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Kobiety w Starym teStamencie

Pozycja kobiet w kulturze starożytnego izraela była wypadkową wielu czynni-
ków, w tym zwyczajów opartych na pierwotnym prawie siły, które dawało męż-
czyźnie przewagę nad kobietą, całego szeregu odniesień emocjonalnych (takich 
jak miłość, troska, odpowiedzialność, lojalność, ale także zazdrość, pożądanie 
czy lekceważenie) oraz – wbrew powszechnemu przekonaniu – przede wszyst-
kim chroniącego kobietę w takich warunkach prawa. Próby oceny owego prawa, 
czy ogólnie sytuacji kobiet w społeczności izraela w i tysiącleciu przed chr., 
z dzisiejszej perspektywy, przy zastosowaniu tzw. współczesnych, europejskich 
(notabene bardzo dyskusyjnych) kryteriów, narażone są na daleko idące uprosz-
czenia i ideologizację (co ostatnio zdarza się niestety bardzo często)1. Pozycję 
i rolę kobiety i mężczyzny w społeczeństwie regulowała odwieczna tradycja2. 

analizując obraz kobiety w starym testamencie, często zapomina się o tym, 
że jednym z podstawowych zadań mężczyzny była opieka nad kobietą – matką, 

1 Przykładem mogą tu być prace elżbiety adamiak (wśród nich książka: Kobiety w Biblii. Sta-
ry Testament, kraków 2006).

2 na temat problematyki kobiet w Piśmie Świętym zob. m.in.: w literaturze polskiej – w. Pału-
bicki, Kwestia kobieca w społecznej doktrynie judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, warszawa 
1989; M. Śnieciński, Od Ewy do Marii Magdaleny, wrocław 1998; a. ohler, Postacie kobiet w Bi-
blii, kraków 1996.
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żoną, córką, krewną. Mężczyzna miał obowiązek zapewnić im dostatni byt, po-
czucie bezpieczeństwa oraz bronić ich honoru3. 

Głównym zadaniem kobiety była natomiast troska o rodzinę i dom. właści-
we wypełnianie tych funkcji gwarantowało kobiecie szacunek, uznanie i bezpie-
czeństwo w społecznym systemie izraela. 

zdarzały się jednak sytuacje nadzwyczajne, kiedy kobiety wychodziły poza 
krąg zajęć przydomowych. tak właśnie było w wypadku prorokini Debory, Jael, 
siostry Mojżesza Miriam, wróżki z endor, prorokini chuldy, Judyty czy estery. 
o tych kobietach i ich zbawiennym wpływie na losy narodu wybranego wspo-
mina się często i chętnie. równie chętnie zapomina się o postaciach mniej świet-
lanych – takich jak mściwa żona króla achaza iezebel, jej córka królowa morder-
czyni atalia czy okrutna Herodiada. 

kobiety w Biblii pojawiają się bardzo często i odgrywają w niej zasadni-
czą rolę. niektóre księgi traktują wyłącznie o ich bohaterskich czynach – księga 
Judyty, estery czy księga rut. właśnie tej ostatniej poświęcony został niniej-
szy artykuł. Uwaga wielu współczesnych komentatorów skupia się na ukazanych 
w księdze rut problemach społecznych, takich jak troska o wdowy czy prawo 
lewiratu (przepis nakazujący bratu zmarłego poślubienie jego bezdzietnej brato-
wej4). wydaje się jednak, że są to zagadnienia jedynie marginalne – warunkują 
wprawdzie losy bohaterów, ale to nie na nich autor skupił swoją uwagę. Poniżej 
streszczenie dla osób, które słabo pamiętają fabułę tej noweli (przez Goethego 
nazwanej najpiękniejszą w dziejach literatury5).

Historia dzieje się ok. 1100 r. przed chr. w tym czasie zapanował w Judzie 
głód. z rodzinnego miasta Betlejem wyrusza do Moabu w poszukiwaniu lepsze-
go życia rodzina elimeleka. krótko potem on sam umiera, jego zaś dwaj synowie 
żenią się z miejscowymi dziewczętami – rut i orpą. Po jakimś czasie umierają 
i oni. wszystkie trzy wdowy znalazły się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, 
w szczególności noemi, wdowa po elimeleku, gdyż nie tylko nie miała męża- 
-opiekuna, ale była także obca w Moabie, pozbawiona wsparcia w rodzinie, oto-
czona wrogo usposobionymi wobec obcych Moabitami. Postanawia więc rozstać 
się z synowymi i powrócić w rodzinne strony. to samo doradza swoim synowym. 

