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KS. TADEUSZ BRZEGOWY

IDEAè UCZONEGO NA PODSTAWIE KSIEÎGI SYRACHA

Pod koniec epoki Starego Testamentu (1. poø. II w. przed Chr.) dziaøaø
w Izraelu meÎdrzec, ktoÂrego nazywamy Syrachem lub Syracydesem. W jednej
ze swych wypowiedzi przedstawiø siebie jako ostatniego, ktoÂremu przypadøo
zadanie zbierania resztek po winobraniu. Dodaje jednak, zÇe dzieÎki bøogosøawienÂstwu BozÇemu zdoøaø wysunaÎcÂ sieÎ naprzoÂd i w nadmiarze napeønicÂ swojaÎ
tøocznieÎ (Syr 33,16-18). W ten sposoÂb, wyrazÇajaÎc sieÎ z uznaniem o dorobku
poprzednikoÂw, Syrach wskazuje jednoczesÂnie na gotowosÂcÂ dopeønienia ich
dzieøa wøasnymi osiaÎgnieÎciami (Syrach wprawdzie miaø jeszcze swoich nasteÎpcoÂw, ale rzeczywisÂcie byø on ostatnim meÎdrcem piszaÎcym w jeÎzyku hebrajskim).
Dzieøo Syracha, a zwøaszcza jego dzieje wsÂroÂd nasteÎpnych pokolenÂ odbiorcoÂw (Wirkungsgeschichte) saÎ dosÂcÂ osobliwe. KsieÎga Syracha jest jedynym pismem w Starym Testamencie, ktoÂre autor podpisaø swoim imieniem1.
ZÇyjaÎcy w epoce hellenistycznej i w zasieÎgu mysÂli i filozofii stoikoÂw, kiedy
wieÎkszosÂcÂ ZÇydoÂw moÂwiøa juzÇ po aramejsku czy grecku, Syrach postanowiø
skomponowacÂ swoje dzieøo w jeÎzyku hebrajskim. Kiedy chrzesÂcijanie z wielkim szacunkiem i pozÇytkiem czytali ksieÎgeÎ po grecku, a potem po øacinie,
nazywajaÎc jaÎ Liber Ecclesiasticus (tzn. KsieÎga kosÂcielna), gdy pewne kreÎgi
zÇydowskie darzyøy jaÎ wielkim szacunkiem, rabini wyrzucili jaÎ z kanonu jako
pismo obce i heretyckie2. Kiedy chrzesÂcijanie przywykli do ksieÎgi Syracha
1
W zachowanych fragmentach hebrajskich brak poczaÎtku ksieÎgi, natomiast w 50,27 jest
wzmianka o ¹maÎdrym pouczeniu i miarodajnych wskazoÂwkach, ktoÂre nalezÇaÎ do Symeona, syna
Jozuego, syna Eleazara, syna Syrachaº. Ta genealogia jednak nie jest pewna (por. takzÇe 51,30).
Tekst grecki podaje podpis autora: ¹MaÎdrosÂcÂ Jezusa, syna Syrachaº. Za przyjeÎciem imienia
Jezus mozÇe przemawiacÂ zakonÂczenie dzieøa (przed dodatkami) w 50,27 (G): ¹NaukeÎ maÎdrosÂci
i rozumu spisaøem w tej ksieÎdze, ja Jezus, syn Syracha, syna Eleazara, jerozolimczykº. Te
roÂzÇnice bycÂ mozÇe saÎ odzwierciedleniem procesu powstawania dzieøa, w ktoÂrym brali udziaø
roÂzÇni wydawcy.
2
Por. C. Roth, Ecclesiasticus in the Synagogue Service, ¹Journal of Biblical Literatureº
71(1952), s. 171-178.
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przekazanej przez SeptuaginteÎ w jeÎzyku greckim, pod koniec XIX wieku
odkryto kilka reÎkopisoÂw tekstu hebrajskiego w søawnej genizie KaraitoÂw
w Kairze3. I co niezwykle ciekawe, odkrycie to zamiast rozjasÂnicÂ kwestie
powstania ksieÎgi i jej oryginalnej postaci, przysporzyøo niezmiernie trudnych
problemoÂw, ktoÂrych rozwiaÎzania bynajmniej nie widacÂ4.
HistorieÎ powstania dzieøa i poszczegoÂlnych wersji jego tekstu mozÇna zwieÎzÂle przedstawicÂ tak: okoøo 180 r. przed Chr. Ben Syrach napisaø swe dzieøo
w Palestynie po hebrajsku. Okoøo 132 r. przed Chr., w Aleksandrii, wnuk
Syracha przeøozÇyø dzieøo z hebrajskiego na jeÎzyk grecki; w tym czasie kilka jego
odpisoÂw kraÎzÇyøo w Palestynie, gdzie byøo ono szczegoÂlnie cenione przez EssenÂczykoÂw z Qumran, bycÂ mozÇe z powodu wzmianki o kapøanach Sadokitach. W II
wieku po Chr. pewien chrzesÂcijanin dokonaø przekøadu z reÎkopisu hebrajskiego
na syryjski. SÂw. Hieronim znaø reÎkopis hebrajski, ale poniewazÇ nie przywiaÎzywaø wielkiej wagi do pism deuterokanonicznych, nie przeøozÇyø go, lecz zadowoliø sieÎ tøumaczeniem staroøacinÂskim5. AzÇ do X wieku tekst hebrajski byø
swobodnie cytowany przez roÂzÇnych autoroÂw. Najsøawniejsza jest cytacja rabbiego Sa'adiah (920 r.), ktoÂry informuje, zÇe jego manuskrypt byø zaopatrzony
w samogøoski i akcenty, jakie byøy zastrzezÇone wyøaÎcznie dla pism kanonicznych6. Karaici z Kairu dokonali mniej wieÎcej w tym czasie kilku odpisoÂw ksieÎgi
po hebrajsku. BycÂ mozÇe z powodu zøego stanu tekstu dokonali przekøadu pewnych czeÎsÂci z syryjskiego na hebrajski. Te fragmentaryczne odpisy hebrajskiego
Syracha (w sumie 2/3 tekstu greckiego) odkryto w genizie (schowku na zuzÇyte
reÎkopisy) starej synagogi w Kairze w latach 1896-1900. NajwazÇniejszym jak
dotaÎd sÂwiadkiem tekstu hebrajskiego jest odkryty na Masadzie w roku 1964
zwoÂj zawierajaÎcy partie Syr 39,27-44,17, napisany w poczaÎtkach I wieku przed
Chr., a wieÎc okoøo 100 lat po stworzeniu ksieÎgi przez autora7. Gdy dyskusje co
do waloru i wzajemnych relacji poszczegoÂlnych wersji sieÎ toczaÎ, uczeni saÎ

3

JuzÇ w roku 1902 J. Knabenbauer doøaÎczyø jako appendix do swego komentarza reÎkopisy
hebrajskie A, B, C, D z dosøownym przekøadem øacinÂskim i notami (Commentarius in Ecclesiasticum, Parisiis 1902, s. I-LXXXIII).
4
Por. J. Chmiel, Stulecie odkrycia hebrajskich reÎkopisoÂw KsieÎgi Syracha w genizie kairskiej, w:
ÂSwiatøa prawdy BozÇej. KsieÎdzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. roczniceÎ urodzin, èoÂdzÂ
1996, s. 15-19.
5
¹Quorum priorem (sc. Jesu filii Sirach librum) hebracum reperiº ± Prologus Hieronymi in
libris Salomonis, w: Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, red. R. Weber, Stuttgart 1969, vol. 2,
s. 32; PL 28, 1242. Por. C. Spicq, L'EccleÂsiastique (La Bible, red. L. Pirot, A. Clamer, t. 6), Paris
1946, s. 545.
6
Zob. S. Schechter, The Quotations of Ecclesiasticus in Rabbinic Literature, ¹Jewish Quarterly Reviewº 3(1891), s. 682-706.
7
P.W. Skehan, Ecclesiasticus, w: The Interpreter's Dictionary of the Bible, red. G.A. Buttrick,
Supplementary Volume, Nashville 1991, s. 250.
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skøonni uwazÇacÂ wersje greckaÎ i hebrajskaÎ za autonomiczne8, natomiast tekstem
oficjalnym jest nadal grecki9.
Palestyna, lezÇaÎca na skrzyzÇowaniu wielkich szlakoÂw komunikacyjnych staÇ
rozytnego sÂwiata, byøa przez wieki przedmiotem oddziaøywania roÂzÇnych kultur.
PomijajaÎc kwestieÎ ciaÎgøego wpøywu cywilizacyjnego i religijnego Kanaanu,
przypomnijmy, zÇe w czasach Salomona za sprawaÎ coÂrki faraona, ktoÂraÎ kroÂl
pojaÎø za zÇoneÎ, do Izraela przenikaøa kultura egipska (1 Krl 7,8). TakzÇe Salomon
sprowadzaø architektoÂw i mistrzoÂw obroÂbki metali z Fenicji, dokøadnie z Tyru,
stamtaÎd tezÇ zapozÇyczony zostaø model sÂwiaÎtyni (1 Krl 7,13 nn.). Za Aleksandra
Wielkiego (336-323) i jego nasteÎpcoÂw: PtolemeuszoÂw i SeleucydoÂw Palestyna,
podobnie jak caøy Bliski WschoÂd, staøa sieÎ terenem oddziaøywania filozofii
kultury greckiej.
Jak w tym starciu i przenikaniu kulturowym prezentuje sieÎ Ben Syrach?
Jego zakorzenienie w tradycji hebrajskiej i przywiaÎzanie do niej jest oczywiste,
ale ksieÎga posiada tezÇ cechy wyjaÎtkowe. Dlatego niektoÂrzy widzaÎ w nim przedstawiciela rodzaÎcego sieÎ saduceizmu. Wskazuje na to powsÂciaÎgliwosÂcÂ, gdy chodzi o eschatologieÎ i mesjanizm10, przywiaÎzanie do kapøanÂstwa i kultu, afirmacja
dobrobytu, otwartosÂcÂ wobec sÂwiata poganÂskiego (tzn. hellenistycznego)11. Nie
ulega waÎtpliwosÂci, zÇe Syrach nauczyø sieÎ wiele od otoczenia, w ktoÂrym zÇyø,
roÂwniezÇ niezÇydowskiego. Jak sam moÂwi, wiele podroÂzÇowaø, roÂwniezÇ do obcych
krajoÂw (por. Syr 34,9-13); mozÇemy bycÂ pewni, zÇe czytaø wiele z zagranicznej
literatury (por. Syr 39,2-4). Nie jest wieÎc niczym dziwnym, zÇe w jego dziele
znajdujemy wiele tresÂci zapozÇyczonych. Jego ulubione zÂroÂdøo kanoniczne,
KsieÎga PrzysøoÂw, daøa juzÇ wczesÂniej przykøad takiego podejsÂcia, przyswajajaÎc
sobie powazÇne partie MaÎdrosÂci egipskiej Amen-em-opeta (Prz 22,17-24,22)12.
MaÎdrosÂcÂ egipskaÎ znaø i wykorzystywaø ben Syrach. Uczeni wskazujaÎ dalej na
liczne zbiezÇnosÂci jego pisma z roÂzÇnym autorami hellenÂskimi, zwøaszcza stoikami, do tego stopnia, zÇe umieszczajaÎ pismo Syracha pomieÎdzy judaizmem a hellenizmem13. Ale niemal wszyscy uznajaÎ, zÇe Syrach stworzyø dzieøo zgodne z tra8

