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PSALMY SALOMONA ORAZ ICH ECHA
W PISMACH NOWEGO TESTAMENTU (CZ. I)

Zbiór osiemnastu psalmów greckich, zachowany również w syryjskim przekładzie, znany jest Ojcom Kościoła jako „Psalmy Salomona”. Przypisanie tych
pieśni Salomonowi łaczy
˛
sie˛ z tradycja˛ biblijna˛ (1 Krl 5, 12), ale nie ma nic
wspólnego z rzeczywistościa.
˛ W treści utworów zreszta˛ brak najmniejszej
wzmianki o sławnym królu Izraelskim. Grecki tekst psalmów opublikował po
raz pierwszy J. L. de Cerda (Adversaria sacra, accessit Psalterium Salomonis,
1626); obecnie jest on doste˛pny w wydaniach Biblii greckiej (H. B. Swete,
A. Rahlfs) i w licznych przekładach. W je˛zyku polskim mamy tylko obszerne
Wprowadzenie do Psalmów Salomona pióra A. Suskiego (STV 17:1979 z. 1
s. 187-244), do którego odsyłam zainteresowanych. Znajda˛ w nim gruntowne
omówienie problemów literackich, historycznych i teologicznych Psalmów Salomona. Tutaj ogranicze˛ sie˛ tylko do podstawowych informacji.
Psalmy sa˛ utworami anonimowymi. Nie wiadomo nawet, czy pochodza˛ od
jednego autora. W kilku z nich jednak (PsSal 2. 8 i 17) aluzje historyczne
pozwalaja˛ na bliższe określenie czasu powstania. Z ich treści wynika, że władze˛
w Izraelu sprawuje silna dynastia, wspierana pote˛ ga˛ wojskowa,
˛ lecz nie moca˛
Boża.
˛ Członkowie tego bezbożnego rodu uzurpowali sobie tron Dawida i królewska˛ korone˛ (17, 6-8). Podczas ich rzadów
˛
cały naród wybrany popadł w
grzech (17, 21 n.). Bóg jednak obalił ich panowanie, sprowadził na nich z krańców świata pote˛żnego wodza i pozwolił mu oblegać świe˛te miasto (17, 8 n.).
Ksiaże
˛ ˛ ta kraju wyszli mu na spotkanie, otwierajac
˛ przed nim bramy Jeruzalem
(8, 15-20). Skoro poczuł sie˛ on bezpieczny w mieście, zajał
˛ również twierdze˛
i zburzył taranem mury Jerozolimy (2, 1; 8, 21). Miasto świe˛te zostało zdeptane
przez pogan, a obcy żołdacy sprofanowali nawet ołtarz całopaleń (2, 2. 20).
Wymordowano przywódców i me˛drców wśród ludu, a krew świe˛tych płyne˛ła
ulicami (8, 23). Pogański wódz uprowadził Żydów do niewoli na Zachód i upokorzył ich władców (2, 6; 8, 24; 1713 n.). Ostatecznie jednak „smok”, który
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zdobył Jeruzalem, sam został zabity w górach Egiptu, w nadmorskiej krainie,
a zwłoki jego nie miały pogrzebu (2, 29-31).
Otóż współcześni badacze zgodnie przyjmuja,
˛ że chodzi tu o pierwsze zdobycie Jerozolimy przez Rzymian. Stanowisko anonimowego poety jest zdecydowanie przeciwne dynastii Hasmonejskiej. Pote˛pia ich za przywłaszczenie sobie
tronu Dawida i królewskiej godności w Izraelu. Pierwszym, który przyjał
˛ tytuł
króla, był Arystobuł I, zmarły w roku 103 przed Chr. Jego naste˛pcy, Aleksander Janneusz i Arystobuł II, otwarcie sprzyjali saduceuszom, dlatego w oczach