3 w żadnym wypadku kobieta nie była jednak traktowana, tak jak twierdzi władysław Pałubic-
ki, jak przedmiot czy element majątku mężczyzny (por. tenże, Kwestia kobieca..., s. 189).

4 odpowiedni przepis zob. Pwt 25, 5–10.
5 „[...] das lieblichste kleine Ganze [...], das uns episch und idyllisch überliefert worden ist”. 

J.w. v. Goethe, Westöstlicher Diwan. Noten und Abhandlungen: Hebräer, w: Goethe’s Werke, 
Bd. 21, stuttgart 1820.
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orpa godzi się na tę propozycję, jednak rut nie chce słyszeć o pozostawieniu 
noemi samej. wyrusza z nią do Judy, skazując się tym samym na los i samot-
nej wdowy, i obcej, w nie mniej od Moabu wrogim wobec przybyszów izraelu. 
Historia kończy się jednak szczęśliwie. w rut zakochuje się bogaty Booz. z ich 
małżeństwa rodzi się obed, który z kolei jest ojcem Jessego, a ten – ojcem króla 
Dawida. 

Powszechnie historię tę odczytuje się w najprostszy z możliwych sposobów 
– czyli jako wzruszającą (choć dość naiwną) opowieść o lojalności i czekającej za 
nią nagrodzie6. Bardziej krytyczni czytelnicy widzą w niej na wpół legendarną, 
sielankową genealogię rodu Dawida. Jeśli jednak przyjrzeć się tej księdze do-
kładniej, pojawiają się liczne wątpliwości. 

według talmudu autorem opowieści o rut miałby być sam prorok samuel7. 
informacja ta nie ma jednak żadnej wartości historycznej, przede wszystkim ze 
względu na fakt, że talmud powstał ok. 1500 lat po ewentualnym spisaniu księgi 
rut przez samuela. Gdyby to samuel był jej autorem, brak jakichkolwiek innych 
śladów w tradycji biblijnej jest niewytłumaczalny. Powodów każących wątpić 
w samuelowe autorstwo księgi jest oczywiście więcej, choć na samym początku 
należy zaznaczyć, że naukowa datacja powstania księgi rut8 natrafia na bardzo 
poważne trudności. treść księgi dostarcza stosunkowo niewiele danych wery-
fikowalnych historycznie, a te, które się w niej pojawiają, można interpretować 
w różny sposób. wobec powyższego wielu badaczy przyjmuje, że skoro nie da 
się z całą pewnością udowodnić innej hipotezy, należy przyjąć, że księga rut, 
przynajmniej w swoim zasadniczym kształcie, wiernie odzwierciedla wydarze-
nia w niej opisane. Jest więc literacką relacją historii rodziny elimeleka i wczesną 
genealogią rodu Dawida. 

6 niektórzy, nawet bardzo poważni badacze widzą w księdze rut składnie skomponowane 
opowiadanie bez głębszego sensu – tak np. H. Gunkel, Reden und Aufsätze, Göttingen 1913, 
s. 88–89; o. eissfeldt, The Old Testament. An Introduction, new york (1934) 1965, s. 480–481; 
r. Gordis, Love, Marriage, and Business in the Book of Ruth: A Chapter in Hebrew Customary 
Law, Philadelphia 1974, s. 244; J.M. sasson, Ruth: A New Translation with a Philological Com-
mentary and a Formalist-Folklorist Interpretation, sheffield 19892, 232.

7 talmud Babiloński, Baba Batra 14b–15a.
8 Badacze są w miarę zgodni co do integralności tekstu (czyli możliwości jego datacji jako 

całości). wyjątkiem jest tu odbiegająca stylem od reszty genealogia Dawida z 4, 18–22, którą nie-
którzy uważają za dodatek zależny od 1krn 2, 5.9–15 oraz tradycji kapłańskiej (zob. zestawienie 
stanowisk: r. Hubbard, The Book of Ruth, Grand rapids 1988, s. 15, przyp. 39). 
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w wypadku księgi rut opinie badaczy są wyjątkowo rozbieżne. te same 
przesłanki każą jednym datować księgę na okres przedwygnaniowy9 (być może 
nawet na okres panowania Dawida), drugim – na okres powygnaniowy10 (aż po 
połowę ii w. przed chr.)11. Dyskusja toczy się na czterech polach: pierwsze z nich 
to zagadnienia lingwistyczne (przede wszystkim arameizmy i formy archaiczne), 
drugie – zapisane w księdze rut zwyczaje i odniesienia do prawa (prawo lewira-
tu, goel i zwyczaj wymiany sandała na potwierdzenie zawarcia transakcji), pole 

