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W  jednym  z  najbardziej  reprezentacyjnych  i  najczęściej  odwie-
dzanych  miejsc  Rzymu,  nieopodal  Forum  Romanum,  stoi  łuk 

triumfalny wzniesiony  na  pamiątkę  zwycięstwa  cesarza  Tytusa  nad 
zbuntowaną  prowincją  Judeą1.  Stłumienie  potężnego  powstania 
wymagało  od  wstrząsanego  wewnętrznymi  konfliktami  cesarstwa 
olbrzymiego  wysiłku2.  Dopiero  po  długich  czterech  latach  zmagań, 

1  Titus Flavius Sabinus Vespasianus – cesarz rzymski w latach 79-81 n.e. Wspo-
mniany  łuk  triumfalny powstał dla uczczenia zwycięstwa Tytusa  i  jego ojca 
Wespazjana  nad  żydowskim  powstaniem  w  zbuntowanej  prowincji  Judei  
(66-70 rok n.e.). Budowla została wzniesiona za panowania Domicjana, następ-
cy Tytusa, prawdopodobnie ok. 81 roku n.e. Zob. B.W. Jones, The Emperor Titus, 
London-New York 1984.
2  Kiedy w 66 roku n.e. wybuchło w Judei powstanie, Cesarstwo Rzymskie było 
wstrząsane wewnętrznymi niepokojami. Despotyczny styl władzy panującego 
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w 70 roku n.e. rzymskim legionom udało się zdobyć Jerozolimę, stolicę 
buntowników3. Zwycięzcy zrównali miasto z ziemią, a znalezione tam 
kosztowności  i  drogocenne  przedmioty  kultu  wywieźli  do  Rzymu, 
gdzie wniesiono je do miasta w triumfalnym pochodzie.

Sam  łuk  Tytusa  jest  uznawany  za  klasyczny  przykład  typu 
budowli, nazywanej łukiem triumfalnym. Jest jednoprzelotowy, a jego 
filary ozdobiono narożnymi półkolumnami, architrawem i gzymsem. 
Attyka,  szerokością  zbliżona  do  szerokości  filarów,  udekorowana 
została  jedynie dużą  tablicą z  inskrypcją, zaś  łęk – prostą archiwoltą 
z zaznaczonym zwornikiem. Cała dekoracja rzeźbiarska, uzupełniająca 
kasetonowe sklepienie podłucza, skupia się wewnątrz samego przelo-
tu4. Umieszczone po obu stronach panele  reliefowe ukazują moment 
uroczystego  wjazdu  cesarza  do  Rzymu  oraz  zdobyte  łupy  niesione 
w triumfalnym pochodzie. Widać zatem grupę mężczyzn, którzy niosą 
skarby zrabowane ze świątyni jerozolimskiej. Wśród prezentowanych 
zdobyczy uwagę zwraca menora – olbrzymi  świecznik umieszczony 
w centrum kompozycji. Nie wiadomo, czy oryginalna menora rzeczy-
wiście  przypominała  wyglądem  tę  na  płaskorzeźbie5,  ale  właśnie 

od 54  roku n.e.  cesarza Nerona  (Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus) 
wzbudzał coraz większy sprzeciw w kręgach arystokracji. Po kilkuletnim okre-
sie napięć zaowocowało to otwartym buntem przeciwko cesarzowi w 68 roku n.e. 
Opuszczony przez swoich sojuszników Neron popełnił samobójstwo, a rywa-
lizację o zwolniony tron rozpoczęli rzymscy dowódcy wojskowi, dysponujący 
poparciem legionów. Po rocznych zmaganiach (69 rok n.e. jest w historiografii 
nazywany  „rokiem  czterech  cesarzy”)  zwycięzcą  okazał  się  dowodzący  do-
tychczas  tłumieniem powstania w  Judei Wespazjan  (Titus  Flavius Vespasia-
nus). Po objęciu tronu w 69 roku n.e. prowadzenie dalszych działań wojennych 
w  Judei powierzył on  synowi Tytusowi. Por. M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje 
Rzymu, tłum. J. Schwakopf, t. 2, Warszawa 1992, s. 155-171.
3  Ostatnie oddziały powstańcze, należące do radykalnego ugrupowanie zelo-
tów, walczyły do 73 roku n.e., broniąc się w położonej na Pustyni Judzkiej Ma-
sadzie, silnie ufortyfikowanej dawnej zimowej rezydencji króla Judei Heroda 
Wielkiego. Więcej o powstaniu w Judei w latach 66-73 (74) n.e. zob. M. Byra, 
Powstanie w Judei 66-74 n.e., Zabrze 2011.
4  E. Makowiecka, Sztuka Rzymu, Warszawa 2010, s. 91-92.
5  Na temat poprawności przedstawienia menory z łuku Tytusa już w XIX wie-
ku zabrał głos wybitny holenderski uczony i badacz kultury żydowskiej rabin 
Simon Philip De Vries. Napisał, że wyobrażenie świecznika jako rzymskiego 
łupu wojennego „nie całkiem zgadza się z opisem biblijnym”. Zwracał uwagę, 
że wygląd świecznika nie odpowiada bardzo konkretnym wytycznym zawar-
tym w Torze. Zob. S.Ph. De Vries, Obrzędy i symbole Żydów, tłum. A. Borowski, 
Kraków  2001,  s.  153. Wytyczne  te możemy  łatwo  odnaleźć w Księdze Wyj-
ścia (Wj 25,31-39): „Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły 
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to  przedstawienie  stanowi  zagadkę  badawczą,  która wciąż  czeka  na 
rozwiązanie.

