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Epistografia 1 Mchks. Seweryn Puchała

Przedmiotem analiz będzie zbadanie epistografii 1 Księgi Machabej-
skiej i próba odkrycia powodów, dla których listy znalazły się w jej 
strukturze. Źródłami są listy zawarte w 1 Mch. Będą to teksty zamiesz-
czone wprost, tj. zacytowane, oraz takie, które zostały wprowadzone 
w dzieło za pomocą tzw. mowy zależnej. Historyczny okres tekstów 
źródłowych obejmuje czas powstania machabejskiego oraz Palestynę 
za rządów Seleucydów i Machabeuszy. Chronologicznie jest to okres 
życia Szymona Machabeusza, przyjmowany jako czas powstania 
1 Księgi Machabejskiej.

1. Komunikacja

Komunikacja we współczesnym rozumieniu zawiera się w pojęciu 
theory of communication1, a jej pierwotną dziedziną zastosowania była 
telekomunikacja. Z czasem powstało wiele teorii komunikacji2. Jako 
początek upowszechniania się tego terminu przyjmuje się I połowę 
XX wieku. Łacińskie communicatio oznacza użyczenie, doniesienie, 

1 Por. M. Koszowy, Komunikacji teoria, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, 
red. A. Maryniarczyk, Lublin 2004, s. 754–756.
2 Por. M. Koszowy, Komunikacji teoria, dz. cyt., s. 754–756.



ks. Seweryn Puchała52

uczestnictwo, współudział, udzielenie komuś czegoś, wzajemne udzie-
lenie wiadomości; znaczy też: naradzać się, omawiać coś, mieć z kimś 
coś wspólnego; to także jedność. W XIV wieku oznaczało ono wejście 
we wspólnotę, uczestnictwo, komunię3.

Współczesne słowniki jako komunikację określają: 1) akt lub przy-
kład/przypadek przekazu, 2a) informacje przekazywane/wymieniane, 
2b) ustną lub pisemną wiadomość, 3) proces, w którym dokonuje się 
wymiana informacji pomiędzy jednostkami poprzez ogólnie dostępny 
system symboli, znaków lub zachowań. Komunikowanie ma miejsce 
wtedy, gdy jeden umysł, działając na swoje otoczenie, wpływa na inny 
umysł, i to tak, że w tym drugim umyśle pojawia się doznanie takie jak 
w umyśle pierwszym, częściowo przez to pierwsze doznanie spowodo-
wane4.

W każdym procesie komunikacji występują: nadawca, odbiorca, 
kanał komunikacyjny oraz szumy komunikacyjne. Nadawcą nazy-
wamy tego, kto generuje wiadomość w celu jej przekazania odbior-
cy. Generowanie wiadomości jest kodowaniem, czyli przełożeniem 
myśli na słowa, dekodowanie zaś to odbiór i odczytanie wiadomości. 
Nadawcy i odbiorcy mogą być jednostkami lub zbiorowościami. Ka-
nałem nazywamy sposób przekazania wiadomości. Kanały mogą być 
werbalne – pisemne i słowne, oraz niewerbalne, jak np. gesty. Kanał, 
forma i środek to terminy równoważne5. Kryteriów podziału sposobów 
komunikacji jest wiele. Podstawowym wydaje się podział na komuni-
kację bezpośrednią i pośrednią oraz werbalną i niewerbalną. Jeszcze 
innym kryterium może być trwałość komunikacji. W tym podzia-
le wyróżniamy cztery typy: środki nietrwałe bezpośrednie (mowa), 

3 Por. J. Smoleń, Homo communicans, „Vox Patrum. Antyk Chrześcijański” 28 (2008) 
t. 52, s. 967.
4 Więcej znaczeń terminu „komunikacja”: http://www.merriam-webster.com/dic-
tionary/communication (18.03.2016). Por. również: Britannica – edycja polska, t. 12, 
red. W. Wolarski, Poznań 2001, s. 45.
5 Por. S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Moty-
wacja, wiedza i umiejętności, tłum. P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, red. nauk. 
U. Jakubowska, Warszawa 2007, s. 34.
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środki nietrwałe pośrednie (radio, telewizja), środki trwałe pośrednie 
(pismo, druk), środki trwałe bezpośrednie (obraz tworzony w obec-
ności odbiorcy)6.

W starożytności wiadomość przesyłano ustnie, przez zaufanego po-
słańca, następnie już tylko informacja o nadawcy była przekazywana 
w ten sposób7.

Dokumenty pisane wydają się oczywistymi przejawami komunikacji 
i jako takie odbieramy je dzisiaj8. Problemem może być ich niekom-
pletność czy niepełny kontekst powstania i przeznaczenia.

Wiek XX przyniósł cztery wielkie modele w zakresie komunikacji 
między ludźmi. Przedstawiają one proces komunikacji jako transfer 
informacji, uzgadnianie znaczenia, perswazję i tworzenie społeczno-
ści9. Cechą poszczególnych modeli jest to, iż kładą one nacisk na wy-
brane elementy procesu komunikacyjnego, jedne wzmacniając, a inne 
niwelując.

Najwięcej możemy powiedzieć o tych przejawach ludzkiej komuni-
kacji, które przetrwały do naszych czasów, czy to w sposób bezpośredni, 
jako konkretny zabytek, czy też jako np. przytoczony przez historyków 
tamtych czasów dokument. Nie inaczej będzie z listami 1 Mch, które 
zachowane jako fragmenty dzieła, jakim jest 1 Księga Machabejska, 
są pośrednimi przejawami komunikacji.

6 Por. A. Baczyński, Komunikacja społeczna, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, 
Kraków 2004, s. 549.
7 Por. J. L. White, Epistolografia w starożytności, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, red. 
nauk. B. M. Metzger, M. D. Coogan, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 1996, 
s. 148–149.
8 W przeciwieństwie np. do sztuki ze względu na niepewność co do znajomości ge-
nezy, przyczyn jej powstania.
9 Por. S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi…, 
dz. cyt., s. 33.
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2. List jako forma komunikacji w starożytności

Patricia A. Rosenmeyer za ojca listu uważa Homera. W Iliadzie termin 
ten występuje jako określenie wiadomości do przekazania10. Jednak 
najstarsze znane listy pochodzą aż z trzeciego tysiąclecia przed Chr. 
i  są zapisane pismem klinowym11. Zachowane do  naszych czasów 
listy12 pochodzą z Mari (Mezopotamia, ok. 20 tys. listów) i Amarna 
(Egipt), a  datuje się je  na ok. 1700 rok przed Chr. Najstarsze listy 
z  terenu Palestyny to  ostraka z  Samarii i  Lakisz (VII–VI w.  przed 
Chr.)13. Znaleziono również listy (17) na zachodnim brzegu Morza 
Martwego  – pochodzą one z  ostatniej fazy powstania Bar-Kochby 
(134–135 r. po Chr.).