9 zob. argumenty za wczesnym datowaniem rut: spośród datacji przedwygnaniowych najczęś-
ciej wskazuje się na okres panowania salomona, tak np.: D.r.G. Beattie, The Book of Ruth as 
Evidence for Israelite Legal Practice, „Vetus testamentum” 24 (1974), s. 252; n.k. Gottwald, 
The Hebrew Bible: A Brief Socio-Literary Introduction, Minneapolis 2009, s. 554; e.F. campbelle 
Jr, Ruth: A New Translation with Introduction, Notes, and Commentary, Garden city – new york 
1975, 28 (z zastrzeżeniem, że redakcja tej księgi nastąpiła w iX w.); G. Glanzman, The Origin 
and Date of the Book of Ruth, „the catholic Biblical Quarterly” 21 (1959), s. 205; a.a. anderson, 
The Marriage of Ruth, „Journal of semitic studies” 23 (1978), s. 172. inne propozycje: okres 
panowania Dawida – i. young, r. rozetko, Linguistic Dating of Biblical Texts, vol. 1: An Intro-
duction to Approaches and Problems, london 2008, s. 330; G. archer, A Survey of Old Testament 
Introduction, chicago (1974) 1994, s. 280; okres monarchii – np. s. reinach, Fossiles juridiques, 
„revue archeologique” 35 (1932), s. 88; r.k. Harrison, Introduction, Grand rapids 1969, s. 1062; 
H.w. Hertzberg, Die Bücher Josua, Richter, Ruth. Das alte Testament deutsch, Bd. 9, Göttingen 
1953, s. 259; okres późnej monarchii – w.w. cannon, The Book of Ruth, „theology” 15 (1928), 
s. 314–315; B. Vellas, The Book of Ruth and Its Purpose, „theologia” 25 (1954), s. 209–210; pano-
wanie króla Jozjasza – J.M. sasson, Ruth: A New Translation..., s. 251. obszerniejsze zestawienie 
biograficzne zob. H.H. witzenrath, Das Buch Rut: eine literaturwissenschaftliche Untersuchung, 
München 1975, s. 359, przyp. 27.

10 argumenty lingwistyczne za powygnaniowym powstaniem księgi rut zob. F.w. Bush, Ruth/
Esther, „word Biblical commentary” 9 (1996). wszystkie wyliczone argumenty są jednak kwe-
stionowane. Przede wszystkim wskazuje się na przykłady arameizmów w tekstach przedwygna-
niowych (zob. np. J.M. sasson, Ruth: A New Translation..., s. 244 czy F.w. Bush, Old Testament 
Survey, Grand rapids 1982, s. 30), po drugie zakwestionowano niektóre formy interpretowane 
dotąd jako aramejskie (por. M. wagner, Die lexikalischen und grammatikalischen Aramaismen im 
alttestamentlichen Hebräisch, „Beihefte zur zeitschrift für die alttestamentliche wissenschaft” 
96 (1966), s. 142 oraz s. 90, 108; e.F. campbelle Jr, Ruth..., s. 69; J.M. sasson, Ruth: A New Trans-
lation..., s. 244). krytykę takiego stanowiska streszcza np. r.l. Hubbard, The Book..., s. 24–30. 
konkluduje on, że argumenty za późnym datowaniem rut, mimo że liczne, wydają się bardzo 
słabe i łatwo są kwestionowane. Bibliografia dyskusji zob. s. niditch, Legends of Wise Heroes and 
Heroines (Esther, Ruth, Daniel 1–6), chico 1985, s. 451. w konkluzji (s. 452) autorka stwierdza, 
że na podstawie argumentów lingwistycznych nie jesteśmy w stanie określić choćby w przybliże-
niu okresu powstania tej księgi. robert Gordis (Love, Marriage, and Business..., s. 245) twierdzi, 
że wątpliwości przemawiają za datacją powygnaniową, natomiast robert l. Hubbart Jr (The Book 
of Ruth, Grand rapids 1988, s. 33) – dokładnie odwrotnie.

