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TEksT 1 sM 1,24 W kONTEkŚcIE WsPółczEsNYch baDań. 
sTuDIuM krYTYczNO-hIsTOrYczNE

Od końca XIX w. powstało wiele opracowań i artykułów, opierając 
się na metodzie krytyczno-historycznej, w których uczeni próbowa-
li dociec pierwotnego tekstu 1 Sm 1,24 na podstawie tekstu maso-
reckiego lub Septuaginty, korzystając od niedawna także z pomocy 
zwojów odkrytych w Qumran. Próba odpowiedzi na pytanie o to, któ-
ry tekst jest oryginalny bądź bardziej pierwotny, stanie się przedmio-
tem badań w niniejszym artykule.

krótka prezentacja tekstu 1 Sm 1,24 (25)1

Na samym początku zostaną przedstawione wersje tekstualne  
w językach oryginalnych tzn. wersja masorecka (TM), wersja grecka 
(LXX) oraz wersja qumrańska (4QSma), w celu zaprezentowania ich 
czytelnikowi; prezentacja tych wersji będzie zarazem pierwszą próbą 
wskazania podstawowych różnic i zmian tekstualnych, które następ-
nie staną się przedmiotem wnikliwszych badań.

Tekst masorecki 1 Sm 1,24 (25)2:
tx;a; hp’yaew> hv’l{v. ~yrIp’B. WTl;m’G> rv<a]K; HM’[i Whle[]T;w: 24

`r[;n” r[;N:h;w> Alvi hw”hy>-tybe WhaebiT.w: !yIy: lb,nEw> xm;q,
`yli[e-la, r[;N:h;-ta, WaybiY”w: rP”h;-ta, Wjx]v.YIw: 25

1 Chociaż przedmiotem dyskusji jest generalnie w. 24, to jednak dla lepszego zrozumienia 
i klarowniejszego przedstawienia zagadnienia, autor postanowił włączyć w to zagadnienie rów-
nież w. 25, tym bardziej, jak się okaże później, w innych wersjach tekstualnych, tenże wers jest 
ściśle powiązany z wersem wcześniejszym.

2 Tekst został zaprezentowany na podstawie wydania: K. E l l i g e r, W. R u d o l p h, (red.),  
Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1967-1977.
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Tekst LXX:3

24kai. avne,bh metV auvtou/ eivj Shlwm evn mo,scw| trieti,zonti kai. a;rtoij 
kai. oifi semida,lewj kai. nebel oi;nou kai. eivsh/lqen eivj oi=kon kuri,ou 
evn Shlwm kai. to. paida,rion metV auvtw/n  25kai. prosh,gagon evnw,pion 
kuri,ou kai. e;sfaxen o` path.r auvtou/ th.n qusi,an h]n evpoi,ei evx h`merw/n 
eivj h`me,raj tw/| kuri,w| kai. prosh,gagen to. paida,rion kai. e;sfaxen to.n 
mo,scon kai. prosh,gagen Anna h` mh,thr tou/ paidari,ou pro.j Hli

Tekst 4QSama na podstawie rekonstrukcji dokonanej przez 
M. F. Crossa4 (foto II; kol. 1 wersy 6-11):

rXak hlyX wtwa l[tw24 wtw[a hlmg d[ hnb ta qnytw]
{oooo} mxlw XlXm rqb[ !b rpb hwhyl xbzl hnqla hl[y]
r[nhw hlyX hwhy t[yb whaybtw !yy lbnw xmq txa hpyaw]
rXa[k] xbzh[ ta whyba jxXyw hwhy ynpl whwaybyw mm[]

jxX[yw25                hwhyl hmymy mymym hX[y]
 yl[ la r[nh ma hnx awbtw rph ta]

Oryginalnie ten tekst (w. 24-25 bez w. 26) zawiera tylko trzynaście 
słów i ich usytuowanie jest następujące:

rXak  hlyX  wtwa  l[tw      [      (v 24) 6.
[           ]  mxlw  XlXm  rqb     [                7.   
 r[nhw  hlyX  hwhy  t    [                          8.

 rXa  [       ]        xbzh    [                          9.
          jxX     [                                               (v.24) 10.

 ynda    [                                             (v.26) (11.)

3 Tekst pochodzi z: A. Rahlfs, R. Hanhart (red.), Septuaginta (Editio altera), Stuttgart 
20062. Jednakże, również wśród innych świadków tekstu greckiego można znaleźć drobne róż-
nice, jak np. w tekście antiocheńskim (oryginalnie zawarty w MSS: b, o, c2, e2): 

24kai. avne,bh metV 
auvtou/ eivj Shlw evn mo,scw| trieti,zonti kai. a;rtoij kai. oifi semida,lewj kai. nebel oi;nou kai. 
eivsh/lqon eivj oi=kon kuri,ou evn Shlw kai. to. paida,rion metV auvtw/n 25kai. prosh,gagon auvto,n  
evnw,pion kuri,ou kai. e;sfaxen o` path.r auvtou/ th.n qusi,an tw/n h`merw/n h]n evpoi,ei evx h`merw/n eivj 
h`me,raj tw/| kuri,w| kai. prosh,gagon to. paida,rion kai. e;sfaxan to.n mo,scon kai. prosh,lqen Anna 
h` mh,thr tou/ paidari,ou pro.j Hli. Różnice między przekazem antiocheńskim a LXX zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką, lecz tenże tekst (lub jego elementy) będzie stanowił tylko war-
tość pomocniczą podczas analiz związanych z fragmentami z TM, LXX i 4QSama.   

4 M.F. C r o s s, Qumran Cave 4. XII. 1 – 2 Samuel, DJD 17, Oxford 2005, s. 31. Nieco 
inna rekonstrukcja 4QSama została uczyniona przez A. Fincke, The Samuel Scroll from Qum-
ran: 4QSama restored and compared to the Septuagint and 4QSamc, StTDJ 43, Leiden-Boston- 
-Cologne 2001, s. 9, 30.
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tekstualne różnice 1 Sm 1,24-25 pomiędzy wersją masorecką  
a LXX i 4QSama

W tym punkcie zostaną zestawione teksty źródłowe w celu ukaza-
nia różnic, jakie zachodzą między nimi. W pierwszym etapie: różnice 
między TM a LXX; następnie między TM a 4QSama i na końcu: mię-
dzy LXX a 4QSama. Literackie oraz gramatyczne różnice między tek-
stami źródłowymi będą przedstawione w tabelach oraz w przypisach, 
z wyjątkiem słów lub tych partii tekstu, które będą wymagały dalszej 
analizy w niniejszym artykule, w celu zrozumienia chociażby ewolu-
cji lub ukazania oryginalności tekstu biblijnego.

Zestawienie tekstu masoreckiego oraz tekstu z Septuaginty

Tekst w greckiej wersji – jak to można było zobaczyć powyżej – 
jest dłuższy niż tekst masorecki. Obydwa teksty będą uszeregowane 
razem poniżej w dwóch kolumnach dla lepszej obserwacji różnic po-
między nimi.

TM LXX
w. 24

Whle[]T;w: a
HM’[i b

    (brak) c
WTl;m’G> rv<a]K;  d
hv’l{v. ~yrIp’B. e

(brak)  f
 hp’yaew> g

tx;a; h
xm;q, i

 !yIy: lb,nEw>  j
WhaebiT.w:  k
 hw”hy>-tybe l

 Alv m
 r[;N:h;w>  n

 (brak) o

w. 24
a kai. avne,bh
b metV auvtou/
c eivj Shlwm
d (brak)
e evn mo,scw| trieti,zonti
f kai. a;rtoij
g kai. Oifi
h (brak)
i semida,lewj
j kai. nebel oi;nou
k eivsh/lqen
l eivj oi=kon kuri,ou
m evn Shlwm
n kai. to. paida,rion
o metV auvtw/n  
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TM LXX

(brak) p

r[;n” r
w. 25

Wjx]v.YIw:  s
rP”h;-ta, t

 WaybiY”w:  w
(brak) v

yli[e-la, r[;N:h;-ta,  z

w. 25
p kai. prosh,gagon evnw,pion 
kuri,ou kai. e;sfaxen o` path.r 
auvtou/ th.n qusi,an h]n evpoi,ei evx 
h`merw/n eivj h`me,raj tw/| kuri,w| 
kai. prosh,gagen
r to. paida,rion

s kai. e;sfaxen 
t to.n mo,scon
w kai. prosh,gagen
v Anna h` mh,thr
z tou/ paidari,ou pro.j Hli

W liniach oznaczonych literami a, k, s, oraz w można zaobserwo-
wać odmienną liczbę lub konstrukcję (często z sufiksem) czasowni-
ków.5 Dla przykładu: w linii a można znaleźć następujące różnice: 
TM ma  hifil w imperfekt 3 osoby l. poj. dla rodzaju żeńskiego z suf. 
3 osoby l. poj. rodzaju męskiego, natomiast tekst grecki zawiera cza-
sownik w aoryście czynnym w 3 osobie l. poj. W linii oznaczonej li-
terą b pojawia się problem – pytanie: Jaki tekst był w tym miejscu 
bardziej oryginalny: „z nim” czy „z nią”? W kilku przypadkach uwi-
dacznia się brak słów odpowiadających tekstowi paralelnemu jak np. 
w liniach: c, d, f, h, o, p, v, natomiast w innych są ze sobą zgodne  
i mają swoje odpowiedniki na poziomie języków: hebrajski – grecki, 
jak np. w: g, j, l, n, r, t, z. Nie ulega żadnej wątpliwości, że tekst LXX 
prezentuje dłuższy passus, w którym zostały zawarte dodatkowe in-
formacje o corocznej celebracji czynionej przez Elkanę, których brak 
w TM. Ujawnia się jeszcze jeden problem, a mianowicie z Szilo, po-
nieważ w tekście greckim jest: evn Shlwm lecz w tekście hebrajskim 
tylko: Alv (linia m). Gramatycznie w jęz. hebr. owa forma powinna 
być z b., która wydaje się wtedy być bardziej poprawna. Ostatnia ob-

5 Lecz kilka czasowników hebr. w TM ma swoje odpowiedniki w recenzji antiocheńskiej 
np.: WaybiY” – prosh,gagon, Wjx]v.YI – e;sfaxan. Według P. S. B r o c k a,  mogła nastąpić korekta lub 
harmonizacja z wersją zawartą w TM. Więcej na ten temat: t e n ż e, The Recensions of the Septu-
agint Version of I Samuel, Quaderni di Henoch, Torino 1996, s.  47, 151, 184; N. F e r n á n d e z 
M a r c o s, La Bibbia dei Settanta. Introduzione alle versioni greche della Bibbia. Introduzione 
allo studio della Bibbia. Suplementi 6, Brescia 2000, s. 232-233.
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serwacja, jaka wynika z tegoż zestawienia tekstów, dotyczy linii e, 
gdzie jest mowa o jednym cielcu (TM), natomiast w LXX o trzech. 
To zagadnienie będzie jednakże omówione później.   