J. Chmiel, KsieÎga Syracha. Zwornik judaizmu palestynÂskiego i hellenistycznego. Uwagi hermeneutyczne, ¹Warszawskie Studia Teologiczneº 10(1997), s. 54.
9
S. Potocki, MaÎdrosÂcÂ uczonego w PisÂmie, w: MaÎdrosÂcÂ starotestamentowego Izraela (Wprowadzenie w mysÂl i wezwanie ksiaÎg biblijnych 6), red. J. Frankowski, Warszawa1999, s. 171
10
Por. M. Czajkowski, Na tropach tradycji eschatologicznej i mesjanÂskiej u Ben-Syracha,
¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº (dalej: RBL) 16(1963) nr 2-3, s. 87-98.
11
Spicq, L'EccleÂsiastique, s. 536-537.
12
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J.B. Pritchard, Princeton
19693, s. 421-425. Por. R.B.Y. Scott, Proverbs, Ecclesiastes (The Anchor Bible 18), New York±
London±Toronto±Sydney±Auckland 1985, s. XLIV, 14, 20, 136, 138.
13
R. Pautrel, Ben Sira et le Stocisme, ¹Recherches de Sciences Religieusesº 51(1963), s. 535-549; por. Cz.S. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 20012, s. 139-141; G. Reale, Historia filozofii
starozÇytnej, tøum. E.I. ZielinÂski, Lublin 1999, t. 3, s. 315-436; M. Wojciechowski, Stoickie definicje
cnoÂt wedøug Arejosa Didymosa, ¹Forum Teologiczneº 4(2003), s. 177-184; H. Arts, WstrzemieÎzÂli-
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dycjaÎ zÇydowskaÎ. Wykorzystywane zÂroÂdøa stara sieÎ prezentowacÂ na sposoÂb zÇydowski, o ile byøo to mozÇliwe. I mimo wszelkich zapozÇyczenÂ, to co napisaø,
przedstawia sieÎ jako dzieøo w peøni osobiste. Jak moÂwi A.A. Di Lella, Syrach
¹wykorzystywaø poganÂskie materiaøy, nie dlatego, izÇ kierowaø sieÎ duchem kompromisu i synkretyzmu, co sieÎ szerzyøo w jego epoce, ale dlatego izÇ czuø, zÇe
mozÇe swym braciom ZÇydom pokazacÂ, zÇe to co najlepsze w mysÂli obcych, nie jest
niebezpieczenÂstwem dla prawdziwej wiary, ale mozÇe bycÂ wøaÎczone do autentycznie zÇydowskiego dzieøa, ktoÂrego celem byøo ostatecznie zacheÎcicÂ do wiernosÂci tradycyjnej religii przodkoÂwº14. TotezÇ søusznie J. Chmiel nazywa ksieÎgeÎ
Syracha ¹zwornikiem dwoÂch form judaizmu: palestynÂskiego i hellenistycznegoº, chocÂ blizÇej tego nie uzasadnia15.
Ruch maÎdrosÂciowy w Izraelu zawiaÎzaø sieÎ w Jerozolimie za panowania
Salomona (970-931) i przy jego aktywnym udziale. Najpierw Izraelici musieli
przyswoicÂ sobie dotychczasowy dorobek Egipcjan czy BabilonÂczykoÂw w tej
dziedzinie, aby potem wzbogacicÂ go o wøasne, oryginalne tresÂci16. PoczaÎtkowo
ruch ten obejmowaø jedynie sÂrodowisko dworskie. Ale z czasem zaczaÎø ogarniacÂ swoim wpøywem szersze kreÎgi spoøeczne. Tak tezÇ formowaøa sieÎ stopniowo szczegoÂlna grupa meÎdrcoÂw (chaÅkaÅmõÃm), ktoÂra obok prorokoÂw i kapøanoÂw
tworzyøa w spoøecznosÂci Izraela pewnaÎ eliteÎ (por. Iz 29,14; Jr 8,8; 18,18;
Ez 7,26)17. Jednak powyzÇsze wzmianki o meÎdrcach (pochodzaÎce gøoÂwnie
z okresu VIII-VI w. przed Chr.) saÎ dosÂcÂ lakoniczne i trudno na ich podstawie
okresÂlicÂ pozycjeÎ meÎdrca, a tym bardziej roleÎ jakiejsÂ klasy meÎdrcoÂw w spoøecznosÂci izraelskiej. Dopiero KsieÎga Syracha wypeønia teÎ lukeÎ. Dzieøo to nie tylko
zbiera ogromne dziedzictwo maÎdrosÂciowe poprzednich pokolenÂ, ale tezÇ posÂwieÎca sporo uwagi samej osobie meÎdrca i swoistej instytucji meÎdrca w zÇyciu
spoøecznym Izraela. Te informacje mozÇna wydobycÂ z przedmowy tøumacza,
licznych not autobiograficznych rozrzuconych w dziele i wreszcie z poszczegoÂlnych wypowiedzi na temat samego meÎdrca. DzieÎki nim mozÇemy naszkicowacÂ
dosÂcÂ bogaty teologicznie i socjologicznie obraz meÎdrca izraelskiego z konÂca
epoki Starego Testamentu.

wosÂcÂ: cnota stoicka czy chrzesÂcijanÂska, ¹Communioº. MieÎdzynarodowy przeglaÎd teologiczny
21(2002) nr 121, s. 97-105.
14
A.A. Di Lella, Wisdom of Ben-Sira, w: Anchor Bible Dictionary, red. D.N. Freedman,
Garden City, New York 1992 (ABD), t. 6, s. 940. Por. szerzej P.W. Skean, A.A. Di Lella, Wisdom
of Ben Sira (The Anchor Bible 39), New York±London±Toronto±Sydney±Auckland 1987, s. 49-50.
15
J. Chmiel, KsieÎga Syracha. Zwornik judaizmu..., s. 51-55.
16
Por. R.E. Murphy, Wisdom Theses, w: Wisdom and Knowledge. The J. Papin Festschrift,
Villanova University Press 1976, s. 189.
17
Por. E. Jacob, TheÂologie de l'Ancien Testament (BibliotheÁque TheÂologique), Neuchtel
(Suisse), 1968, s. 203.
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1. STUDIUM

TwoÂrca wersji greckiej KsieÎgi Syracha tak moÂwi o autorze dzieøa: ¹Dziadek
moÂj, Jezus, kiedy oddaø sieÎ peøniejszemu poznaniu Prawa, ProrokoÂw i innych
KsiaÎg ojczystych i nabraø w nich doskonaøej biegøosÂci...º (Syr: prolog 10).
Gdy teraz zwroÂcimy sieÎ do samej KsieÎgi Syracha, to znajdziemy tam obszerny poemat søawiaÎcy uczonego w PisÂmie (Syr 38,24-39,11), ktoÂry mozÇemy uznacÂ
za idealny portret meÎdrca i w jakimsÂ stopniu za autoportret autora18. Poemat
skøada sieÎ z dwoÂch zbudowanych na zasadzie kontrastu czeÎsÂci, z ktoÂrych pierwsza traktuje o roÂzÇnych ¹sÂwieckichº zawodach (Syr 38,25-34ab), zasÂ druga ±
o uprzywilejowanej pozycji meÎdrca (Syr 38,34cd-39,11). Temat caøosÂci jest jasno
sformuøowany: ¹Uczony [zdobywa] maÎdrosÂcÂ w czasie wolnym od zajeÎcÂ, i kto ma
mniej dziaøania, ten stanie sieÎ maÎdryº (Syr 38,24). Zanim Syrach rozwinie ten
temat w strofie posÂwieÎconej uczonemu, podaje w najblizÇszych wierszach przeglaÎd oÂwczesnych zawodoÂw. Na pierwszym miejscu jest rolnik, ktoÂry orzaÎc proste
bruzdy, w døoniach sÂciska pøug i pogania woøy, rozmawia o bydleÎtach (albo ±
z hebr. ± ¹do bydlaÎtº), a w nocy mysÂli o paszy dla cielaÎt. Podobnie ma sieÎ rzecz
z rzemiesÂlnikiem i architektem: pracujaÎ we dnie i w nocy, nieustannie zajmujaÎc
sieÎ zawodem, grawerowaniem, rzezÂbieniem wizerunkoÂw. Temu oddajaÎ caøa swaÎ
pilnosÂcÂ (ç^ å\ðéìïíÞ) i caøe serce (ç^ êáñäßá), czyli caøe mysÂlenie.
W czasie tej pracy rzemiesÂlnik wystawiony jest na wielkie trud i umeÎczenie:
huk møota osøabia jego søuch; zÇar i wyziewy pieca wyczerpujaÎ jego siøy; opoÂr
koøa garncarskiego i gliny przysparzajaÎ wysiøku i boÂlu jego nogom i reÎkom;
obserwowanie wzoru i nieustanne poroÂwnywanie z nim nowego wyrobu nadwereÎzÇa jego wzrok. Caøa troska (ç^ á\ãñõðíßá) takiego rzemiesÂlnika lub artysty
skupiona jest na tym, by wyroÂb uformowacÂ, ozdobicÂ, wypolerowacÂ. Wszystkie
zasÂ siøy wyteÎzÇa w tym celu, aby jak najwieÎcej wykonacÂ.
NasteÎpnie Syrach formuøuje osaÎd dotyczaÎcy maÎdrosÂci tych rzemiesÂlnikoÂw.
OtoÂzÇ ich maÎdrosÂcÂ ogranicza sieÎ do pracy raÎk, do okresÂlonego zawodu. SaÎ oni
bardzo przydatni spoøecznie: bez nich zÇadne miasto (ðüëéò) nie beÎdzie zbudowane, a codzienne zÇycie bez nich nie jest mozÇliwe. Jednak nie saÎ oni zdolni do
wysteÎpowania w zgromadzeniach publicznych, nie zajmaÎ eksponowanych
miejsc w administracji czy saÎdownictwie, gdyzÇ brak im odpowiedniej wiedzy.
Oni majaÎ po prostu ograniczone horyzonty zainteresowanÂ. Nawet kiedy sieÎ
modlaÎ, ich modlitwa dotyczy ich zawodu.
Na tym tle autor kresÂli sylwetkeÎ uczonego:
1

