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Wprowadzenie

Księga  Powtórzonego  Prawa  w  tradycji  judaistycznej  nosi  tytuł  
Dewarim („Słowa”), zgodnie z praktyką nazywania ksiąg Pięcioksięgu 
od pierwszych  słów,  tj. אלה הדברים,  „Te  są  słowa”. Grecka nazwa, 
Deuteronomion,  „Drugie Prawo” – podobnie  jak  jej  odpowiednik  ła„-
ciński Deuteronomium – wywodzi się z tłumaczenia Pwt 17,18: „(król) 
napisze dla  siebie odpis  tego Prawa”    :LXX ;את משנה התורה הזאת)
to deuteronomion touto). W  tradycji  rabinicznej  słowo משנה,  które 
oznacza „odpis, kopię”, było rozumiane jako „streszczenie, podsumo-
wanie”,  co  znalazło  swój wyraz w nazywaniu  tej  księgi תורה  ,משנה 
„Streszczenie Prawa” (zob. np. BT Megillah 31b; zob. też SifreDeut 160).

1. Ogólna charakterystyka Pwt w BH

Charakter i naturę księgi w pewnym sensie oddaje tytuł nadany jej 
w greckim tłumaczeniu oraz w późniejszej tradycji rabinicznej, ponie-
waż jako ostatnia część Pięcioksięgu stanowi ona swoistego rodzaju re-
kapitulację Prawa. W księdze znajduje się wiele przepisów prawnych, 
które  występowały  już  wcześniej,  chociażby  Dekalog  (Wj  20,2-17; 
Pwt 5,6-21). Jednak regulacje prawne w Pwt są nie tyle zwykłym po-
wtórzeniem, ile opracowaniem na nowo, w innych warunkach i oko-
licznościach. 
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Treść  księgi  została  ujęta  w  formę  mowy  pożegnalnej,  którą 
Mojżesz wygłasza na  równinach Moabu,  tuż przed wejściem Izraela 
do Kanaanu. Świadomy zbliżającej  się  śmierci,  gromadzi  lud  Izraela 
i wypowiada do niego trzy mowy. Całość mów wieńczą Pieśń Mojże-
sza, czyli hymn sławiący Boga za Jego dobrodziejstwa dla Izraela (Pwt 
32,1-43),  błogosławieństwa  wygłoszone  przez  Mojżesza  wszystkim 
plemionom  Izraela  (Pwt 33,1-29) oraz opis  jego  śmierci  i  pogrzebu 
(Pwt 34,1-12).

Kompozycja Księgi  Powtórzonego  Prawa  przedstawia  się  nastę-
pująco:

I. Wprowadzenie 1,1-5

II. PIERWSZA MOWA MOJŻESZA 1,6 – 4,49

– właściwa mowa (1,6 – 4,40)
– dodatek: miasta ucieczki (4,41-43)
– zakończenie (3,44-49)

III. DRUGA MOWA MOJŻESZA 5,1 – 28,69

–  wprowadzenie:  zachęty  i  napomnienia  (5,1  – 
11,32)
– tzw. Kodeks deuteronomiczny (12 – 26)
–  zakończenie:  błogosławieństwa  i  przekleństwa 
(27 – 28)

IV. TRZECIA MOWA MOJŻESZA 29,1 – 30,20

V. Powołanie Jozuego i ostatnie napomnienia Mojżesza 31

VI. „Pieśń Mojżesza” i ostatnie wezwania Mojżesza 32

VII. Błogosławieństwa Mojżesza 33

VIII. Opis śmierci i pogrzebu Mojżesza 34

Księga Powtórzonego Prawa ma swoisty język i styl, który często 
jest określany jako oratorski, odznaczający się niezwykłą ekspresją, co 
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w dużej mierze wynika z charakteru tej księgi. Podane w niej przepisy 
prawne  są przeplatane obietnicami  za  ich przestrzeganie oraz  zapo-
wiedziami kar za ich niezachowanie. Jedną z najbardziej charaktery-
stycznych  cech  języka  tej  księgi  jest  częste  używanie  słów,  zwrotów 
i wyrażeń1, które w innych miejscach Biblii pojawiają się rzadko bądź 
nie występują wcale. Do typowych należą:
–  „JHWH, Bóg twój” (יהוה אלהיך) lub rzadziej: „JHWH, Bóg wasz/
nasz/mój”: to wyrażenie pojawia się w Pwt ponad 300 razy;