W 2012  roku grupa naukowców kierowana przez prof.  Steve-
na Fine’a z amerykańskiego Yeshiva University  rozpoczęła niezwykły 
projekt  „rewitalizacji”  łuku  Tytusa.  Zespół  badaczy  postanowił  przy 
pomocy technologii cyfrowej odtworzyć pełną kolorystykę płaskorzeźb, 
które, jak to było powszechne w starożytności, pokrywała niegdyś cała 
paleta znanych wówczas barw6. Wyniki szczegółowych badań i analiz 
pozwoliły  na  wirtualną  rekonstrukcję  oryginalnej  kolorystyki  łuku. 
Dzięki temu wiele elementów ukazało się w całej okazałości, w tym także 
wielki  świecznik  ze  świątyni  jerozolimskiej.  Uwagę  badaczy  przycią-
gnęła m.in. jego masywna podstawa, której zdobienia mocno odbiegają 
od tego, czego moglibyśmy się spodziewać po kultowym przedmiocie 
ściśle powiązanym z najświętszym miejscem religii żydowskiej7.

Podstawa wyrzeźbionej na łuku Tytusa menory jest ozdobiona 
wyobrażeniami  rozmaitych  zwierząt.  Widoczne  są  orły  trzymające 
girlandy,  lew  morski,  hippokamp  (pół  ryba,  pół  koń),  gryfy  oraz 

wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki 
i kwiaty będą z jednej bryły. Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy 
ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego 
jego boku. Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami 
będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów 
migdałowych – na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wycho-
dzących ze świecznika. Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwia-
tów migdałowych z pąkami i kwiatami. A pąk jeden będzie pod dwoma wy-
chodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma [następ-
nymi] ramionami świecznika z jednej bryły. Tak [niech będzie] pod sześcioma 
ramionami wychodzącymi ze świecznika. Pąki  te  i  ramiona będą wychodzić 
z samego świecznika i będą [wykonane] z jednej bryły szczerego złota. I uczy-
nisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, 
która jest przed nimi. Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego 
złota. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybo-
ry należące do niego” (cyt. [za:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 20034).
6  Bardzo ciekawą, wszechstronną, a zarazem treściwą analizę dotyczącą wy-
korzystania koloru w starożytnej rzeźbie oraz związanych z tym problemów 
badawczych opublikowała w 2016  roku norweska badaczka Bente Kiilerich, 
profesor historii sztuki na uniwersytecie w Bergen. Zob. taż, Towards a „Poly-
chrome History” of Greek and Roman Sculpture, „Journal of Art Historiography”, 
2016, nr 15, s. 1-18.
7  S. Fine, P.J. Schertz, D.S. Sanders, True Colors. Digital Reconstruction Restores 
Original Brilliance to the Arch of Titus, „Biblical Archaeology Review”, 2017, t. 43, 
nr 3, s. 28-35, 60-61; S. Fine, The Arch of Titus in Color: Polychrome and the Spoils 
of Jerusalem, „City of David Studies of Ancient Jerusalem”, 2017, nr 12, s. 18-37.
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– w  centrum  kompozycji,  w  dolnym  rzędzie  zdobień  –  smok.  Choć 
nad wizerunkami  tych stworzeń dyskutowano  już wcześniej, projekt 
cyfrowej rekonstrukcji kolorów i będące jego efektem lepsze uwidocz-
nienie całego programu zdobień podstawy świecznika na nowo skło-
niły naukowców do zadania sobie pytania, czy wyobrażona na reliefie 
menora jest wiernym odwzorowaniem rzeczywistego przedmiotu, czy 
też stanowi wytwór fantazji nieznanego rzymskiego artysty8.

Wątpliwości  budził  przede  wszystkim  fakt,  że  przedstawio-
ne zwierzęta były  szczególnie popularne w  sztuce grecko-rzymskiej, 
niosąc bardzo często znaczenia  symboliczne9. Co ciekawe, w świecie 
antycznym nie uważano ich za stworzenia fantastyczne, lecz za wyjąt-
kowo  rzadkie,  takie,  które  trudno  spotkać  na  co  dzień.  Przeciwnicy 
autentyczności  podstawy wskazywali  natomiast  na  brak wyraźnych 
odniesień do tego typu stworów w judaizmie10. To słuszny argument, 
trzeba jednak pamiętać, że religia żydowska nie rozwijała się w izola-
cji  i  wierzenia  innych  ludów,  zamieszkujących  tereny  starożytnego 
Bliskiego Wschodu, oddziaływały na nią w mniejszym bądź większym 
stopniu. Obecne w  tradycji  żydowskiej potwory  i bestie miały  swoje 
odpowiedniki w tradycjach ludów ościennych, dzięki czemu możemy 
więcej dowiedzieć się o roli i znaczeniu, jakie im przypisywano.