Inaczej rzecz sieÎ ma z tym,
ktoÂry duszeÎ swaÎ przykøada do rozwazÇania Prawa NajwyzÇszego.

18

A.A. Di Lella, Sirach, w: New Jerome Biblical Commentary, red. J.A. Fitzmyer i in., Prentice Hall 1990, s. 507.
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2

BadacÂ beÎdzie MaÎdrosÂcÂ wszystkich starozÇytnych,
a czas wolny posÂwieÎci Proroctwom;
3
wyszukiwacÂ beÎdzie ukryte znaczenie przysøoÂw
i zajmowacÂ sieÎ beÎdzie zagadkami przypowiesÂci [tøum. T.B.].
Syrach okresÂliø uczonego mianem ãñáììáôåýò (Syr 38,24), ktoÂremu w hebr.
odpowiada termin soÃfeÅr. Wyraz soÃfeÅr wysteÎpuje w Syr hebr. tylko w tym miejscu. WysteÎpujaÎce jeszcze w Syr 10,5b søowo ãñáììáôåýò oddaje hebr. meÏchoÅqeÅq
(¹prawodawcaº; por. Sdz 5,14). Tytuø soÃfeÅr ma w Izraelu døugaÎ historieÎ. Najpierw oznaczaø on pewien urzaÎd na dworze kroÂlewskim: 2 Sm 8,16n; 2 Krl
12,11 nn; 18,18; 22,3; Jr 37,15.20 i in. Taki tytuø odnajdujemy roÂwniezÇ w hierarchii kapøanÂskiej w 1 Krn 24,6 i 2 Krn 34,13. Z okresÂleniem zakresu tej funkcji
i z samym tøumaczeniem tytuøu saÎ pewne trudnosÂci, ale ogoÂlnie mozÇemy przyjaÎcÂ, zÇe byøo to stanowisko sekretarza kroÂlewskiego19. Dla naszej kwestii wieÎksze znaczenie ma to, jak tytuø soÃfeÅr jest rozumiany w Ezd 7,6.11.12. JezÇeli do
tych wzmianek dodamy to, co o dziaøalnosÂci Ezdrasza jest opowiedziane
w Ne 8, to zobaczymy, zÇe tytuø ten w odniesieniu do Ezdrasza oznaczaø ¹uczonego w Prawie Boga Niebios, znawceÎ Prawaº: ¹Ezdrasz bowiem mocno postanowiø badacÂ (lideÏroÅÏs) i wykonywacÂ Prawo PanÂskie oraz uczycÂ w Izraelu ustawy
i øaduº20. Rozumienie uczonego zapewne od czasoÂw Ezdrasza ewoluowaøo
stopniowo, ale jest pewne, zÇe Syrach zastaø je jako juzÇ funkcjonujaÎce w nowym
znaczeniu21. Od Flawiusza dowiadujemy sieÎ, zÇe Antioch III zwolniø z podatku
pogøoÂwnego ãñáììáôåéò ôï¯ éåñï¯ (Ant. XII,138-144), a 1 Mch 7,12 wymienia
jako samodzielnaÎ grupeÎ óõíáãùãL ãñáììáôÝùí, ktoÂra ukøada sieÎ z arcykapøanem Alkimosem22.
W poemacie Syracha znajdujemy odpowiedzÂ na pytanie: ¹Jak zostacÂ
uczonym?º (Syr 38,25): najpierw ma ona charakter negatywny, a nasteÎpnie
pozytywny. Jako pierwszy warunek wymienia Syrach wolnosÂcÂ od odpowiedzialnej i wymagajaÎcej wysiøku oraz zachodu codziennej pracy, wzgleÎdnie
troski (å\ëáóóïýìåíïò ðñÜîåé). Biblijny hebrajski nie ma okresÂlenia na ¹wolny czasº. Grecki Syr w 38,24b uzÇywa søowa ó÷ïëÞ, ktoÂrego pierwszym znaczeniem jest wolny czas, bezczynnosÂcÂ, spokoÂj, odpoczynek23. Jest to o tyle
19
Zob. szerzej R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, oprac. pol. T. Brzegowy, PoznanÂ
2004, t. 1, s. 144 n.
20
H. Langkammer, KsieÎgi Ezdrasza-Nehemiasza, w: Pismo SÂwieÎte Starego Testamentu, red.
S. èach (dalej: PSÂST II/3), PoznanÂ±Warszawa 1971, s. 169-170.
21
H. Niehr, 952 soÅpeÅr, Theological Dictionary to the Old Testament, red. G.J. Botterweck, H.
Ringgren, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 1997, vol. 10, s. 318-326 (tamzÇe bogata literatura).
22
F. Gryglewicz (KsieÎgi Machabejskie, PSÂST VI/4, PoznanÂ 1961, s. 125) w tøumaczeniu oddaje
okresÂlenie jako ¹uczeni w pisÂmieº, ale zauwazÇa, zÇe w 5,42 autor okresÂla tym mianem oficeroÂw
Judy, ktoÂrzy zbuntowali sieÎ i poszli na kompromis z Alkimosem.
23
Slownik grecko-polski, red. Z. AbramowiczoÂwna, Warszawa 1958, t. 4, s. 265.
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ciekawe, zÇe literatura maÎdrosÂciowa ustawicznie naucza o wartosÂci pracy,
opowiadajaÎc o pracy zarobkowej (Syr 7,20), rolnictwie i hodowli zwierzaÎt.
Idealna kobieta w Prz 31,1-31 jest bardzo oddana swoim codziennym pracom domowym, zwøaszcza pracom zwiaÎzanym z przygotowaniem zÇywnosÂci
oraz obroÂbkaÎ lnu i weøny. Ponadto meÎdrcy niezmordowanie przestrzegajaÎ
przed proÂzÇniactwem, ktoÂre prowadzi do biedy i wszelkiego zøego. Tak wieÎc
owa wyrazÇona przez Syracha pochwaøa wolnosÂci od codziennej pracy fizycznej nie znajduje sobie podobnej w caøym Starym Testamencie. MozÇna sieÎ
zastanawiacÂ, czy ten sposoÂb mysÂlenia wywodzi sieÎ z jerozolimskiego sÂrodowiska arystokratycznego, czy z mysÂli greckiej, gdzie ó÷ïëÞ staøa sieÎ koniecznaÎ przestrzeniaÎ do uprawiania maÎdrosÂci, ktoÂra jest nie do pogodzenia z innymi powszednimi zajeÎciami24.
Jak uczony wypeønia swoÂj wolny czas? Podobnie jak rzemiesÂlnik koncentruje sieÎ na swojej pracy, tak uczony kieruje sieÎ ku maÎdrosÂci. Temu søuzÇy jego
czuwanie (ç^ á\ãñõðíßá) i w to wkøada on serce (å\ðéäéäüíáé ôLí øõ÷Lí áõ\ôï¯/
êáñäßáí). Odpowiada to hebr. naÅtan nafsÏoÃ lub sÂÃõm leÅb. Pierwsze wyrazÇenie
oznacza przyøozÇenie siøy i wszystkich swych zdolnosÂci, drugie mocniej podkresÂla intelektualno-duchowaÎ stroneÎ owego zaangazÇowania. Gdy inne zawody pochøaniajaÎ osobowe i umysøowe siøy czøowieka, gdy stara sieÎ on wykonacÂ odpowiednio swoje zadanie, to aktywnosÂcÂ sÂcisÂle maÎdrosÂciowa (óïößæåóèáé) jest
mozÇliwa tylko czeÎsÂciowo, gdyzÇ skwar, ogienÂ lub haøas wyczerpujaÎ ich siøy
(Syr 38,28). Natomiast meÎdrzec w peøni przeznacza swoje siøy intelektualne
na zgøeÎbianie maÎdrosÂci.
Uczony w czasie wolnym w skupieniu rozwazÇa (äéáíïÝïìáé) Prawo NajwyzÇszego, MaÎdrosÂcÂ wszystkich starozÇytnych i Proroctwa. Syrach przytacza trzy
wielkie czeÎsÂci kanonu hebrajskiego: toÃraÃ, keÏtuÃbõÃm i neÏbi'õÃm. Znamienna jest
jednak kolejnosÂcÂ: po Prawie znajdujaÎ sieÎ nie Prorocy (jak to jest zazwyczaj),
lecz Pisma (maÎdrosÂciowe), ktoÂrych zbioÂr Syracydes zamierzaø powieÎkszycÂ (Prolog, w. 7-14 i 24,30-34). Jest jeszcze druga racja tego zblizÇenia MaÎdrosÂci z Prawem. PierwszorzeÎdnym zadaniem meÎdrca byøo zgøeÎbianie i komentowanie Prawa, i wøasÂnie na tej drodze Syracydes zidentyfikowaø MaÎdrosÂcÂ z Prawem. To
rozumowanie w konsekwencji doprowadzi do tego, zÇe rabini postawiaÎ u boku
Boga ± jako doradczynieÎ i architekta stworzenia ± ToreÎ zamiast MaÎdrosÂci.
Wedøug Syracha uczony wkøada wysiøek nie tyle w autorytatywne gøoszenie
czy stosowanie Prawa, ile w jego studium. To studium ma bycÂ nieustanne.
Sformuøowaø to dobitnie autor Psalmu 1: ¹SzczeÎsÂliwy czøowiek [...] ktoÂry ma
upodobanie w Prawie PanÂskim i nad Jego Prawem rozmysÂla we dnie i w nocyº
(Ps 1,1-2). Tutaj søowo ¹rozmysÂlaº (øac. meditari) jest wyrazÇone ciekawym
24