autora byli „bezbożnymi”. Natomiast „pote˛żny zdobywca”, którego Bóg sprowadził z krańców ziemi, to oczywiście Pompejusz. Na jego to spotkanie wyszedł
Arystobul II i Hirkan II. Ich stronnicy otwarli mu bramy i pomogli zajać
˛
miasto. Wydarzenia te opisał szeroko Józef Flawiusz w XIV ksie˛dze Dawnych
dziejów Izraela. Wszystkie przytoczone wyżej aluzje zawarte w Psalmach
Salomona maja˛ potwierdzenie w historycznych faktach. Szczególnie wzmianka
o uprowadzeniu jeńców na Zachód (17, 14) wskazuje wyraźnie na Pompejusza
i Tytusa. Ponieważ jednak autor nie mówi nic o zburzeniu światyni,
˛
chodzi tu
zapewne o wydarzenia roku 63 przed Chr. Potwierdzeniem tego przypuszczenia
jest wzmianka o śmierci pogańskiego zdobywcy na wybrzeżu egipskim i o jego
zwłokach niesionych przez fale (2, 31). Tak właśnie haniebnie zginał
˛ Pompejusz w roku 48 przed Chr. Można stad
˛ wnioskować, że Ps 2 powstał wkrótce
po tej dacie, a Ps 8 i 17 pomie˛dzy rokiem 63 a 48. Niektórzy uważaja,
˛ że
„obcym” z Ps 17, 13 jest Herod Wielki, który odebrał władze˛ Hasmoneuszom.
Bardziej logiczne jest jednak widzieć w „obcym” te˛ sama˛ postać, która
uprowadziła jeńców na Zachód (Ps 17, 14), czyli Pompejusza.
Treść Psalmów świadczy o tradycyjnej pobożności, kładac
˛ nacisk na wypełnianie przykazań (14, 2). Autor wierzy w życie pozagrobowe i w zależność losu
człowieka od jego poste˛powania. Każdy ma wolna˛ wole˛ do czynienia dobra lub
zła (9, 7). Dobrzy powstana˛ do wiecznego życia, źli pójda˛ na wieczna˛ zagłade˛
(3, 16; 13, 9-11; 14; 15). Psalmista wyraża wreszcie nadzieje˛, że Bóg przywróci
rychło mesjańskie rzady
˛ syna Dawida (17, 1. 5. 23-51; 18, 6-10; por. też 7, 9;
11).
Odosobniony jest poglad
˛ A. Dupont-Sommera o qumrańskim pochodzeniu
tych pieśni. Ogólnie można powiedzieć, że ich doktryna pozwala na „zaliczenie
ich do klasycznego źródła faryzeizmu” (J. Schüpphaus). Natomiast, wbrew
opinii J. Ephrona, nie widać w nich żadnego śladu przeróbek chrześcijańskich.
Je˛zykiem oryginalnym był zapewne hebrajski, jak to starał sie˛ wykazać J. Viteau (Les Psaumes de Salomon. Paris 1911). Aluzje do wydarzeń historycznych
wskazuja˛ na palestyńskie pochodzenie Psalmów.
Niniejsze opracowanie, poza przekładem tekstu (na podstawie edycji O. Gebhardta przedrukowanej w Septuagincie A. Rahlfsa), wskazuje również na waż-
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niejsze jego reminiscencje w pismach Nowego Testamentu. Chodzi nie tyle o
mesjanizm dwu ostatnich Psalmów (zob. A. S u s k i. Geneza mesjańskiego
tytułu Syn Dawida w świetle 17 Psalmu Salomona. W: Scrutamini Scripturas.
Kraków 1980 s. 129-157), co głównie o formalne, literackie zbieżności
widoczne przede wszystkim w poezji kanonicznej wczesnego chrześcijaństwa.