Tak  też było z wyobrażoną na menorze z  łuku Tytusa posta-
cią  smoka,  nazywanego  w  Biblii  Lewiatanem.  Opisywano  go  jako 
wielogłowego stwora, którego sam wygląd przeraża. W 41. rozdziale 
biblijnej  Księgi  Hioba  Lewiatan  został  poetycko  sportretowany  jako 
olbrzymi stwór, który jest odporny na rany zadawane wszelką bronią 
dostępną na ziemi:

„Strasznie jest spojrzeć mu w zęby.
Grzbiet ma jak płyty u tarczy,
spojone jakby pieczęcią.
Mocno ze sobą złączone,
powietrze nawet nie przejdzie.
Tak jedna przylega do drugiej,
że nie można rozluźnić połączeń.
Jego kichanie olśniewa blaskiem,
oczy – jak powieki zorzy:

8  S. Fine, The Unique Base on the Menorah of the Arch of Titus, „Biblical Archaeol-
ogy Review”, 2017, t. 43, nr 3, s. 32.
9  B.G. Sala, Bestie i potwory mitologii greckiej, Lesko 2018.
10  M. Kon, The Menorah of Arch of Titus, „Palestine Exploration Quarterly”, 1950, 
nr 82, s. 25-30.
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z ust mu płomienie buchają,
sypią się iskry ogniste.
Dym wydobywa się z nozdrzy,
jak z kotła pełnego wrzątku.
Oddechem rozpala węgle,
z paszczy tryska mu ogień.
W szyi się kryje jego potęga,
przed nim skacząc biegnie przestrach,
części ciała spojone,
jakby ulane, nieporuszone.
Serce ma twarde jak skała,
jak dolny kamień młyński.
Gdy wstaje, mocni drżą ze strachu
i przerażeni tracą przytomność”11.

Na podstawie przytoczonego wyżej  cytatu  trudno wyobrazić 
sobie wygląd fizyczny bestii, ale też nie takie było zadanie tego tekstu. 
Autor bardziej skupia się na przymiotach Lewiatana. W zasadzie cały 
jego opis, czyli 41. rozdział Księgi Hioba, stanowi nie tyle próbę sportre-
towania potwora, ile prezentację tego, w jaki sposób był postrzegany. 
A widziano go  jako istotę potężną, tak potężną, że żadne stworzenie 
ziemskie nie mogło się z nią mierzyć12.

Nieco  więcej  o  samym  potworze  możemy  dowiedzieć  się 
z  innych  bliskowschodnich  tradycji  religijnych.  Jego  imię,  Lewiatan, 
może  być  hebrajskim  odpowiednikiem  ugaryckiego  imienia  Lītānu 
lub  Lotan.  W  tekstach  mitologicznych,  odnalezionych  w  fenickim 
mieście Ugarit, imieniem takim określano morskiego potwora, pomoc-
nika  morskiego  smoka  o  imieniu  Jam,  przeciwko  któremu  walczył 
Baal,  najważniejszy  bóg  fenicki.  Zarówno  Jam,  jak  i  jego  pomocnik 
Lewiatan/Lītānu/Lotan byli utożsamiani z siłami chaosu, które przy 
pomocy potęgi morza pragnęły zniszczyć życie na lądzie. Przeciwsta-
wiał im się Baal, jak również jego siostra, a zarazem ukochana – bogini 
Anat. Lewiatan/Lītānu/Lotan miał być w tej interpretacji wijącym się 
wężem o siedmiu głowach, którego – według jednej wersji opowieści, 
odczytanej z ugaryckich tekstów – pokonała Anat, zaś według drugiej 
wersji mitu, pochodzącej z tych samych tekstów – Baal.

W  tradycji  mezopotamskiej  w  podobnym  kontekście,  jako 
zagrożenie dla rodzaju ludzkiego, występuje potwór morski określony 

11  Hi 41,7-17, wszystkie cytaty [za:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 20034.
12  Więcej  na  temat Księgi Hioba,  jej motywów  i  symboliki  zob. A.  Tronina,  
Księga Hioba, Częstochowa 2013.
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akadyjskim słowem rūbu/rubbu. Chodzi najprawdopodobniej o smoka 
morskiego. W mitologii mezopotamskiej  to  określenie może  odnosić 
się do bogini Tiamat, utożsamianej ze słonymi wodami morskimi oraz 
przedstawianej  także  w  smoczej  postaci. Według  tej  mitologii  bogi-
ni  Tiamat  została  zabita  przez  boga Marduka,  a  z  jej  ciała  powstała 
ziemia13.