–  „JHWH, Bóg ojców  twoich”  אבתיך) אלהי   (יהוה  lub:  „JHWH, 
Bóg ojców waszych/naszych/ich”, zob. Pwt 1,21; 6,3; 12,1; 27,3; 
29,24;

–  „dzisiaj”, w formie כיום הזה, zob. Pwt 2,30; 4,20.38; 8,18; 10,15; 
29,27, lub znacznie częściej jako היום, zob. Pwt 1,10; 2,18.22.25; 
4,4.8.26;  5,1.3.24;  6,6;  7,11;  8,1.11.19;  9,1.3;  10,8.13;  11,2; 
13,19; 15,5 etc.;

–  „dom niewolników” (בית עבדים), tj. określenie niewoli w Egip-
cie, zob. Pwt 5,6; 6,12; 7,8; 8,14; 13,6.11;

–  „byłeś niewolnikiem w ziemi Egiptu” (עבד היית בארץ מצרים), zob. 
Pwt 5,15; 15,15; 16,12; 24,22; zob. też Pwt 24,18;

–  „lud (jako) szczególna własność” (עם סגלה), zob. Pwt 7,6; 14,2; 
26,18;

–  „lud święty (dla Boga)” (עם קדוש), zob. Pwt 7,6; 14,2.21; 26,19; 
28,9; 

1 Zob. S.R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy (ICC), 
Edinburgh: T & T Clark 1913,  s.  99-102;  S.  Łach, Księga Powtórzonego Prawa. 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy  (PŚST  II/3),  Poznań–Warszawa: 
Pallottinum  1971,  s.  59-70;  M.  Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic 
School, Oxford: Oxford University Press 1972, s. 320-365; T.A. Lenchak, „Choose 
Lefe!” A Rhetorical-Critical Investigation of Deuteronomy 28,69 – 30,20  (AnBib 
129),  Roma:  Editrice  Pontificio  Istituto  Biblico  1993,  s.  4-10;  J.R.  Lundbom, 
Deuteronomy: A Commentary, Grand Rapids–Cambridge: Eerdmans 2013, s. 21.
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–  „ziemia mlekiem i miodem płynąca” (ארץ זבת חלב ודבש), zob. 
Pwt 6,3; 11,9; 26,9.15; 27,3; zob. też Pwt 31,20;

–  „(aby) dobrze ci się powodziło” (ייטב לך), zob. Pwt 4,40; 5,16; 
6,3.18; 12,25.28; 22,7;

–  „abyście wzięli ją w posiadanie (o ziemi)” (לרשתה), zob. Pwt 3,18; 
4,5.14.26; 5,31; 6,1; 7,1; 9,6; 11,8.10.11.29; 12,1; 15,4; 19,2.14; 
21,1; 23,21; 25,19; 28,21.63; 30,16.18; 31,13; 32,47;

–  „(Bóg) daje tobie” (נתן לך), gdy chodzi o ziemię: zob. Pwt 4,21.40; 
5,16;  8,10;  9,6;  12,9;  15,4.7;  16,20;  17,14;  18,9;  19,2.10.14; 
21,1.23; 24,4; 25,15.19; 26,1.2; 27,2.3; 28,8; o miasta: zob. Pwt 
13,13; 16,5.18; 17,2; 20,16; o błogosławieństwo: zob. Pwt 12,15; 
16,17;

–  „ziemia, którą przysiągł (Bóg)” (הארץ אשר נשבע), zob. Pwt 1,8; 
6,10.18.23; 8,1; 26,3; 31,7;  zob.  też Pwt 7,13; 11,9.21; 28,11; 
 ;(האדמה אשר נשבע) 30,20

–  „miejsce, które wybierze (Bóg)” (המקום אשר יבחר), o Jerozolimie 
i  Świątyni:  zob.  Pwt  12,5.11.14.18.21.26;  14,23.24.25;  15,20; 
16,2.6.7.11.15.16;  17,8.10;  18,6;  23,17;  26,2;  31,11;  o  królu: 
zob. Pwt 17,15; 

–  „bać się (Boga)” (ליראה), zob. Pwt 4,10; 5,29; 6,24; 8,6; 10,12; 
14,23; 17,19; 28,58; 31,13. 