Tekst masorecki i tekst qumrański (4QSama)

Jak wiadomo, fragmenty6 1 Księgi Samuela odkryte w Qumran są 
nieco odmienne w przekazie niż tekst masorecki. Także do analizo-
wanego przez nas tekstu 1Sm 1,24(25) został odkryty, dość zniszczo-
ny, fragment w 4 grocie w Qumran, który następnie został oznaczony 
jako 4QSama. Dla potrzeb niniejszej analizy, autor będzie bazował na 
opracowaniach F. Crossa,7 który dokonał rekonstrukcji tego fragmen-
tu (rekonstrukcje tekstualne 1Sm 1,24-25 są zamieszczone w nawia-
sach kwadratowych).

TM 4QSama

w. 24
Whle[]T;w:  a

HM’[i b
(brak) c
rv<a]K; d

WTl;m’G>  e
hv’l{v. ~yrIp’B.  f

(brak) g
tybe WhaebiT.w: !yIy: lb,nEw> xm;q, tx;a; hp’yaew>  h

 r[;N:h;w> Alvi hw”hy> i
(brak) r[;n” j

(brak) k
l

w. 25
Wjx]v.YIw:  m

yli[e-la, r[;N:h;-ta, WaybiY”w: rP”h;-ta,  n

w. 24
a l[tw
b wtwa
c hlyX
d rXak
e [ !b rpb hwhyl xbzl hnqla hl[y]
f  XlXm rqb
g mxlw
h t[yb whaybtw !yy lbnw xmq txa hpyaw]
i r[nhw hlyX hwhy
j [ta whyba jxXyw hwhy ynpl whwaybyw mm[]
k rXa[k] xbzh
l [hwhyl hmymy mymym hX[y]

w. 25
m jxX[yw]
n [yl[ la r[nh ma hnx awbtw rph ta]

Z najważniejszych obserwacji wyłania się wniosek, że tekst qum-
rański został zrekonstruowany na podstawie greckiej wersji przekazu 

6 Tutaj została użyta liczba mnoga względem tekstu 1 Sm, gdyż w Qumran odkryto jeszcze 
inne fragmenty tejże księgi, które oznaczono jako: 4QSamb i 4QSamc. 

7 Zob. przyp. nr 4.
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1Sm 1,24(25). Z innych różnic między tekstami paralelnymi można 
wymienić: różne formy czasowników – linia a i m; zaimków – linia 
b; inna forma zapisu nazwy sanktuarium: Szilo – linia c oraz i; brak 
słów w TM np. linia c, g, k; odmienna konstrukcja fraz dotyczących 
cielca (cielców) – linie f oraz rozbieżne zapisy w linii e tzn. np. w tek-
ście masoreckim jest: WTl;m’G>.8

Zestawienie tekstów z LXX oraz 4QSama

Ostatnia tabela będzie dotyczyć uszeregowania fragmentów 1Sm 
1,24 (25) w wersji greckiej oraz qumrańskiej.

LXX 4QSama

kai. avne,bh a
metV auvtou/ eivj Shlwm b 

(brak) c
evn mo,scw| trieti,zonti d

kai. a;rtoij e
kai. oifi semida,lewj kai. nebel oi;nou f

kai. eivsh/lqen eivj oi=kon kuri,ou evn 
Shlwm g

kai. to. paida,rion metV auvtw/n  h
kai. prosh,gagon evnw,pion kuri,ou kai. i 

e;sfaxen o` path.r auvtou/
                    th.n qusi,an j

h]n evpoi,ei evx h`merw/n eivj h`me,raj tw/| 
kuri,w| k

kai. prosh,gagen to. paida,rion l
kai. e;sfaxen to.n mo,scon kai. prosh,gagen m  
Anna h` mh,thr tou/ paidari,ou pro.j Hli

a l[tw
b hlyX wtwa
c [ !b rpb hwhyl xbzl hnqla 
hl[y]rXak
d XlXm rqb
e mxlw
f [!yy lbnw xmq txa hpyaw]

g hlyX hwhy t[yb whaybtw]
h [ mm[] r[nhw
i [ta whyba jxXyw hwhy ynpl 
whwaybyw]
j xbzh
k [hwhyl hmymy mymym hX[y] 
rXa[k] 
l vacat 
m  r[nh ma hnx awbtw rph ta] 
jxX[yw] yl[ la      

Powyższe teksty są do siebie bardzo podobne, lecz mimo tego, 
można odkryć kilka elementów, którymi różnią się one między sobą. 
W linii b w wersji greckiej, można zauważyć eivj, które oznacza  
„w kierunku”, „w”. Być może jest to już rezultat tłumaczenia. Jednakże, 

8 Wszyscy komentatorzy interpretują to słowo (często z rv<a]K;) jako powtórzenie lub dupli-
kat wyrazu będącego w w. 23; por. np. P. K. M c C a r t e r Jr., I Samuel: A New Translation with 
Introduction, Notes & Commentary, AB 8, Garden City 1984, s. 56; D. W a l t e r s, Hannah and 
Anna: The Greek and Hebrew Texts of 1 Samuel 1, JBL 107/1988, s. 400.
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w linii g można dostrzec ten sam problem, jaki był już odnotowany po-
wyżej odnośnie do tekstów: masoreckiego i LXX. Kiedy podejmie się 
próbę zinterpretowania końcowego h, jako sufiksu kierunkowego, to  
w jakiś sposób rozwiązuje się problem, ale pojawia się nowy, gdyż  
w Starym Testamencie nie istnieje forma: lyX lub lX jako nazwa 
miejsca. Być może tutaj pojawia się inna forma zapisu nazwy tego 
miejsca geograficznego, jakie było używane w okresie powygnanio-
wym.9 Pomimo wszystko i tak pozostaje problem z eivj. W linii c zda-
nie dotyczące Elkany zostało opuszczone w wersji LXX i to samo 
zjawisko następuje także w 4QSama w linii l gdzie najprawdopodob-
niej rekonstrukcja tego fragmentu okazała się bardzo trudna.10

W kilku miejscach można spotkać różnice gramatyczne między pa-
ralelnymi tekstami, gdzie uczeni jednak wyrażają pewną jednomyśl-
ność w swoich badaniach. Jeśli spojrzy się na linie b w powyższych 
tabelach (2.1; 2.2; 2.3) można najprawdopodobniej dostrzec różne 
sposoby odczytania spółgłosek wtwa (4QSama) i metV auvtou = Atai lub 
ATai (możliwe AMai także). Obydwa sposoby odczytywania tych słów 
są możliwe, biorąc także kontekst biblijny. HM’[I (w TM) jest najpraw-
dopodobniej inną i zarazem późniejszą formą używaną zamiast wta.11

9 Zob. W. W e i n b e r g, The History of Hebrew Plene Spelling, Cincinnati 1985, s. 8. Na-Na-
tomiast P. E. D h o r m e  zasugerował, że Alv. mogłoby być archaiczną formą od !Alv.; zob. t e n- 
ż e, Les livres de Samuel, ÉB, Paris 1910, s. 18. 

10 F. M. C r o s s  przedłożył kilka rozwiązań, lecz także owe propozycje posiadają swo-
je włas ne słabości i w tym kontekście pozostają tylko próbą rozstrzygnięcia problemu. W jego 
przekonaniu ten tekst – gdzie zapisano: vacat – przypuszczalnie jest połączeniem wariantów za-
czerpniętych z innych wersji; zob. więcej: Qumran Cave, s. 35-36.

11 Zob. E. T o v, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Minneapolis 20012, s. 305; t e n ż e,  
A Textual – Exegetical Commentary on Three Chapters in the Septuagint, w: A. A. V o i t i l a,  
J. J o k i r a n t a (red.), Scripture in Transition: Essays on Septuagint, Hebrew Bible, and Dead 
Sea Scrolls in honour of Raija Sollamo, SJSJ 126, Leiden-Boston 2008, s. 289; I. H. E y b e r s,  
Notes on the Texts of Samuel found in Qumran Cave 4, w: Studies on the Books of Samuel, 
Papers read at 3rd Meeting of Die O. T. Werkgemeenskap in Suid-Africa, Pretoria 1960, s. 3;  
E. C. U l r i c h, The Qumran Text of Samuel and Josephus,  HSM 19, Missoula 1978, s. 48. 
Forma hm;[i w wersji targumicznej 1Sm jest jednym z dowodów na powyższą suge-
stię; zob. E. v a n  S t a a l d u i n e - S u l m a n, The Targum of Samuel, w: P. V. F l e- 
s h e r (red.), Studies in the Aramaic Interpretation of Scripture, t. 1, Leiden-Boston- 
-Köln 2002, s. 196; F. R o s e n t h a l, A Grammar of Biblical Aramaic, PLO 5,  
Wiesbaden 19956, s. 40.
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Ogólna prezentacja rozwiązań trudności tekstualnych  
1 Sm 1,24(25)

Nie jest prosto przedstawić wszystkie opinie i propozycje rozwią-
zań dotyczących tekstu z 1Sm. Dyskusja bowiem dotyczy generalnie, 
który wariant tekstualny jest bardziej oryginalny oraz starszy, i dla-
czego zawierają one aż tyle różnic. Uczeni od dawna szukają uzasad-
nień dla tych wariantów, przyjmując przez to odmienne stanowiska, 
a co za tym idzie, odmienne argumentacje. Wystarczy w tym miejscu 
podać krótki przykład: w odniesieniu do tekstu z Qumran (4QSama),  
który w pewnej części jest zgodny z tekstem zawartym w LXX, za-
uważa się dwie generalne tendencje. Jedna grupa uczonych pragnie 
widzieć w tekście bardzo stary przekaz historii Samuela (np. M. Cross,  
E. C. Ulrich, A. Catastini), natomiast inni bibliści wolą się raczej opo-
wiadać za recenzją midraszową bądź haggadyczną lub też nomistycz-
ną tego tekstu (np. I. H. Eybers, F. Foresti, D. Barthélemy, A. Rofè,  
S. Pisano).

Aktualnie zamierzeniem autora będzie przedstawienie najważniej-
szych trudności oraz zagadnień w trzech punktach dotyczących tek-
stu z 1Sm 24(25).

Ile było cielców?

