacza odpowiedni desygnat tych przykazań.
12 Przy podziale przyjmowanym przez Flawiusze zakaz wykonywania wize-
runków liczyłby 11 znaków, zakaz pożądania cudzej własności zaś – 12 spół-
głosek, co dałoby łącznie ok. 166 liter.
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przykazaniu prawodawca (YHWH) mówi o sobie w trybie pierwszo-
osobowym. W pozostałych przykazaniach natomiast, z wyjątkiem 
przykazania drugiego, nie ma żadnego bezpośredniego odniesienia 
do YHWH. W drugim przykazaniu o Bogu mówi się zaś w trzeciej oso-
bie singularis. W sposób naturalny rodzi się pytanie, czy w oparciu 
o tę nieścisłość można wnioskować o jakiejś korekcie drugiego przy-
kazania, która harmonizowałaby sposób mówienia o YHWH. Otóż nie 
wydaje się to konieczne. Mówienie o samym sobie w trzeciej osobie 
singularis nie jest bowiem czymś nadzwyczajnym w przekazanie bi-
blijnym (np. Kpł 19, 5.12.22).

Po drugie, osiem przykazań Dekalogu zostało sformułowanych 
negatywnie (przez zakaz), podczas gdy tylko dwa ma charakter pozy-
tywny (nakaz) (Rosińska 2014: 29). Pytanie, które pojawia się w związ-
ku z tą obserwacją, brzmi, czy w pierwotnej wersji Dekalogu również 
i te przykazania nie były sformułowane negatywnie. Rzeczywiście są 
egzegeci, którzy utrzymują, że faktycznie tak było, pozytywna forma 
tych dwóch przykazań zaś została nadana później. W odniesieniu do 
nakazu świętowania dnia szabatu warto zauważyć, że przykazanie to 
ma jakąś formę zakazu w dalszym swoim fragmencie („nie będziesz 
wykonywał żadnej pracy” – Wj 20, 10b). Na pewno jednak taka forma 
nie mogłaby funkcjonować w pierwotnej wersji Dekalogu, ponieważ 
fraza ta potrzebuje swojego dopowiedzenia, kiedy adresaci mają nie 
wykonywać żadnej pracy, a ta informacja jest podana we wcześniej-
szej partii tekstu (20, 10a). Co do przykazania nakazującego czcić ro-
dziców niektórzy uczeni sugerują, że pierwotnie przykazanie to mogło 
mieć postać „nie złorzecz (nie bluźnij) ojcu swemu ani matce swojej” 
(Witczyk 1997: 61). Zasadniczy problem związany z przedstawionymi 
próbami zmiany owych przekazań polega na tym, że za tymi propo-
zycjami nie stoją żadne solidne argumenty. Co więcej, bardzo trudno 
jest wytłumaczyć, dlaczego na pewnym etapie przekazu miano by za-
stąpić negatywne formy tych przykazań formami pozytywnymi, czego 
nie uczyniono wobec innych przykazań. Szacunek wobec Dekalogu 
skłaniałby raczej ku przypuszczeniu, że członkowie narodu wybranego 
nie dokonywaliby w nim tak daleko idących ingerencji.

Ostatnią kwestią, nad którą warto by się pochylić, jest problem 
próby ustalenia, w oparciu o zrekonstruowaną wersję pierwotną, 
pierwotnego podziału Dekalogu, a zatem problem odpowiedzi na 
pytanie, czy odtworzony wariant początkowy pomaga w ustaleniu, 
czy zakaz sporządzania wizerunków jest odrębnym przykazaniem. 
Rzeczą wartą zauważenia jest to, że o groźby lub motywacje zostały 
rozszerzone jedynie pierwotne przykazania Dekalogu, podczas gdy 
zasady regulujące relacje z bliźnimi nie otrzymały takich amplifika-
cji. Ta obserwacja podsuwa przypuszczenie, że w sposób szczególny 
chciano wyakcentować te przykazania, które odnoszą się do Boga13. 
W tym kontekście jedynym przykazaniem regulującym stosunek ze 
Stwórcą, które nie doczekało się amplifikacji o motywację lub groźbę, 
jest zakaz bałwochwalstwa. Ten stan rzeczy można by próbować tłu-
maczyć właśnie tym, że przykazanie to jest integralną częścią zakazu 
wykonywania wizerunków, stąd wszelkie uzupełnienia motywacyjne 
mogły być dodawane na końcu obu zakazów, żeby nie rozbijać ich 
jedności. Takie rozwiązanie przemawiałoby za słusznością Augustyń-
skiego podziału Dekalogu.