J. MarboÈck, Sir. 38,24 ± 39,11: Der Schriftgelehrte Weise. Ein Beitrag zu Gestalt und Werk
Ben Siras, w: La Sagesse de l'Ancien Testament, red. M. Gilbert (Bibliotheca EThL 51), Leuven
1990, s. 300.
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søowem jehgeh: ¹mruczecÂº, ¹mamrotacÂº, ¹szeptacÂº ± jak ludzie biblijni i dzisiejsi
ZÇydzi czytajaÎ psalmy w Synagodze25. IlustracjaÎ tego procesu mysÂlowego mogaÎ
bycÂ znane wzmianki Nowego Testamentu o postawie Maryi. Po wizycie pasterzy w grocie narodzenia Maryja ¹wszystkie te søowa zachowywaøa i rozwazÇaøa
w swoim sercuº (èk 2,19). PodobnaÎ uwagaÎ konÂczy èukasz opis zdarzenia
z dwunastoletnim Jezusem w SÂwiaÎtyni: ¹Maryja [...] chowaøa wiernie wszystkie
te wspomnienia w sercu swoimº (èk 2,51). UzÇyte tutaj czasowniki óõíôçñÝù,
óõìâÜëëù, äéáôçñÝù ukazujaÎ cosÂ ze spokojnego ruchu okresÂlanych przez nie
procesoÂw zachowania i rozmysÂlania. Klaus MuÈller w sÂwiezÇo wydanym podreÎczniku do homiletyki26 przypomina pewnaÎ formeÎ medytacji wczesnego KosÂcioøa,
zachowanaÎ zwøaszcza w tradycji benedyktynÂskiej, ktoÂra utrwaliøa sieÎ pod pojeÎciem ruminatio. Czasownik ruminare oznacza ¹przezÇuwacÂº. Aby sobie przyswoicÂ ten rodzaj medytacji trzeba sobie wyobrazicÂ kroweÎ pasaÎcaÎ sieÎ w cieniu
drzewa. Makary Wielki radziø swoim uczniom: ¹PosteÎpuj podobnie jak zwierzeÎ,
ktoÂre jeszcze raz przyjmuje pokarm do pyska i smakuje przyjemnosÂcÂ (sic!)
przezÇuwania, zanim pozwoli pozÇywieniu ponownie traficÂ do zÇoøaÎdka, i w ten
sposoÂb dobre samopoczucie promieniuje na caøe jego wneÎtrzeº27. Marcin Luther maÎdrze radziø, by wieczorem, køadaÎc sieÎ do øoÂzÇka, zabieracÂ w pamieÎci
jakiesÂ søowo z Pisma i przezÇuwacÂ je jak zwierzeÎ. MuÈller konÂczy te uwagi wnioskiem, zÇe ruminatio jest pobozÇnosÂciaÎ spokoju, ktoÂra ufa søowu BozÇemu ± mieÎdzy innymi ufa, zÇe ono samo stwarza sobie søuchaczy. Jest to jakiesÂ wolne od
wysiøku intelektualnego obcowanie ze søowem biblijnym, nieustanne nasøuchiwanie Boga, peøne miøosÂci dostrzeganie Jego samoudzielania sieÎ28.
MeÎdrzec studiuje Prawo MojzÇeszowe i prorokoÂw, ktoÂrych spusÂcizna byøa
juzÇ w wieÎkszosÂci utrwalona na pisÂmie. Ale i tradycja maÎdrosÂciowa w czasach
Syracha byøa spisana, jak chocÂby zbiory przysøoÂw zebrane przez ¹ludzi kroÂla
Ezechiaszaº ok. 700 r. przed Chr. (Prz 25,1). Studium pism maÎdrosÂciowych jest
zadaniem szczegoÂlnym. MeÎdrzec musi odznaczacÂ sieÎ wnikliwosÂciaÎ i subtelnosÂciaÎ, aby rozpoznacÂ ukryte sensy å\í óôñïöá¦ò ðáñáâïëµí. Rzeczownik óôñïöÞ
oznacza pierwszorzeÎdnie ¹obracanie sieÎº, ¹wykreÎcanie sieÎº, ¹zwrotº i jest uzÇywany na okresÂlenie ruchoÂw atlety zmierzajaÎcych do uwolnienia sieÎ z usÂciskoÂw
przeciwnika; ponadto søowo okresÂla wybiegi sofistoÂw zmierzajaÎce do pokonania dyskutantoÂw i wyjsÂcia zwycieÎsko z utarczki. Wreszcie staøo sieÎ zwyczajnym
okresÂleniem powiedzenia maÎdrosÂciowego (Prz 1,3; Mdr 8,8), podkresÂlajaÎc jego
zawiøosÂcÂ i kunsztownosÂcÂ29. MeÎdrzec umie odkrycÂ tajemniczy sens zawoalowany
25
The Dictionary of Classical Hebrew, red. D.J.A. Clines, Sheffield 1993-2001, t. 3, s. 487, sub
verbo %#%.
26
K. MuÈller, Homiletyka na trudne czasy, tøum. M. Mijalska, KrakoÂw 2003, s. 202-205.
27
Cyt. za: R. Zerfass, Od perykopy do homilii, tøum. R. Hajduk, A. SzczepanÂska-KrasonÂ,
KrakoÂw 1995, s. 125.
28
MuÈller, Homiletyka..., s. 203.
29
Spicq, L'EccleÂsiastique, s. 767.
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w obrazach i symbolach, jak to okresÂla w. 3: á\ðüêñõöá ðáñïéìéµí, áé\íßãìáóé
ðáñáâïëµí. Syracydes uzÇywa dwoÂch terminoÂw ðáñïéìßá, ðááñáâïëÞ, parabol synonimicznie. OddajaÎ one hebr. søowo maÅsÏaÅl, czyli ¹podobienÂstwoº, ¹sentencjaº, ¹przysøowieº, ¹przypowiesÂcÂº, ¹zagadkaº. Uczony to taki czøowiek,
ktoÂry z øatwosÂciaÎ potrafi swojaÎ mysÂl przyoblec w podobienÂstwo, obraz, ale
tezÇ szybko i trafnie potrafi odkrycÂ pod konkretnym obrazem ukrytaÎ w nim ideeÎ
czy moraø. PrzypowiesÂci Jezusa ilustrujaÎ dobrze, zÇe prawda ubrana w konkretny
obraz nie byøa øatwa do uchwycenia i dlatego uczniowie pytali Jezusa na osobnosÂci o sens dopiero co usøyszanej przypowiesÂci (Mt 13,36; 15,15; 17,19; 24,3;
Mk 4,10 7,17; 9,28; 10,10; èk 8,9)30.
Syrach zgøeÎbiaø opowiadania i historie o ludziach znakomitych, czyli studiowaø historieÎ swego narodu. Pod koniec swego dzieøa zamiesÂciø tzw. PochwaøeÎ
OjcoÂw (Syr 44,1-50,21)31. Przywoøuje z historii ¹meÎzÇoÂw søawnychº, ktoÂrym Pan
zgotowaø wielkaÎ chwaøeÎ. Zaczyna od Henocha, ktoÂry spodobaø sieÎ Panu, wylicza sprawiedliwego Noego, wiernego Abrahama, ktoÂremu BoÂg zøozÇyø wspaniaøe obietnice, Izaaka i Jakuba ± protoplastoÂw narodu, MojzÇesza, ktoÂremu
BoÂg ukazaø raÎbek swej chwaøy i objawiø przykazania oraz zawarø z nim przymierze, Aarona, wybranego do skøadania ofiar Izraela, Pinchasa, ktoÂry w czasie
odsteÎpstwa Izraela okazaø swaÎ gorliwosÂcÂ o chwaøeÎ Jedynego Boga, Jozuego
i Kaleba, ktoÂrzy wprowadzili Izraela do jego Ziemi Obiecanej, umiøowanego
przez Pana proroka Samuela, Dawida, ktoÂremu BoÂg daø godnosÂcÂ kroÂlewskaÎ
i obdarzyø wiecznym przymierzem, Salomona, ktoÂry zbudowaø imieniu BozÇemu
wieczny przybytek, Eliasza, ktoÂrego søowo pøoneÎøo jak pochodnia, Elizeusza,
ktoÂry czyniø niezwykøe cuda, Izajasza, ktoÂry przedøuzÇyø zÇycie kroÂlowi Ezechiaszowi, kroÂla Jozjasza, ktoÂry usunaÎø z Izraela kult baøwochwalczy i konÂczy opisem postaci aktualnego Arcykapøana Szymona II, syna Oniasza, ktoÂry w otoczeniu innych kapøanoÂw, potomkoÂw Aarona, przepieÎknie sprawowaø liturgieÎ
i swymi wargami udzielaø ludowi bøogosøawienÂstwa. WidacÂ, zÇe meÎdrzec jest
dumny z tej dwutysiaÎcletniej historii swego narodu i widzi w niej jedno wielkie
pasmo BozÇych objawienÂ dokonujaÎcych sieÎ poprzez dziaøanie i søowa swoich
wybranych. Tak to ukazujaÎ liczne pisma historyczne Starego Testamentu; do
tej historii odwoøywali sieÎ prorocy i liturgia poprzez liczne psalmy historyczne,
a przykøad takiego mysÂlenia znajdujemy roÂwniezÇ w Nowym Testamencie. Wystarczy wspomniecÂ pieÎkny wykøad tej sÂwieÎtej historii, ktoÂry wygøosiø przed
Sanhedrynem diakon Szczepan (Dz 7,1-53), albo moweÎ sÂw. Pawøa do ZÇydoÂw
30
W. ZioÂøek bp, Homilia wygøoszona podczas Mszy sÂw. na rozpoczeÎcie sympozjum (èoÂdzÂ 13
IX 1988 r.), RBL 42(1989) nr 1, s. 61-63. Homilia osnuta wokoÂø zdania z Ewangelii wedøug
sÂw. Marka (4,10): ¹A gdy byø sam, pytali Go ci, ktoÂrzy przy nim byli, razem z Dwunastoma,
o przypowiesÂcÂº.
31
Zob. S. Grzybek, Kerygmatyczna wartosÂcÂ pochwaøy Jozuego na podstawie Syr 46,1-8, RBL
32(1979) nr 2-3, s. 73-79; W. Pazera, Pochwaøa OjcoÂw w ksieÎdze Jezusa Syracha, ¹CzeÎstochowskie
Studia Teologiczneº 14(1986), s. 271-308.
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w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,16-25). Takie tezÇ mysÂlenie obecne jest w znanych kantykach sÂw. èukasza. Benedictus, wymienia przymierze z Abrahamem,
wspomina søugeÎ panÂskiego Dawida i prorokoÂw, ktoÂrzy zapowiadali przyjsÂcie
Mesjasza z rodu Dawida (¹wzbudziø roÂg zbawienia w domu søugi swego Dawidaº). Podobnie w kantyku Maryi ± Magnificat ± czytamy: ¹UjaÎø sieÎ za søugaÎ
swoim, Izraelem, pomny na swe miøosierdzie, jak obiecaø naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomkom na wiekiº (èk 1,54 n.).
W zdobywaniu maÎdrosÂci Syrach przypisuje wielkaÎ roleÎ podroÂzÇom:
4