W tekstach biblijnych raz jest mowa o trzech cielcach, a innym razem 
wspomina się o jednym trzyletnim byku. W związku z tym, wśród uczo-
nych dominują dwie opinie: pierwsza, że tekst masorecki zawierający 
frazę: hv’l{v. ~yrIp’B. został źle podzielony przez skrybę (skrybów) oraz 
druga, że forma zapisu w TM jest poprawna. Za pierwszą opinią opo-
wiadają się tacy uczeni jak: O. Thenius,12 S. R. Driver,13 P. E. Dhorme,14  

12 O. T h e n i u s, Die Bücher Samuels, KeHAT 4, Leipzig 18642, s. 8.
13 S. R. D r i v e r, Notes on the Hebrew Text and the Topography of the Books of Samuel,  

with an Introduction on Hebrew Paleography and the Ancient Versions, Oxford 19132, s.16. 
Tenże biblista przedstawił następujące argumenty: a. porządek słów (liczebnik po rzeczowniku) 
hvl{v ~yrp jest bardzo niepraktyczny; b. tylko jeden rp jest wzmiankowany w w. 25; c. przypusz-
czalnie w starszej ortografii ~yrp były regularnie zapisywane jako: ~rp (bez y oraz bez charakte-
rystycznej końcowej formy m).

14 P. E. D h o r m e, Les livres, s. 24. Uczony preferował odczytywać tą frazę: vlvm rpb, po-
nieważ – według jego opinii – taka forma była zgodna z tekstem zawartym w Rdz 15,9.
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A. E. Speiser,15 D. Barthélemy,16 E. Tov,17 G. Bressan18 i inni.19 Na-
tomiast za drugą opinią, że tekst masorecki jest oryginalny w tym 
miejscu tzn. nie uległ zepsuciu w tym fragmencie, a tym samym zo-
stał poprawnie podzielony na poszczególne słowa, opowiadają się np. 
następujący bibliści: A. F. Kirkpatrick,20 F. Foresti,21 S. D. Walters22  
i R. Ratner.23 W tym aspekcie, w tekście qumrańskim można znaleźć 
frazę: !b rpb, która przez wielu komentatorów jest traktowana jako 

15 A. E. S p e i s e r, The Nuzi Tablets Solve a Puzzle in the Books of Samuel, BASOR 
72/1938, s. 16. Jego argumenty są następujące: układ rzeczownik – liczebnik był nieużywany  
i nie był znany w biblijnym jęz. hebr.; jeden cielec w w. 25 (tak samo jak S. R. Driver); wersje: 
grecka i syryjska tłumaczą tekst jako „trzyletni cielec” (three-year-old bullock);  forma mešullāš  
(participium bierne w pual) ma ekwiwalent w jęz. arabskim. 

16 D. B a r t h é l e m y, La qualité du Texte Massorétique de Samuel, w: E. T o v (red.), The 
Hebrew and Greek Texts of Samuel, Jerusalem 1983, s. 4, 33. W swoim artykule na s. 4 napisał: 
„hv’l{v. ~yrIp’B. du TM est une corruption légèrement retouchée (ajoute d’un yod et d’un he) 
pour lui donner un sens”. W   t e n ż e,  Critique textuelle de l’Ancien Testament,  t. 1:  Josué, 
Juges, Ruth, Samuel, Rois, Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, OBO 50/1, Göttingen 1982 na 
s. 142 dał za S. R. Driverem i A. H. Klostermannem interesujące rozwiązanie dotyczące „trzy-
letniego cielca”, gdzie – opierając się na informacji, jaką zaczerpnął z 2Mch 7,27 –  tenże wiek 
zwierzęcia był najprawdopodobniej zgodny z wiekiem małego Samuela.

17 Uczony określił ten problem mianem doubtless corrupt, lecz nie dał przy tym żadnych 
wyjaśnień; zob. E. T o v, Determining the Relationship between the Qumran Scrolls and the 
LXX: Some Methodological Issues, w: t e n ż e (red.),  The Hebrew and Greek Texts of Samuel, 
s. 54; t e n ż e, A Textual – Exegetical Commentary on Three Chapters in the Septuagint, s. 289;  
t e n ż e, Textual Criticism of the Hebrew Bible, s. 254.

18 G. B r e s s a n, Samuele. La Sacra Bibbia – Garofalo. Vecchio Testamento, Torino-Ro-
ma 1954, s. 68.

19 R. D e V a u x, Les livres de Samuel, Paris 19612, s. 27; I. H.  E y b e r s,  Notes on  the 
Texts  of  Samuel, s. 3; P. K. M c C a r t e r  Jr., I Samuel, s. 56-57.

20 A. F. K i r k p a t r i c k, The First Book of Samuel, CBSC, Cambridge 1911, s. 50.  
A. F. Kirkpatrick ujął to następująco: „we may conjecture that one was intended for a burnt –  
offering, one for the sacrifice in performing a vow, and one for a peace offering”. 

21 F. F o r e s t i, Osservazioni su alcune varianti di 4Qsama rispetto al TM, RivBib 29 (1981), 
s. 54-55. W swoim artykule F. Foresti przedstawił dwa argumenty: a. na podstawie procesu harmo-W swoim artykule F. Foresti przedstawił dwa argumenty: a. na podstawie procesu harmo-
nizacji, Samuel byłby zaprezentowany jako lewita i w związku z tym Elkana potrzebował dwóch 
cielców do konsekracji syna zgodnie z przepisem prawa Lb 8,5-11, natomiast trzeci byłby po-
trzebny dla wypełnienia corocznej tradycyjnej ofiary; b. w przypisie autor zaznaczył, że Masoreci  
w TM nie umieścili żadnego ketîb w celu korekty tekstu.

22 D. W a l t e r s, Hannah and Anna, s. 399, 401. Uczony zauważył, że być może była 
możliwa pomyłka podczas kopiowania w tekście hebrajskim, jednakże pod warunkiem że na-
stąpił brak matres lectionis (s. 399), ale generalnie zaakceptował tezę o trzech cielcach; po jed-
nym dla każdej z występujących w tej scenie osób (Elkana, Anna i Samuel), podpierając się  
w tym miejscu tekstem z 1 Sam 10,3 (s. 401).

23 R. R a t n e r, Three Bulls or One? A Reappraisal of 1 Samuel 1,24, Bib 68/1987, s. 98-102.  
R. Ratner dodał następujące argumenty: a. gramatycznie jest możliwe istnienie frazy w formie hv’l{v.  
~yrIp’B.; b. w. 25 zawiera rzeczownik rp, który mógłby być rozumiany w sensie kolektywnym 
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dodatek między dwoma słowami: vlvm rpb; i najprawdopodobniej 
pochodzi ona z tradycji kultycznej Izraela (Tradycja Kapłańska) za-
wartej w Torze,24 jak np.: w Kpł. 1,5 czy w Lb 15,9. Inną trudność 
można dostrzec w przypadku greckiej wersji w LXX (podobnie i w 
4QSama). Mianowicie – czy chodziłoby o jednego cielca złożonego w 
tradycyjnej corocznej ofierze, czy o innego byka ofiarowanego jako 
dar za „konsekrację – ofiarowanie” Samuela? P. K. McCarter Jr. zin-
terpretował ten fakt, jako „powtórzenie” w wersji greckiej i doszedł 
do wniosku że jest to połączenie i zintegrowanie dwóch krótszych wa-
riantów tekstualnych.25 W inny sposób do tego zagadnienia podszedł 
A. Catastini, który zinterpretował to w sposób następujący: kopista 
usunął Elkanę z TM, ponieważ reprezentował on świecką (laicką) oso-
bę, której nie wolno było składać całopalnych ofiar, zgodnie z później-
szym Prawem Świętości zapisanym w Kpł 17,1-12. Dalej suponuje 
on, że chociaż ofiary całopalne w ST składane przez świeckich nie 
były znane, to jednak w innych kulturach: takich jak ugarycka czy ka-
nanejska, były one praktykowane.26

Problem z „chłopcem”

Spoglądając na tabele zestawiające analizowane teksty, można od 
razu dostrzec, jak ogromne są różnice w tej części tekstu, gdzie mowa 
o chłopcu (małym Samuelu). Większość komentarzy i opracowań 
dotykając zagadnienia w TM: r[;n” r[;N:h;w>, interpretuje jako homo-
ioteleuton lub jako „zepsucie tekstu”,27 sugerując tym samym, że ory-
ginalnie tekst hebrajski istotowo był taki sam jak obecna wersja LXX 

(collective sense). Swoją tezę wsparł między innymi przykładami z Rdz 15,9-10; 2Sm 6,17-18; 
1Krn 16, 1-2.

24 Dla przykładu, taką opinię można znaleźć w F. F o r e s t i, Osservazioni su alcune va-
rianti, s. 55; A. R o f é, The Nomistic Correction in Biblical Manuscripts and Its Occurrence in 
4QSama, RQ 14/1989, s. 252; F. M. C r o s s, A New Qumran Biblical Fragment related to the 
Original Hebrew Underlying the Septuagint, BASOR 132/1953, s. 19. E. C. U l r i c h orzekł, że 
jest to „gloss in the 4QSama tradition subsequent to the original Greek translation”; zob. t e n ż e,   
The Qumran Text of Samuel and Josephus,  s. 71-72; A. C a t a s t i n i, 4QSama: Samuele il Na-
zireo, Henoch 9/1987, s. 172. 

25 Zob. P. K. M c C a r t e r  Jr., I Samuel, s. 57;  P. S. B r o c k, The Recensions  of the Sep-
tuagint Version of I Samuel, s. 46-47; I.  H. E y b e r s, Notes on  the Texts  of  Samuel, s. 3.

26 A. C a t a s t i n i, 4QSama, s. 173-175, 186.  
27 W jęz. ang. zostało to ujęte następująco: „textual corruption”. Tak jest np. u: E. T o v,  

A Textual – Exegetical, s. 289.
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lub 4QSama.28 Nie wszyscy jednak podążają tym samym tokiem rozu-
mowania i niektórzy w swoich wnioskach proponują zmienić ostatnie 
słowo w TM w w. 24, dokonując tym samym świadomej poprawki 
(emendation). Wszystkie propozycje takiej zmiany tekstualnej zebrał 
wraz z odpowiednią literaturą S. Pisano29 w swojej monografii. Tu-
taj, tylko pokrótce zostaną one przedstawione. Oto one: ~m[ r[nhw, 
postępując za LXX (R. Kittel; P. Dhorme; E. Osty); zmiana na: ~m[ 
r[nhw i umieszczenie jej na końcu w. 25 (J. Wellhausen, W. No-
wack); zmiana na ~m[ r[nhw i pozostawienie jej na końcu w. 24  
(A. Klostermann); całkowite pominięcie tych słów (M. Löhr); czy-
tanie tej frazy jako: r[n r[nhw !wjq (F. Böttcher);  czytanie tej 
frazy jako: ry[c r[nhw, rozumiejąc ją jako: „chłopiec był istotnie 
mały” (the lad being little) (J. Kennedy); zmiana na frazę: ryzn r[nhw  
(J. H. Stoebe). Sam S. Pisano odniósł się krytycznie co do niektó-
rych propozycji, ponieważ: jak w przypadku punktów a/b/c/ dostrzegł 
tautologię; natomiast w punktach e/f/g jako pewną możliwość zmia-
ny świadomej, która jednak nie ma oparcia w żadnych innych świad-
kach tekstu.