W języku hebrajskim słowo „list” oddano przy pomocy następują-
cych terminów14: 

1. rp,se sēfer (list, pismo, dokument, księga, zwój)15;
2. ~g't.pi pithgām (dekret, rozporządzenie, słowo);
3. !w'T.v.ni ništěwān (list);
4. tr,G,ai ⁾iggeret (list, pismo);
5. bt;K' kātab (pisać).

10 Sh,mata lugra,, zob. P. A. Rosenmeyer, Ancient epistolary fictions. The letter in Greek  
literature, Cambridge 2000, s. 39n. Również autorzy Nowego leksykonu biblijnego po-
dają Homera jako pierwszego, w którego dziele pojawia się wzmianka o liście. Por. 
Nowy leksykon biblijny, red. F. Kogler, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, red. nacz. wyd. pol. 
H. Witczyk, tłum. Ł. Siemieniec i in., Kielce 2011, s. 430.
11 Por. D. Muszytowska, Apostoł Chrystusa Jezusa. Obraz apostoła w 2 Kor w świetle 
analizy epistolarnej i retorycznej, Warszawa 2009, s. 19.
12 Por. J. L. White, Epistolografia w starożytności, dz. cyt., s. 148–149.
13 Za: Nowy leksykon biblijny, dz. cyt., s. 507.
14 Są to terminy występujące w Starym Testamencie.
15 P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, 
Warszawa 1999, s. 247; jak również hasło: Epistolary literature, [w:] Encyclopaedia Bi-
blica, t. 2, eds. T. K. Cheyne, J. S. Black, London 1901, s. 1323–1329 oraz S. Jędrzejew-
ski, Słowo Boga w Księgach zachowane, [w:] Bibliofilia consecrata, red. K. Wójtowicz, 
Kraków 2005, s. 50–69.
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W języku greckim również jest kilka terminów na określenie listu:

1. bu,bloj, bubli,on (papirus)16;
2. de,ltoj (tabliczka kamienna);
3. gra,mmata (litery alfabetu);
4. gra,fein (pisać – forma czasownikowa);
5. Vepistolh,,, Vepiste,llein (wysłać, wysyłać – forma czasownikowa).

W języku polskim już w 1390 roku termin „list” oznaczał cienki, 
płaski kawałek papieru w kształcie liścia17.

List18 to  wiadomość przekazywana komuś poprzez posłańca, 
ze względu na utrudnienie przekazu z powodu odległości geograficznej. 
Kolejna faza rozwoju tej formy komunikatu to zapis wraz z wypowie-
dzią. Posłaniec wypowiadał formułę: „Tak mówi…” (Ezd 1, 1–2)19. Zapis 
listu oraz pieczęć nadawcy początkowo były tylko potwierdzeniem au-
tentyczności treści. Prawdopodobnie pierwszy system kurierski zorga-
nizował król perski Cyrus (†530 r. przed Chr.) w VI wieku przed Chr.20

List zakłada komunikację jako cel główny. Jest pisany z konkretnym 
nastawieniem21, zakłada istnienie nadawcy, odbiorcy i  treści. Tym 
założeniom jest również podporządkowana struktura listu.

Najbardziej znany teoretyk starożytnej epistolografii to  Deme-
triusz z Faleronu, choć istnieją poważne wątpliwości co do jego au-
torstwa De elocutione (Peri hermeneias)22. Pierwszym autorem, który 

16 P. A. Rosenmeyer, Ancient epistolary fictions…, dz. cyt., s. 19n.
17 K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, 
Warszawa 2000, s. 357.
18 Por. J. L. White, Epistolografia w starożytności, dz. cyt., s. 148–149.
19 Por. J. L. White, Epistolografia w starożytności, dz. cyt., s. 148–149.
20 Por. J. L. White, Epistolografia w starożytności, dz. cyt., s. 148–149.
21 Por. D. Pardee, Handbook of ancient Hebrew letters, Chico 1982, s. 1n; R. Hercher, 
Epistolographi graeci, Parisiis 1873, s. 6–13.
22 Por. H.-J. Klauck, D. P. Bailey, Ancient letters and the New Testament. A guide 
to context and exegesis, Waco 2006, s. 184n oraz D. Muszytowska, Apostoł Chrystusa 
Jezusa…, dz. cyt., s. 20n.
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scharakteryzował list jako odrębny gatunek literacki, jest wydawca 
listów Arystotelesa Artemon z Kassandrei23.

List miał ściśle określoną strukturę, zawierał precyzyjne formuły24 
i składał się zasadniczo z trzech części25: część otwierająca, korpus 
listu oraz część zamykająca. Część otwierająca miała także trójdzielną 
wewnętrzną budowę: superscriptio – imię nadawcy w mianowniku, 
adscriptio – imię adresata w celowniku, oraz salutatio – pozdrowienie 
w bezokoliczniku (np. cai,rein)26.

W Starym Testamencie żadna księga w całości nie ma formy listu, 
jednak epistografia jest tu szeroko obecna27. Listy te mają charakter: 
dyplomatyczny – korespondencja Salomona z Hiramem (1 Krl 5, 17–
20)28; wojskowy – rozkaz (2 Sm 11, 14–15)29; prawny – list rozwodowy 

23 D. Muszytowska, Apostoł Chrystusa Jezusa…, dz. cyt., s. 20n oraz List antyczny. 
Antologia, oprac. J. Schnayder, Wrocław 2006, s. LI, LV, LVIII.
24 Jest kilka prac tylko i wyłącznie poświęconych formułom, np. powitania, roz-
poczęcia. Do takich prac należą: w dziedzinie listów starożytnej Grecji i Rzymu 
(i tych jest zdecydowanie najwięcej): F. X. Exler, The form of the ancient Greek let-
ter. A study in Greek epistolography, Washington D.C. 1923; J. L. White, The form 
and function of the body of the Greek letter, Montana 1972; C. Poster, L. C. Mitchell,  
Letter-writing manuals and instruction from antiquity to  the present. Histori-
cal and bibliographic studies, Columbia 2007; w  odniesieniu do  listów wcze-
snochrześcijańskich: W.  G. Doty, Letters in  primitive Christianity, Philadelphia 
1988; ponadto każda prawie pozycja omawia tzw. epistolary formulae. Z  dzie-
dziny epistolografii hebrajskiej: D.  Pardee, Handbook of  ancient Hebrew letters,  
dz. cyt.
25 Por. H.-J. Klauck, D. P. Bailey, Ancient letters…, dz. cyt., s. 17 n.
26 Por. H.-J. Klauck, D. P. Bailey, Ancient letters…, dz. cyt., s. 17 n. Nieco inną struk-
turę podają listy hebrajskie: D. Pardee, Handbook of ancient Hebrew letters, dz. cyt.; 
listy greckie: R. Hercher, Epistolographi graeci, dz. cyt., s. 6–13.
27 W Biblii Hebrajskiej (BH) najczęściej występuje w Ezd (4, 7–8. 11. 18. 23; 5, 5–6; 
7, 11 – korespondencja dyplomatyczna); w 2 Krl – 7 razy i dotyczy 3 różnych sytuacji: 
2 Krl 5, 5–7 (Naaman); 10, 6–7; 19, 14; w pozostałych księgach występuje następująco: 
2 Sm: 2; 2 Krn: 2; Neh: 2; Est: 2; Iz: 1; Jr: 4; Br: 1; 1 Ezd: 4. Wykaz BH nie uwzględnia 
z oczywistych powodów listów skumulowanych w 1 Mch.
28 Por. J. L. White, Epistolografia w starożytności, dz. cyt., s. 148–149.
29 Por. J. L. White, Epistolografia w starożytności, dz. cyt., s. 148.
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(Pwt 24, 1)30; ekonomiczny – umowy kupna-sprzedaży (Jr 29, 1n)31; 
religijno-prawny – ustanowienie święta Purim (Est 9, 29)32. Szczególnie 
ciekawe wydaje się nagromadzenie form epistograficznych w 1 Mch.