ZnakomitosÂciom beÎdzie oddawaø usøugi
i pokazÇe sieÎ przed panujaÎcymi.
PrzebiegacÂ beÎdzie ziemie obcych narodoÂw,
bo zechce dosÂwiadczycÂ dobra i zøa mieÎdzy ludzÂmi.

MeÎdrzec jest czøowiekiem wyksztaøconym, jest prawdziwym humanistaÎ,
ktoÂry nie zamyka sieÎ w zaciszu swego gabinetu, lecz szuka mozÇliwosÂci poszerzenia pola swoich zainteresowanÂ i wiadomosÂci poprzez kontakty z innymi
ludzÂmi, zwøaszcza uczonymi i ¹sÂwiatowymiº. Jest to uczenie sieÎ przez osobisty
kontakt, przez dosÂwiadczenie. W tym celu poszukujaÎcy maÎdrosÂci wyrusza poza
kraj ojczysty, przemierza sÂwiat, aby spotkacÂ sieÎ z ¹wielkimi i panujaÎcymiº
(ìåãéóôÜíùí, ç^ãïõìÝíùí), proÂbuje nawiaÎzacÂ z nimi relacjeÎ, chocÂby podejmujaÎc
sieÎ im søuzÇycÂ. Albowiem na dworach kroÂlewskich i ksiaÎzÇeÎcych mozÇna byøo
spotkacÂ wielu ludzi uczonych i dosÂwiadczonych, podobnie zresztaÎ jak w salach
i trybunaøach seÎdziowskich. PoszukujaÎcy maÎdrosÂci nie poprzestaje jednak na
kontaktach z ludzÂmi z najwyzÇszych sfer spoøecznych; udaje sieÎ takzÇe do ludoÂw
saÎsiednich, by poznacÂ ich prawa i zwyczaje: ¹nie ma bowiem narodu, ktoÂry by
nie miaø cosÂ dobrego w swoich pomysøach jak i obyczajach; beÎdzie wieÎc szukaø
tego dobrego i to sobie beÎdzie przyswajaø; jesÂli zasÂ cosÂ zøego zauwazÇy, tego
beÎdzie staraø sieÎ wystrzegacÂº32. ZaroÂwno przedmiot jak i sposoÂb tego poznania
Syrach okresÂla dosÂcÂ znamiennie: á\ãáèJ ãJñ êáM êáêJ å\ á\íèñþðïéò å\ðåßñáóåí.
Søowo ðåéñÜæù oznacza ¹dosÂwiadczacÂº, ¹wystawiacÂ na proÂbeÎº, ¹poszukiwacÂº,
¹badacÂº, ¹zdawacÂ spraweÎº. Nie jest to wieÎc poznanie jedynie na drodze lektury
czy refleksji, lecz wøasÂciwie dosÂwiadczenie, eksperyment, ocena. Przedmiotem
tego dosÂwiadczenia ma bycÂ odpowiedzÂ na pytanie, co jest ¹dobre i zøeº, mocne
i søabe, zaroÂwno w ludziach jak i rzeczach. Poznanie dobra i zøa oznacza ±
podobnie jak w scenie rajskiego kuszenia ± wszelkaÎ znajomosÂcÂ czy tezÇ znajomosÂcÂ wszystkiego toÃb waÅraÅ` (Rdz 2,17; 3,5; por. 1 Krl 10,1).
C. Spicq33 przypuszcza, zÇe ten ideaø wiedzy meÎdrca kosmopolity, wiedzy
rozwijanej poprzez podroÂzÇe, Syracydes zaczerpnaÎø od weÎdrownych filozofoÂw
32
33

Cornelius a Lapide (cyt. za: Knabenbauerem, Ecclesiasticus, s. 388).
Spicq, L'EccleÂsiastique, s. 769.
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epoki hellenistycznej. Pewne rysy takich uczonych kresÂli List Arysteasza o tøumaczach Septuaginty, pochodzaÎcy z ok. 200 r. przed Chr. KroÂl Ptolemeusz
prosi Eleazara o przysøanie do Aleksandrii ludzi wyksztaøconych: ¹dobrze wieÎc
uczynisz i odpowiednio do naszej troski, jezÇeli zbierzesz szlachetnie zÇyjaÎcych
starszych meÎzÇoÂw, znajaÎcych sieÎ na Prawie i mogaÎcych dokonacÂ tøumaczeniaº
(w. 35-40). Po przybyciu uczonych zÇydowskich kroÂl wydaje uczteÎ i w jej trakcie
zadaje uczonym roÂzÇne pytania i wysøuchuje ich odpowiedzi, a na konÂcu tak
moÂwi: ¹UwazÇam, zÇe ci meÎzÇowie wyroÂzÇniajaÎ sieÎ cnotaÎ i wiedzaÎ. Z miejsca bowiem podejmujaÎc tak trudne pytania odpowiadali jak nalezÇy i wszyscy przy tym
przyjmowali Boga jako podstaweÎ swych søoÂwº (w. 200)34.
RzeczywisÂcie, w czasach Syracha osobisty kontakt z ludzÂmi maÎdrymi byø
najlepszym sposobem na przyswojenie sobie czegosÂ z ich maÎdrosÂci. KsiaÎzÇka
byøa wciaÎzÇ czymsÂ wyjaÎtkowym i drogim. Biblioteki w dzisiejszym tego søowa
znaczeniu wøasÂciwe nie istniaøy. Tylko panujaÎcy mogli zgromadzicÂ na swoich
dworach wieÎkszaÎ liczbeÎ uczonych. Przykøadem z czasoÂw Syracha jest oczywisÂcie
dwoÂr PtolemeuszoÂw w Aleksandrii i ich søawne Muzeum z bibliotekaÎ35. NajwieÎkszy prawodawca Izraela MojzÇesz wyksztaøciø sieÎ na dworze faraona (Wj
2,10). Na dworze perskim dochodzili do wielkiej maÎdrosÂci hebrajscy wygnanÂcy,
tacy jak Daniel i jego towarzysze (Dn 1). Na tym samym dworze perskim
obracaø sieÎ Ezdrasz, wielki uczony w Prawie PanÂskim (Ezd 7,6.11-12). PodroÂzÇ
kroÂlowej Etiopii na spotkanie z Salomonem, by søuchacÂ jego maÎdrosÂci (1 Krl
10,1 nn.), byøa wzorem dla wszystkich poÂzÂniejszych adeptoÂw maÎdrosÂci.
2. MODLITWA MEÎDRCA

W samym centrum wypowiedzi Syracha o meÎdrcu pojawia sieÎ nauka o jego
modlitwie:
5