W Starym Testamencie obecna jest tradycja smoka morskiego. 
Pojawia się tam stwór o imieniu Rahab. Nie można wykluczyć, że imię 
to  stanowi  hebrajski  odpowiednik  wspomnianego  powyżej  akadyj-
skiego rūbu/rubbu. Podobnie jak jego bliskowschodnie odpowiedniki, 
również Rahab  jest  reprezentantem  sił  chaosu,  choć  ani  on  sam,  ani 
jego słudzy nie mogą wykroczyć poza to, co dopuszcza Bóg14.

Nie do końca jest jasne, jak należy traktować Rahaba. Jak wspo-
mniano, utożsamiany bywa on z morskim smokiem. Jednak zarówno 
w odniesieniu do niego, jak i do Lewiatana w tekście biblijnym używa 
się wspólnego określenia tannain ( ןינת), którego tłumaczenie nastręcza 
pewnych trudności. Może ono bowiem oznaczać potwora morskiego, 
smoka, jak i węża15.

Zarówno  tradycje  pozabiblijne,  jak  i  biblijne  pokazują,  że 
wszelkie potwory morskie w narracjach wywodzących się ze starożyt-
nego Bliskiego Wschodu uważane były za istoty potężne, za którymi 
stała  siła  wodnego  żywiołu.  Postrzegano  je  często  jako  stworzenia, 
które pojawiły się u początku czasów i swoimi działaniami starały się 
wpłynąć  (najczęściej  destrukcyjnie)  na  obraz  tworzącego  się  świata. 
Przeciwstawić się ich zamiarom musiała siła równie potężna, a nawet 
potężniejsza. Widać to doskonale w starotestamentowej narracji, kiedy 
do walki z morskim potworem staje sam Stwórca, ponieważ jako jedy-
ny dysponuje wystarczającą mocą, aby się z nim zmierzyć. Jak można 
przeczytać w Księdze Psalmów16, u początku czasów doszło do starcia 
między Jahwe a Lewiatanem, z którego ten pierwszy wyszedł zwycię-
sko, otwierając tym samym drogę do rozpoczęcia dzieła stworzenia:

„Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą,
skruszyłeś głowy smoków na morzu.
Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana,

13  J. Dekker, God and the Dragons in the Book of Isaiah, [w:] K.van Bekkum i in. 
(red.), Playing with Leviathan: Interpretation and Reception of Monsters from the 
Biblical World, Themes in Biblical Narrative, t. 21, Leiden 2017, s. 23-24.
14  „Bóg gniewu hamować nie musi, / uległe są Mu służki Rahaba” (Hi 9,13).
15  J. Dekker, God and the Dragons…, art. cyt., s. 24.
16   Więcej  na  temat  Księgi  Psalmów,  jej  motywów  i  symboliki  zob.  tegoż,  
Teologia Psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza, Lublin 1995.
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wydałeś go na żer potworom morskim.
Ty otworzyłeś źródła i strumienie;
Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące.
Twoim jest dzień i noc jest Twoja;
Ty światło i słońce utwierdziłeś.
Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi;
Ty utworzyłeś lato i zimę”17.

Choć przytoczony fragment zdaje się sugerować, że w starciu 
z  Jahwe  Lewiatan  poniósł  śmierć,  to  jednak  jego  postać  pojawia  się 
w biblijnym przepowiadaniu prorockim. Księga Izajasza18 wspomina, 
że u końcu czasów ten sam, już raz – wedle Księgi Psalmów – pokona-
ny Lewiatan stanie do walki z Jahwe, w której znów poniesie klęskę:

„W ów dzień Pan ukarze swym mieczem
twardym, wielkim i mocnym,
Lewiatana, węża płochliwego,
Lewiatana, węża krętego”19.