3. Zbiór listów w 1 Mch

Epistolografia i epistografia33 to dwa terminy, które nie są tożsame. 
Epistolografia jest terminem dużo szerszym, obejmującym swoim za-
kresem treść listów oraz dotyczące ich teorie. Epistografia zaś to zbiór 
listów. W niniejszym artykule termin epistografia (epistograficzny) 
zawsze będzie się odnosił tylko do zbiorów listów z 1 Mch. Natomiast 
termin epistolografia będzie stosowany w znaczeniu nauki o listach, 
obejmującej zarówno zbiory, jak i teorie.

Timo Nisula34 zestawia zarówno listy przytoczone w mowie zależnej 
(reports of communications), jak też listy zacytowane wprost (actual 
letters). Ze względu na to, iż interesują nas zagadnienia komunikacji 
jako takiej, weźmiemy pod uwagę obie formy, choć pewne wątpliwo-
ści (przez wzgląd na kryterium nadawcy i adresata) budzą dwa listy35, 
zawierające w sobie kolejne dwa.

30 Zob. Rozwód, [w:] Nowy leksykon biblijny, dz. cyt., s. 653.
31 Por. List, [w:] Leksykon biblijny, red. F. Rinecker, G. Maier, red. nauk. wyd. pol. 
W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 433.
32 Zob. Purim, [w:] Nowy leksykon biblijny, dz. cyt., s. 631.
33 L. Małunowiczówna i S. Torbus używają terminu: „epistolograficzne” i wywodzą 
go od gr. Vepistolh,; łac. epistula (episto + logo + grafia) – i tak zdaje się go używać 
większość autorów. Termin „epistografia” jest używany rzadziej, np. u K. Cysewskie-
go, autor ten używa obu terminów; por. K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne 
problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki” 88 (1997) z. 1, s. 95.
34 Por. T. Nisula, ‘Time has passed since you sent your letter’. Letter phraseology in 1 and 
2 Maccabees, „Journal for the Study of the Pseudepigrapha” 14 (2005) nr 3, s. 204–205.
35 Listy zawarte w wersach 11, 30–37 oraz 12, 6–23 są przypadkami problematyczny-
mi. Oba listy zawierają w sobie kolejne listy, w tym w trzech na cztery jedną ze stron 
są Żydzi. Z  literackiego punktu widzenia listy są cztery; z punktu widzenia kom-
pozycji (jak również tego, jak zostały wysłane) – dwa; z punktu widzenia adresata/
nadawcy strony żydowskiej (jako kryterium badań w niniejszej pracy) listy są trzy 
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Problem stanowi polskie nazewnictwo obu grup listów. Odpowied-
nik nazwy actual letters to „listy właściwe”36. Pojęcie reports of com-
munications jest zaś wieloznaczne. Trudno się doszukiwać jego odpo-
wiedników w terminach „raport” czy „komunikacja”. Jako pewną próbę 
można potraktować nazwę: „narracja epistolarna”, co oddawałoby 
bardziej charakter listów, a nie formalność przekładu37.

Listy z 1 Mch należą do grupy listów oficjalnych, dyplomatycz-
nych, a jednocześnie do pewnej całości literackiej, jaką jest 1 Księga 
Machabejska. Nie jest to zbiór wszystkich listów przechowywanych 
w archiwach. Zostały one z pewnych powodów wybrane przez redak-
tora 1 Mch i tylko te poddaje się analizie.

Stosując kryterium nadawcy, wśród listów właściwych wyróżniamy: 
10, 18–20: Król Aleksander; 10, 25–45: Król Demetriusz; 11, 30–37: 
Król Demetriusz II; 12, 6–18: Arcykapłan Jonatan, starszyzna narodu, 
kapłani i pozostały lud żydowski; 12, 20–23: Ares, król Spartan; 13, 36–
40: Król Demetriusz II; 14, 20–23: Władcy Spartan razem z miastem; 
15, 2–9: Król Antioch; 15, 16–21: konsul rzymski Lucjusz.

W grupie listów określonych mianem narracji epistolarnej znajdują 
się następujące listy wraz z ich autorami: 5, 10–13: Żydzi z Gileadu; 
10, 52–54: król Aleksander; 10, 55–56: król Ptolemeusz; 10, 70–73: 
Apoloniusz, zarządca Celesyrii; 11, 9–10: Król Ptolemeusz; 11, 42–43: 
Demetriusz; 11, 57: Młody Antioch; 13, 15–16: Tryfon; 15, 28–31: król 
Antioch przez wysłannika Atenobiusza.

Dysproporcja autorska (Żydzi z diaspory w Gileadzie i w Jerozolimie 
w stosunku do autorów nie-Żydów) jest uderzająca. Można wysnuć 
wniosek, że redaktor 1 Mch nieprzypadkowo cytuje listy, choć nie uza-
sadnia swoich kryteriów doboru materiału epistograficznego. Jedynie 

i ostatecznie to kryterium przyjęto, gdyż bada się tu komunikat i  jego oddziaływa-
nie, perswazję. Zatem owe trzy listy to: pierwszy z nich (trzeci w ogólnej klasyfikacji 
w pracy): 11, 30–37; drugi (czwarty): 12, 6–18; i trzeci (piąty): 12, 20–23.
36 Alternatywą mogłoby być: „listy rzeczywiste”, por. http://www.merriam-webster.
com/dictionary/actual (18.03.2016).
37 Podobne wrażenie można odnieść w stosunku do terminu reported speech tłuma-
czonego na język polski jako „mowa zależna”.
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suponując, da się wyróżnić kryteria, które zapewne były celowościowe – 
autor 1 Mch chce pokazać pozycję narodu żydowskiego na arenie mię-
dzynarodowej ówczesnego świata. Dokładność cytacji, ich obszerność 
i liczba mogą wskazywać także na inny zamiar autora 1 Mch. Zabiega 
on zapewne o uznanie autentyczności całego dzieła, a listy mają być 
świadkami wiarygodności opisywanych wydarzeń. Przywołane są takie, 
które pokazywały status Machabeuszy poprzez wskazanie rangi tych, 
z którymi korespondowali (królowie, konsulowie).