W tym kontekście rozważań nie brak także opinii, że r[;n” r[;N:h;w> 
jest zapisem oryginalnym, zgodnym z zamierzeniem autora natchnio-
nego. Dla przykładu S. Frolov i V. Orel w swoim artykule30 zapro-
ponowali na podstawie tekstów z Iz 33,15 oraz Ne 5,13, podpierając 
się także tekstem z Jr 51,38, nową analizę słowa r[n jako formę prze-
chodnią, którą by można tłumaczyć jako „trząść się”, „potrząsać” 
bądź „warczeć”, „ryczeć”. Idąc dalej, ci uczeni zaobserwowali pewne 
związki Samuela z Samsonem (Sdz 16,20) i w tym kontekście zapro-
ponowali odczytać tenże fragment nie jako: „chłopiec był chłopcem”, 
lecz jako: „chłopiec był warczący” – czyli, jako Boży znak dany Sa-
muelowi u początku jego powołania do bycia nazirejczykiem w 1Sm 

28 Taka idea została umieszczona np. u P. K. M c C a r t e r  Jr., I Samuel, s. 57; P. A.  
S m i t h, A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Samuel, ICC, Edinburg 19612, 
s. 25; F. M. C r o s s, Qumran Cave 4. XII. 1–2 Samuel, s. 35; E. C. U l r i c h, The Qumran 
Text of Samuel and Josephus, s. 41; P. S. B r o c k, The Recensions of the Septuagint Version of  
I Samuel, s. 46-47.

29 S. P i s a n o, Additions or Omissions in the Books of Samuel. The Significant Pluses and 
Minuses in the Masoretic, LXX and Qumran Texts, OBO 5, Göttingen 1984, s. 161-163.

30 S. F r o l o v, V. O r e l. Was the lad a lad? On the Interpretation of I Sam. 1:24, BN 
81/1996, s. 5-7. Podobne rozwiązanie problemu zostało dane przez R. A l t h a n n a, który za-Podobne rozwiązanie problemu zostało dane przez R. A l t h a n n a, który za-
proponował rewokalizację na podstawie ugaryckiego słowa nģr; zob. t e n ż e, Northwest Semi-
tic Notes on Some Texts in 1 Samuel, JNWSL 12/1984, s. 27-34.  
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1,24. Odnośnie do wersji przedstawionej w LXX31 autorzy zasuge-
rowali, że jest to raczej midraszowe tłumaczenie. Jeszcze inaczej od-
niósł się do tego zagadnienia M. Tsevat,32 który przetłumaczył frazę: 
r[;n” r[;N:h;w> następująco: „chłopiec rozpoczął swoją służbę jako posłu-
gujący” sugerując, że takie tłum. nie potrzebuje już jakiejś specjalnej 
interwencji w strukturę tekstu masoreckiego. Natomiast D. Barthéle-
my wychodząc z analizy tekstu zawartego w 1Sm 2,18, gdzie Sa-
muel został ukazany jako sługa świątynny,33 również się skłonił do 
tej samej interpretacji tekstu jak M. Tsevat. Inny interesujący punkt 
widzenia został przedstawiony przez S. D. Waltersa, który nazwał 
ten porządek słów w TM jako „rhetorical designation epizeuxis (po-
wtórzenie)”,34 kierując się podobnymi przykładami zawartymi w Ps 
68,13 oraz Wj 4,13 oraz analizą tekstów: hebrajskiego i greckiego. 
Pośród tych tekstów zauważył on większy nacisk na osobę Elkany  
z jednoczesną eliminacją funkcji Anny jako pośrednika (ang. agent).35 
Za oryginalnością r[;n” r[;N:h;w> opowiedzieli się także D. Barthélemy  
i S. Pisano sugerując, że tekst LXX (oraz jego odpowiednik w 4QSama) 
zawiera kilka dodatków pomiędzy wyrazami: to. paida,rion w w. 24  
i to. paida,rion w w. 25, które najprawdopodobniej są późniejsze  
i w tym kontekście można przypuszczać, że Vorlage dla LXX i 4QSama  
było wspólne lub bardzo podobne36.

Co zostało ofiarowane i kto był ofiarnikiem?

W kilku starszych komentarzach w kwestii jednej efy mąki i bukła-
ka wina, o których mowa w 1Sm 1,24, przyjęto następującą zasadę 
interpretacji. Jedną efę mąki podzielono na trzy równe części, które 
następnie ofiarowano z każdym z trzech cielców, zgodnie z przepi-

31 To samo można odnieść do tekstu z 4QSama, który jednakże nie został wspomniany  
w artykule przez S. Frolov i V. Orela.

32 M. T s e v a t, Assyriological Notes on the First Book of Samuel, w: J. M. G r i n t z,   
J. L i v e r (red.), Studies in the Bible: Presented to Professor M. H. Segal by his Colleagues and 
Students, Publications of the Israel Society for Biblical Research 17, Jerusalem 1964, s. 77.

33 D. B a r t h é l e m y, Critique, s. 143. Ta sama idea została zawarta w artykule F. F o r e s- 
t i, Osservazioni, s. 56. Ponadto F. Foresti dodał w swoich rozważaniach dwa argumenty: r[n 
jako pojęcie – klucz (Leitwort) w 1Sm 1-3 (14 razy) oraz forma r[n interpretowana w podwój-
nym sensie, gdzie te wyrażenia stają się semantycznie różne od siebie.

34 D. W a l t e r s, Hannah and Anna, s. 403. 
35 Również S. D. Walters powtórzył argumentację F. Forestiego, że wyrażenie r[n jest sło-

wem – kluczem w hebrajskiej wersji historii Samuela. tamże, s. 404. 
36 D. B a r t h é l e m y, Critique, s. 143; S. P i s a n o, Additions or Omissions, s. 163.
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sem prawa zawartym w Lb 15,9 oraz dodano połowę hinu wina „jako 
miłą woń ofiary dla Pana” (Lb 15,10).37 Gdzie zatem tkwi problem? 
W tym, że inaczej zostało to ujęte w innych wersjach tekstualnych. 
W LXX można bowiem przeczytać kai. a;rtoij, lecz daję się zauwa-
żyć brak wyrazu: e[na. Chociaż w TM występuje wyraz: xm;q, to jed-
nak w opini P. K. McCartera Jr. sformułowanie „i chleb” w LXX oraz  
w 4QSama jest przypuszczalnie drugorzędne,38 a liczebnik: tx;a; jest  
w tym kontekście dodatkiem, próbą harmonizacji z frazą: hv’l{v.  
~yrIp’B..39 Inne zagadnienie pojawia się także z wyżej już wspomnia-
nym wyrazem xm;q,. W kulcie ofiarniczym u Izraelitów był bowiem 
używany inny rodzaj mąki, który w TM występuje pod terminem: 
tl,so i należy sądzić, że był to także termin techniczny stosowany  
w liturgii (np.: Rdz 29,2; Wj 29,40; Kpł 2,1). Natomiast mąka okre-
ślana przez termin: xm;q, była raczej zwykłym, używanym w życiu co-
dziennym pokarmem (np.: 1Sm 28,24; 1Krl 5,2; Iz 47,2). Natomiast 
tekst grecki w tym miejscu ma wyraz: semi,dalij, który odpowiada 
generalnie pojęciu hebr.: tl,so; a nie pojęcie gr.: a;leuron, który było-
by bardziej odpowiedni dla terminu hebr. xm;q,. W konsekwencji wy-
daje się rozsądny wniosek, że mogła nastąpić tutaj korekta, uczyniona 
przez tłumacza(y).40

W kontekście kultu ofiarniczego opisanego w 1Sm, wyłania się 
problem z podmiotem (agentem) niniejszej akcji. Z TM jasno wyni-
ka, że podmiotem akcji jest Anna, lecz spoglądając na teksty: grec-
ki i qumrański, ukazuje się równorzędny, jeśli nie bardziej istotny 
podmiot całej tej sceny – Elkana. Niektórzy uczeni wychodzą z za-
łożenia, że tekst LXX (i 4QSama), który jest powiązany z częścią 
w. 25, jest przeredagowaniem lub zabiegiem literackim (bądź do-
datkiem) tak uczynionym, by również Elkana spełniał odpowiednią 
dla siebie funkcję.41 Opinia przeciwstawna wobec powyższej została 

37 Tak np.: F. A. K i r k p a t r i c k, The First Book, s. 50.
38 Taką samą opinię można znaleźć w artykule F. F o r e s t i e g o, który zinterpretował to 

jako (kapłański) dodatek na podstawie następujących przykładów: Wj 29,2.23; Kpł 8,31; zob. 
t e n ż e,  Osservazioni su alcune varianti,  s. 55. Natomiast H. A. P.  d e  B o e r  uznał ten ele-
ment za rozszerzenie tekstu (enlargement); zob.  t e n ż e,  Research into the Text of I Samuel 
i-xvi. A Contribution to the Study of the Books of Samuel, Amsterdam 1938, s. 57.

39 P. K. M c C a r t e r  Jr., I Samuel, s. 57.
40 Zob. więcej: F. F o r e s t i, Osservazioni, s. 55; S. D. Walters, Hannah and Anna, s. 402.
41  S. Pisano zanotował, że jest to „deliberate and conscious editorial activity”. W tym 

punkcie dotyczącym Elkany, uczony poszedł za opinią J. Wellhausena; zob. S. P i s a n o,  
Additions or Omissions in the Books of Samuel, s. 158, 161. Sam J. Wellhausen w swojej opi-Sam J. Wellhausen w swojej opi-
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przedstawiona przez F. Crossa42 i P. K. McCartera Jr.,43 którzy spróbo-
wali rozwiązać problem podmiotu w tekście masoreckim, doszukując 
się w nim jego zepsucia. Argumentacją tutaj ma być Vorlage LXX.  
W LXXB (kodeks Vaticanus) oraz w LXXL (recenzja Lucjana/an-
tiocheńska). Także w 4QSama dostrzegli oni kilka różnic i trudno-
ści: a. tautologia/zepsucie tekstu (haplografia) w frazie: r[;n” r[;N:h;w>; 
b. połączenie czasowników rodzaju żeńskiego l. poj. i ich sufiksów  
z czasownikami 3 osoby l. mn. i ich sufiksów na podstawie błędnego 
zrozumienia archaicznej formy werbalnej whaybtw; c. kwestia funk-
cji Elkany w postępowaniu, który – zgodnie z wszystkimi tradycjami 
był obecny – uczestniczył w konsekracji Samuela podczas regularne-
go święta pielgrzymkowego.