Warto  w  tym  miejscu  przypomnieć,  że  takie  sprzeczności 
w  tekście  starotestamentalnym nie  są niczym nadzwyczajnym. Księ-
gi  biblijne  nie  są  wszak  jednorodnym  zespołem  utworów  literac-
kich  i  podobnie  rzecz  się ma  z  tradycjami  biblijnymi.  Pochodzą  one 
z różnych kręgów teologicznych starożytnego Izraela i nie zawsze są 
ze sobą tożsame, a co za  tym idzie – zgodne. Łączy  je  to, że – mimo 
tej różnorodności – zostały, wraz z księgami, w których je utrwalono, 
uznane ze święte i trafiły do zbioru nazywanego dziś kanonem Starego 
Testamentu. Dla tych, którzy ostatecznie ustalili zbiór ksiąg kanonicz-
nych20,  sprzeczności  i  niekonsekwencje,  przykuwające  współcześnie 
17  Ps 74,13-17.
18  Więcej na temat Księgi Izajasza, jej motywów i symboliki zob. J.S. Synowiec, 
Prorocy Izraela. Ich pisma i nauka, Kraków  1994;  T.  Brzegowy, Prorocy Izraela,  
t. 1-2, Tarnów 2014.
19  Iz 27,1.
20   Przy  odnoszeniu  się  do  pojęcia  kanonu  Starego  Testamentu  należy  stale 
mieć na uwadze, że de facto poruszamy się w obrębie dwóch różnych tradycji. 
Pierwsza z nich to tradycja grecka, w której uformował się tzw. kanon Septu-
aginty,  czyli greckiej wersji ksiąg Starego Testamentu powstałej w ptolemej-
skim Egipcie. Druga,  najprawdopodobniej  późniejsza,  to  tradycja  hebrajska, 
w  której  uformował  się  tzw.  kanon  palestyński.  Jego  najbardziej  rozpozna-
walnym kryterium jest „święty” język, za jaki uznawano hebrajski (fragmenty 
aramejskie  również zaakceptowano). Ponieważ część ksiąg była znana  tylko 
w tłumaczeniu greckim lub wręcz została napisana od razu po grecku (np. 1 
i 2 Księga Machabejska, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Tobiasza, 
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uwagę  przy  analizie  tekstów  biblijnych  (takie  właśnie  jak  Lewiatan 
uśmiercony u zarania dziejów w Księdze Psalmów, który w Księdze 
Izajasza  zostaje  pokonany przez  Jahwe w  czasach  ostatecznych),  nie 
stanowiły problemu. Liczyły się przede wszystkim treści teologiczne, 
a nie dokładność faktograficzna.

W przytoczonych wyżej  fragmentach  z Księgi  Psalmów oraz 
Księgi  Izajasza warto  zwrócić  też  uwagę  na wzmianki  o  fizycznych 
cechach  potwora. W  Psalmie  74  napisano,  iż  Jahwe  zmiażdżył  „łby 
Lewiatana”, co koresponduje z  jego wyobrażeniem  jako wielogłowe-
go  potwora,  natomiast  prorok  Izajasz  określił  go  jako  „węża”  – ma 
to  z  kolei  odniesienie  do  żydowskiej  sztuki  synagogalnej,  w  której 
Lewiatan bywa często przedstawiany  jeśli nie  jako smok  lub wąż,  to 
najczęściej jako pół wąż, pół ryba. W Polsce taki jego wizerunek może-
my  spotkać  w  synagogach  na  aronot ha-kodesz,  czyli  swego  rodzaju 
„szafach  ołtarzowych”21,  w  których  przechowywane  są  zwoje  Tory, 
na synagogalnych polichromiach, na macewach i dnach miedzianych 
naczyń, tzw. kijorów, służących do rytualnych obmyć.

Księga Judyty, Księga Barucha), księgi te nie weszły do tzw. kanonu palestyń-
skiego. Obecnie kanon Septuaginty uznawany jest przez Kościoły wschodnie 
oraz Kościół rzymskokatolicki, kanon palestyński zaś przyjęły za obowiązują-
cy wspólnoty, które odwołują się do zachodnioeuropejskiej tradycji reformacji. 
Sytuacja taka zmusza w trakcie badań,  lektury rozmaitych opracowań biblij-
nych  czy wreszcie debat  i dyskusji do zwracania uwagi na używany aparat 
pojęciowy. W tradycji reformacji zachodniej greckie księgi Starego Testamentu, 
które kanon Septuaginty przyjmuje, a kanon palestyński odrzuca, nazywane są 
apokryfami. Natomiast pisma, nazywane apokryfami przez tradycję katolicką 
i wschodnią, reformacja określa jako pseudoepigrafy. Trzeba jednak pamiętać, 
że  przy  stosowaniu  pojęć  „kanon”  i  „kanoniczność”  łatwo  o  nieporozumie-
nie. W odniesieniu do judaizmu używanie tych pojęć należy traktować nieco 
inaczej niż w wypadku chrześcijaństwa. W żydowskiej  tradycji  religijnej nie 
istniało  i nie  istnieje żadne gremium ani  centralna  instytucja, która mogłaby 
odgórnie zadekretować „kanoniczność” jakiegoś tekstu. W judaizmie ten pro-
ces to efekt stopniowego uznawania autorytetu poszczególnych ksiąg. Więcej 
o kanonie i kanoniczności w odniesieniu do Starego Testamentu zob. J. Maier, 
Między Starym a Nowym Testamentem, Kraków 2002.
21  Warto przypomnieć, że synagoga, mimo  iż  jest budowlą sakralną, nie  jest 
świątynią, nie sprawuje się tam kultu ofiarnego i nie ma żadnego obiektu, któ-
ry można określić jako ołtarz. Odbywają się w niej tylko nabożeństwa „liturgii 
słowa”. W żydowskiej tradycji religijnej świątynia była jedna – ta w Jerozoli-
mie. Wyłącznie tam składano ofiary i jedynie tam znajdował się ołtarz. Więcej 
na temat synagog zob. H. Matlak, Synagogi jako przykład kultury materialnej Żydów 
w Europie, „Peregrinus Copernicus”, 2011, z. 12, s. 67-82.
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Częsta  obecność  wyobrażeń  Lewiatana  w  sztuce  żydowskiej 