Zestawienie adresatów listów w  1 Mch daje następujący obraz: 
w listach właściwych adresatami są: 10, 18: Jonatan; 10, 25: naród ży-
dowski; 11, 30: Jonatan i naród żydowski; 11, 32: Lastenes; 12, 6: bracia 
Spartanie; 12, 20: arcykapłan Oniasz; 13, 36: arcykapłan i przyjaciel 
królów Szymon, starszyzna i cały naród żydowski; 14, 20: arcykapłan 
Szymon, starszyzna, kapłani i pozostały lud żydowski; 15, 2: arcyka-
płan i władca oraz naród żydowski; 15, 16: król Ptolemeusz. Warto 
zwrócić uwagę na progresję. W pierwszym liście jest wymieniony 
tylko naród żydowski (po Jonatanie), w 14, 20 Szymon obdarowany 
jest tytułem przyjaciela królów. Obok niego adresatami są starsi ludu, 
kapłani i cały naród żydowski. Czy ta progresja obrazuje zmianę, jaka 
zachodzi w postrzeganiu Żydów przez władców ościennych? Wydaje 
się, iż Szymon, a wraz z nim naród żydowski, osiągnął istotną pozycję 
w ówczesnym kontekście politycznym, co widać właśnie po formułach 
adresowych, w jakich zwracano się do niego i  jego poprzedników 
(braci).

W narracjach epistolarnych adresatami są: 5, 10: Juda i  jego bra-
cia; 10, 51: Ptolemeusz, król Egiptu; 10, 55: król Aleksander; 10, 69: 
arcykapłan Jonatan; 11, 9: król Demetriusz II; 11, 42: Jonatan; 11, 57: 
Jonatan; 13, 14: Szymon; 15, 26: Szymon. W tym zbiorze epistolarnym 
wszystkie listy adresowane są do jednostek. Trudno przypuszczać, żeby 
autor znał listy, których ani nadawcą, ani adresatem nie byli Żydzi, być 
może kojarzył je jedynie ze słyszenia.

Trzy listy w grupie narracji epistolarnej to teksty, których ani nadawcą, 
ani adresatem nie jest strona żydowska (10, 52–5; 10, 55–56; 11, 9–10). 
Opowiadają one o sojuszach innych narodów, a Żydzi nie są tu żadną 
stroną układu. Może to suponować istnienie ewentualnych wrogów.
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Celem większości listów było podtrzymanie sojuszu, zawarcie przy-
mierza lub uzyskanie korzyści (np. zwolnienie z podatków, pomoc woj-
skowa). Najczęściej używane terminy to: fi,loj: przyjaźń (8); su,mmaci: 
sprzymierzeńcy (4); eiVrh,nh: pokój (2); Vadelfoi.: bracia (1); sunqh,kaj: 
układ, umowa (1). Treść listów zamknięta jest w szczelnych ramach 
kurtuazji tego czasu. Czy zatem należy mówić o komunikatach nie-
werbalnych? Sama obecność listów w 1 Mch jest już komunikatem 
i zapewne nie jest przypadkowa. Autor usiłuje potwierdzić auten-
tyczność tego, co pisze o wielkości i znaczeniu narodu żydowskiego, 
pod przewodnictwem machabejskim, na arenie międzynarodowej. 
A jak uzyskać to inaczej, jeśli nie poprzez cytacje listów od uznanych 
władców tego czasu. Wydaje się, że autorowi 1 Mch bardzo zależy 
na tym, aby przedstawić Machabeuszy jako wprowadzających pokój. 
Jednocześnie chce on ukazać, jak bardzo jest to problematyczne oraz 
ile kosztuje wysiłku. Przez ten zabieg próbuje przekonać do Machabe-
uszy ich żydowskich kontestatorów – faryzeuszy38. Z historii recepcji 
tego dzieła w środowisku żydowskim wiemy, że się to nie udało. Choć 
tematyka teologiczna nie dominuje w 1 Mch, to jednak autorowi księgi 
bardzo zależało, by czytelnik widział w poczynaniach Machabeuszy 
działającego Boga (pomoc z nieba).

4. Semantyka formuł epistograficznych w 1 Mch

Formuły epistograficzne to  zwroty otwierające lub zamykające list. 
Nazywa się je formułami, gdyż w świecie starożytnym istniało kilka 
ich rodzajów i  były one stałą częścią listu39. Funkcja listu determi-
nowała formułę otwierającą. Inną otrzymywał list rodzinny, inną 
handlowy czy oficjalny40. Czy listy 1 Mch zawierają konkretne formuły 

38 Por. H. Jiménez, Pierwsza Księga Machabejska, tłum. E. Burska, [w:] Międzynaro-
dowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, 
red. nauk. W. R. Farmer, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 641.
39 Por. F. X. Exler, The form of the ancient Greek letter…, dz. cyt., s. 50n.
40 Por. F. X. Exler, The form of the ancient Greek letter…, dz. cyt., s. 23n.
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i czy na tej podstawie można uznać te listy za charakterystyczne dla 
danego czasu i sprawowanej funkcji lub pozycji społecznej nadawcy 
bądź adresata?

4.1. Formuły otwierające
Większość listów 1 Mch zawiera formuły otwierające. Francis Xavier 
Exler zbadał około 1500 listów z czasów bliskich powstaniu 1 Mch. Spo-
śród nich 655 ma formułę identyczną z tą, jaką znajdujemy w listach 
1 Mch41. Brzmią one następująco: 10, 18: „Król Aleksander do brata 
Jonatana. Pozdrowienia!”; 10, 25: „Król Demetriusz do narodu ży-
dowskiego. Pozdrowienia!”; 11, 30: „Król Demetriusz do brata Jona-
tana i narodu żydowskiego. Pozdrowienia!”; 11, 32: „Król Demetriusz 
do ojca Lastenesa. Pozdrowienia!”; 12, 6: „Najwyższy kapłan Jonatan 
i rada starszych narodu, kapłani i pozostali Żydzi do braci Spartan. 
Pozdrowienia!”; 12, 20: „Król Spartan Arejos do wielkiego kapłana 
Oniasza. Pozdrowienia!”; 13, 36: „Król Demetriusz do najwyższego 
kapłana Szymona, przyjaciela królów oraz do starszych i narodu ży-
dowskiego. Pozdrowienia!”; 14, 20: „Przywódcy Sparty i jej mieszkańcy 
do wielkiego kapłana Szymona, do starszych, kapłanów i pozostałych 
braci Żydów. Pozdrowienia!”; 15, 2: „Król Antioch do Szymona, wiel-
kiego kapłana i księcia oraz do narodu żydowskiego. Pozdrowienia!”; 
15, 16: „Rzymski konsul Lucjusz do króla Ptolemeusza. Pozdrowienia!”.