PSALMY SALOMONA

Ps 1. Zbrodnie Hasmoneuszy
1. Wołałem do Pana w mojej ostatecznej1 udre˛ce2,
do Boga mego, gdy napadali grzesznicy.
2. Nagle usłyszałem okrzyki wojenne3.
Wysłuchaj mnie, bo pełen jestem sprawiedliwości.
3. Myślałem w sercu, że pełen jestem sprawiedliwości,
bo dobrze mi sie˛ wiedzie i liczne4 mam dzieci.
4. Ich bogactwo sławne było po całej ziemi,
a ich dobrobyt − aż po krańce świata.
5. Wywyższeni byli aż do niebios5,
twierdzili, że nie upadna.
˛
6. Stali sie˛ pyszni w swym szcze˛ściu,
i nie zdołali go utrzymać.
7. Ich grzechy były ukryte6, a ja nie wiedziałem.
8. Nieprawości ich przewyższyły winy dawnych narodów,
straszliwie zbeszcześcili światynie
˛
˛ Pańska˛7.

1

Gr. eis telos może być przekładem hebr. lenesah. Por. 2, 5.
Por. 5, 5; 15, 1.
3
Por. 8, 1. Chodzi o powstanie machabejskie, którego skutki głe˛boko rozczaruja˛ pobożnych
Żydów.
4
Por. Iz 54, 1.
5
Por. Iz 14, 13; Jr 51, 9; Dn 8, 10; Mt 11, 23: „A ty Kafarnaum, czy aż do nieba sie˛ wywyższysz? Aż do piekła zstapisz!”
˛
6
Por. 4, 5; 8, 9. Sprawiedliwi długi czas nie zdawali sobie sprawy z intencji władców hasmonejskich i stronnictwa saduceuszy.
7
Por. 2, 3; 8, 12 i Kpł 19, 8.
2
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Ps 2. Hańba Jerozolimy i koniec Pompejusza. Psalm Salomona
o Jerozolimie
1. Grzesznik8 w swej pysze 9 zburzył taranem pote˛żne mury,
a Tyś mu nie przeszkodził10.
2. Ludy pogańskie przystapiły
˛
do Twego ołtarza11,
z pogarda˛ deptali go swymi butami.
3. Dlatego, że synowie Izraela zbrukali światynie
˛
˛ Pańska˛12,
swa˛ nieprawościa˛ sprofanowali dary składane Bogu13.
4. Przeto powiedział On: Odrzućcie je daleko ode Mnie,
nie mam w nich upodobania!
5. Wspaniała˛ jej chwałe˛ unicestwili przed Bogiem,
zupełnie ja˛ pohańbili.
6. Synowie i córki w haniebnej niewoli,
pie˛tno na ich karku na znak dla pogan.
7. Uczynił im wedle ich grzechu:
wydał ich w re˛ce silniejszych.
8. Bezlitośnie odwrócił od nich oblicze,
od młodzieńca i starca i dziecka zarazem14,
bo zło czynili wspólnie, nie chcac
˛ (Go) słuchać.
9. Zasmuciło sie˛ niebo i ziemia nimi wzgardziła,
bo nikt tak nie czynił na ziemi, jak oni uczynili.
10. Ziemia uznała za sprawiedliwe15
wszystkie Twe wyroki, Boże.
11. Wystawili synów Izraela na hańbe˛ z powodu swego bezwstydu:
każdy przechodzień mógł tam wchodzić w jasny dzień 16,
12. szydzić z ich grzechów, jakie popełnili,
w jasny dzień wytykać ich nieprawości17.
13. I córki Jeruzalem stały sie˛ nieczyste z Twego wyroku,

8

Zapewne Pompejusz. Por. Josephus Fl. Ant. XIV 4, 4 i BellJud I 7, 3 n.; T a c y t. Hist.

9

Por. Ps 10, 2.
Por. 4 Ezd 3, 8. 29 nn.; Basyr 11.
Por. Iz 63, 18; Ps 79, 1; Lam 1, 10.
Chodzi o kapłanów, może szczególnie saduceuszy; por. 1, 8.
Por. Ez 43, 8.
Por. 17, 11.
Por. 2, 15; 5, 1; 8, 7 n.; 9, 5; 17, 10.
Por. Ez 23, 44; Lb 25, 4.
Por. 8, 8.

V, 9.
10
11
12
13
14
15
16
17
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18
bowiem same kalały sie˛ mieszanymi zwiazkami
˛
.
14. Bolałem nad tym w głe˛bi serca.
15. W szczerości serca przyznaje˛ Ci słuszność, Boże19,
bowiem wyroki Twoje, o Boże, sa˛ sprawiedliwe!
16. Bo Ty odpłacasz grzesznikom wedle ich uczynków,
i według ich grzechów, tak bardzo cie˛żkich.
17. Wyjawiłeś ich grzechy, aby sie˛ okazały Twoje wyroki;
wymazałeś z ziemi ich pamie˛ć.
18. Bóg jest Se˛dzia˛ sprawiedliwym, nie ma wzgle˛du na osobe˛ .
19. Poganie bowiem znieważyli Jeruzalem depczac
˛ ja;
˛
jej pie˛kność stracili
˛
z tronu chwały.
20. Musiała przywdziać wór zamiast sukni wspaniałej,
zamiast wieńca − sznur wokół jej głowy20.
21. Zdje˛ła diadem cudowny, którym ozdobił ja˛ Bóg21;
jej ozdoba rzucona na ziemie˛ w niesławie.
22. Ja to widziałem i prosiłem przed obliczem Pana, mówiac:
˛
Wystarczy, Panie, że zaciażyła
˛
Twa re˛ka nad Jeruzalem
przez sprowadzenie pogan,
23. bo nie przestaja˛ szydzić w szalonym gniewie i furii,
i nie przestana,
˛ jeśli Ty, Panie nie uśmierzysz ich gniewu.
24. Bo nie z gorliwości to uczynili, lecz z zawiści,
by przez rabunek wylać na nas swój gniew22
25. Nie zwlekaj, Boże, odwróć to na ich głowe˛23,
pyche˛ smoka obróć w niesławe˛24!
26. I nie zwlekajac,
˛ Bóg pokazał mi, jak tamten zuchwalec
rozbił sie˛ o góry Egiptu, poniżony jak ostatni na ziemi i morzu.
27. Ciało jego niesione na falach w zupełnej pogardzie...
Nie miał kto go pogrzebać, bo został poniżony w niesławie.
28. Nie myślał, że jest tylko człowiekiem,
nie pomyślał o swym końcu25.