średniowiecza oraz czasów nowożytnych skłania do zastanowienia się 
nad przyczyną popularności potwora, którego tradycja biblijna przed-
stawia jako straszliwą i złowrogą istotę, rzucającą wyzwanie samemu 
Bogu. Ponieważ Biblia nie daje odpowiedzi na  to pytanie,  z pomocą 
przychodzi bogata żydowska literatura apokryficzna22. Jest ona nieoce-
nionym  źródłem  do  poznania  starożytnych  obyczajów  i  wyobrażeń 
religijnych, które Biblia oraz Talmud nie zawsze odnotowywały. Dzię-
ki  temu  liczne  elementy  żydowskiej  kultury,  a  także  obyczajowości 
stają się bardziej zrozumiałe i czytelne. Odnosi się to także do postaci 
Lewiatana.

Żydowska literatura apokryficzna (apokryfy Starego Testamen-
tu)  stanowiła ważną część wielkiego dziedzictwa  literackiego okresu 
międzytestamentalnego (II wiek p.n.e. – II wiek n.e.)23. W chwili obec-
nej wśród badaczy apokryfów starotestamentalnych istnieje tendencja, 
by dzielić je według charakteru literackiego poszczególnych utworów. 
W kontekście Lewiatana i jego roli w tradycji judaistycznej najbardziej 
interesujące są utwory sklasyfikowane jako apokalipsy.

Samo  określenie  gatunku  literackiego  jako  apokalipsa  ma 
w  odniesieniu  do  dzieł  literatury  żydowskiej  okresu  międzytesta-
mentalnego  charakter wtórny,  gdyż  zostało  zaczerpnięte  z  początku 
tekstu, zamykającego Nowy Testament, określanego jako Apokalipsa 
– Objawienie św. Jana. Dzieło to, wywodzące się z tradycji żydowskiej, 
o  wybitnie  eschatologicznym  charakterze,  dało  nazwę  całej  grupie 
podobnych utworów24. Pośród znanych współcześnie dzieł zaliczanych 

22   Etymologicznie  pojęcie  „apokryfy”  (gr.  apokryphos)  oznacza  księgi  ukryte, 
przeznaczone tylko dla wtajemniczonych, w przeciwieństwie do ksiąg czyta-
nych publicznie i dostępnych dla wszystkich. Takie rozumienie tych tekstów 
nie miało nic wspólnego z tradycją chrześcijańską. Otóż terminem „apokryfy” 
określano w niej pisma, które nie weszły do kanonu biblijnego (Stary i Nowy 
Testament), a także pisma religijne, które z  jakichś powodów nie zostały do-
puszczone do publicznego czytania, jak również takie, które zawierały błędy 
doktrynalne. Więcej na ten temat zob. M. Macnamara, Intertestamental Literatu-
re, Wilmington 1983; G.W.E. Nickelsburg, Jewish Literature Between the Bible and 
the Mishna, Philadelphia 1981; S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytesta-
mentalnej, Kraków 1994.
23  Pojęcie to odnosi się do okresu pomiędzy ostatecznym ukształtowaniem się 
ksiąg  wchodzących  w  skład  Starego  Testamentu  a  powstaniem  wszystkich 
ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu. Nie dotyczy natomiast mo-
mentu ustalenia kanonów Starego i Nowego Testamentu.
24  Nie  znaczy  to,  że  literatura  apokaliptyczna występowała  tylko we wspo-
mnianym wyżej  okresie. W historii  judaizmu przepowiadanie o  charakterze 
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do  żydowskiej  literatury  apokaliptycznej  okresu międzytestamental-
nego  istnieją zaledwie dwa, które – zarówno pod względem formal-
nym, jak i treściowym – można realnie porównać z nowotestamentalną 
Apokalipsą św. Jana. Jest to tzw. Syryjska Apokalipsa Barucha25 oraz 
tzw. 4. Księga Ezdrasza26. Drugi z tych utworów przynosi informacje 
o losie Lewiatana u „końca czasów”27.

Dowiadujemy się z niego28, że u końcu czasów Lewiatan z woli 
Jahwe, któremu tak naprawdę nie jest w stanie się oprzeć, stoczy walkę 
z  innym potworem, Behemotem. Obie bestie zginą. Skóra Lewiatana 
posłuży do wzniesienia namiotu dla „sprawiedliwych”, a  jego mięso 
będzie ich pokarmem. Podobną historię przytacza inne słynne dzieło 
apokryficzne okresu międzytestamentalnego, tzw. 1. Księga Henocha29, 
znana też jako Etiopska Księga Henocha30.