Wszystkie listy właściwe (actual letters) mają formuły otwierające 
typowe dla listów dyplomatycznych pisanych w języku greckim w tym 
okresie42. Pokazują one poziom kancelarii Machabeuszy. Koresponden-
cja ta nie jest dziełem literackim, ale jest zamknięta w ściśle określo-
nych ramach, w których formuła otwierająca jest taka sama, korpus 
stanowi meritum danego listu, a formuła zamykająca, jeśli istnieje, 
również ma swój ściśle określony kształt.

Ważne jest to, że obecność formuły otwierającej uznano za główne 
kryterium odróżnienia listów właściwych (actual letters) od narracji 

41 Por. F. X. Exler, The form of the ancient Greek letter…, dz. cyt., s. 50 i 70.
42 Por. F. X. Exler, The form of the ancient Greek letter…, dz. cyt., s. 50n.
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epistolarnej (reports of communications). Kryterium to harmonizuje 
z kryterium filologicznym, z jednym wyjątkiem43.

4.2. Korpus epistolarny
W  1 Mch występuje podwójna semantyka korpusu epistolarnego. 
Z jednej strony właściwa treść listu jest bardzo konwencjonalna pod 
względem formalnym. Z drugiej strony w niektórych listach można 
doszukać się ukrytego znaczenia. Doskonale to widać na przykładzie 
listów Demetriusza do narodu żydowskiego. Apogeum tego, o czym 
mowa, jest 1 Mch 10, 25–45. Tutaj najdłuższy z zamieszczonych listów, 
obejmujący swoją treścią 515 słów w języku greckim, jest wyliczan-
ką ulg i zaszczytów, jakie mają spotkać Żydów po zawarciu sojuszu. 
Wers 46 jest szczególnie dobitny w swej wymowie: „nie uwierzyli i nie 
przyjęli tych słów”. Żydzi zorientowali się w przebiegłości Demetriusza, 
zatem potrafili czytać między wierszami. Byli świadomi tego, że Deme-
triusz nie zamierza dotrzymać swoich mocno przesadzonych obietnic. 
Historia pokazała, że się nie mylili. To wskazuje na jeszcze inny bar-
dzo ważny problem. Komunikacja to proces bardzo złożony i często 
składa się z komunikatów werbalnych (obiecywane ulgi podatkowe 
i zaszczyty) i niewerbalnych, ukrytych pod maską kurtuazji. Sytuacja 
ta pokazuje, jak bardzo pożądana jest umiejętność odczytywania ko-
munikatów ukrytych między wierszami. List ten i komentarze, jakimi 
został zaopatrzony przez autora/redaktora księgi, są najjaskrawszy-
mi przypadkami sprzeczności komunikacji werbalnej z niewerbalną. 
W prosty sposób autor cytujący list informuje czytelników o okolicz-
nościach jego powstania, wysłania, odczytania, dzięki czemu badający 
mają ułatwione zadanie, gdyż nie muszą szukać potwierdzeń skutecz-
ności retorycznej44. W tym aspekcie starożytna epistolografia opiera 
się w znacznej mierze na osiągnięciach retoryki.

43 List z 11, 57, gdzie fragment ten jako nieposiadający formuły otwierającej został 
zaliczony do narracji epistolarnej (reports of communications).
44 Por. G. A. Kennedy, New Testament interpretation through rhetorical criticism, Cha-
pel Hill 1984, s. 97–156, omówienie: G. Rafiński, Metoda retoryczna we współczesnej 
biblistyce, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 46 (1993), s. 135–148.
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4.3. Formuły zamykające
O ile większość listów w 1 Mch zawiera formuły otwierające, o tyle gros 
z nich nie ma formuł zamykających. Zestawienie wygląda następująco: 
10, 20: „Sprzyjaj naszym sprawom i dochowuj nam przyjaźni”; 12, 18: 
„Byłoby dobrze, gdybyście odpowiedzieli nam na niego”; 12, 23: „Po-
leciliśmy, aby wam o tym doniesiono”; 13, 40: „Niech będzie między 
nami pokój”. Pozostałe listy nie mają żadnej formuły zamykającej.

Poprzez formuły otwierające i, w niektórych przypadkach, formuły 
zamykające listy w 1 Mch wykazują podobieństwo do listów swojej epo-
ki. Takich listów wówczas pisało się dużo45. Władcy wymieniali kore-
spondencję dyplomatyczną. Wymagała tego nie tylko określona potrze-
ba, ale także etykieta. Na podstawie zawartych w 1 Mch listów można 
zobaczyć typowość zarówno samych listów, jak i działań Machabeuszy.

4.4. Treść listów w 1 Mch
W analizie treści listów w 1 Mch istotnymi czynnikami są zarówno 
nadawcy, jak i adresaci. Bardzo ważne w odbiorze całej księgi jest to, 
że spośród 18 przytoczonych listów tylko dwa jako nadawcę mają na-
ród żydowski. Zaskakujące, że adresatem 14 jest naród żydowski. Tekst 
1 Mch 5, 10–13 jest tutaj wyjątkiem: nadawcami są Żydzi z Gileadu, 
a adresatami Żydzi z Jerozolimy. Adresatem i nadawcą trzech listów 
jest strona nieżydowska. Zapewne nie jest to przypadek, że proporcje 
rozkładają się w taki sposób. Redaktor 1 Mch najprawdopodobniej był 
tego świadomy i chciał w ten sposób osiągnąć określony cel.

Głównym tematem listów w 1 Mch jest jakość stosunków innych 
krajów – sojuszników – do Żydów. 1 Księga Machabejska nie jest 
dziełem przypadku ani tworem kilku przypadkowych osób. Powsta-
ła w określonym kontekście historycznym, kulturowym, czasowym 
i przede wszystkim – politycznym. Na kompozycję 1 Mch spojrzeć 
trzeba przez pryzmat ówczesnej racji stanu narodu żydowskiego. Po-
zwoli to ukazać właściwy powód napisania tej księgi. Komunikaty 
zawarte w 1 Mch wydają się następujące:

45 F. X. Exler, The form of the ancient Greek letter…, dz. cyt., s. 69.
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‒ jesteśmy silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej naro-
dem;

‒ wszystko uzyskaliśmy dzięki Bogu, który cały czas opiekuje się 
nami, posyłając Machabeuszy, którym błogosławi w ich działaniach;

‒ kluczem do wzajemnych relacji jest przyjaźń, o której Żydzi za-
pewniają, którą chcą podtrzymać bądź zdobyć;

‒ naród żydowski potrzebuje ustępstw finansowych od dotychcza-
sowych zobowiązań.