18

Por. Kpł 20, 10 nn.
Por. 3, 5; 4, 8; 8, 7. 23. 26; 9, 2.
20
Por. Iz 3, 24; Lam 2, 10; 5, 16.
21
Por. Iz 61, 10; 62, 1 nn.
22
Por. Iz 10, 5 nn. Aluzje historyczne do Pompejusza (D i o C a s s i u s. Hist. rom. 42,
3-5; P l u t a r c h. Pomp. 79 nn.).
23
Por. Ez 22, 31.
24
Aluzja do śmierci Pompejusza w Egipcie w r. 48 przed Chr. Por. Ez 29, 3 nn.; 32, 2 nn.
25
Por. Ez 28, 2 nn.; Iz 47, 7.
19
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29. Mówił: Be˛de˛ panem ziemi i morza,
a nie pomyślał, że Bóg jest wie˛kszy
i pote˛żniejszy w swej niezmiernej mocy.
30. On to jest Królem w niebiosach,
i sadzi
˛
królów i władców.
31. On i mnie wyniósł do chwały26,
a pyszałków sprowadzi ku wiecznej zagładzie,
ku hańbie, bo Go nie poznali.
32. A teraz baczcie, wielcy tej ziemi, na sady
˛ Pańskie;
On wielkim Królem i prawym Se˛ dzia˛ wszystkiego pod słońcem.
33. Błogosławcie Boga wy, co rozumnie le˛kacie sie˛ Pana,
27
bo dla tych, co sie˛ Go boja,
˛ Pan jest łaskawy w sadzie
˛
,
34. gdy rozdzieli sprawiedliwego od grzesznika
i odpłaci grzesznikom na wieki według ich uczynków,
35. a sprawiedliwego uwolni w swej łasce od ucisku grzesznika
i odpłaci grzesznikom za to, co uczynił sprawiedliwemu.
36. Albowiem dobry jest Pan dla tych, co wzywaja˛ Go wytrwale;
poste˛puje łaskawie ze swymi świe˛tymi,
aby mogli trwać przy Nim na zawsze w mocy.
37. Niech Pan be˛dzie błogosławiony wiecznie przez swe sługi28.

Ps 3. O sprawiedliwych i bezbożnych. Psalm Salomona o sprawiedliwych
1. Czemu śpisz, duszo, a nie błogosławisz Pana?
Pieśń nowa˛29 śpiewajcie Bogu godnemu uwielbienia!
2. Śpiewaj i czuwaj na Jego służbie,
bo miły Bogu jest psalm z dobrego serca.
3. Sprawiedliwi zawsze wspominaja˛ Pana,
gdy wyznaja˛ i usprawiedliwiaja˛ sady
˛ Pańskie30.
4. Nie be˛dzie zlekceważony sprawiedliwy, którego Pan ćwiczy;
upodobanie jego zawsze jest zwrócone ku Panu.
5. Gdy potknie sie˛ sprawiedliwy, uzna sprawiedliwość Pańska,
˛
gdy upadnie, patrzy na to, co Pan mu uczyni;

26
27
28
29
30

Por.
Por.
Por.
Por.
Por.

1 Sm 2, 7 nn.; Ps 113, 7.
18, 3.
5, 19; 6, 6.
15, 3; Jdt 16, 2. 13.
2, 10. 15; 4, 8; 5, 1; 8, 7 n. 23. 34; 9, 5; 10, 5; 17, 10.
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widzi, skad
˛ przychodzi jego zbawienie31.
6. Pewność sprawiedliwych − od Boga, ich Zbawiciela;
w domu sprawiedliwego nie spoczywa grzech na grzechu32.
7. Sprawiedliwy ustawicznie zwraca uwage˛ na swój dom,
by wygładzić (nawet) nieumyślna˛ wine˛33.
8. Nieświadome winy wynagradza on postem i uniża swa˛ dusze˛,
a Pan oczyszcza każdego pobożnego wraz z jego domem.
9. Gdy grzesznik sie˛ potknie, przeklina własne życie,
dzień swych narodzin i boleści matki34.
10. Dodaje w swym życiu grzech do grzechu;
upada, a upadek jego straszny: wie˛cej nie powstanie?
11. Zagłada grzesznika jest wieczna35,
nie be˛dzie wspomniany, gdy (Bóg) przygarnie prawych.
12. Taki jest wieczny los grzeszników,
a bojacy
˛ sie˛ Pana powstana˛ do życia wiecznego36,
żyć be˛da˛ w światłości Pana, która nigdy nie zgaśnie.