W Księdze Powtórzonego Prawa występuje bogate słownictwo na 
oznaczenie prawa, mianowicie:

Prawo (תורה)

17,11; 29,20; 30,10; 31,26; zob. też 33,4 
 ;4,8 ;1,5 :התורה הזאת w zwrocie ;(תורה)
17,18.19; 27,3.8.26; 28,58.61; 29,28; 
31,9.11.12.24; 32,46; zob. też 4,44
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przykazanie (מצוה)

w lp. (המצוה): 17,20 ;11,8 ;8,1 ;6,1.25 ;5,31; 
27,1; 31,5; w lm.: 4,2.40; 5,10.29; 6,2.17; 
7,9; 8,1.2.6; 11,1.13; 13,5.19; 26,13.17.18; 
28,1.9.45; 30,8.10.16

ustawa, przepis (חק)
zawsze w lm.: 4,1.5.6.8.14.40.45; 5,1.31; 
6,1.17.20.24; 7,11; 11,32; 12,1; 16,12; 17,19; 
26,16.17; 27,10

ustawa, przepis 
(חקה)

zawsze w lm.: 6,2; 8,11; 10,13; 11,1; 28,15.45; 
30,10.16

prawo (משפט)

w lp.: 17,8.9.11; 18,3; 19,6; 21,17.22; 24,17; 
25,1; 27,19; 32,4.41; w lm.: 4,1.5.8.14.45; 
5,1.31; 6,1.20; 7,11.12; 8,11; 11,1.32; 12,1; 
26,16.17; 30,16; 33,10.21

słowo, sprawa (דבר)

zwłaszcza w wyrażeniu „Dziesięć Słów”, tj. 
Dekalog (עשרת הדברים): 10,4 ;4,13; w lp. zob. 
np.: 13,1; 15,15; 17,10.11; 18,21; 24,18.22; 
30,14; w lm. zob. np.: 1,18; 4,10.12; 5,22; 6,6; 
9,10; 10,2; 11,18; 12,28; 18,18; 28,14.58.69; 
29,8.28; 30,1; 31,1.12.24; 32,46

świadectwo (עדות) 4,45; 6,17.20

zarządzenie (משמרת) 11,1

Charakterystyczne  dla  Księgi  Powtórzonego  Prawa  jest  bogate 
słownictwo na określenie stosunku Izraelitów do Prawa, które za po-
średnictwem Mojżesza otrzymali od Boga. Do najczęściej występują-
cych czasowników należą:

–  czynić, wykonywać (עשה),
–  strzec, przestrzegać (שמר),
–  słuchać (שמע),
–  uczyć się, studiować, nauczać (למד),
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–  wpajać, uczyć (kogoś) (שנן),
–  chodzić drogą (drogami Boga) (הלך בדרך),
–  zbaczać, odwracać się (סור).

Przedstawiając  charakterystyczne  cechy  języka Księgi Powtórzo-
nego Prawa, warto  jeszcze  zwrócić uwagę na  terminologię używaną 
w celu określenia stosunku Izraela do Boga, który go wybrał, umiło-
wał i dał mu Prawo. Do najczęściej występujących czasowników należą 
następujące (pozytywne i negatywne):

–  służyć (עבד),
–  bać się (ירא),
–  słuchać (שמע),
–  miłować (אהב),
–  iść/kroczyć za (Bogiem) (הלך אחרי),
–  oddawać pokłon (חוה, hisztafal),
–  zapomnieć (שכח),
–  przylgnąć (דבק),
–  przysięgać (na Jego imię) (שבע, nifal).