W  ten  sposób  straszliwy  i  zły  Lewiatan  stał  się  symbolem 
zwycięstwa  Jahwe  oraz  wyniesienia  sprawiedliwych.  Jego  walka 
z  Behemotem ma  bowiem  otworzyć  nową  erę mesjańską,  związaną 
z przybyciem Pomazańca Jahwe, nowym królestwem Izraela, a także 
ustanowieniem sprawiedliwego porządku na ziemi. Dlatego ten groź-
ny stwór postrzegany bywa jako zwiastun nowego początku, bezpiecz-
nej przystani w nowym świecie pod panowaniem Jahwe.

Z  przedstawionej  powyżej  analizy  tradycji  związanych 
z  Lewiatanem  widać  wyraźnie,  że  w  środowisku  żydowskim  były 
one  znane  i  popularne  na  długo  przed  zdobyciem  Jerozolimy przez 
Rzymian. Pojawienie się w IV wieku p.n.e. macedońskiej armii Alek-
sandra  Wielkiego  i  wejście  Żydów  w  orbitę  kultury  hellenistycznej 
sprawiło,  że  mocno  zamknięte  społeczeństwo  zaczęło  się  zmieniać. 
Z upływem czasu przyjmowanie obcych, dla wielu atrakcyjniejszych, 
wzorców  kulturowych  przestało  być  traktowane  jednoznacznie  jako 
apokaliptycznym pojawiało się w przełomowych momentach dziejów i znaj-
dowało swój wyraz literacki także w księgach biblijnych, takich jak np. Księga 
Daniela.
25  S. Mędala, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 145-247.
26  J. Maier, Między Starym…, dz. cyt., s. 138.
27   Co  prawda w  samej  Apokalipsie  św.  Jana wielokrotnie  wspominana  jest  
„bestia” oraz „smok”, „wąż starodawny” (Ap 12,3; 17,1-14; 19,20; 21,1), ale nie 
wiadomo, czy chodzi o tę samą istotę i czy należy utożsamiać ją z Lewiatanem.
28  4Ezd 6,49-52, zob. IV Księga Ezdrasza, tłum. S. Mędala, [w:] R. Rubinkiewicz 
(red.), Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 2016, s. 373-406.
29  1Hen 49,7-9, zob. Etiopska Księga Henocha, tłum. R. Rubinkiewicz, [w:] tamże, 
s. 141-189.
30  M. Black, The Books of Henoch, Oxford 1976; J.H. Charlesworth, The Pseudo-
epigrapha and Modern Research with a Supplement, Ann Arbor 1981.
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zdrada. Doskonałym przykładem takiego podejścia może być postawa 
rządzącej w państwie żydowskim w II i I wieku p.n.e. dynastii Hasmo-
neuszy. Władcy z tej dynastii starali się łączyć życie według wzorców 
greckich  z  zachowaniem  tradycji  religijnej  przodków.  Nazwać  to 
można „umiarkowanym hellenizmem”31. Nowe wzorce  skłaniały  też 
do ponownego przemyślenia przepisów prawa religijnego. Dotyczyło 
to m.in. wywodzącego się z Dekalogu zakazu wykonywania wizerun-
ków ludzi i zwierząt. Hasmoneusze zaczęli wprowadzać pewne zmia-
ny w rozumieniu tego prawa. Widać to w opisie mauzoleum Hasmo-
neuszy, które wzniesiono w Modin, rodzinnym mieście dynastii:

„Szymon zaś na grobie swego ojca  i swych braci wybudował 
pomnik  tak  wysoki,  że  z  daleka  można  go  było  zobaczyć  – 
pomnik, który z jednej i drugiej strony był wyłożony ciosowymi 
kamieniami. Ponadto zaś wystawił siedem piramid, jedną obok 
drugiej:  dla  ojca, dla matki  i  dla  czterech braci. Wokoło nich 
jako  ozdobę wybudował wysokie  kolumny,  a  na  kolumnach 
na wieczną pamiątkę umieścił  zbroję,  obok  zaś  zbroi wyryto 
okręty,  tak żeby mogli  je zobaczyć ci, którzy będą płynęli po 
morzu. To jest pomnik grobowy, który wybudował w Modin, 
a który stoi do dnia dzisiejszego”32.