Ps 4. Obłudnicy w Wysokiej Radzie. Rozważanie Salomona o pochlebcach
1. Czemu zasiadasz, nikczemniku, w zgromadzeniu świe˛ tych,
choć serce twoje dalekie jest od Pana,
a swymi grzechami rozgniewałeś Boga Izraela?
2. Wyniosły w słowach, wyniosły w znakach wszystkich,
surowy w słowach, wydaje wyroki na grzeszników37.
3. Re˛ke˛ wznosi jako pierwszy, gorliwy w pote˛pianiu innych,
lecz sam jest winien licznych grzechów i przewrotności.
4. Oczy jego biegna˛ ku wszystkim kobietom bez różnicy;
je˛zyk jego kłamliwy w składaniu przysie˛gi.
5. Noca˛ i potajemnie grzeszy, by go nie widziano;
oczyma swymi daje grzeszne znaki każdej kobiecie.
31

Por. Ps 121, 1; 123, 1.
Por. Iz 30, 1.
33
Por. Job 1; Ps 35, 13.
34
Por. Job 3, 3 n.; Jr 20, 14 n.
35
Por. 2, 31; 14, 9; 15, 10. 12 n.
36
Por. 13, 11; 14, 10.
37
Józef Fl. (Ant. XIII 10, 6; XX 9, 1) przeciwstawia surowe wyroki saduceuszy łagodnym
sadom
˛
faryzejskim. Przejście od osoby 2. do 3. może oznaczać ocene˛ ogólna,
˛ bez konkretnego
adresata. Niektórzy widza˛ tu aluzje˛ do Arystobula II; por. Ant. XIV 2; XV 5).
32
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Skwapliwie wchodzi do każdego domu, pogodny, udajac
˛ niewinnego.
6. Niech Bóg wyte˛pi spośród świe˛tych tych, co żyja˛ w obłudzie,
ku zagładzie własnego ciała i zubożeniu życia.
7. Niech Bóg odsłoni czyny ludzi schlebiajacych
˛
ludziom,
uczynki ich niech be˛da˛ wyśmiane i wyszydzone.
8. A świe˛ci niech sławia˛ słuszne wyroki swego Boga,
bo On sprzed oblicza prawych wygładza grzeszników,
tych, co obłudnie wykładaja˛ Prawo38.
9. A oczy ich zwrócone przeciw domowi człowieka statecznego,
by jak waż
˛ zatruć jego madrość
˛
przewrotna˛ mowa.
˛
10. Zwodnicze jego słowa służa˛ spełnianiu grzesznych pożadań;
˛
nie spocznie, aż uda mu sie˛ zagarnać
˛ cudze dobra,
11. aż spustoszy dom z powodu przewrotnych pożadań.
˛
Bo mu sie˛ wydaje, że nikt nie widzi i nie sadzi!
˛
12. A gdy już nasyci swa˛ przewrotność w jednym domu,
zwraca oczy ku drugiemu, by go zniszczyć zwodniczymi słowami.
13. Jak Otchłań, nie nasyci sie˛ jego dusza tym wszystkim39.
14. Panie, niech los jego be˛dzie u Ciebie w pogardzie,
zejście jego w me˛czarniach, a wejście − w przekleństwie40;
15. Panie, niech życie jego (trwa) w me˛kach, trudzie i ne˛dzy,
sen jego pośród zgryzot, a przebudzenie w kłopotach.
16. Niech sen odejdzie z jego powiek noca,
˛
niech be˛ dzie pozbawiony owoców swej pracy w niesławie.
17. Z próżnymi re˛kami niech wraca do domu;
niech brakuje w jego domu wszystkiego, co karmi życie.
18. Niech starość jego be˛dzie samotna i bezdzietna aż do śmierci!
19. Ciała pochlebców be˛da˛ rozszarpane przez bestie,
a kości grzeszników pohańbione w słońcu41.
20. Kruki wydziobia˛ oczy obłudnikom42,
bo haniebnie pustoszyli domy licznych ludzi i rabowali pożadliwie.
˛
21. Nie myśleli o Bogu i nie bali sie˛ Go, czyniac
˛ to wszystko.
Rozdrażnili Boga i doprowadzili do gniewu.
22. Niech ich wytraci z ziemi, bo zwodzili podste˛pnie dusze niewinnych.
23. Błogosławieni, którzy w swej prawości lekaja˛ sie˛ Pana:

38
39
40
41
42

Por.
Por.
Por.
Por.
Por.

Ps 50, 16.
Iz 5, 14; Ha 2, 5.
Ps 69, 23-29; 109, 6-15.
Ps 53, 5 i 79, 2.
Prz 30, 17.
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Pan ich ocali od ludzi podste˛pnych i grzesznych,
ocali ich od wszystkich zasadzek grzesznika43.
24. Niech Bóg wytraci czyniacych
˛
zuchwale wszelkie zło!
Bo Bóg nasz jest Se˛dzia˛ wielkim i pote˛żnym w sprawiedliwości44.
25. Panie, udziel miłosierdzia swego wszystkim, którzy Cie˛ miłuja˛45.