2. Techniki translatorskie w TgN Pwt

Stosowane  w  targumach  techniki  translatorskie  są  elementem 
interpretacji  hebrajskiego  tekstu  biblijnego.  Metody  egzegetyczne 
używane  w  targumach  w  znacznym  stopniu  odpowiadają  rabinicz-
nym  sposobom wyjaśniania  tekstu biblijnego,  a więc  główną  zasadą 
interpretacyjną  targumistów  była  interpretacja  „Biblii  przez  Biblię”. 
Takie podejście wypływało z przekonania, że działanie Boga w histo-
rii jest rzeczywistością zamkniętą, a Pismo Święte stanowi całość ob-
jawienia;  dokonywano więc harmonizacji  tekstu  i  starano  się  nadać 
mu jednoznaczny sens teologiczny. Aby to osiągnąć, stosowano różne 
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techniki egzegetyczne, które z czasem przybrały formę ściśle określo-
nych reguł hagadycznej interpretacji Biblii2.

Poniżej została przedstawiona część technik translatorskich zasto-
sowanych w TgN Pwt; większość z nich występuje również w innych 
księgach TgN, ale ze względu na specyfikę stylu i słownictwa Księgi 
Powtórzonego Prawa niektóre są charakterystyczne  jedynie dla TgN 
Pwt3: 

–  w  BH większość materiału  –  co  odnosi  się  zwłaszcza  do  rozdz.  
5 – 28 – jest w lp., tzn. niemal wszystkie przepisy prawne są adre-
sowane do odbiorcy w 2 os. lp. („ty”), natomiast w TgN Pwt, poza 
nielicznymi wyjątkami, adresaci są w lm. („wy”); 

–  z powodu powyższej zmiany, podczas gdy w BH najczęściej o Bogu 
jest mowa w formie „Bóg twój” (אלהיך), w TgN Pwt niemal za-
wsze mówi się „Bóg wasz” (אלהכון);

2 Szerzej na temat technik translatorskich w targumach, zob. P.S. Alexander, Jewish 
Aramaic Translations of Hebrew Scriptures, w: Mikra. Text, Translation, Reading and 
Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity (CRINT 
II/1),  red. M.J. Mulder  – H.  Sysling,  Assen: Van Gorcum,  Philadelphia:  Fortress 
Press 1988, s. 225-228; R. Le Déaut, The Targumim, w: The Cambridge History of 
Judaism,  t. 2: The Hellenistic Age,  red. W.D. Davies – L. Finkelstein, Cambridge: 
Cambridge  University  Press  20074,  s.  584-589;  M.  McNamara,  Targum and 
Testament Revisited. Aramaic Paraphrases of the Hebrew Bible: A Light on the New 
Testament, Grand Rapids–Cambridge: Eerdmans 2010,  s. 101-119; A. Kuśmirek, 
Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej (RSB 42), Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2011, s. 103-110; P.V.M. Flesher – B. Chilton, The 
Targums: A Critical Introduction  (SAIS 12), Leiden–Boston: Brill 2011,  s. 39-54; 
na temat rabinicznych reguł interpretacyjnych Pisma Świętego, zob. G. Stemberger, 
Introduction to the Talmud and Midrash, tł. M. Bockmuehl, Edinburgh: T & T Clark 
19962, s. 15-30; J. Bowker, The Targums and Rabbinic Literature: An Introduction to 
Jewish Interpretations of Scripture, Cambridge: Cambridge University Press 20083, 
s. 315-318.
3 Zob. M. McNamara, Targum Neofiti 1: Deuteronomy. Translated, with Apparatus 
and Notes (The Aramaic Bible, 5A), Collegeville: The Liturgical Press 1997, s. 4-7.
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–  w TgN  Pwt  –  podobnie  jak w  całym TgN  –  imię własne  Boga, 
JHWH, jest zapisywane w formie JJJ (ייי);

–  stałą  praktyką  w  TgN  jest  używanie  przyimka  „przed”   ,(קדם)
a  niekiedy  wyrażenia  „sprzed”  złożonego  z  dwóch  przyimków  
 przed zaimkiem osobowym odnoszącym się do Boga lub ,(מן קדם)
przed Jego imieniem własnym, np. „przed Nim” (קודמוי ), „przed 
Panem”  ייי )  ,(קדם  „sprzed  Niego”  קדמוי)  ,(מן  „sprzed  Pana”  
;(מן קדם ייי)