Postara sieÎ bardzo pilnie, by od samego ranka zwroÂcicÂ sieÎ
do Pana, ktoÂry go stworzyø
i przed NajwyzÇszego zaniesie swaÎ prosÂbeÎ.
Otworzy usta swe w modlitwie
i bøagacÂ beÎdzie za swoje grzechy.
6
JezÇeli Pan Wielki zechce,
napeøni go duchem rozumu;
on zasÂ søowa maÎdrosÂci swej jakby deszcz wyleje
i w modlitwie wychwalacÂ Go beÎdzie.
34
Tøumaczenie: J. Frankowski, List Arysteasza czyli legenda o powstaniu Septuaginty, RBL
25(1972) nr 1, s. 15, 17.
35
B.A. Pearson, Alexandria, w: Anchor Bible Dictionary, t. 1, s. 152-157; A. SÂwiderkoÂwna,
Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 19782, s. 105-126, spec. 122 nn.
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MeÎdrzec wolny od troski i zabiegania wokoÂø doÂbr materialnych jest wolny
i zdolny do peønego duchowego zaangazÇowania w kontakt osobowy z Bogiem:
ôLí êáñäßáí áõ\ôï¯ å\ðéäþóåé. Tu dokonuje sieÎ jakiesÂ osobowe partnerstwo
mieÎdzy czøowiekiem i Bogiem, ktoÂry go stworzyø. Samo søowo ï\ñèñßæåéí (hebr.
ÏsaÅchar/daÅrasÏ) oznacza ¹wczesÂnie wstawacÂº, ¹daÎzÇycÂ do kogosÂº, ¹szukacÂ kogosÂ
gorliwieº36. Søowo ï\ñèñßæåéí oznacza zawsze zwroÂcenie sieÎ ku osobie, jak ku
nauczycielowi maÎdrosÂci (Syr 6,37) czy ku uosobionej MaÎdrosÂci (Syr 4,12), ku
samemu Bogu (Syr 32,14); w cytowanym fragmencie jakiesÂ gorliwe szukanie
kontaktu z Bogiem. Ta postawa zostaje skonkretyzowana w dalszym ciaÎgu
wypowiedzi i jest znamienne, zÇe ten kontakt najpierw sieÎ materializuje w prosÂbie. Owa modlitwa jest bardzo podkresÂlona przez wzmiankeÎ o ustach: ¹otworzy
swe usta w modlitwieº. Wyraz ðñïóåõ÷Þ odpowiada hebr. teÏfillaÅh, ale u Syracha
nie zaciesÂnia sieÎ jedynie do skargi i bøagania jak w hebrajskim. O co prosi
meÎdrzec? Przede wszystkim o odpuszczenie grzechoÂw. Okazuje sieÎ to zasadniczy przedmiot licznych modlitw Syracha: 17,25; 21,12; 28,2.4; 38,9 n. To odpuszczenie grzechoÂw najczeÎsÂciej jest zwiaÎzane z nawroÂceniem. Syrach moÂwi
jeszcze o innych sÂrodkach odpuszczenia grzechoÂw, jak kultowo-kapøanÂska pokuta (Syr 45,16.23), dobre zachowanie wzgleÎdem rodzicoÂw (Syr 3,3a.14 n.),
jaømuzÇna (Syr 3,30), odwroÂcenie sieÎ od zøego (Syr 35,1-5). W 22,27-23,6 Syrach
zanosi do Boga osobistaÎ modlitweÎ o zachowanie od zøa w mysÂlach, søowach
i czynach. PadajaÎ tam wyjaÎtkowo gøeÎbokie søowa: ¹Panie, Ojcze i Wøadco zÇycia
megoº (Syr 23,1). Tutaj charakterystyka meÎdrca osiaÎga caøaÎ swojaÎ gøeÎbieÎ: wolny od nuzÇaÎcej pracy powszedniej (Syr 38,24) meÎdrzec przechodzi od grzechu do
wolnosÂci (Syr 39,5c), do caøkowitej wolnosÂci serca w oddaniu Bogu caøego
siebie37. Ta wolnosÂcÂ serca jest oczekiwaniem na BozÇe obdarowanie, na samoudzielenie sieÎ Boga czøowiekowi; tu zostaje speøniony najgøeÎbszy sens modlitwy. Napeøniony przez Boga jego Duchem MeÎdrzec beÎdzie wyznawaø i wysøawiaø
Boga (w. 6d). To samo ukazuje poemat na czesÂcÂ maÎdrosÂci 14,20-15,10, w ktoÂrym meÎdrzec otrzyma piesÂnÂ od Pana jako BozÇy dar (w. 10). Po perykopie
o meÎdrcu Syrach przechodzi od wezwania do wychwalania Pana: ¹Wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieø Jegoº (Syr 39,14). Tak oto widzimy jak
u MeÎdrca pochwaøa Boga jest jego naukaÎ, a nauka znowu pochwaøaÎ, te dwie
rzeczy wysteÎpujaÎ jakby nierozdzielnie. Modlitwa okazuje sieÎ dopeønieniem
i szczytem maÎdrosÂci38.
Motywy do wysøawiania Boga NajwyzÇszego znajduje meÎdrzec w stworzeniu, historii Izraela (magnalia Dei) i w losach roÂzÇnych ludzi. Wzorem Salomona (por. 1 Krl 5,9-14; 10,1-13), Syrach byø uwazÇnym obserwatorem sÂwiata: ¹opowiadacÂ beÎdeÎ to, co widziaøemº (Syr 42,15). Zaraz na wsteÎpie swej
36
37
38

Søownik grecko-polski, t. 3, s. 315.
MarboÈck, Sir. 38,24 ± 39,11: Der Schriftgelehrte Weise, s. 305.
TamzÇe.
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piesÂni Syrach stwierdza: ¹Na søowo Pana powstaøy Jego dzieøaº, ¹Pan sprawiø, aby wszystko mocno staneÎøo ku Jego chwaleº (Syr 42,15.17). NasteÎpnie
peøen zachwytu opisuje wspaniaøosÂcÂ søonÂca, ksieÎzÇyca, gwiazd, teÎczy i innych
cudoÂw natury. Po wyliczeniu roÂzÇnych siø natury: wichroÂw, chmur, deszczu,
bøyskawic wspomina o kroÂlestwie zwierzaÎt i konÂczy: ¹Wiele moglibysÂmy
moÂwicÂ, ale do konÂca bysÂmy nie doszli, zakonÂczeniem zasÂ niech beÎdzie: On
jest wszystkimº (Syr 43,27). OczywisÂcie nie w sensie panteistycznym, gdyzÇ
BoÂg, ktoÂry wszystko stworzyø swym wszechmocnym søowem, jest roÂzÇny od
stworzenia i absolutnie transcendentny: ¹Jest On bowiem wieÎkszy nizÇ
wszystkie jego dzieøaº (Syr 43,28). On jest po prostu pierwszaÎ i jedynaÎ,
wszystko poruszajaÎcaÎ przyczynaÎ sprawczaÎ wszystkiego. On podtrzymuje zÇycie kazÇdej istoty zÇywej: ¹Stwarzasz je, gdy sÂlesz swego Ducha [...], gdy im
oddech zabierasz marniejaÎ i powracajaÎ do swego prochuº (por. Ps
104,29.30). Jako StwoÂrca BoÂg caøkowicie panuje nad caøym sÂwiatem i zna
doskonale swoje dzieøa, a zwøaszcza czøowieka, w szczegoÂlnosÂci jego serce,
czyli jego wneÎtrze: ¹On zbadaø przepasÂci i serca ludzkie i wszystkie ich
knowania poznaø, albowiem NajwyzÇszy posiada caøaÎ wiedzeÎ i przewiduje
najdalszaÎ przeszøosÂcÂ. [...] ZÇadna mysÂl nie ujdzie jego uwagi i nie ukryje sieÎ
przed nim ani jedno søowoº (Syr 42,18.20).
MeÎdrzec modliø sieÎ do Boga prywatnie w swoim mieszkaniu, jak Daniel
w Babilonii (Dn 6,11), ale doceniaø wartosÂcÂ kultu publicznego. Kohelet, ktoÂry
nie rozwodziø sieÎ nad takimi praktykami religijnymi, radziø i ostrzegaø, by
w modlitwie nie bycÂ gadatliwym, a w skøadaniu sÂluboÂw nie bycÂ pochopnym,
by sieÎ nie okazaøo, zÇe nie mozÇemy speønicÂ tego, cosÂmy obiecali (Koh 5,1-4).
Inaczej o kulcie publicznym Izraela wyrazÇa sieÎ Syracydes. On uwazÇa, zÇe to
sama przedwieczna MaÎdrosÂcÂ BozÇa, przechadzajaÎc sieÎ po sÂwiecie stworzonym,
wybraøa sobie Izraela, rozbiøa w nim namiot, czyli w nim zamieszkaøa oraz
nauczyøa Izraela prawdziwej i godnej czci Boga (Syr 24,8-10). Z nieskrywanym
podziwem Syrach opisuje powoøanie Aarona do godnosÂci arcykapøanÂskiej (Syr
45,6-22), a wsÂroÂd kroÂloÂw wdzieÎcznie wspomina organizatoroÂw i reformatoroÂw
søuzÇby BozÇej, takich jak Dawid, Salomon, Jozjasz, Ezechiasz, ktoÂrzy starali sieÎ
o pieÎkno domu BozÇego i obrzeÎdoÂw øaÎcznie z psalmodiaÎ i muzykaÎ. MoÂwiaÎc
o urzeÎdzie Aarona, wyakcentowaø jego funkcjeÎ nauczycielskaÎ wobec ludu:
¹[BoÂg] daø mu przez swe nakazy wøadzeÎ nad przymierzem zarzaÎdzenÂ, aby nauczaø Jakuba sÂwiadectw i osÂwiecaø Izraela w BozÇym Prawie (Syr 45,17). Pierwszy uczony doktor Prawa Ezdrasz, zgromadziwszy w Jerozolimie caøy lud na
uroczystosÂcÂ sÂwiaÎtecznaÎ, urzaÎdziø pierwsza liturgieÎ søowa, polegajaÎcaÎ na lekturze
ksieÎgi Prawa PanÂskiego i na objasÂnieniu jej tresÂci przez lewitoÂw. Autor, opisujaÎc to zdarzenie, wyrazÂnie zaznacza, zÇe dzieÎki tym objasÂnieniom zebrany lud
rozumiaø czytanie (Ne 8,8) i zÇywo reagowaø na søowa, ktoÂre søyszaø: powstawaø,
podnosiø reÎce ku niebu, kleÎkaø i padaø twarzaÎ do ziemi, wreszcie gøosÂno odpowiedziaø ¹Amenº (por. podobny opis liturgii sÂwiaÎtecznej sprawowanej przez