11 Jest też oczywiście hipoteza godząca oba stanowiska – według niej wcześniej istniejąca le-
genda przekazywana ustnie została zapisana w okresie powygnaniowym (zob. np. a.l. laffey, 
An Introduction to the OT: A Feminist Perspective, Philadelphia 1988, s. 554). 
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trzecie to przebijające z treści koncepcje teologiczne12, pole czwarte to literackie 
cechy tekstu (styl, gatunek, środki literackie). koniecznie trzeba podkreślić, że 
datacja nie jest w tym wypadku wyłącznie drugoplanowym szczegółem. Ustale-
nie okresu powstania tej księgi ma fundamentalne znaczenie dla jej interpretacji. 
co ciekawe, w dyskusji na temat datacji księgi rut najmniejszą uwagę zwraca się 
na społeczno-kulturalny kontekst powstania tego tekstu. 

w sytuacji, kiedy zawodzi zwyczajna kolejność wnioskowania – czyli: naj-
pierw ustalamy datę powstania księgi, a dopiero potem ją interpretujemy – alter-
natywą może być kierunek odwrotny: zakładamy pewne możliwe interpretacje 
tekstu i sprawdzamy, czy i na ile pasują one do hipotetycznych dat jego powsta-
nia. oczywiście nie będzie to twardy dowód, ale na pewno poważna przesłanka 
przy równoważących się argumentach dotyczących datacji. starożytni autorzy 
Bliskiego wschodu nie pisali z nudów, ich dzieła albo odpowiadały na palące 
problemy epoki, albo służyły kształtowaniu jej oblicza13. Jeśli określony tekst 
doskonale wkomponowuje się w problemy danego okresu, jest to poważny argu-
ment za tym, aby w razie wątpliwości datować go na ten właśnie okres.

zakładając roboczo, że opowiadanie powstało w okresie monarchii, należy 
je interpretować jako pięknie opisany fragment dziejów rodziny Dawida, ewen-
tualnie próbę swoistego „usprawiedliwienia” znanych skądinąd związków rodzi-
ny Dawida z Moabem14. w takim jednak wypadku pojawia się wiele trudnych 
pytań. Dlaczego dynastii królów Judy zależałoby na utrwalaniu pamięci o swo-
ich powiązaniach z przeważnie wrogim wobec izraela Moabem? nigdzie indziej 
(poza niejasną wzmianką w 2 sm 22, 3 n.) nie ma o tych związkach mowy, nie był 
to więc temat szczególnie dyskutowany, a jeśli był i został przez jakieś bliżej nie-
określone czynniki (redaktorów) z kanonu usunięty – to dlaczego pozostawiono 
owych związków dowód najdobitniejszy? Ponadto: dlaczego zakładać, że w cza-
sach Dawida lub krótko po nim, kiedy izraelici żyli pośród wielu ludów, a kontakty 
pomiędzy nimi nie należały do rzadkości, akurat związki z Moabitami miałyby być 
na tyle kompromitujące, żeby bronić ich w ten sposób? nasuwa się też kolejne py-
tanie: dlaczego ktoś z królewskiego dworu dla obrony dynastii miałby się posłużyć 
tak lekką formułą? Przede wszystkim jednak, gdyby opowiadanie to powstało 

12 Dla przykładu zob. G. Gerleman, Ruth, neukirchen-Vluyn 1973, s. 7; G. v. rad, Old Testa-
ment Theology, vol. i, london 1975, s. 321–322, 344–345, 350–352.

13 zob. H.w. Hertzberg, Die Bücher Josua, Richter, Ruth..., Bd. 9, s. 270; n.k. Gottwald, 
The Hebrew Bible..., s. 519.

14 k.J.a. larkin, Ruth and Esther, sheffield 1996, s. 54.
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jako jedna z pierwszych ksiąg Biblii, a do tego dotykająca tak newralgicznego 
tematu, jak pochodzenie panującej dynastii – dlaczego nie pozostawiło po sobie 
jakichkolwiek śladów, odniesień, choćby aluzji w innych tekstach? 

większość wątpliwości znika, jeśli przyjąć, że jest to archaizowany tekst 
z okresu perskiego15. w takim kontekście historia ta staje się nie tylko pięknym 
opowiadaniem (z wątpliwym wątkiem tłumaczenia „skazy Moabu” na królew-
skiej dynastii), ale jednocześnie mistrzowsko skomponowanym głosem w dysku-
sji, jaka wybuchła w Judzie po powrocie z pokonanej przez Persów Babilonii. 