–  jeśli  w  BH  jakaś  czynność  odnosi  się  bezpośrednio  do  Boga,  to 
w TgN jest ona odnoszona do „pouczenia Prawa Pana”, np.: 
a.  w BH: „miłować JHWH” (אהב את יהוה); w TgN Pwt: „miło-

wać pouczenie Prawa Pana” (רחם ית אולפן אורייתה דייי), zob. 6,5; 
10,12; 11,1.13.22; 13,4; 19,9; 30,6.20;

b. w  BH:  „przylgnąć  do  JHWH”  ביהוה)  ;(דבק  w  TgN  Pwt: 
„przylgnąć do pouczenia Prawa Pana” (דבק באולפן אורייתה דייי), 
zob. 4,4; zob. też 10,20; 13,5;

c. w  BH:  „(aby  nie)  zapomnieć  JHWH”  יהוה) את    ;(שכח 
w  TgN  Pwt:  „(aby  nie)  zapomnieć  pouczenia  Prawa  Pana” 
;zob. 8,11.19 ,(נשי ית אולפן אורייתה דייי)

d. w BH: „opuściłeś Mnie”   w TgN Pwt: „opuściliście ;(עזבתני)
pouczenie mojego Prawa” (שבקתון אולפן אורייתי), zob. 28,20;

e. w BH: „I wrócisz do JHWH” (ושבת עד יהוה); w TgN Pwt: 
„I wrócicie do pouczenia Prawa Pana” (ותחזרון לאולפן אורייתה דייי), 
zob. 30,2;
–  w  odniesieniu  do  wybrania  przez  Boga  Jerozolimy  i  znajdującej 
się w niej Świątyni jako miejsca prawdziwego kultu w BH wystę-
puje  zwrot  „(miejsce),  które wybierze”  יבחר)  ,(אשר  co w TgN 
Pwt jest tłumaczone jako „(ziemia/miejsce), które upodoba sobie”  
 .zob. 12,5.14.18.21.26; 14,23.24.25; 15,20; 16,2.6.7 ,(די יתרעי)
11.15.16; 17,8.10; 26,2; 31,11; 
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–  częstą praktyką w TgN jest stosowanie tzw. podwójnego tłumacze-
nia; polega ono na tym, że jedno słowo hebrajskie jest przetłuma-
czone za pomocą dwóch słów aramejskich, np.: 
a.  w BH: „i błagałem (JHWH)” (ואתחנן); w TgN Pwt: „I modli-

łem się, i błagałem o miłosierdzie” (וצליתי ובעיתי רחמין), zob. 3,23;
b.  w  BH:  „żyjecie”   ;(חיים) w  TgN  Pwt:  „żyjecie  i  trwacie”  

;zob. 4,4.10; 5,3; 12,1; 31,13 ,(חיין וקיימין)
c. w  BH:  „naród”   ;(גוי) w  TgN  Pwt:  „naród  i  królestwo”  

;zob. 4,7 ,(אומה ומלכו)
d. w BH: „Bogiem zazdrosnym” (אל קנא); w TgN Pwt: „Bogiem 

zazdrosnym i mściwym z powodu zazdrości” (אלה קניי ופורען בקנא), 
zob. 4,24; 5,9;

e.  w BH: „(co jest) złe” (הרע); w TgN Pwt: „(co jest) znienawi-
dzone i obrzydliwe” (סני ומרחק), zob. 4,25;

f.  w BH: „Bogiem miłosiernym” (אל רחום); w TgN Pwt: „Bo-
giem łaskawym i miłosiernym” (אלה חנן ורחמן), zob. 4,31;

g.  w BH: „swoją mocą wielką” (בכחו הגדל); w TgN Pwt: „swoją 
siłą, mocą wielką” (בתוקפיה בחיילה רבה), zob. 4,37;

h. w BH: „(i który zachowuje) łaskę” (חסד); w TgN Pwt: „(który 
zachowuje) łaskę i dobroć” (חסד וטבו), zob. 5,10;