13 Przykazanie nakazujące cześć rodziców w pewnym sensie można kwali-
fikować jako przykazanie odnoszące się do Boga (Żydzi po dziś dzień tak je 
właśnie kwalifikują) ze względu na to, że na ziemi rodzice są dla dziecka 
reprezentantami Boga.

Próba wyjaśnienia różnic w obu wersjach Dekalogu

W przypadku pierwszego przykazania Dekalogu kwestia tzw. 
zapisu scriptio plena lub scriptio defectiva dotyczy jedynie poziomu 
ortografii, stąd rozważanie pierwotności zapisu nie ma większego 
sensu14. Obecność litery wāw przed wyrażeniem „do trzeciego po-
kolenia” można natomiast tłumaczyć jako późniejszą amplifikację 
w celu harmonizacji poszczególnych elementów wyliczenia (nastę-
pujący element również posiada spójnik wāw). W ten sam sposób 
można również tłumaczyć obecność znaku wāw przed wyrażeniem 
„żadnej podobizny” – chęć harmonizacji z poprzednio wymienionym 
elementem mogła zaważyć na dodaniu tej spółgłoski.

Różnicę na poziomie ostatniej spółgłoski w treści pierwszego 
przykazania łatwiej wytłumaczyć, przyjmując pierwszeństwo wa-
riantu deuteronomistycznego (Jego przykazania). Powstanie wersji 
elohistycznej (Moje przykazanie) związane byłoby z błędnym prze-
pisaniem przez kopistę litery, a w zasadzie z jej niedociągnięciem. 
Litera wāw (ו) bowiem ma bardzo podobną pisownię, jak litera jōd 
 Przy tej hipotezie wersja z Księgi Wyjścia powstałaby wskutek .(י)
niedociągnięcia znaku wāw, które to niedociągnięcie wprowadziło 
do tekstu literę jōd. Słabość tej hipotezy osadza się na tym, że tre-
ściowo wersja elohistyczna lepiej wpisuje się w kontekst wypowie-
dzi niż wariant deuteronomistyczny. Przemawia zatem kilkukrotnie 
powtórzone zaimek oraz sufiks pierwszej osoby singularis, co suge-
ruje pierwszeństwo wersji z Księgi Wyjścia. Być może zatem powsta-
nie wariantu z Księgi Powtórzonego Prawa również należy tłumaczyć 
błędem kopisty, ale polegającym na niepotrzebnym wydłużeniu zna-
ku jōd (י) do litery wāw (ו).

Jak już podkreślono, trzecie przykazanie wykazuje największe 
różnice w obydwu wariantach (Kot 2014: 15). Obecność dwóch róż-
nych czasowników otwierających można tłumaczyć chęcią zwiększe-
nia gorliwości w zachowywaniu tego przykazania – wariant z Księgi 
Powtórzonego Prawa, według tej hipotezy, został wprowadzony 
później we wskazanym celu. Dodatek deuteronomistyczny „jak ci 
rozkazał YHWH, Bóg twój” również należy uznać za amplifikację, któ-
rej celem było mocniejsze wyakcentowanie boskiego pochodzenia 
instytucji szabatu15. Obecne w wersji z Księgi Powtórzonego Prawa 
rozszerzenie o dwa dodatkowe zwierzęta (wół, osioł) jest wtórne 
wobec pierwotnego wariantu nieposiadającego tej amplifikacji. 
Prawdopodobnie uzupełnienie to stało się konieczne, ponieważ nie-
którzy Izraelici nie zaliczali tych zwierząt do wymienionego w wersji 
elohistycznej bydła. Żeby więc ukrócić jakiekolwiek dyskusje w tym 
temacie, zdecydowano się na to rozszerzenie. W podobnym duchu 
należałoby również tłumaczyć uzupełnienie w wersji deuterono-
mistycznej rzeczownika „bydło” o określenie „wszelkie”. Obecność 
litery wāw przed słowem „sługa” w wersji z Księgi Powtórzonego 
Prawa trzeba uznać za chęć harmonizacji tekstu (pozostałe elementy 
wyliczenia też są poprzedzone tym spójnikiem). Co do tekstu naj-
bardziej różniącego obie wersje Dekalogu, czyli motywacji trzeciego 
przykazania, należy przyjąć, że są to prostu dwa niezależne od sie-