Ps 5. Modlitwa o życiodajny deszcz. Psalm Salomona
1. Panie, Boże, be˛de˛ śpiewał imieniu Twemu z radościa˛
pośród tych, co uznaja˛ Twoje słuszne wyroki46.
2. Boś Ty jest dobry i miłosierny, ucieczko ne˛dzarza47;
nie milcz, gdy wołam do Ciebie48.
3. Bo nikt nie zabierze łupu Mocarzowi;
któż mógłby wziać
˛ z tego, co stworzyłeś, gdybyś mu sam nie dał49?
4. Bo człowiek i los jego na Twej wadze50:
nie może on nic dodać, Boże, do Twego wyroku.
5. W ucisku naszym przyzywamy Twej pomocy;
nie odrzucaj naszej modlitwy51, boś Ty jest Bogiem naszym!
6. Niech re˛ka Twoja nie ciaży
˛ nad nami, byśmy w udre˛ce nie zgrzeszyli.
7. A jeśli nas nawrócisz, nie odstapimy
˛
od Ciebie52,
lecz do Ciebie przyjdziemy.
8. Jeśli bowiem be˛de˛ głodny, zawołam do ciebie, a Ty mi udzielisz53.
9. Ptaki i ryby żywisz; dajesz deszcz spieczonej ziemi, by trawe˛ wydała.
10. Zapewniasz pokarm wszelkim stworzeniom na stepie;

43

Por. Ps 141, 9; 2 Tm 3, 11: „Jakie prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie

Pan!”
44

Por. 2, 10. 18; 5, 1; 9, 2. 5; 10, 5.
Por. 6, 6; 10, 3; 14, 1; Rz 8, 28: „miłujacym
˛
Boga wszystko dopomaga do dobrego”;
Ef 6, 24: „Łaska z wszystkimi, co miłuja˛ Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności”.
46
Por. 2, 10; 3, 3; 4, 8; 8, 34.
47
Por. 7, 5; 10, 6 n.; 15, 1; 18, 2. Zwrot cze˛sty w Psalmach ST.
48
Por. Ps 28, 1; 35, 22; 39, 13; 109, 1.
49
Por. Iz 49, 24; Mk 3, 27: „Nikt nie może wszedłszy w dom, zrabować sprze˛tów mocarza,
jeśliby pierwej mocarza nie zwiazał...”
˛
50
Por. Ps 62, 10; Job 31, 6; J 3, 27: „Nie może człowiek nic wziać,
˛ jeśliby mu nie było dane
z nieba”.
51
Por. Ps 22, 25; 55, 2.
52
Por. Ps 80, 8. 15. 19.
53
Por. Ps 107, 5 n.
45
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gdy sa˛ głodne, ku Tobie podnosza˛ głowy54.
11. Ty żywisz królów i władców i ludy, o Boże;
któż jest nadzieja˛ biednego i ne˛dzarza, jeśli nie Ty, Panie?
12. Ty ich wysłuchasz, bo któż oprócz Ciebie jest dobry i łagodny?
Ty radujesz dusze˛ uniżona,
˛ gdy łaskawie otwierasz dłoń 55.
13. Dobroć ludzka jest skapa
˛ i ulotna;
jeśli ktoś daje ponownie bez narzekania, to dziwne!
14. Lecz Twój dar jest wielki, pełen dobroci i szczodry;
kto w Tobie złożył nadzieje˛, nie be˛dzie skapo
˛ obdarowany.
15. Po całej ziemi, Panie, łaskawie (rozlewasz) swa˛ dobroć.
16. Błogosławiony, o którym Bóg pamie˛ta na miare˛ potrzeb.
jeśli bowiem człowiek ma za dużo, zaczyna grzeszyć.
17. Wystarcza umiar złaczony
˛
ze sprawiedliwościa˛56;
na tym polega błogosławieństwo Pana, że obdarza On sprawiedliwie.
18. Ci, co boja˛ sie˛ Pana, be˛da˛ sie˛ cieszyć darami.
Dobroć Twoja nad Izraelem, Twoim królestwem.
19. Błogosławiony majestat Pana, bo On jest Królem naszym57.

Ps 6. Modlitwa pobożnego. W ufności. Salomona
1. Błogosławiony maż,
˛ którego serce gotowe jest wzywać imienia Pana;
jeśli pamie˛ta on o imieniu Pana, be˛dzie zbawiony.
2. Pan prostuje jego drogi;
dzieła rak
˛ jego be˛da˛ zachowane u Pana, Boga jego.
3. Duszy jego nie zamac
˛ a˛ złe sny;
nie przele˛knie sie˛ przekraczajac
˛ rzeki i płynac
˛ po morzu.
4. Powstajac
˛ ze snu wielbi imie˛ Pana,
w stałości serca opiewa imie˛ swego Boga.
5. Modli sie˛ do Pana za cały dom swój,
a Pan słyszy modlitwe˛ każdego bogobojnego58.
6. Pan spełnia każda˛ prośbe˛ duszy ufajacej
˛
Jemu.