i.  w BH: „co słuszne” (הישר); w TgN Pwt: „co słuszne i właściwe”  
;zob. 12,8.25; 13,19; 21,9 ,(דשפר ותקן)

j.  w BH: „i aby umieścić cię wysoko” (ולתתך עליון); w TgN Pwt: 
„i aby umieścić was wysoko i wywyższyć” (ולמשויה יתכון רמין ומנטלין), 
zob. 26,19; 28,1;

k.  w BH: „przebaczyć mu” (סלח לו); w TgN Pwt: „przebaczyć 
i odpuścić mu” (למישרי ולמשבק לה), zob. 29,19;

l.  w BH: „strzegł go” (יצרנהו); w TgN Pwt: „strzegł ich i ochra-
niał ich” (עייני יתהון ונטר יתהון), zob. 32,10;
–  do  słów  stwierdzających,  że  Bóg  przemawia  do  Mojżesza,  czę-
sto w TgN Pwt  jest dodawane wyrażenie  „powiedział Mojżesz”, 
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zob.  2,1.2.9.17.31;  3,2.26;  4,10;  5,22.28;  9,10.11.12.13.19; 
10,1.4.10.11; 34,4; zob. też 32,3.4.14;

–  w TgN zazwyczaj dodaje się termin „synowie” do słowa „Izrael”; 
gdy w BH jest mowa o „Izraelu” (ישראל ), w TgN zwykle występu-
je wyrażenie „synowie Izraela” ( בני ישראל);

–  występujący w BH termin „wojna” (מלחמה) w TgN Pwt jest tłuma-
czony za pomocą wyrażenia „szyki bitewne/wojny” (סדרי קרבה), 
zob.  4,34;  20,1.2.3.20;  21,10;  29,6;  podobnie  hebrajski  cza-
sownik „walczyć” (לחם)  jest w TgN Pwt tłumaczony za pomocą 
wyrażenia „ustawić szyki bitewne” (סדרי קרבה ]...[  .zob ,(סדר 
20,4.10.12.19;

–  hebrajski  termin  „prawa”   (משפטים) –  zarówno  w  lp.,  jak 
i w lm. – jest w TgN Pwt tłumaczony jako „zarządzenia sądowe”  
דינייה)  ,(סדרי  zob.  4,1.45;  6,1.20;  12,1;  17,11;  18,3;  zob.  też 
21,22;

–  hebrajskie słowo „pole” (שדה) jest w TgN Pwt tłumaczone zazwy-
czaj za pomocą wyrażenia „na powierzchni pola” (באפי ברה), zob. 
11,15;  14,22;  20,19;  21,1;  22,25.27;  24,19;  28,16.38;  jedynie 
w 5,21 jest przetłumaczone jako „pole” (חקל);

–  hebrajski termin „starsi” (זקנים) w TgN Pwt zawsze jest tłumaczo-
ny  jako  „mędrcy”   ,(חכימין) zob.  5,23;  19,12;  21,2.3.4.6.19.20; 
22,15.16.17.18; 25,7.8.9; 27,1; 29,9; 31,9.28; 32,7;

–  hebrajskie  słowo  „nasienie”,  w  sensie  „potomstwo”   ,(זרע) jest 
w  TgN  Pwt  tłumaczone  jako  „synowie”   ,(בנין) zob.  1,8;  4,37; 
10,15; 11,9; 28,46.59, albo za pomocą wyrażenia „nasienie wa-
szych synów” (זרעיית בניכון), zob. 30,6.19.20; 34,4;

–  gdy w BH jest mowa o tym, że Bóg wyprowadził Izraelitów z Egip-
tu, w TgN Pwt niemal zawsze dodaje się „jako wolnych” (פריקין), 
tj. „i wyprowadził was jako wolnych z Egiptu”, zob. 4,37.45.46; 
5,6.15; 6,12.21.23; 7,8.19; 9,7.12.28.29; 13,6.11; 16,1.3.6; 20,1; 
23,5; 24,9; 25,17; 26,8; 29,24;
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–  słowo  „dom”   ,(בית) występujące w  BH w  znaczeniu  „rodzina”, 
w TgN Pwt jest często tłumaczone jako „ludzie waszych domów”  
;zob. 12,7; 14,26; 15,20; 26,11; zob. też 6,22, 11,6 ,(אינשי בתיכון)