Jak  widać,  Szymon  Hasmoneusz,  który  nakazał  wznieść 
grobowiec, polecił wykonać na nim wizerunki  zbroi  i  okrętów. Było 
to  jawne odejście od restrykcyjnego przestrzegania przepisów prawa 
żydowskiego  na  rzecz  czytelnych w  ówczesnym  świecie  elementów 
propagandy dworu królewskiego,  jakimi  są m.in. motywy militarne. 
Sam grobowiec i jego architektura stanowią kolejny przykład adapto-
wania przez Hasmoneuszy wzorców hellenistycznych33. Akceptowane 
były przedstawienia dekoracyjne, które nie miały konotacji kultowych. 
Podobnie sytuacja wyglądała za panowania Heroda Wielkiego, który 
z  jednej  strony  deklarował  się  jako  przywiązany  do  tradycji władca 
Judei,  z  drugiej  zaś  hojnie  wspomagał  finansowo miasta  greckie  na 
Bliskim  Wschodzie,  budując  w  ten  sposób  swoją  międzynarodową 
pozycję.  Równocześnie  starał  się  propagować  hellenistyczne wzorce 
w samej Judei i Jerozolimie, co rodziło rozmaite konflikty z lokalnymi 
elitami34.
31  E. Bickeramann, Jews in the Greek Age, Cambridge 1988, s. 24-25.
32  1Mch 13,27-30.
33  M. Maciudyńska-Kamczycka,  Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej, 
Warszawa-Toruń 2014, s. 51-63.
34  Tamże, s. 65-101.
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Zmiany w tym zakresie następowały ewolucyjnie i na ich efekty 

trzeba było czekać długo, choć finalnie mogą robić wrażenie. Dobrym 
przykładem, mimo że późniejszym o dwa stulecia od wydarzeń przed-
stawionych na łuku Tytusa, jest synagoga w Dura Europos35. Pokryte 
przedstawieniami figuralnymi ściany tego obiektu stanowią świadec-
two zachodzącego procesu przemian.

W  tym  kontekście  przedstawienie  legendarnego  potwo-
ra  mogło  znaleźć  się  na  podstawie  wielkiego  złotego  świecznika, 
stojącego w  świątyni  jerozolimskiej.  Byłoby  to  zgodne  i  z  żydowską 
tradycją,  i  z  ówczesnymi kanonami  sztuki. Rzeczywistość  żydowska 
okresu  grecko-rzymskiego  była  zatem  o  wiele  bardziej  złożona,  niż 
przywykliśmy sądzić. Zróżnicowany kulturowo świat wdzierał się do 
uporządkowanego  wedle  praw  religijnych  i  tradycji  życia,  stopnio-
wo  je  zmieniając. Nie można  zatem wykluczyć,  że nieznany  artysta, 
wykonujący relief na łuku Tytusa w Rzymie, wcale nie musiał używać 
własnej fantazji, tylko odtworzył w kamieniu to, co naprawdę widział.

~•~
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Smok z Jerozolimy w Rzymie?

Streszczenie
We wnętrzu  rzymskiego  łuku  triumfalnego, wzniesionego dla 

upamiętnienia zwycięstwa cesarza Tytusa nad powstaniem żydowskim 
w Judei (70 rok n.e.), widnieje relief, przedstawiający elementy wyposa-
żenia świątyni jerozolimskiej. Uwagę zwraca wielka świątynna menora. 
Jej podstawę pokrywają wizerunki zwierząt prawdziwych i fantastycz-
nych:  orły,  lew morski,  hippokamp,  gryfy,  smok.  Obecność  zwierząt 
prowokuje dyskusję na temat historyczności całego wyobrażenia. Mimo 
że żydowski ikonoklazm zakazuje przedstawień figuralnych, symbolika 
smoka  jest w tradycji  judaizmu znacząca. Autor szuka odpowiedzi na 
pytanie: czy wizerunek świecznika na łuku Tytusa stanowi odwzorowa-
nie autentycznego przedmiotu? W tym celu analizuje obecność smoków 
(i  podobnych  stworzeń)  w  tradycji  żydowskiej,  narracji  biblijnej  oraz 
tradycjach ludów zamieszkujących Fenicję i Mezopotamię.

Słowa kluczowe:  ikonoklazm,  Lewiatan,  łuk  Tytusa,  smok, 
Wielka menora.
35  C.H. Kraeling, The Excavations at Dura-Europos: Conducted by Yale University 
and the French Academy of Inscriptions and Letters, Final Report 8 Part 1, The syna-
gogue, New Haven 1956.
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A Dragon from Jerusalem in Rome?

Abstract
Inside the Roman triumphal arch, erected to commemorate the 

victory  of  Emperor Titus  over  the  Jewish uprising  in  Judea  (70 AD) 
there  is  a  low  relief  depicting  some  pieces  of  the  Jerusalem  Temple 
equipment.  The  Great  Temple  Menorah  draws  particular  attention. 
The menorah’s base is covered with images of animals, both real and 
fantastic:  eagles,  seahorse,  griffin,  dragon.  The  fact  of  animals  pres-
ence  induces  a  discussion whether  the  whole  image  is  authentic  or 
not. Although the Jewish iconoclasm prohibits figural representations, 
the symbolism of the dragon is significant in the tradition of Judaism.  
The  author  is  trying  to fin den  answer  for  the  question whether  the 
image of the candlestick on the Arch of Titus is an authentic object. For 
this purpose he analyses the presence of dragons (as well as congenial 
creatures) in Jewish tradition, biblical narration and traditions of Phoe-
nicia and Mesopotamia peoples.

Keywords: Arch of Titus, dragon, Leviathan, Great Menorah, 
iconoclasm.
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