Co oferują Żydom autorzy listów do nich adresowanych? W listach 
właściwych znajdujemy następujące oferty ze strony Demetriusza I: 
ulgi podatkowe, umorzenie zaległości, zwolnienie z podatku osobiste-
go, zwolnienie z opłaty za sól, zwolnienie z podatku koronnego, wol-
ność dla Jeruzalem, rezygnację z władzy nad twierdzą, która przeszłaby 
na najwyższego kapłana, wolność dla niewolników, zwolnienie z opłat 
za bydło, ustanowienie świąt jako dni wolnych od podatków, przyjęcie 
do królewskiego wojska 30 tys. Żydów i wyznaczenie dla nich żołdu, 
finansowe wsparcie Świątyni ze skarbu Demetriusza, rozbudowa i od-
nowienie Świątyni, murów Jeruzalem i murów Judei, nieodwołalność 
powyższych przywilejów.

Aleksander oferuje ustanowienie najwyższego kapłana przyjacielem 
króla (1  Mch 10, 18–20). Demetriusz  II potwierdza granice, zwal-
nia z podatków królewskich (dziesięcina, cło, stawy solne, podatek 
koronny) i  deklaruje nieodwołalność przywilejów (1  Mch 11, 30). 
Spartanie deklarują gościnność, stwierdzając, że  ich bydło i  ziemie 

„są wasze” (1 Mch 12, 20–23). Antioch (1 Mch 15, 2–9) potwierdza 
wszystkie ulgi podatkowe, deklaruje zwolnienie z wszelkich innych 
opłat, przywilej bicia własnej monety, wolność dla Jeruzalem i Świąty-
ni, pozwolenie na własne twierdze i broń, umarza długi i zapowiada 
dalsze przywileje. Lucjusz informuje o  wysłaniu listu polecającego 
(1  Mch 15, 16–21) do  innych sojuszników, proszących o  respekto-
wanie sojuszu z Żydami.

W grupie listów o charakterze narracji epistolarnej Antioch oferuje 
prawo do autonomii w wyborze najwyższego kapłana, potwierdza 
zwierzchność żydowską nad czterema krajami i mianuje żydowskiego 
władcę przyjacielem króla.
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Co oferują Żydzi? Wobec Spartan potwierdzają deklarację odno-
wienia braterstwa i przyjaźni oraz… modlitwę.

Ogromna dysproporcja pomiędzy tym, co w listach jest propozycją 
dla Żydów, i tym, co proponują Żydzi, jest zastanawiająca. Różnica 
jakościowa zdaje się być przeciwwagą dla długiej listy ustępstw natury 
materialnej i nietrwałej. Żydzi proponują wartości ponadczasowe: 
braterstwo, przyjaźń, modlitwę. To prowadzi do ciekawych i nader 
zaskakujących wniosków, szczególnie dla tych, którzy zarzucają 1 Mch 
brak wartości teologicznej46. Machabeusze jawią się jako apostołowie 
przyjaźni, pokoju, a wszystko czynią dzięki pomocy Bożej47. Można 
zatem mówić o Bogu, nie używając Jego imienia, a dając świadectwo, 
że żyje się miłością do Niego, tak mocną, że nawet zabójstwo w imię 
tej miłości wydaje się możliwe, a nawet konieczne48.

4.5. Funkcje listów w 1 Mch
Czy można powiedzieć, że  listy spełniały ściśle określone funkcje? 
Z punktu widzenia komunikacji listy to zbiór informacji, ze sformu-
łowanym explicite bądź implicite zamierzeniem autora.

4.5.1. Funkcja komunikacyjna
Wydaje się, że funkcja komunikacyjna jest podstawą wszystkich listów. 
Listy o charakterze dyplomatycznym, jakie tutaj spotykamy, miały 
jako podstawowy cel utrzymanie określonych stosunków politycznych 
z konkretnym partnerem. Funkcja komunikacyjna listów w 1 Mch jest 
zawsze taka sama. Listy podają proste informacje, często na zasadzie 
wyliczeń (1 Mch 10, 25–45), lub zawierają jedną główną informację, 

46 Por. S. Gądecki, Konfrontacja judaizmu z pogańskim hellenizmem (1 Księga Ma-
chabejska), [w:] Księgi historyczne Starego Testamentu, cz. 2: Dziejopisarstwo okresu 
judaistycznego. Księgi Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Machabejskie, opowiadania hi-
storyczne, red. J. Frankowski, Warszawa 2007, s. 206.
47 Nie jest to przecież jedyna księga w ST, w której Bóg jest ukryty i nie występuje 
wprost, np. w Księdze Estery nie pojawia się w ogóle imię Boga.
48 Mowa o kontekście wybuchu powstania machabejskiego. Więcej por. S. Gądecki, 
Konfrontacja judaizmu z pogańskim hellenizmem…, dz. cyt., s. 208–209.
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np. o ustanowieniu kogoś arcykapłanem (1 Mch 10, 18–20). Mogą 
być również traktowane jako komunikat zwrotny, np. informacja dla 
Żydów, jak są odbierani na arenie międzynarodowej (1 Mch 10, 18–20: 

„Dowiadujemy się, że…”).
Listy właściwe wyliczają dość szczegółowo to, co dotyczy samych 

Żydów (z wyjątkiem 1 Mch 15, 16–21). Narracje epistolarne głównie 
dotyczą tego, co dzieje się wokół Żydów, pokazując tło wydarzeń ma-
chabejskich (np. 1 Mch 10, 52–54. 55–56). Większość z tych narracji 
mówi o sojuszach, przymierzu i próbach, jakie podejmowano, by je 
osiągnąć. Dary, ustępstwa podatkowe czy pomoc wojskowa mają temu 
służyć. W grupie narracji epistolarnych znajdują się także informacje 
nieprzychylne Żydom. Są to prowokacje (1 Mch 10, 70–73), szantaż 
(1  Mch 13, 15–16) czy żądanie zadośćuczynienia za  zniszczenia 
wojenne dokonane przez Machabeuszy (1  Mch 15, 28–31). Dopeł-
niają one jednak, w istocie rzeczy, wiadomości o działaniach Macha- 
beuszy.