Inny uczony – E. Tov44 – zasugerował natomiast, że wersja LXX  
w sposób bardziej prominentny niż TM przedstawia Annę, przypusz-
czalnie będąc refleksją wypływającą z oryginalnego tekstu. Jest to 
bardziej logiczne, kiedy spojrzy się na w. 25 w wersji greckiej, który 
łączy się z następnym wersem w sposób naturalny, gdzie również jest 
ona wspomniana. Natomiast w TM w w. 26 zostaje ona wzmiankowa-
na bez żadnego wcześniejszego wprowadzenia w wersie wcześniej-
szym. Izraelski uczony uzasadnił to istnieniem wcześniejszej wersji 
(LXX lub 4QSama), opisującej pewne działania Anny, które mogły 
być usunięte w obecnym TM, z równoległym dodaniem/włączeniem 
pewnych wydarzeń z udziałem Elkany. Argumentem może być także 
fakt, że ktoś, przeredagowując TM, pragnął uniknąć zaakcentowania 
pewnych wydarzeń z udziałem Anny – jako kobiety, która miałaby 
odgrywać istotne role w tych wydarzeniach (a z pewnych przyczyn 
byłoby to niewłaściwe), z jednoczesnym przesunięciem akcentu na 
mężczyznę, tzn. na Elkanę.45 
nii względem tekstu greckiego napisał, że jest on „weitschweifiger und schleppender” i przy-
puszczalnie coroczna ofiara czyniona przez Elkanę, była traktowana jako niezależny akt, który 
został połączony z prezentacją (konsekracją) Samuela; zob. J. W e l l h a u s e n,  Der Text der 
Bücher Samuelis untersucht, Göttingen 1871, s. 47. W tym samym nurcie swoją opinię wyraził  
H. A. P. d e  B o e r, Research into the Text of I Samuel i-xvi., s. 56.  

42  F. M. C r o s s, Qumran Cave 4. XII. 1–2 Samuel, s. 36; t e n ż e,  A New Qumran Bibli-
cal Fragment, s. 19-20.

43 P. K. M c C a r t e r  Jr., I Samuel, s. 57.
44 E. T o v,  A Textual – Exegetical Commentary on Three Chapters in the Septuagint,  s. 290.
45 T e n ż e,  Different Editions of the Song of Hannah and of Its Narrative Framework,  

w: M. C o g a n  i in. (red.),  Tehillah le – Moshe: Biblical and Judaic Studies in Honor of Moshe 
Greenberg Winona Lake 1997, s. 152-157. W swoim artykule autor przedstawił jeszcze inne ar-W swoim artykule autor przedstawił jeszcze inne ar-
gumenty, np.:  bardziej dostrzegalna funkcja Anny w 1Sm 1,23 (w 4QSama bardziej niż w TM);  
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Próba oceny rozmaitych opinii dotyczących 1Sm 1,24(25)

W tej części niniejszej analizy, zostanie dokonana krytyczna oce-
na różnych punktów widzenia względem tekstu 1Sm 1,24 oraz pró-
ba określenia swojego stanowiska względem poruszanych zagadnień. 
Należy jednakże pamiętać, że czasem jest trudno zdecydować, który 
z uczonych w swojej ocenie ma rację, gdyż problem został tak zde-
finiowany lub przedstawiony, że spoglądając od strony argumentów, 
każdy z nich może mieć subiektywnie właściwą ocenę zagadnienia.  
Z obiektywnych powodów, dokonując ewolucji rozmaitych opinii uczo-
nych, pewne sugestie i poglądy zostaną w tym punkcie powtórzone. 

Ponownie o cielcu (cielcach)

Wcześniej w punkcie 3.1 zostały wspomniane dwie możliwości 
zrozumienia frazy: hv’l{v. ~yrIp’B.. Teraz zostaną one poddane wni-
kliwszej analizie, w swoim własnym tekstualnym kontekście. W TM 
– jak wiadomo – jest mowa o trzech cielcach i już analiza statystycz-
na pozwala dostrzec, że taka fraza w ST występuje tylko raz – właś-
nie tutaj. Według Gesenius’ Hebrew Grammar jest możliwe czytanie 
najpierw liczebnika głównego przed rzeczownikiem bez większych 
problemów.46 Jednakże owa gramatyka wskazuje, że liczebnik głów-
ny w formie absolutus po rzeczowniku, występuje o wiele częściej  
w księgach późniejszych ST takich jak np. w: 2Krn 4,4; Ezd 8,15.32; 
Ne 2,11; Ez 48,32. Należy jednak pamiętać, że nie jest to zasada obli-
gatoryjna, gdyż można spotkać przykłady, w których liczebnik głów-
ny poprzedza rzeczownik np.: Dn 11,2; Ez 10,9.21. Użycie przyimka 
b. z słowem ~yrIp’ jest również problematyczne, gdyż w tym momen-
cie rodzi się pytanie o sens i znaczenie tegoż przyimka. W TM for-
ma rp:B. występuje tylko dwa razy jako element frazy rp:B. rq”B’-!B, 
(Kpł 16,3; 2Krn 13,9) i raz, samo w sobie, w Ez 43,22.47 W ST moż-

homoioteleuton w frazie r[;n” r[;N:h;w (w TM)>; aktywność Elkany w w. 25 (w LXX i 4QSama), 
która następnie lepiej wyraża sens w. 28 i 2,11 gdzie TM w tych miejscach jest niezrozumia-
ły. Podobna opinię wyraził A C a t a s t i n i, który dostrzegł w TM tendencję do eliminacji osób 
świeckich z obrzędów składania ofiar – być może pod wpływem późniejszego prawa zawartego 
obecnie w Kpł 17,1-12; zob. t e n ż e,  4QSama:  Samuele il Nazireo, s. 173. 

46 Gesenius’ Hebrew Grammar, § 97 a; §134 b i c; zob. więcej: R. R a t n e r, Three Bulls,  
s. 100 z przyp. nr 8 i 9.

47 Należy pamiętać, że przyimek b. występuje z innymi gatunkami zwierząt, lecz często 
tenże przyimek jest używany w sensie instrumentalnym lub przyczynowo-sprawczym np. z rze-
czownikiem lyaeB.  (Kpł 5,16; 19,22).
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na znaleźć wyraz rq’B’B,.48 jednakże często (jeśli nie zawsze) ozna-
cza przyimki: z, od w sensie rozdzielania (distributive sense), jak  
i formę w liczbie mnogiej z przyimkiem b. w relacji do innych gatun-
ków zwierząt jak np.: w Lb 15,11.49 A więc, czy możliwa jest do za-
akceptowania interpretacja ~yrIp’B. zawarta w tekście masoreckim? 
Przyimek b. w znaczeniu dystrybucji? Czasem w greckiej wersji, jak 
np.: w Kpł 22,19.21 i w Lb 15,11 ten przyimek jest tłumaczony przez 
evk, co potwierdzałoby powyższą hipotezę. Zatem, kiedy po rzeczow-
niku występuje liczebnik główny w formie absolutus, należałoby  
w tym przypadku odczytywać niniejszą frazę: „(zabrała) z cielców – 
trzy”? Jest to możliwe.

Należy przyjrzeć się także drugiemu sposobowi interpretacji tej 
frazy biblijnej. Jeśli nastąpiło błędne podzielenie słów hv’l{v. ~yrIp’B.,  
jest zatem możliwe dodanie liter y i h aby cały ten tekst masorec-
ki był poprawny?50 Tutaj bowiem, nie tylko następuje korekta słowa 
(słów), ale dodanie dwóch liter, nie jednej (!), co teoretycznie wy-
daje się nieracjonalne w kontekście praktyk skrybów. Jednakże, je-
śli kopista wziął wszystko pod uwagę, a mianowicie także w. 25,  
w którym rP”h;-ta, jest w l. poj., to mogła nastąpić świadoma ko-
rekta, w celu zharmonizowania całości tekstu, a więc też w. 24. Ten 
sposób rozumowania jest także możliwy, gdy weźmie się pod uwa-
gę, że rP”h; z nota accusativi zawsze występuje w opisach ceremonii 
kultyczno – rytualnych (być może jakiś wpływ tradycji kapłańskich) 
np.: Wj 29,10.11; Kpł 4,4.12.15.21; 8,17; Sdz 6,26; 1Krl 18,23.26.33;  
Ez 43,21. Lecz jeśli w tym kontekście badań przyjmie się sugestię 
R. Ratnera, że wyrażenie rP”h; w w. 25 posiada kolektywne znacze-
nie (collective signification),51 wtedy sytuacja staje się bardziej skom-
plikowana. Dlatego, by spróbować dociec prawdy o cielcu (cielcach), 
należy sięgnąć jeszcze do wersji greckiej.

W LXX fraza została przetłumaczona następująco: evn mo,scw|  
trieti,zonti i w takiej formie gramatycznej występuje tylko raz  

48 4 razy w: Wj 9,3; Kpł 22,19.21; Pwt 14,26. W liczba mnogiej w: Am 6,12, lecz przy-
imek b. został użyty w sensie instrumentalnym.

49 Gdzie można przeczytać: ~yZI[ib’ Aa ~yfib’K.b; hF,l;-Aa dx’a,h’ lyIa:l’ Aa dx’a,h’( rAVl; hf,[‘yE hk’K’ (por. 
Rdz 30,32.33.35).  

50 Taka sugestia została zaprezentowana przez D. Barthélemy; zob. przyp. nr 16.
51 Zob. przyp. nr 23.
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w greckiej wersji ST.52 Podobną frazę jednakże można znaleźć w Rdz 
15,9,53 lecz te formy gramatyczne mają raczej znaczenie czasowni-
kowe (participium praesens activi), niż zwykłych liczebników głów-
nych, jak to ma miejsce w przypadku TM. Niemniej jednak, jeśli frag. 
o cielcu zostanie podzielony tak: XlXm rpb, to można zauważyć, że 
XlXm ma werbalną formę (pual participium masculinum sing.), który 
również występuje w hebr. wersji Rdz 15,9. Tak więc, w wersji grec-
kiej 1Sm 1,24 można znaleźć formę adekwatną do czasownika hebr. 
na podstawie tekstu z LXX. W tym momencie TM mógłby być uzna-
ny za poprawny, lecz ten wniosek nie rozwiązuje wszystkich proble-
mów. Także tutaj można zobaczyć przyimek  evn, który wydaje się być 
prostym tłumaczeniem hebr. b..54 Niestety, ciągle jest brak odpowie-
dzi dotyczącej, która fraza jest bardziej oryginalna. Warto więc, spoj-
rzeć jeszcze na tekst qumrański.