14 Warto porównać papirus Nash, w którym zapis scripto plena jest znacznie 
częstszy niż w obu wersjach tekstu masoreckiego.
15 Warto jednak zauważyć, że są tacy egzegeci, którzy umieszczenie tej frazy 
tylko w dwóch przykazaniach pozytywnych (trzecim i czwartym) tłumaczą 
tym, że zwrot ten ma pokazywać początkowo negatywny sposób sformu-
łowania tych przykazań, który z czasem został porzucony na rzecz formy 
pozytywnej.
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Jeżeli natomiast uzna się za pierwotny wariant deuteronomi-
styczny, powstanie wersji z Księgi Wyjścia można próbować tłuma-
czyć pomyłką kopisty podczas przepisywania tekstu (Łach 1964: 
204). Po napisaniu frazy „nie pożądaj”, zamiast wypisać pierwszy 
element objęty zakazem pożądania (czyli żonę), omyłkowo wypi-
sał drugi element (dom). Zauważywszy błąd, zamiast wypisać drugi 
czasownik (nie pragnij), przepisał raz jeszcze już użyty czasownik 
(nie pożądaj) i dopisał opuszczony element pierwszy (żonę)17. W ten 
sposób nie dość, że doszło do zamiany kolejności, to jeszcze został 
wyeliminowany jeden z dwóch czasowników wyrażających zakaz 
pożądania. Ponieważ zamiana kolejności poszczególnych kompo-
nentów spowodowała zachwianie logiki wyliczania tych elementów, 
kopista miał pominąć słowo „pole”, ponieważ nie harmonizowało 
już ono z całością przekazu (Łach 1952: 304). Niektórzy egzegeci za-
uważają, że ten element mógł zostać dodany później. Zasadniczym 
argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest odwo-
łanie się do koczowniczego trybu życia, który Izraelici prowadzili – 
trudno jest przyjąć, żeby pole mogło być obiektem zakazu pożądania 
w czasach, kiedy nikt takiej własności nie posiadał (Synowiec 2004: 
50). Obecność dodatkowej litery wāw przed wyrazem „wół” można 
tłumaczyć chęcią harmonizacji przekazu (spójnik ten powraca przy 
wszystkich drugorzędnych komponentach objętych zakazem pożą-
dania z wyjątkiem pola).

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba rekonstrukcji początkowej 
wersji dziesięciu przykazań. Osiągnięcie celu opracowania było 
możliwe dzięki zestawieniu dwóch masoreckich wariantów Deka-
logu oraz próbie ukazania późniejszych uzupełnień. Praca została 
podzielona na cztery części. Najpierw zestawiono różnice pomiędzy 
tekstami Wj 20, 2-17 oraz Pwt 5, 6-21. Potem pochylono się nad 
próbą ustalenia pierwszeństwa przekazu. Część trzecia poświęcona 
została próbie rekonstrukcji pierwotnej wersji dziesięciu przykazań. 
Opracowanie zwieńczyła część wyjaśniająca różnice pomiędzy po-
szczególnymi masoreckimi wariantami Dekalogu.

W świetle przeprowadzonych analiz można ze sporą dozą 
prawdopodobieństwa stwierdzić, że pierwotna wersja Dekalogu 
była stosunkowo prosta, a pomiędzy poszczególnymi przykazaniami 
nie było specjalnie dużej rozpiętości objętościowej. Przedstawiona 
w niniejszym opracowaniu propozycja ma jedynie charakter czysto 
hipotetyczny, co spowodowane jest brakiem mocnego materiału 
badawczego umożliwiającego dokonanie bardziej wiarygodnych 
rekonstrukcji.