Wydaje się, że  często kurtuazyjna wymiana korespondencji była 
bardziej komunikatem niewerbalnym niż werbalnym. Takie odczucia 
można mieć, czytając listy zawarte w 1 Mch, szczególnie list Deme-
triusza I  do narodu żydowskiego (1  Mch 10, 25–45). Wątpliwości 
co  do podwójnej komunikacji nie ma  sam autor księgi, który cy-
towany list poprzedza odpowiednim komentarzem oraz stwierdza, 
jak ów  list został odebrany przez adresata. Inny tekst (1  Mch 11, 
30–37) to  dwa listy. Jeden zawiera w  sobie drugi, popierający tezę 
z  pierwszego. Demetriusz  II Jonatanowi i  narodowi żydowskiemu 
przesyła odpis listu do Lastenesa, zawierający potwierdzenie granic 
ziem Żydów. Nie jest to przecież informacja o granicach, bo tę wie-
dzę zapewne Żydzi posiadali. Ważna jest jednak ich reakcja, jako 
adresata, na ten list.

Podwójna komunikacja jest zatem możliwa. Wydaje się, że  listy 
te nie zostały napisane, by przekazać informacje, ale by wywołać okre-
ślone i precyzyjnie zamierzone przez nadawcę zachowanie adresata. 
Zatem funkcja komunikacyjna w listach 1 Księgi Machabejskiej nie 
jest wiodąca. Informacje są pretekstem i stają się tłem dla właściwych 
wydarzeń i zachowań przez nie determinowanych.
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4.5.2. Funkcja kulturowo-aktualizująca
Obecnie raczej nie ulega wątpliwości, dzięki analizie literackiej, że listy 
1 Mch stanowią oryginalną49 korespondencję. Stanisław Gądecki50 
sądzi, że początkowo listy te nie wchodziły w treść tzw. Kronik Judy, 
Jonatana i Szymona i były autonomiczne w stosunku do 1 Mch. Wydaje 
się jednak, że sama księga nie mogła zostać napisana w pierwotnej 
wersji, bez ich udziału. Konstrukcja księgi jest przecież w znacznej 
mierze na nich oparta. Dzięki listom możemy zobaczyć nastroje pa-
nujące w społeczeństwie żydowskim oraz dostrzec pewne kanony 
dyplomatyczne, obowiązujące w tej części świata w II wieku przed 
Chr. Jest rzeczą znamienną, że autorowi 1 Mch zależało na zawarciu 
w księdze głównie tych listów, które Żydzi otrzymali.

Przeciętny obywatel dopiero w 1 Mch mógł przeczytać większość 
listów przechowywanych w archiwach świątynnych (część listów była 
adresowana do całego narodu żydowskiego) i dowiedzieć się, jak Ma-
chabeusze prowadzą politykę zagraniczną. Listy te dają swoisty obraz 
stosunków międzynarodowych i kulturalnych tamtych czasów.

Funkcja kulturowo-aktualizująca pozwala zobaczyć wizerunek na-
rodu żydowskiego. Epistografia zawarta w 1 Mch kreśli portret narodu 
żydowskiego otwartego na kontakty z obcymi nacjami, nawet jeśli 
zmusza go do tego sytuacja geopolityczna. To z kolei wydaje się pew-
nym przełomem w stosunkach polityczno-religijnych Izraela tamtych 
czasów, w kulturze i w partnerstwie politycznym.

4.5.3. Funkcja apologetyczna
Jest wielce prawdopodobne, że motywacja apologetyczna była jedną 
z podstawowych przy pisaniu 1 Mch. Dla czytających dzisiaj tę księgę 
nie ulega wątpliwości, że autor tego dzieła był gorącym zwolennikiem 
Machabeuszy. Być może było tak, iż 1 Mch powstała właśnie dlatego, 
by bronić stanowiska Machabeuszy, których działania nie były jedno-
znaczne dla wszystkich Żydów. Wydaje się, że autor stanął w wyraźnej 

49 Por. S. Gądecki, Konfrontacja judaizmu z pogańskim hellenizmem…, dz. cyt., s. 221.
50 Por. S. Gądecki, Konfrontacja judaizmu z pogańskim hellenizmem…, dz. cyt., s. 221.
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opozycji do przeciwników władzy i postanowił w ten sposób działać 
na rzecz jedności państwa.

Trudno przypuszczać, by 1 Mch powstała tylko ze względów kro-
nikarskich. Autor przecież dużo uwagi poświęca załączonym doku-
mentom. Ponadto jest ich tak wiele, że zabieg taki nie znajduje paraleli 
w Biblii. Autor zdaje się wiedzieć, że nie wystarczy tylko dane wydarze-
nie opisać, ale trzeba je jeszcze możliwie obiektywnie udokumentować. 
Załączone listy domagają się jednak pewnej pomocy w ich odczytywa-
niu. Chodziło zapewne o ich interpretację, zgodną z intencją autora 
1 Mch. Spośród 18 listów w 1 Mch połowa jest zacytowana wprost jako 
listy właściwe (actual letters), a połowa omówiona w formie narracji 
epistolarnej (reports of communications).

Powód napisania księgi oraz powód zawarcia w niej samych listów 
mogą być podobne. Same listy poniekąd świadczą zarówno na rzecz 
Machabeuszy, jak i przeciwko nim. Są dowodem zawarcia sojuszu 
z Rzymianami. To może być prawdopodobny powód lub jeden z powo-
dów, dla którego ta księga nie znalazła się po roku 90 po Chr. w zbiorze 
pism uznanych przez Żydów jako święte i normatywne.

Ważne jest to, jakimi jawią się Machabeusze z listów zawartych 
w 1 Mch. Przede wszystkim są oni zależni. Wyjątkiem jest niezależność 
od Spartan – obietnica autonomii w nominacjach arcykapłanów na to 
wskazuje. Niemniej wyliczanie ustępstw, głównie zwolnień z podat-
ków, pokazuje, iż tym, którzy to obiecują, zależy, aby mieć przywódców 
żydowskich po swojej stronie. Być może chciano uniknąć buntu czy 
dalszych powstań. Mimo wszystko wskazuje to raczej na potęgę Ma-
chabeuszy, choć dopiero rodzącą się. Nawet jeśli ktoś kłamie w liście, jak 
w przypadku Demetriusza (1 Mch 10, 25–45), to czyni to tylko ze wzglę-
du na chęć pozyskania sojusznika w narodzie żydowskim. Trudno wy-
obrazić sobie lepszą apologię władców żydowskich. Być może jednak 
przytoczone zostały tylko te listy, które pokazywały dobry, wyideali-
zowany obraz przywódców. Listy, które nie są pozytywne dla Żydów 
(1 Mch 10, 70–73; 13, 15–16; 15, 28–31), należą w całości do grupy 
narracji epistolarnych, a więc opisywanych i wyjaśnianych zgodnie 
z zamiarem autora 1 Mch. Starają się w pewnym sensie zobiektywi-
zować portret Machabeuszy, z drugiej strony niewątpliwie pokazują 
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przywódców Izraela jako ludzi konsekwentnie walczących tylko i wy-
łącznie dla dobra narodu, potrafiących podjąć trud ryzyka walki.