54
Por. Ps 145, 5 n.; 147, 8 n.; Job 38, 25 nn.; Mt 6, 26: „Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, że
nie sieja˛ ani żna,
˛ ani zbieraja˛ do gumien, a Ojciec wasz niebieski je żywi”.
55
Por. Ps 86, 1-6; 145, 16.
56
Por. Prz 16, 8; 30, 8.
57
Por. 17, 1. 46.
58
Por. Job 1, 5.
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Błogosławiony Pan, iż okazuje łaske˛ tym, co Go w prawdzie miłuja˛59.

Ps 7. Prośba o pomoc. Salomona. O przemiane˛
1. Nie oddalaj sie˛ od nas, Boże,
by nie przemogli ci, co nas nienawidza˛ bez powodu60.
2. Boś Ty ich odrzucił, Boże,
aby ich stopa nie deptała Twego świe˛tego dziedzictwa61.
3. Ty sam nas karaj wedle swej woli62,
lecz nie wydawaj poganom!
4. Jeśli nawet ześlesz na nas śmierć,
to sam jej wydaj rozkaz!
5. Bo Tyś jest miłosierny,
i nie chcesz nas wytracić swym gniewem.
6. Skoro imie˛ Twe mieszka pośród nas63,
doznamy miłosierdzia i nie przemoga˛ nas poganie.
7. Bo Tyś jest naszym Obrońca;
˛
gdy wezwiemy Twego imienia, Ty nas wysłuchasz!
8. Ty sie˛ zlitujesz nad rodem Izraela na zawsze
i nie odrzucisz go.
9. A myśmy pod Twoim wiekuistym jarzmem,
pod biczem Twej kary.
19. Kieruj nami, niech przyjdzie czas Twej pomocy,
byś sie˛ zmiłował nad domem Jakuba w dniu, który obiecałeś!

Ps 8. Sprawiedliwy sad
˛ nad Pompejuszem. Salomona. O zwycie˛stwie
1. Zgiełk i wrzawa wojenna uderzyły me ucho64,
głos traby
˛ wzywajacy
˛ do rzezi i zniszczenia.
2. Wrzawa ludu mnogiego jak gwałtownego wichru,
59

Por. 4, 24; 10, 3; 14, 1.
Por. Ps 35, 19; 38, 20; J 15, 25: „Ale żeby sie˛ wypełniły słowa, które w zakonie ich sa˛
napisane: że mnie niesłusznie mieli w nienawiści”.
61
Por. 2, 2; 8, 12; 17, 22.
62
Por. 7, 9; 8, 26; 16, 11.
63
Por. Pwt 12, 11; Jr 7, 12; Ne 1, 9; J 1, 14: „A Słowo ciałem sie˛ stało i mieszkało mie˛dzy
nami”.
64
Łk 21, 9: „Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie le˛kajcie sie˛...”
60
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jak nawałnica ognia biegnaca
˛ po stepie65.
3. I pomyślałem w sercu:
Gdzie Bóg dokona sadu?
˛
4. Głos usłyszałem (zwrócony) ku Jeruzalem,
miastu światyni.
˛
5. Zatrze˛sły sie˛ moje biodra na te˛ wieść66,
ugie˛ły sie˛ kolana i przele˛ kło serce;
kości moje zadrżały jak trawa.
6. Rzekłem: Czyż poste˛puja˛ oni wedle sprawiedliwości?
7. Pomyślałem o wyrokach Bożych od stworzenia nieba i ziemi,
uznałem za sprawiedliwe odwieczne sady
˛ Boże67.
8. Bóg wyjawił ich grzechy pod słońcem;
cała ziemia uznała słuszne wyroki Boże.
9. W podziemnym ukryciu (popełniali) grzechy ku zagniewaniu;
obcowali syn z matka˛ a ojciec z córka!
˛
10. Cudzołożyli każdy z żona˛ bliźniego,
zawierali w tym celu umowy z przysie˛ga.
˛
11. Ograbiali światynie
˛
˛ Boża,
˛
jakby nie było dziedzica wybawcy.
12. Z cała˛ niegodziwościa˛ przyste˛powali do ołtarza Pańskiego
i bezcześcili ofiary jeszcze krwawiace,
˛
jak zwykłe mie˛so.
13. Nie przepuścili żadnego grzechu,
bardziej niż poganie!
14. Przeto Bóg wlał im ducha zwodniczego68,
dał im pić z kielicha wina oszałamiajacego,
˛
nie rozcieńczonego.
15. Sprowadził z krańców ziemi tego, który gwałtownie uderza69,
który rozpe˛ tał wojne˛ przeciwko Jeruzalem i jej krainie.
16. Władcy krainy70 wyszli mu naprzeciw z radościa,
˛
mówiac
˛ mu: Szcze˛śliwej drogi! Chodźcie w pokoju!
17. Równali kre˛te drogi na jego przyjście,
otwierali przejścia ku Jeruzalem, wieńczyli jej mury.
18. Wkroczył on w pokoju, jak ojciec do synowskiego domu,