Tekst 4QSama ma następującą strukturę: XlXm rqb [!b rpb]. 
Wielu uczonych uważa, że jest to nomistyczna fraza będąca wyni-
kiem wpływów tradycji kapłańskiej.55 Spoglądając na tekst biblijny 
można znaleźć bez problemu identyczne zwroty (bez XlXm oczywi-
ście) jak np. w: Kpł 16,3 czy w 2Krn 13,9.56 Podczas gdy 4QSama  
zawiera xbzl oraz xbzh, natomiast w LXX znajduje się tylko raz 
qusi,an (TM nic na ten temat nie wspomina). Te słowa mają charak-
ter techniczny i prawie zawsze były używane w kontekście składania 
ofiar oraz ceremonii sakralnych przy okazji różnych świąt i wyda-
rzeń.57 Z dużym prawdopodobieństwem należy sądzić, że tekst qum-

52 W biblijnej grece występują rozmaite formy gramatyczne dla liczebnika trzy np. jako 
przymiotnik trietou/j (2Krn 31,16); trieth/ (2Mch 4,23; 14,1); przysłówek tri,j (1Sm 20,41; 
1Krl 17,21); czasownik trieti,zousan (Rdz 15,9), a ponadto wiele innych form, gdzie liczba trzy 
łączy się z rzeczownikiem np.: tri,mhnon tzn. tri,j i mh,n (Rdz 38,24).

53 Gdzie można przeczytać (w wersji LXX): ei=pen de. auvtw/| labe, moi da,malin trieti,zousan  
kai. ai=ga trieti,zousan kai. krio.n trieti,zonta kai. trugo,na kai. peristera,n.   

54 Tutaj nie jest łatwo rozstrzygnąć, jakiego rodzaju semantyczną rolę pełni evn. H. W. S m y t h 
zanotował, że ten rodzaj przyimka w grece klasycznej przyjmuje dativus, co byłoby popraw-
ne; zob. t e n ż e, Greek Grammar, Cambridge 19843, § 1687. Być może, w takim układzie, tym 
miejscu występuje dativus modi lub dativus instrumenti – gdzie uwidacznia się towarzyszące 
użycie przyimka evn.    

55 Zob. przyp. nr  24.
56 Podobną frazę można znaleźć w: Wj 29,1; Kpł 4,3.14; Lb 7,15.21.27.33.39. Często te 

fragmenty występują w kontekście ceremonii ofiarniczych sprawowanych przez kapłanów (np.: 
ryty całopalne).

57 Więcej informacji zob.: J. B e r g m a n, H. R i n g g r e n, B. L a n g, xb;z” zāba? xb;z< zeba? 
GLAT, t. 2, s. 541-565; M. H a r a n, Zebahň Hayyamîm, VT 19/1969, s. 11-22.
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rański wykazuje zatem świadomą manipulację/zmianę, która nie była 
odosobniona w zwyczajach Esseńczyków. Wspólnota qumrańska,  
z tego, co dziś ogólnie wiadomo, w sposób szczególny respektowa-
ła kapłaństwo oraz wysoko ceniła zwyczaje rytualne i rozmaite cere-
monie.58

Po dokonaniu powyższych analiz, można zauważyć rozmaite róż-
nice między tekstami (a w konsekwencji: rozbieżności, jakie panują 
w świecie naukowym). Wydaje się jednak, że TM w odniesieniu do 
cielców, byłby w świetle tych badań najbardziej oryginalny. Raz jesz-
cze w punktach reasumując, przemawiają za tym następujące argu-
menty:

– gramatycznie forma: hv’l{v. ~yrIp’B. jest możliwa (R. Ratner);
– dodanie hebr. liter y i h przemawia raczej za argumentem o pró-

bie zmiany oryginalnego tekstu niż za jego błędnym podziałem (con-
tra D. Barthélemy);

– w w. 25 liczba poj. rph nie jest dowodem dla liczby poj. w w. 24.  
Może to być rozumiane i interpretowane w sensie kolektywnym  
(R. Ratner). Tutaj wyraz rph został użyty z rodzajnikiem, który by 
mógł sugerować, że Elkana zabił pierwszego cielca z trzech przypro-
wadzonych jako dar/ofiarę dla Helego za Samuela;

– na początku w. 25 został umieszczony czasownik Wjx]v.YIw:  co su-
geruje, że cielec został zabity nie tylko przez kobietę i jej małego 
syna (!), lecz przy współudziale Elkany, który musiał być z nimi;59

– wyrażenie  rqb !b w tekście qumrańskim jest dodatkiem/świa-
domą zmianą. Takie samo założenie należy przyjąć względem słowa 
xbz (zob. powyżej);

– bardziej logiczny wydaje się udział trzech cielców60 niż jedne-
go, ponieważ dwa mogły posłużyć jako dar/ofiara w konsekracji 

58 Przykładowe teksty qumrańskie związane z rytuałami: 1QM (col. II, line 5); 4Q220; 
4Q271; 4Q276; 4Q394 w połączeniu z 4Q395; 11Q19. Należy jednak pamiętać, że wspólnota  
z Qumran odrzuciła oficjalny kult oraz Świątynię w Jerozolimie. Zob. więcej: J. V a n d e r k a m,  
P. F l i n t, The Meaning of the Dead Sea Scrolls. Their Significance for Understanding the  
Bible, Judaism, Jesus, and Christianity, San Francisco 2002, s. 232-235; 256-264.

59 Zob. również: 1Sm 2,11.
60 Tutaj niekiedy jest podnoszony problem, czy liczba trzech cielców przeznaczonych na 

ofiarę całopalną, nie była zbyt ogromną daniną, jak na jedną rodzinę w ówczesnych czasach? 
Faktem jest, że taka ofiara nie była normalna w rytualnych zwyczajach wśród Izraelitów, lecz 
można znaleźć kilka podobnych fragmentów lub aluzji w ST, gdzie  zostały opisane tak nie-
zwykle bogate dary. Dla przykładu: trzy zwierzęta (nie tylko cielce) jako ofiara, można spot-
kać np.: w Kpł 14,10 (ofiara za oczyszczenie z trądu); w Lb 6,14-15 (rytuał Nazireatu). O in-
nym interesującym przykładzie ofiary złożonej przez jedną osobę/rodzinę można przeczytać:  
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Samuela, a jeden jako ten składany w corocznej ceremonii (tak np.  
F. Foresti), lub: jeden jako ofiara całopalna, jeden jako poświęcony 
za wypełnienie ślubu i jeden jako ofiara pokojowa (tak też F. Fore-
sti), lub jeden cielec za każdą z osób z rodziny Elkany (tak np. S. D. 
Walter);

– w ST o wiele częściej występują ofiary składane ze zwierząt jed-
norocznych niż trzyletnich (około 46 razy dla jednorocznych i tylko  
3 razy i to w Rdz 15,961 dla trzyletnich)61;

– ponadto argument dla trzyletnich zwierząt opisanych jako ofiary  
w Rdz 15,9 traci swoją moc, kiedy spojrzy się na kontekst rytuału 
Abrahama. On składał swoje ofiary jako dowód przymierza z Bo-
giem, natomiast w scenie z Samuelem został opisany zupełnie inny 
kontekst religijny;

– w manuskrypcie 4QSama jest nieracjonalne powtórzenie nazwy 
hlyX.    

Analiza r[;n” r[;N:h;w>

Fraza r[;n” r[;N:h;w> w 1Sm 1,24 jest także skomplikowana i jak to 
wcześniej zaznaczono w niniejszej pracy – obwarowana różnymi wy-
jaśnieniami przez uczonych. W Biblii Hebrajskiej niestety nie ma 
innej identycznej konstrukcji, ale można znaleźć podobne do tutaj 
analizowanej. Czasem powtórzenie tych samych słów ma zastoso-
wanie dla stopnia najwyższego (superlativus) rzeczowników, przy-
miotników czy przysłówków w tekście biblijnym62 (np.: Rdz 7,19;  
Wj 3,15; 1Sm 2,3; Koh 7,24; Iz 6,3; Ez 21,32; Oz 10,15) lub w celu 
wyrażenia sensu kompletności czegoś, jakiejś pełni lub istnienia cze-
goś więcej niż jeden rodzaj63 (np.: Wj 16,21; 36,4; Pwt 14,22; Lb 24,1). 
Lecz te rozwiązania nie są adekwatne do niniejszego fragmentu. Także  
w greckim tekście można spotkać zestawienie tych samych rzeczow-

w 1 Krl 19:21, gdzie Elizeusz po powołaniu przez Eliasza, złożył w ofierze całopalnej dwa ciel-
ce; w 2 Krn 13,9, gdzie jest opis przebogatej ofiary za wprowadzenie w czynności kapłańskie 
(Kronikarz ujął ten fakt w kontekście łapówki); w Sdz 6,25, gdzie autor wspomniał o dwóch 
cielcach (lecz ten drugi cielec nie jest już wspominany w dalszej części tekstu). Inne interesu-
jące aluzje zostały zawarte w np.: Oz 8,13; Am 4,4-5; Mi 6,6. Więcej o innych interpretacjach 
zob. przyp. nr 20-22.  

61 Czasem można spotkać dyskusję na temat form: tv,L,vum. i vL’vum., ponieważ występują one 
tylko tutaj w ST w znaczeniu trzyletni(a); zob. więcej: R. P é t e r, Par et Šōr: Note de lexicogra-
phie hébraïque, VT 25/1975, s. 486-496.

62 GK, §133 i – l.
63 Tamże, § 123 c – f.
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ników obok siebie, jak np.: evx h`merw/n eivj h`me,raj (hebr. odpowiednik: 
hmymy mymym) i należy go rozumieć jako idiom, który należy tłuma-
czyć „corocznie”, „rok w rok”. Czy zatem w zwrocie r[;n” r[;N:h;w> moż-
na doszukiwać się wyrażenia idiomatycznego?

Niektórzy bibliści pragną tę frazę świadomie zmodyfikować – jak 
to zostało już pokazane wcześniej. Jednakże S. Pisano, chociaż zda-
je sobie sprawę, że logiczniej i racjonalniej byłoby skorygować drugi 
wyraz tej frazy, to nie mniej jednak – jak zaznaczył, byłaby to za-
wsze przeróbka biblijnego tekstu, a tym samym zmiana jego sensu. 
Za pozostawieniem bez zmian tejże frazy przemawiają dwa argumen-
ty. Pierwszy – w wersji greckiej tego fragmentu występuje trzy razy 
pojęcie to. paida,rion, co sugeruje zatem, że jego hebrajski ekwiwa-
lent również występuje trzy razy. Drugi argument wynika z funkcjo-
nowania metody krytyczno-historycznej, która orzeka, że kiedy tekst 
jest bardziej trudny, jest prawdopodobne, że jest on bardziej oryginal-
ny (lectio difficilior potior). Tak więc, w tym kontekście, adekwat-
nym wyjaśnieniem byłaby interpretacja dana przez M. Tsevata, który 
przetłumaczył r[;n” r[;N:h;w> jako: „the boy began his service as a se-
rvant”. Takie tłumaczenie wydaje się mieć większy sens niż inter-
pretacja dana przez S. Frolov i V. Orela, które wydaje się być w tym 
miejscu bardziej spekulacją, niż rozsądnym rozwiązaniem. 