376

KS. TADEUSZ BRZEGOWY

arcykapøana Szymona z zaakcentowaniem sÂpiewu lewickiego i grania na traÎbach przez kapøanoÂw w Syr 45,16-18). Gdy arcykapøan udzielaø bøogosøawienÂstwa z uzÇyciem sÂwieÎtego Imienia Jahwe, lud przezÇywaø to jako prawdziwaÎ
teofanieÎ, padajaÎc twarzaÎ do ziemi (w. 20-21)39.
OdpowiedziaÎ czøowieka na sÂwieÎtosÂcÂ Boga jest ¹bojazÂnÂ PanÂskaº (jir'at
jahweh). BojazÂnÂ BozÇa jest ukazywana przez meÎdrcoÂw jako poczaÎtek maÎdrosÂci,
a niekiedy jest identyfikowana z maÎdrosÂciaÎ. BojazÂnÂ BozÇa oznacza przede
wszystkim osobowaÎ relacjeÎ do Boga, pokorne i peøne zaufania oddanie sieÎ
Bogu40.
3. MEÎDRZEC NAUCZYCIELEM LUDU
6

JezÇeli Pan Wielki zechce,
napeøni go Duchem rozumu.
On zasÂ søowa maÎdrosÂci swej jakby deszcz wyleje
i w modlitwie wychwalacÂ Go beÎdzie.
7
Sam pokieruje swojaÎ radaÎ i rozumem,
nad ukrytymi jego tajemnicami zastanawiacÂ sieÎ beÎdzie.
8
WyøozÇy swaÎ naukeÎ o umiejeÎtnosÂci posteÎpowania
i Prawem Przymierza Pana chlubicÂ sieÎ beÎdzie.
OdpowiedzÂ Boga jest warunkowa, przez co podkresÂlono, zÇe jest ona niezasøuzÇonaÎ øaskaÎ Boga. Syrach okazuje tutaj swaÎ wielkaÎ pokoreÎ w obecnosÂci
Boga, ktoÂra zresztaÎ jest obecna w tytuøach Boga, chocÂby takich jak ¹Panº czy
¹NajwyzÇszyº. OkresÂlenie ðíåýìá óõíÝóåùò, ktoÂre Syrach tylko w tym miejscu
odnosi do Boga, przypomina najbardziej Izajaszowy dar ruÃach chokmaÅh
uÃbõÃnaÅh (Iz 11,1 n.), obiecany przyszøemu kroÂlowi mesjanÂskiemu. Napeøniony
przez Boga Duchem rozumu meÎdrzec ¹wyleje niby deszczº søowa maÎdrosÂci.
Søowo á\íïìâñÝù (¹wytryskacÂº, ¹wylewacÂº) podkresÂla stwoÂrczy charakter søowa jak hebr. nibbaÅ' (hifil: ¹wylacÂº, ¹pøynaÎcÂº) i oznacza nie tylko ¹powtoÂrzycÂº,
ale w autentycznie natchnionej wypowiedzi stworzycÂ kontynuacjeÎ tradycji maÎdrosÂciowej, w søowie maÎdrosÂciowym czy w hymnie pochwalnym. ZaroÂwno to
søowo, jak i aktywnosÂcÂ Syracha pokazuje, zÇe meÎdrzec widziaø siebie w zwiaÎzku
z instytucjaÎ prorockaÎ: ¹Owszem, wylejeÎ naukeÎ jak proroctwo i przekazÇeÎ jaÎ
39
Zob. T. Brzegowy, Teofania w kulcie Syjonu, ¹Analecta Cracoviensiaº 21-22(1989/90),
s. 155-177.
40
J. Haspecker, Gottesfurcht bei Jesus Sirach. Ihre religioÈse Struktur und ihre literarische und
doktrinaÈre Bedeutung (Analecta Biblica 30), Rom 1967, s. 209-218. Por. W.H. Irwin, Fear of God.
The Analogy of Friendship and Ben Sira's Theodicy, ¹Biblicaº 76(1995), s. 551-559; J. Kuøaczkowski, Znaczenie ¹bojazÂni Jahweº w formacji maÎdrosÂciowej czøowieka w ujeÎciu Prz, ¹Zeszyty Naukowe KULº 45(2002) nr 3-4, s. 3-18.
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pokoleniom na wiekiº (Syr 24,35). Tak oto, jak pieÎknie pisze L. MarboÈck, ¹w
dziaøalnosÂci meÎdrca schodzaÎ wzajemnie sieÎ nie tylko Prawo i MaÎdrosÂcÂ, ale
takzÇe Proroctwo i MaÎdrosÂcÂº41.
Napeønienie takaÎ maÎdrosÂciaÎ rodzi u meÎdrca podwoÂjny obowiaÎzek: swoje
zÇycie ukierunkowacÂ zgodnie ze wskazaniami maÎdrosÂci i zasady maÎdrosÂci wyøozÇycÂ innym ludziom. Syracydes, ktoÂry widzi swojaÎ roleÎ w przekazywaniu, a takzÇe rozwijaniu objawienia na wzoÂr winogrodnikoÂw ± prorokoÂw, moÂwi: ¹ZwazÇcie, zÇe nie dla samego siebie sieÎ trudziøem, ale dla tych wszystkich, ktoÂrzy
szukajaÎ umiejeÎtnosÂci w dziaøaniuº (Syr 33,18). W kolofonie (Syr 50,27) jeszcze
raz stwierdziø: ¹NaukeÎ maÎdrosÂci i rozumu spisaøem w tej ksieÎdze, ja, Jezus [...],
ktoÂry maÎdrosÂcÂ swego serca wylaøem jak deszcz obfityº42.
Skoncentrowany na Bogu MeÎdrzec nie traci nigdy z pola widzenia czøowieka. Syrach czyni czøowieka wyrazÂnie przedmiotem swej refleksji i pyta: ¹KimzÇe
jest czøowiek?º (Syr 18,8). Jako znawca Tory Syrach przemysÂlaø dogøeÎbnie
naukeÎ o czøowieku zawartaÎ KsieÎdze Rodzaju (rozdz. 1-3). Przypomina wieÎc
naukeÎ o stworzeniu czøowieka na obraz BozÇy, ale gdy Rdz 1,26 z naciskiem
stwierdza tylko oÂw fakt i jako ilustracjeÎ podaje panowanie czøowieka nad sÂwiatem stworzonym, to Syrach wykøada istoteÎ tego bycia obrazem: ¹Daø im wolnaÎ
woleÎ, jeÎzyk i oczy, uszy i serce zdolne do mysÂlenia. Napeøniø ich wiedzaÎ i rozumem, o zøu i dobru ich pouczyøº (Syr 17,6-7). Tak wieÎc na obraz BozÇy w czøowieku skøadajaÎ sieÎ duchowe i intelektualne wøadze czøowieka43. Takie dzieøo
stworzenia jest powodem do podziwu dla innego meÎdrca, autora Ps 139: ¹DzieÎkujeÎ Ci, zÇesÂ mnie stworzyø tak cudownie [...] Ty utkaøesÂ mnie w øonie mej
matkiº (w. 13.14)44. BoÂg interesuje sieÎ ludzÂmi i ich losem, co wieÎcej ± On ich
kocha i zaprasza do zazÇyøosÂci. Przedwieczna maÎdrosÂcÂ BozÇa moÂwi: ¹Ja byøam
przy Nim (StwoÂrcy) mistrzyniaÎ [...] znajdujaÎc radosÂcÂ przy synach ludzkichº (Prz
8,30-31). Ci ludzie, ktoÂrzy starajaÎ sieÎ Bogu søuzÇycÂ w pokorze serca, tworzaÎ
rodzineÎ BozÇaÎ, ¹roÂd Twoich synoÂwº (Ps 73,15). Jako osoba rozumna i wolna
czøowiek jest podmiotem sÂwiadomego i etycznego dziaøania: ¹Napeøniø ich wiedzaÎ i rozumem, o zøu i dobru ich pouczyøº (Syr 17,7)45. TotezÇ miøosÂcÂ blizÂniego
(Kpø 19,18) jest fundamentalnaÎ postawaÎ i obowiaÎzkiem czøowieka maÎdrego
41