–  hebrajskie słowo „grzech” (חטאת) jest w TgN Pwt tłumaczone jako 
„przestępstwo, wina” (חוב), zob. 9,18.21.27; 19,15;

–  występujące  w  BH  określenie  „ofiary  [wspólnotowe]”   (זבחים)
jest w TgN Pwt tłumaczone za pomocą wyrażenia „ofiary rzeczy 
świętych” (נכסת קודשין), zob. 12,6.11; zob. też 27,7: wyrażenie 
„i zabijesz w ofierze jako ofiary wspólnotowe” (וזבחת שלמים) jest 
przetłumaczone w TgN jako „i zabijecie w ofierze jako ofiarę świę-
tych rzeczy” (ותכסון נכסת קודשין);

–  określenie „ofiary [spalane w ogniu dla] JHWH” (אשי יהוה)  jest 
przetłumaczone jako „ofiary Pana” (קורבנוי דייי), zob. 18,1;

–  określenie  „ofiara  podnoszona  waszej  ręki”  ידכם)  (תרומת  jest 
w TgN Pwt przetłumaczone jako „ofiara oddzielona waszych rąk”  
 ;zob. 12,6.11.17 ,(אפרשות ידיכון)

–  hebrajskie słowo גר, „obcy, cudzoziemiec, przybysz, który osiedlił 
się wśród  ludności  tubylczej”,  jest w TgN Pwt najczęściej  tłuma-
czone jako „obcy, przybysz, prozelita” (גיור), zob. 5,14; 10,18.19; 
14,29; 16,11.14; 24,14.17.19.20.21; 26,11.12.13; 27,19; 28,43; 
29,10; 31,12; jednak w dwóch miejscach jest tłumaczone za pomo-
cą innych terminów, mianowicie w 1,16 jako „przybysz, rezydent” 
.(דיור) ”oraz w 23,8 jako „mieszkaniec (תותב)

3. Uwagi do polskiego przekładu TgN Pwt

Niniejsza książka, Targum Neofiti 1: Księga Powtórzonego Prawa. 
Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy, stanowi piąty 
tom projektu zatytułowanego Biblia Aramejska, w którym jest zapre-
zentowany pierwszy przekład TgN Pwt na język polski.
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Tekst aramejski Targumu Neofiti 1 do Księgi Powtórzonego Pra-
wa  został  przyjęty  za  editio princeps,  które  przygotował  Alejandro 
Díez Macho  (Neophyti 1. Targum Palestinense. MS de la Biblioteca 
Vaticana, t. 5: Deuteronomio, Madrid 1978). Tekst ten, opracowany 
w formie elektronicznej przez Hebrew Union College i Jewish Institu-
te of Religion (Comprehensive Aramaic Lexicon Project), jest dostępny 
w Logos Bible Software, Copyright 2000-2018 oraz w BibleWorks 10, 
Copyright 2017. Przy opracowaniu aparatu krytycznego wykorzysta-
no  warianty  marginalne  i  interlinearne  (Targum Neofiti Marginalia 
i Targum Neofiti Interlinia),  manuskrypty  (Vatican,  Leipzig,  Nürn-
berg,  Paris,  Sassoon)  oraz  teksty  z  genizy  kairskiej  (Geniza Targum 
AA, Br, D, DD, F2), które są dostępne również w Logos Bible Software  
i BibleWorks 10. 

W tekście aramejskim w nawiasach kwadratowych – [...] – znaj-
dują się teksty, których nie ma w TgN, a które zostały uzupełnione na 
podstawie TgNmg, TgNint oraz  innych źródeł. Również w nawiasy 
kwadratowe ujęto w słowach miejsca, które zostały poprawione.

W polskim tłumaczeniu nawiasy kwadratowe odpowiadają tym, 
które zostały zastosowane w tekście aramejskim, natomiast w nawiasy 
okrągłe – (...) – ujęto słowa dodane w przekładzie dla lepszego zrozu-
mienia.

Ks. Marek Parchem