Odnieśmy się teraz do tezy M. Tsevata, czy w Biblii można znaleźć 
r[;n” w sensie: „sługa”, „pomocnik”? Analizując niektóre passusy bi-
blijne, można spotkać takie rozumienie tego pojęcia, np. w Rdz 41,12; 
Wj 33,11, a w szczególności w Księgach Samuela: 1Sm 2,13.15.18; 
2Sm 9,9. Natomiast w 1Krl 11,17 oraz w 2Krl 5,14 znajduje się inte-
resująca konstrukcja: !j”)q’ r[;n: – rzeczownik połączony z przymiotni-
kiem bez czasownika. Może analizowany tutaj tekst również należy 
rozważać w tym sensie? Rzeczownik – przymiotnik, gdzie swoją rolę 
odgrywa tylko inna wokalizacja? Jednak racjonalniejsza wydaję się 
być opcja, że tutaj zostały obok siebie zestawione dwa rzeczowni-
ki, z których jeden najprawdopodobniej służy jako orzeczenie.64 Jeśli 
się zinterpretuje drugi rzeczownik w znaczeniu „sługa”, „pomocnik”, 
staje się możliwe tłumaczenie: „chłopiec był (stał się) sługą”. Dla 
tego argumentu pomocną staje się tutaj opinia D. Barthélemy i F. Fo-

64 Czasem podnoszona jest dyskusja w kwestii drugiego słowa, które mógłoby być formą 
czasownikową lub formą pauzalną. Lecz w TM można znaleźć dwa rzeczowniki obok siebie 
na końcu zdania, które w swojej konstrukcji, przypominają frazę analizowaną w tej pracy. Np.:  
w 1 Krn 12:34 (ble(w” ble-al{B.) lub w Mich 7:12 (rh”h’ rh:w>).
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resti,65 którzy w wyrazie r[;n” widzą słowo – klucz dla trzech pierw-
szych rozdziałów 1Sm. 

Na końcu tegoż punktu należy dokonać oceny spojrzeń uczonych 
na tekst, którzy widzą w nim efekt parablepsis (rozumianego jako ho-
moioteleuton lub jako homoioarcton), który jest, co prawda, prawdo-
podobny, lecz jednak nie bez znaków zapytania. Nasuwa się bowiem 
pytanie, czy kopista naprawdę mógł nie zauważyć, że napisał ten sam 
wyraz dwa razy? Jeśli nawet założy się, że tekst LXX (i 4QSama  
w jego hipotetycznej rekonstrukcji) prezentuje oryginalny prze-
kaz tekstualny, to mimo tego, znów rodzi się nowa kwestia dotyczą-
ca struktury narratywnej 1Sm 1,24-25. Dlaczego autor natchniony  
w swojej kompozycji użył aż trzy razy terminu paida,rion? Prze-
cież autor lub kopista mógł użyć imienia chłopca – Samuel, zamiast  
paida,rion, który był już wspomniany wcześniej w 1Sm 1,20 (zarów-
no w TM jak i w LXX). Dlatego bardziej wiarygodna staje się hipo-
teza, że późniejszy kopista dokonał przeredagowania i/lub dodania 
pewnych elementów do rozważanej tutaj frazy tzn. r[;n” r[;N:h;w>, ponie-
waż wydała się mu dziwna bądź nielogiczna. Przypuszczalnie powtó-
rzenie słowa: r[;n” ma unikalny sens, który niesie specjalne przesłanie 
autora natchnionego, którego z perspektywy czasu nie można odszy-
frować w całej pełni ani go tym samym zrozumieć.

Dary i ofiarodawca

Jako pierwszy krok, należy najpierw spojrzeć na drobne różnice 
między omawianymi tekstami, jak i zarazem na pewne słowa i po-
jęcia biblijne – rozmaicie interpretowane, w celu ich właściwego 
zrozumienia. Na początku zatem, należałoby rozwiązać kwestię do-
tyczącą frazy: kai. a;rtoij. Zarówno 4QSama jak i LXX zawierają po-
jęcie „chleb” i większość uczonych uważa ten element za dodatek 
do tekstu źródłowego. Czy rzeczywiście należy kai. a;rtoij uważać 
za dodatek? W celu ustalenia właściwej odpowiedzi, niech pomo-
cą tutaj posłużą inne teksty biblijne, gdzie pojęcie to stanowi ważny 
element w liturgii lub w rytach ceremonialnych, zwłaszcza w łącz-

65 Zob. przyp. nr 33. Dla przykładu F. F o r e s t i w swoim artykule napisał: „Ora nell’ul-
tima frase del v. 24 abbiamo una proposizione nominale ove soggeto e predicato sono omonimi, 
ma semanticamente distinti. Si tratta evidentemente d’un ricercato gioco di parole con cui l’au-
tore vuole affermare che «il fanciullo (Samuele) era (diventato) un addetto (al tempio)», cioè un 
consacrato”. Więcej zob. t e n ż e, Osservazioni su alcune varianti,  s. 56.
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ności z winem, mąką oraz z krwią zwierząt składaną w ofierze. Wy-
raz mx,l,66 (a;rtoj) często występuje w ST (ok. 350 razy) lecz kilka 
biblijnych fragmentów jest tutaj szczególnie interesujących jak np. 
Rdz 14,18, gdzie Melchizedek ofiarował Abrahamowi chleb i wino.  
Z innych tekstów Pięcioksięgu (w kontekście tradycji kapłańskiej, 
lecz nie tylko) takie połączenie występuje w: Wj 29,32-34; Kpł 
8,26.31-32; 23,18.20 a w innych księgach np. w: Prz 9,2.5, gdzie 
Mądrość przygotowała mięso, chleb i wino; Ez 44,7 w kontekście 
desakralizacji świątyni; Oz 9,4, który zawiera profetyczny tekst (naj-
prawdopodobniej jeszcze przedwygnaniowy) o chlebie i winie i in-
ne.67 Z tych tekstów wynika ważność pojęcia mx,l, w starożytnych 
ceremoniach ofiarniczych. W dodatku można dostrzec inne elementy, 
które składały się na ryt, a więc wino, mięso, krew, lecz… jednej rze-
czy jest tam ciągle brak: mąki – z wyjątkiem tekstu tutaj rozważane-
go (!). Jedyna rzecz w kontekście chleba – składanego w ceremoniach 
ofiarniczych – jaka się pojawia, to nakaz, że ma on być sporządzony 
z najlepszej mąki (np.: Wj 29,2; Kpł 23,17; 1 Krn 23,29). Tak więc, 
chleb i mąka nigdy nie występują razem w ST w kontekście opisów 
ceremonii ofiarniczych.

W tym miejscu godne uwagi jest wspomnienie, jakiego rodzaju 
mąka została wspomniana w TM oraz w 4QSama (i w LXX). Już 
krótka analiza wyrazów: xm;q,./tl,so pozwala zauważyć nie tylko róż-
nicę między nimi, ale również dostrzec ciekawy rezultat. Często bo-
wiem rzeczownik tl,so w opisach kultycznych i rytuałach łączy się  
z terminem !m,v, (gr. e;laion) jak np. w: Wj 29,2; 29,40; Kpł 2,1; 14,10; 
Lb 8,8; 28,5; Ez 46,14. Jednakże, co jest łatwo zauważyć, brak ta-
kiego połączenia w 1Sm 1,24. Inną obserwacją poczynioną tutaj jest 
fakt, że oliwa i mąka najwyższej klasy w połączeniu ze sobą, wystę-
pują prawie zawsze w Torze a mówiąc konkretniej, w Księgach Wyj-
ścia, Kapłańskiej i Liczb,68 i odnosi się to w szczególności do redakcji 
pochodzenia kapłańskiego.

Te powyższe rozważania pozwalają w pewien sposób zrozu-
mieć, że tekst masorecki jest bardziej oryginalny. Dlaczego? Kopi-

66 Ze względu na zakres pracy, tylko pojęcie mx,l, jest tutaj rozważane. Należy jednak pa-
miętać, że w TM występują synonimy lub określenia bliskoznaczne jak np.: #mex’ (Wj 23,18; 
34,25; Am 4,5), hC’m; (Wj 12,8; Kpł 8,2; Sdz 6,19-21).

67 Np.: Sdz 19,19; 1Sm 10,3; 1Krl 17,6; Ne 10,34; Koh 9,7; Iz 44,19.   
68 Poza tymi księgami połączenie: tl,so z !m,v, występuje tylko w Ez 16,13.19; 46,14; 1Krn 

9,29.
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sta widząc hebrajski tekst 1Sm w późniejszym okresie, postanowił 
dodać rzeczownik „chleb”, gdyż najprawdopodobniej taki schemat 
rytu ofiarniczego odgrywał kluczową rolę w powygnaniowym okre-
sie Izraela. Jest to oczywiście przypuszczenie, lecz jeśli się spoj-
rzy na zwoje qumrańskie, można często dostrzec użycie słowa mx,l,  
w jego kultycznym wymiarze.69 Tak, jak fragment 4QSama pochodzą-
cy z Qumran,70 może być w pewien sposób świadkiem wpływów tej 
specyficznej wspólnoty i tym samym reprezentować ewolucję tekstu-
alną (i mentalną zarazem). Bardziej przekonywującym argumentem 
jest brak zamiany xm;q,. na tl,so w TM, który poniekąd staje się w tym 
momencie dowodem na antyczność tekstu (kiedy grecki tekst już za-
wiera bardziej właściwą formę: semi,dalij) oraz ponadto, sugeruje, że 
autor tejże sceny biblijnej nie pochodził z społeczności kapłańskiej 
lub lewickiej. Wygląda bowiem na to, że nie znał się na liturgicz-
nych zwyczajach oraz obrzędach Izraela. Z innej strony spoglądając, 
nie wykluczałoby to też jakiegoś archaicznego przekazu kultycznego,  
z czasem zapomnianego lub zreformowanego, co, jakby nie było, 
także potwierdzałoby antyczność tekstu. Jeśli tekst o Samuelu byłby 
pisany chociażby w kręgach kapłańskich, skryba nie umieściłby in-
formacji o oliwie do pełni realizacji kultycznego obrzędu, gdzie już 
jest mąka?