MarboÈck, Sir. 38,24 ± 39,11: Der Schriftgelehrte Weise, s. 309.
S. Potocki, Uwagi autobiograficzne autora MaÎdrosÂci Syracha, w: W posøudze søowa PanÂskiego. KsieÎga pamiaÎtkowa ks. J. Kudasiewicza, red. S. Bielecki i in., Kielce 1997, s. 104-115.
43
R. Krawczyk, ¹KimzÇe jest czøowiekº (Syr 18,8)? U podstaw antropologii KsieÎgi Syracha,
RBL 38(1985) nr 2, s. 124-134. Por. S. StanÂczyk, Z antropologii KsieÎgi Syracha, w: Teologia naukaÎ
o Bogu. Kongres teologoÂw polskich 1976, red. M. Jaworski, A. KubisÂ, KrakoÂw 1977, s. 243-244.
44
Zob. T. Brzegowy, W ramionach dobrego Boga. Lektura egzystencjalna Psalmu 139, w:
Archidiecezja Krakowska na przeøomie tysiaÎcleci. KsieÎga Jubileuszowa posÂwieÎcona KsieÎdzu Kardynaøowi Franciszkowi Macharskiemu z okazji 25-lecia sÂwieÎcenÂ biskupich, red. S. Koperek i in.,
KrakoÂw 2004, s. 287-306.
45
Por. S. Ormanty, Czøowiek jako istota osobowa w sÂwietle antropologii biblijnej, RBL
57(2004) nr 1, s. 40.
42
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wobec innych ludzi. Tym nakazem Syrach obejmuje roÂwniezÇ relacje panoÂw do
ich niewolnikoÂw: ¹Dusza twa niech miøuje rozumnego søugeÎº (Syr 7,21). UzÇyte
tu søowa ç^ øõ÷Þ, á\ãáðÜù pokazujaÎ, zÇe pan powinien darzycÂ swego søugeÎ
wewneÎtrznaÎ, serdecznaÎ zÇyczliwosÂciaÎ46. Niezliczone zacheÎty do miøosierdzia47,
dobroczynnosÂci48, obrony søabych49, bezstronnosÂci w saÎdach50, prawdomoÂwnosÂci51, wyrzeczenia sieÎ køoÂtni, nienawisÂci i zemsty52 oraz wezwania do przebaczenia win53 pokazujaÎ na czym praktycznie i w szczegoÂøach ma polegacÂ owa
miøosÂcÂ blizÂniego54.
TotezÇ uczony nie chowaø swoje maÎdrosÂci ¹pod korzecº. Wykøadaø jaÎ innym,
nie wyøaÎczajaÎc elit narodu, do ktoÂrych pouczania czuø sieÎ szczegoÂlnie upowazÇniony: ¹Søuchajcie mnie, naczelnicy ludu, i nadstawcie uszu, przewodniczaÎcy
zgromadzeniu!º (Syr 33,19). Jak wczesÂniej Kohelet w III wieku (por. Koh
12,9), tak Syrach w II wieku przed Chr. prowadziø w Jerozolimie szkoøeÎ (por.
Syr 51,23-25), w ktoÂrej maÎdrosÂci nauczaø møodziezÇ55. OczywisÂcie edukacjaÎ obejmowano tylko møodziezÇ meÎskaÎ. Ale ojcowie mieli obowiaÎzek pouczacÂ swoje
dzieci, a wieÎc synoÂw i coÂrki o znaczeniu zwyczajoÂw religijnych i historii Izraela
(Pwt 6,20). Redaktor KsieÎgi PrzysøoÂw, ktoÂry zebraø olbrzymi dorobek maÎdrosÂciowy sieÎgajaÎcy Salomona, na konÂcu dzieøa zamiesÂciø pochwaøeÎ dzielnej niewiasty (Prz 31,10-31), a w centrum poematu uwypukliø jej roleÎ nauczycielskaÎ:
¹Usta swe otwiera z maÎdrosÂciaÎ ± nauka dobroci na jej jeÎzykuº56.
MeÎdrcy jednak zasadniczo swojaÎ naukeÎ powierzali pismu, aby byøa dosteÎpna dla wszystkich zÇaÎdnych wiedzy. NauczajaÎc ludzi maÎdrego, to znaczy bogobojnego zÇycia, uciekali sieÎ najczeÎsÂciej do argumentacji, zÇe BoÂg nagradza za
dobre zÇycie i karze za posteÎpowanie zøe. Kohelet ustawicznie powtarza, zÇe
BoÂg przywoøa na saÎd wszystkie ludzkie uczynki, zaroÂwno dobre, jak i zøe57.
Nie inaczej nauczaø w tej materii Syrach: za kazÇde dzieøo, ktoÂre jest zgodne
ze sprawiedliwosÂciaÎ, czøowiek otrzyma odpøateÎ, a jej gwarantem jest sam BoÂg.
46

Ta serdecznosÂcÂ i wrazÇliwosÂcÂ na kazÇdego czøowieka bardzo roÂzÇniaÎ meÎdrca Syracha od
stoickiego ideaøu meÎdrca. Por. Reale, Historia filozofii starozÇytnej, t. 3, s. 432-436.
47
Syr 7,32-34; 18,13; 40,17.
48
Syr 3,30; 4,1-10; 4,31; 7,10.32-33; 14,8.13; 29,1-2.8-10.12.14-15.20; 35,2.
49
Syr 7,20; 10,23; 11,4; 22,23.25; 29,9.
50
Syr 7,6-7.
51
Syr 5,9-14; 7,12-13; 19,15.
52
Syr 19,15-17; 31,31.
53
Syr 10,6 28,1-8. Por. 8,5; 18,20; 22,22.
54
Por. Th. SoÈding, NaÈchstenliebe bei Jesus Sirach. Eine Notiz zur weisheitlichen Ethik, ¹Biblische Zeitschriftº 42(1998), s. 240-247.
55
Zob. T. Jelonek, Kohelet i Syrach. Dwaj MeÎdrcy Izraela, KrakoÂw (Biblia dla wszystkich 4)
1992, s. 30.
56
Por. S. Amsler, La Sagesse de la femme, w: La Sagesse de l'Ancien Testament, red.
M. Gilbert, Leuven 1990, s. 114.
57
Por. T. Brzegowy, Czy warto bycÂ uczciwym? Wskazania etyczne meÎdrca Koheleta, RBL
49(1996), s. 221-230.
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SwojaÎ naukeÎ zakonÂczyø wezwaniem: ¹Wypeøniajcie dzieøo wasze przed czasem,
a [BoÂg] da wam nagrodeÎ w porze oznaczonejº (51,30). Zgodnie z tradycjaÎ
izraelskaÎ Syrach wierzy, zÇe ta BozÇa odpøata ma miejsce na tej ziemi, w tym
ziemskim zÇyciu: sÂmiercÂ stanowi koniec zÇycia, czy to szczeÎsÂliwego, czy mizernego, bo ¹taki jest wyrok Pana wydany na wszelkie ciaøoº (41,1-4)58.
W czasach Pana Jezusa, a wieÎc na granicy dwoÂch TestamentoÂw, funkcja
uczonego w PisÂmie byøa w Palestynie czymsÂ dobrze znanym59. Duchowe bogactwo uczonego w PisÂmie posøuzÇyøo Jezusowi do objasÂnienia natury kroÂlestwa
niebieskiego: ¹KazÇdy uczony w PisÂmie, ktoÂry staø sieÎ uczniem kroÂlestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, ktoÂry ze swego skarbca wybiera rzeczy
nowe i stareº (Mt 13,52). Wynika z tego, zÇe uczony ma swoÂj skarbiec, zÇe on
z tego skarbca czeÎsto czyni uzÇytek, zÇe prawdziwy uczony to taki, ktoÂry potrafi
bycÂ uczniem, a wieÎc uczycÂ sieÎ rzeczy nowych, nie pozbywajaÎc sieÎ starych, zÇe
w swoim skarbcu zachowuje jedno i drugie, i zÇe je stamtaÎd wydobywa, aby sycicÂ
nimi siebie, ale tezÇ karmicÂ innych. MozÇemy powiedziecÂ, zÇe Ben Syrach dobrze
sieÎ przysøuzÇyø takiemu wizerunkowi uczonego w PisÂmie. I jest to wizerunek, do
ktoÂrego powinien zmierzacÂ kazÇdy prawdziwy uczony.
L'ideal d'un sage selon le livre de Ben Sira
R eÂ s u m eÂ e
La Bible heÂbraque nous apporte un certain nombre d'informations sur les sages/
savants cteÂ d'un roi ou au milieu d'une socieÂteÂ. MalgreÂ cela il est difficile de deÂfinire
le rle et la place des sages dans la socieÂteÂ israeÂlite comme aussi l'histoire du mouvement sapiential au cours des sicles. Ben Sira vivant vers la fin de l'Ancien Testament est conscient d'eÎtre le dernier et le deÂbiteur de tous ceux qui ont veÂcu et
travailleÂ avant lui. Il est trs conscient de ce qu'il est dans la socieÂteÂ contemporaine et
il esquisse un portrait trs apparent d'un sage (Siracide 38,24-39,11). Selon lui tous les
meÂtiers sont utiles et neÂcessaires pour le fonctionnement de la citeÂ. Mais le rle du
sage dans la socieÂteÂ est exceptionnel et tout fait indispensable. Seulement le sage est
capable de donner bon conseil dans les cas difficiles et prendre parole dans le
gouvernement de l'Etat.
Le sage est un homme qui eÂtudie avec respect l'heÂritage du passeÂ en particulier
les eÂcritures des auteurs inspireÂs. Mais il est autant soucieux d'enrichir cet heÂritage
par raisonnement, par observation de la vie, par assimilation de la philosophie
helleÂnistique qui a profondeÂment peÂneÂtreÂ dans la vie et penseÂe de la population
juive pendant les derniers sicles de l'Ancien Testament. Le sage systeÂmatiquement
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construit sa sagesse par l'eÂtude, par les voyages, par les contacts avec les hommes et
surtout par la prire. Ce l'Esprit de Dieu qui finalement donne la sagesse et c'est par
la force de l'Esprit que le sage formule ses penseÂes en tant qu'un prophte. A l'instar
d'autres sages Ben Sira enseignait oralement la sagesse dans une eÂcole JeÂrusalem. Il
a aussi exposeÂ sa doctrine dans un livre l'usage de ceux qui deÂsirent s'instruire. Il
a eÂcrit en heÂbreu et dans la forme poeÂtique, alors la langue et la forme habituelle
pour les livres sapientiaux juifs. Cet ideÂal preÂsenteÂ par la personne de Ben Sira et par
son ouvrage est actuel aussi aujourd'hui: tous ceux qui veulent enseigner les gens,
propager leurs ideÂes par la radio, la presse, le livre, doivent d'abord soigneusement
eÂlaborer et eÂvaluer leurs concepts et ensuite les exposer dans une forme la plus
eÂleÂgante.
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modlitwa, Duch BozÇy, natchnienie, nauczanie, pisanie, poezja.
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