65

Por. Jr 4, 4. 11; Iz 29, 6; Ap 19, 1: „Potem usłyszałem jakby głos rzesz wielkich w nie-

bie...”
66
67
68
69
70

Iz 21, 3; Jr 23, 9.
Por. 2, 15; 3, 3; 4, 8; 8, 23; 9, 2 i Ez 28, 15.
Por. Iz 19, 14; 29, 9-10; 1 J 4, 6: „po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błe˛du”.
Por. Iz 10, 20. 24; 46, 11; chodzi o Pompejusza.
Zapewne Antypater i Hirkan; zob. BellJud I 6, 4; 7, 2.

PSALMY SALOMONA ORAZ ICH ECHA W PISMACH NOWEGO TESTAMENTU

stawiał swe kroki z wielka˛ pewnościa.
˛
19. Zajał
˛ szańce i mury Jeruzalem71,
bo Bóg dał mu wejść bezpiecznie, by ich w bład
˛ wprowadził.
20. Wytracił ich przywódców i wszystkich me˛drców rady;
wylał krew mieszkańców Jeruzalem jak brudna˛ wode˛72.
21. Uprowadził ich synów i córki,
które spłodzili ku jej pohańbieniu73.
22. Poste˛powali według swej nieczystości, jak ich ojcowie,
splugawili Jeruzalem i świe˛tość Bożego Imienia.
74
23. Bóg okazał sie˛ prawy w swych sadach
˛
wśród narodów ziemi,
a świe˛ci Boga jak niewinne baranki pośród nich.
24. Niech be˛dzie uwielbiony Bóg,
który sadzi
˛
cała˛ ziemie˛ w swej sprawiedliwości75.
25. Oto, Boże, ukazałeś nam Twój sprawiedliwy wyrok,
oczy nasze widziały Twe wyroki, Boże!
26. Uznajemy sprawiedliwość Twego chwalebnego Imienia na wieki,
bo Ty, Boże, sprawiedliwym sadem
˛
doświadczasz Izraela.
27. Zwróć o Boże ku nam swoja˛ sprawiedliwość
i zlituj sie˛ nad nami!
28. Zgromadź rozproszonego Izraela łaska˛ i dobrocia,
˛
76
bo wierność Twoja jest przy nas .
29. Myśmy twardym uczynili nasz kark,
lecz Tyś jest naszym Wychowawca.
˛
30. Nie zapominaj o nas, Boże nasz,
by nas nie pochłone˛li poganie, gdyby zabrakło Wybawcy!
31. Tyś naszym Bogiem od poczatku,
˛
w Tobie nadzieja nasza, Boże!
32. A my nie odwrócimy sie˛ od Ciebie,
bo Twoje wyroki wobec nas sa˛ dobre.
33. Dla nas i naszych dzieci życzliwość77 (Twoja) na zawsze;
Panie, Zbawco nasz78, abyśmy sie˛ już nie zachwiali po wieczny czas!

71
72
73
74
75
76
77
78

Chodzi o mury światynne,
˛
bronione przez Arystobula (Ant. XIV 4, 4).
Por. Ps 79, 3; Lb 19, 9; 31, 23.
Arystobul ze swymi dziećmi został uprowadzony do Rzymu (Ant. XIV 4-5).
Por. Ps 51, 6.
Por. Ps 98, 9.
Rz 3, 3: „Czyż ich niedowiarstwo wniwecz obróci wierność Boga?”
eudokia; por. Łk 2, 14.
Łk 1, 47: „Rozradował sie˛ duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”.

77
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34. Niech be˛dzie uwielbiony Pan w swoich wyrokach ustami pobożnych
i błogosławiony od Pana Izrael na wieki!

SALOMON’S PSALMS AND THEIR ECHOES
IN THE WRITINGS OF THE NEW TESTAMENT (PART I)
S u m m a r y

After the introductory part discussing the historical background and the surroundings in which
Solomon’s Psalms were composed, the article contains translations of the first eight psalms from
Greek. In the footnotes there are references to the texts from the Old Testament which were used
in Solomon’s Psalms and to the texts from the New Testament where literary similarities to the
Psalms can be noticed.
Translated by Tadeusz Karłowicz