Spoglądając na użycie wyrazu tx;a; w tekście masoreckim, spośród 
uczonych tylko K. McCarter Jr. zanegował jego właściwe położe-
nie,71 kiedy inni uczeni wydają się zgodni w opinii, że to słowo było 
oryginalnie zawarte w swoim kontekście. Dlatego, aby podjąć właści-
wą decyzję, należy poczynić krótką analizę polegającą na obserwacji 
liczebnika „jeden” (jak i w rodz. męskim jak i żeńskim) w łączności  
z różnymi miarami biblijnymi (materiałów sypkich i cieczy) takich 
jak: gl{, !yhi, rm,xo, tB;, ha’s. i hp’yae. W rezultacie tychże badań, moż-

69 Dla przykładu w The Temple Scroll (11Q19): jako chleb pokładny: col. VIII, linie 10- 
-13; jako chleb ofiarowany ze względu na konsekrację kapłanów: col. XV, linie: 3.10.12; chleb, 
jako pierwociny pszenicy w czasie żniw oraz w kontekście święta przaśnego chleba: col. XVIII, 
linie: 14;19,6-7.12; 1QS: z okazji błogosławienia chlebów (col. VI, linie: 5-6; cf. 1QSa: col. II, 
linie 19-21); zob. więcej: W. D o m m e r s h a u s e n, ~x,l, le?em, GLAT, t. 4, s. 783-794.  

70 Innym argumentem mogłaby być analiza 1Sm 10,4 na podstawie 4QSama, gdzie kopista 
włączył słowo twpwnt, które w wersji LXX zostało przetłumaczone za pomocą terminu avparca.j.  
Tym samym w zwoju jest możliwe zaobserwowanie świadomej poprawki, dokonanej przez ko-
pistę. Takie zatem rozumowanie, objawia ideologiczną – religijną ważność chleba dla kopisty; 
zob. więcej: A. R o f é, The Nomistic Correction, s. 253-254.  

71 Zob. P. K. M c C a r t e r  Jr., I Samuel, s. 57.
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na dostrzec, że liczebnik tx;a;/dx’a łączy się bardzo rzadko z różnymi 
rodzajami miar i wag. Niemniej jednak, istnieją dwa teksty biblijne  
w ST, które mają takie połączenie: Kpł 14,10 (!m,v’ dx’a, gl{w>) i Iz 5,10 
(tx’a, tB;).72 Również liczebnik tx;a;/dx’a, z ułamkami dziesiętnymi, 
jakie występują często z terminami: xm;q,./tl,so, jest spotykany tylko 
raz w Kpł 14,21 (dx’a, tl,so !ArF’[iw>). Tak więc, jest to ewidentny znak, 
że hp’yae i inne biblijne miary i wagi występują często same, bez li-
czebników tx;a;/dx’a, jak np. w: Sdz 6,19 (tACm; xm;q<-tp;yaew>); 2Krl 7,1 
(por. 7,16.18) (lq,v,B. tl,so-ha’s. rx’m’); Ez 45,24; 46,5.7.11 (hp’yael’  
!yhi !m,v,w>). Po tym badaniu, należy więc się przychylić do opini P. K. 
McCartera Jr., że liczebnik tx;a może być dodatkiem/harmonizacją 
do tekstu.

Na końcu należy jeszcze spojrzeć i wyklarować problem podmio-
tu w omawianej tutaj scenie biblijnej. Zatem podmiotem jest tu Anna 
czy Elkana? A może obydwoje? Wcześniej były już przedstawiane 
opinie M. F. Crossa, P. K. McCartera Jr. i E. Tova, którzy uznali  
w tym kontekście zagadnienia – tekst LXX i 4QSama za bardziej ory-
ginalny. Na początku, należałoby podkreślić, że tutaj pojawia się pro-
blem z rekonstrukcją Vorlage LXX (a tym samym w 4QSama), który 
niemniej jednak został zaprezentowany przez uczonych.73 

W tym miejscu rodzi się problem z czasownikami w różnych wer-
sjach 1Sm 1,24-25. M. F. Cross wyraz whaybtw (w wersji qumrań-
skiej) zinterpretował jako archaiczną formę werbalną – tgtl złożoną 
z trzeciej osoby w tzw. liczbie dual i trzeciej osoby męskiej w licz-
bie mnogiej (która dotyczy w szczególności formy kolektywnej) – na 
podstawie kananejskich (Tell-Amarna) i ugaryckich tekstów. Tenże 
uczony proponuje czytać tekst z 1Sm następująco: „o n i wzięli go 
do świątyni Jahwe w Szilo”.74 Aktualnie ten czasownik jest w formie 
hifil imperfekt w 3 os. poj. w rodz. żeńskim z sufiksem 3 os. l. poj.  
w rodz. męskim. W wersji LXX został tam zawarty czasownik eivsh/
lqen (aoryst czynny w 3 os. l. poj.). Współcześnie forma whaybtw wy-

72 W tym samym wersie występuje słowo hp’yae, jednakże bez jakiekolwiek liczebnika. 
73  P. K.  M c C a r t e r  Jr. napisał, że  jest  to  tylko  próba i  te rekonstrukcje mają swo-

je własne trudności;  t e n ż e, I Samuel, s. 57. Alternatywną rekonstrukcję zaprezentowali:  
E. T o v, Different Editions of the Song of Hannah and of Its Narrative Framework,  s. 153;  
F. M. C r o s s, Qumran Cave 4. XII. 1–2 Samuel, s. 35-36.

74 Tamże,  s. 36. W innym artykule, autor dał następujące tłumaczenie: „They (two) entered 
the temple of Yahweh at Shiloh, and the child accompanied them”; t e n ż e, A New Qumran Bib-
lical Fragment, s. 20.  
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stępuje tylko raz w ST tzn. w Sdz 19,3 oraz forma bez y: (whabtw)  
w Wj 2,10. Przypuszczalnie wydaje się lepiej interpretować whaybtw 
w jego własnej formie gramatycznej (jako 3 os. l. poj. rodz. żeńskie-
go z sufiksem 3 os. l. poj.) niż próbować doszukiwać się niepewnych 
interpretacji na podstawie starożytnych języków. Ponadto dwa po-
wyższe biblijne teksty potwierdzają niniejszą propozycję, a zarazem 
kontekst w narracji hebr. TM potwierdza również, że podmiotem jest 
Anna i jej syn, gdyż to oni są głównymi „bohaterami” Bożej obietni-
cy. Przypuszczalnie interpretacja whaybtw (whabtw) jako formy licz-
by dualnej była próbą harmonizacji z czasownikiem Wjx]v.YIw: w TM  
(w. 25) lub z wersją zawartą w LXX.

Ostatni problem dotyczy faktu, czy konsekracja Samuela miała 
miejsce podczas corocznego święta praktykowanego przez Elkanę. 
To zagadnienie jest podejmowane tutaj ze względu na sugestie, ja-
kie zostały dane przez E. Tova i S. Pisano w kontekście badań, który 
tekst jest bardziej oryginalny. 1 Księga Samuela wspomina kilka razy 
o corocznych pielgrzymkach Elkany do Szilo: 1,3.21 (w. 25 w wersji 
LXX) i w 2,19. Niemniej jednak w przypadku w. 24 w TM jest zagad-
ką, kiedy odbyło się to pielgrzymowanie. Dlatego proponuje się nastę-
pujące rozwiązania. Pierwszym elementem jest uświadomienie sobie 
ważności ślubu/przysięgi w starożytnej kulturze (np. Sdz 11,30-31; 
2Sm 15,7-8; Ps 65,2; Koh 5,3; Jon 2,10). Jeśli przyrzeczenie doty-
czyło powołania do nazireatu (jak np. Lb 6,1-21), wtedy należałoby 
dokonać „specjalnej” pielgrzymki w celu realizacji obietnicy. Drugi 
element: coroczne pielgrzymki nie obowiązywały kobiet (1Sm 1,23)  
i Anna mogła wypełnić swoje ślubowanie dopiero po odstawieniu 
małego Samuela od piersi. Trzeci element: od w. 22 aż do w. 28  
w TM głównym podmiotem jest Anna, nie Elkana, lecz nie wyłą-
cza go z tej scenerii (zob. 1 Sam 2,11). Historia opisana w LXX  
(i przypuszczalnie w 4QSama) w w. 25 zawiera osobę Elkany, lecz 
wydaję się być jak „intruz”. Kolejny element: w w. 25 znajduje się 
kilka miejsc, które wydają się być dodatkiem lub rekompozycją tek-
stu; np.: powtórzenie słowa e;sfaxen; fraza evx h`merw/n eivj h`me,raj 
wydaje się być powtórzeniem wcześniejszej partii tekstu (w. 3);75 do-
danie h` mh,thr, kiedy już czytelnik/słuchacz wie bardzo dobrze kim 

75 W w. 21 występuje jeszcze inna redakcja dotycząca corocznego święta: kai. avne,bh  
o` a;nqrwpoj Elkana kai. pa/j o` oi=koj auvtou/ qu/sai evn Shlwm th.n qusi,an tw/n h`merw/n kai. ta.j 
euvca.j auvtou/ kai. pa,saj ta.j deka,taj th/j gh/j auvtou/
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była Anna dla Samuela. Ostatni element: wiadomo, że Elkana i Anna 
żyli w Ramataim (1Sm 1,1.19; 2,11),76 i najprawdopodobniej77 ta osa-
da była ulokowana na obszarze pokolenia Efraima. Sanktuarium, do 
którego oni pielgrzymowali – Szilo, było również ulokowane na te-
rytorium pokolenia Efraima. Dystans między Ramataim a Szilo nie 
mógł być zbyt duży, więc wydaje się, że dla Anny nie był to problem 
iść na pielgrzymkę w celu wypełnienia ślubowania w jakimkolwiek 
czasie.

Ostatecznie – po całej niniejszej analizie, można zobaczyć, że  
w TM ważniejszą osobą jest Anna (jako podmiot) niż Elkana. Te ar-
gumenty powinny przyczynić się do lepszego zrozumienia orygi-
nalności wersji hebr. tekstu masoreckiego niż wersji greckiej, gdzie 
są frazy nie do końca zrozumiałe. Wydarzenie konsekracji Samuela 
podczas regularnego, corocznego pielgrzymowania teoretycznie jest 
także możliwe, lecz na podstawie powyższych argumentów można 
skłaniać się ku tezie, że owo wydarzenie miało miejsce poza regular-
nym terminem. Końcowy więc wniosek jest następujący: tekst 1Sm 
1,24 przekazany wierzącym w wersji masoreckiej, należy uznać za 
bardziej pierwotny i bliższy oryginałowi. 
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76 Również późniejsze miejsce przebywania było w Rama (skrócona forma od: Ramata-
im): 1Sm 7,17; 8,4; 15,34; 16,13; 19,18.22.

77 Autor napisał: „najprawdopodobniej”, ponieważ na ten temat spotyka się niekiedy dys-
kusje wśród uczonych na temat lokalizacji Ramataim (Rama); zob. więcej: P. M. A r n o l d,  
Ramah, ABD, t. 5, s. 613-614. 