17 Według tej hipotezy kopista nie chciał używać drugiego czasownika, po-
nieważ zależało mu na zachowaniu czasownika który bezpośrednio poprze-
dzał wyliczoną żonę.

bie warianty umotywowania konieczności zachowywania szabatu, 
które powstały równolegle na bazie wersji pozbawionej którejkol-
wiek z nich (Łyko 2003: 24). Pierwszy element motywujący obec-
ny w wersji deuteronomistycznej, a nieobecny w wariancie elohi-
stycznym jest treściowo podporządkowany motywacji socjalnej 
z Księgi Powtórzonego Prawa, stąd ściśle z nich koegzystuje, co 
tłumaczy jego nieobecność w wersji z Księgi Wyjścia.

W przypadku czwartego przykazania Dekalogu dwie wymie-
nione frazy obecne w wersji deuteronomistycznej, a nieobecne 
w wariancie elohistycznym, należy tłumaczyć rozszerzeniami do-
konanymi na późniejszym etapie redakcji tekstu. Ich celem było 
z jednej strony większe umotywowanie konieczności okazywania 
czci rodzicom, z drugiej zaś strony mocniejsze podkreślenie bo-
skiego pochodzenia tego nakazu. Dodatkowa litera wāw na po-
czątku każdego z przykazań od szóstego do dziesiątego również 
jest późniejszą amplifikacją służącą być może lepszemu zespoleniu 
ostatnich przykazań Dekalogu w jeden ciąg bądź zakwalifikowanie 
ich do tej samej grupy (przykazania odnoszące się do bliźniego).

W odniesieniu do przykazania ósmego, jak już zauważono na 
wcześniejszym etapie analiz, wariant z Księgi Powtórzonego Prawa 
jest szerszy znaczeniowo, co sugeruje, że kopiści mogli chcieć roz-
szerzyć zakres stosowalności tego przykazania na większe obszary 
życia społecznego, nie tylko na sferę sądowniczą. Taka hipoteza za-
kłada zatem, że starszym wariantem jest wersja elohistyczna. Inną 
próbą rozwiązania tej rozbieżności jest odwołanie się do drugiego 
przykazania. Tam bowiem pojawia się dokładnie to samo słowo, 
co w zakazie składania fałszywego świadectwa w wersji z Księgi 
Powtórzonego Prawa. Być może zatem kopista przepisał tamto 
słowo, ponieważ właśnie je miał w pamięci (w języku hebrajskim 
oba wyrazy zaczynają się od tej samej litery).

W zakresie różnic w obrębie przykazania dotyczącego zakazu 
pożądania zauważono dwie główne nieścisłości: kwestię kolejno-
ści elementów objętych zakazem pożądania oraz różnorodności 
czasowników wyrażających ten zakaz. Wydaje się, że przyjmując 
pierwszeństwo wariantu elohistycznego, trudniej jest wytłuma-
czyć dodanie na pewnym etapie przekazu tekstu zupełnie nowy 
rdzeń czasownikowy. Jego dodanie trudno jest tłumaczyć pomyłką 
kopisty, ponieważ żadna z liter rdzenia nie pokrywa się z żadną 
z liter rdzenia drugiego czasownika16. Jeżeli obecność tego cza-
sownika faktycznie związana jest z działalnością kopisty, to nale-
żałoby przyjąć świadomą ingerencję. Zakładając jako pierwotny 
wariant z Księgi Wyjścia oraz uwzględniając treść zakazów pożąda-
nia z Księgi Powtórzonego Prawa, można się domyślać, że kopista 
chciał wyodrębnić żonę spośród innych elementów objętych zaka-
zem pożądania, by w ten sposób pokazać wyższość kobiety ponad 
wartością zwierząt czy rzeczy materialnych. Dodanie odrębnego 
czasownika mogło ułatwić mu to zadanie. Niektórzy sugerują, że 
przestawienie żony przed dom wynikało z innego zrozumienia 
przez kopistę tego drugiego terminu. Początkowo wyraz „dom” 
miał funkcjonować w szerszy znaczeniu, a więc jako „domostwo”. 
Kopista natomiast zrozumiał ten termin w węższym znaczeniu 
(jako budynek materialny) i chcąc zharmonizować wyliczenie po-
szczególnych elementów, zamienił kolejnością te dwa wyrazy (Łach 
1952: 304).

16 Het, mem, dalet do ain, waw, he.
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