4.5.4. Funkcja perswazyjna
Skuteczność perswazji wyraża się w postaci efektów, jakie przyniósł 
dany list. Funkcja perswazyjna mogła być jedną z przyczyn, dla których 
zamieszczono listy w 1 Mch. Autor 1 Księgi Machabejskiej próbuje 
perswadować swoim czytelnikom wielkość Machabeuszy i słuszność 
ich postępowania w trzech podstawowych aspektach – relacji Macha-
beuszy do: Boga, narodu i innych władców (przychylnie bądź nega-
tywnie nastawionych).

Nieskuteczność perswazji w 1 Mch wynikać może z tego, iż ówcze-
śni mieszkańcy Jerozolimy nie byli przygotowani na szeroki kontakt 
z nie-Żydami. To był zbyt duży przeskok mentalny. Dla Machabeuszy 
i ich hasmonejskich następców stanowiło to konieczność. W ówczesnej 
sytuacji uznali, że oręż nie wszędzie i nie zawsze wystarczy.

Wydaje się, że perswazyjny zamiar autora 1 Mch nie spełnił się. 
Obiektywizacja przesłania 1 Mch w postaci zabiegu epistograficznego 
albo nie znalazła pożądanych odbiorców, albo też rodziła poważny 
opór w kontekście narastającej presji hellenizmu na świat żydowski51.

4.5.5. Funkcja elokucyjna
Część zamieszczonych listów zdaje się wyrażać zamierzoną przez au-
tora księgi funkcję elokucyjną. Starożytna sztuka retoryki wyróżnia 
pięć kolejnych etapów komponowania mowy (partes artis lub partes 
rhetorices)52. Są to: wyszukiwanie materiału (inventio), podział ma-
teriału (dispositio), uporządkowanie materiału w logiczą całość oraz 
nadanie mu odpowiedniej, artystycznej formy (elocutio), zapamiętanie 
uporządkowanego materiału (memoria) i jego wygłoszenie (actio lub 

51 Por. S. Jędrzejewski, Biblia i judaizm, Kraków 2007, s. 11.
52 Terminologię retoryki wprowadzili Grecy (głównie Arystoteles), lecz opracowali 
ją retorycy rzymscy, dlatego przyjęły się określenia łacińskie. Por. W. Rakocy, Nowe 
metody analizy literackiej w egzegezie Nowego Testamentu, [w:] Wstęp do Nowego Te-
stamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996, s. 540.
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pronuntiatio)53. Epistolografia starożytna korzysta w dużej mierze 
z osiągnięć starożytnej retoryki, choćby ze względu na podobieństwo 
celów perswazyjnych.

Listy podnoszą wartość stylistyczną 1 Mch, czyniąc z księgi dzieło 
rozbudowane i różnorodne. Listy w pewien sposób nadają rytm dziełu.

Rozłożenie materiału epistolarnego w 1 Mch pokazuje przesunięcie 
natężenia epistolarnego na koniec księgi (od rozdziału 10, z wyjąt-
kiem listu w rozdziale 5). Większość narracji epistolarnych zawiera się 
w rozdziałach 10–12, natomiast większość listów właściwych (actual 
letters) zaczyna się od rozdziału 12. Taki zabieg sprawia, iż przełamana 
zostaje monotonia tekstu ciągłego.

Zakończenie

Człowiek od samego początku swojego istnienia musiał się komuni-
kować. Bóg wybrał taki sposób komunikacji z człowiekiem, jaki ten 
ostatni jest w stanie przyjąć, w jakim może uczestniczyć. Badania 
epistograficzne i epistolograficzne 1 Mch pokazują, że wiele teorii 
komunikacji odkrytych współcześnie można odnieść do czasów mi-
nionych. Teorie są wtórne względem komunikacji, co dla wszystkich 
jest oczywiste, ale ważne, by i na Pismo Święte jako zbiór tekstów 
objawionych popatrzeć przez ich pryzmat. To być może kolejny klucz 
do wielkiego i nadal w dużym stopniu nieodkrytego skarbu, jakim 
jest historia i treść Objawienia. W XXI wieku dla wszystkich winno 
być oczywiste, że kluczy do odkrycia tego skarbu może być wiele i nie 
idzie o to, by znaleźć ten jeden właściwy, ale by przy pomocy Ducha 
Świętego, Nauczania Kościoła i Tradycji potrafić właściwie posługiwać 
się wszystkimi. I tak jak nie powinno się wywarzać już otwartych drzwi, 
tak nie powinno się wyrzucać kluczy do drzwi jeszcze nieodkrytych. 
Być może Bóg daje nam najpierw klucz, pozwalając poszukać drzwi, 
które można nim otworzyć. Teorie komunikacji wydają się takim 

53 Więcej por. J. Czerski, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997, s. 153–
168.
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właśnie kluczem – z pozoru niepotrzebne pozwalają dotrzeć do skarb-
ca bardzo istotnej dla nas wiedzy o naszych przodkach, a ostatecznie 
o nas samych.
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Streszczenie

Głównym powodem napisania tego artykułu była analiza epistografii w 1 Księ-
dze Machabejskiej oraz odkrycie powodów, dla których listy znalazły się 
w strukturze tego dzieła. Analiza literacka polegała na przejrzeniu występu-
jących w 1 Mch listów wedle kolejnych kryteriów. Końcowymi wnioskami 
są paradoksy odkryte w czasie badań. Podstawowe funkcje listu wynikające 
z jego definicji okazują się jedynie pretekstem do ich napisania i umieszczenia 
w dziele. Niniejszy artykuł pokazuje, że Żydzi właściwie odczytywali informa-
cje zawarte w oficjalnej korespondencji i potrafili je wykorzystać do swoich 
celów, głównie w polityce międzynarodowej. Autor bardzo świadomie włącza 
listy w treść dzieła, wyznaczając im nowe funkcje.

Słowa kluczowe: epistografia, epistolografia, komunikacja, list, Macha-
beusze

Summary

The main aim to write this article was to analyse the letters contained in 1 Mac-
cabees. The author wanted to find the answer why they are in the structure 
of the work. The letters were analised by using some criteria. During the 
research some paradoxes were discovered and they are the final conclusions. 
Basic functions of the letter coming from its definition are a pretext for their 
writing and putting them into the work. This article shows that the Jews were 
able to read the information hidden in official correspondence and could use 
them for their own purposes, mainly in international politics. The Author 
of 1 Mac very consciously compiles letters in the content of the work setting 
the new functions for them.

Keywords: epistography, epistolography, communication, letter, 
the Maccabees