sytuacja powracających wygnańców była fatalna niemal pod każdym 
względem. rozbudzone przez tzw. proroków wygnania nadzieje na cudowną 
przemianę wszystkiego okazały się złudne. Dzięki polityce cyrusa Judejczycy 
mogli wrócić do swoich domów, a nawet odbudować zniszczoną świątynię w Je-
rozolimie, ale... tych domów już nie było albo były zajęte, na odbudowę brakowa-
ło nie tylko pieniędzy, lecz przede wszystkim woli. Przebywający nad eufratem 
Judejczycy w ogromnej większości utracili nie tylko swój język, ale także wiarę, 
tożsamość narodową, przywiązanie do tradycji ojców. o pozostawionych przez 
nabuchodonozora w Judzie prostych pasterzach, rolnikach, niższych warstwach 
społeczeństwa nawet nie ma co wspominać. Przywódcy i duchowi liderzy Judej-
czyków mieli za sobą jedynie nieliczną grupę zapaleńców. reszta społeczeństwa, 
które od dłuższego czasu pozostawało pod obcymi (notabene bardzo atrakcyj-
nymi) wpływami, pozbawiona była unormowanego kultu, elit, a nawet poczu-
cia wspólnoty. co gorsze, Judejczycy po klęsce z 586 r. i zniszczeniu świątyni 
JHwH musieli przeżyć bardzo silne załamanie wiary, pogłębione dodatkowo po-
tęgą religii Babilonu, a następnie Persji. aby odbudować wspólnotę, przywódcy 
Judy, ezdrasz i nehemiasz, postanowili przeprowadzić kilka głębokich reform. 
w ogromnym skrócie przebiegały one w trzech kierunkach. Pierwszy z nich to 
odbudowa świątyni i jej autorytetu. Ustalono podatki na świątynię, kapłanów i le-
witów oraz utworzenie aparatu urzędniczego. Przywrócenie świetności świątyni 
dawało szansę na wzmocnienie jej oddziaływania na społeczeństwo. kierunek 
drugi to przywrócenie instytucji szabatu – było to zadanie stosunkowo proste, bo 
podlegające zewnętrznej kontroli, a równocześnie tworzące zalążek wspólnego 
rytuału, dającego poczucie wspólnoty. nie był to zresztą pomysł nowy, gdyż już 
w czasie wygnania babilońskiego kładziono silny nacisk na zachowanie szabatu 

15 argumenty za archaizacją tekstu zob. J.l. Vesco, La date du livre de Ruth, „revue Biblique” 
74 (1967), s. 246–247; r. Gordis, Love, Marriage, and Business..., s. 244–245; por. J.M. sasson, 
Ruth: A New Translation..., s. 244–245.
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jako jedynej możliwej w ówczesnych warunkach formy kultu. wreszcie kieru-
nek trzeci to „oczyszczenie” narodu – rozumiane jako odcięcie go od niepożą-
danych wpływów, wzbudzenie niechęci do wszystkiego, co obce, a jednocześnie 
zaszczepienie w izraelitach poczucia wyższości z powodu wybrania ich przez 
Boga16 (innych powodów do poczucia wyższości nie było wiele). najbardziej 
jaskrawym elementem tego kierunku reform był zakaz małżeństw mieszanych 
(czyli zawieranych z kobietami spoza izraela)17. aby uniknąć pochopnych ana-
logii, chciałbym podkreślić, że niechęć do obcych w okresie perskim wynikała 
z trzech zasadniczych powodów: z poczucia krzywdy (także w stosunku do ludów 
sąsiednich, które wykorzystały klęskę Judy), naturalnej hermetyczności tamtych 
społeczeństw oraz w ogromnej mierze z braku pomysłu na zupełnie nową sytua-
cję w izraelu. Przywódcy okresu perskiego mieli mentalność urzędników, byli 
zdolni, ale bez charyzmy. Jedynym ich pomysłem na ratowanie duchowo schoro-
wanego ludu była petryfikacja tego, co było dawniej – według zasady, że skoro 
tradycyjne prawa sprawdzały się w przeszłości, to sprawdzą się i teraz. Dawne 
przepisy nijak się jednak miały do nowej rzeczywistości, w rezultacie zaś ci, 
którzy ich przestrzegali, coraz bardziej się od tej rzeczywistości oddalali. Utrzy-
manie rządu dusz w takiej sytuacji było możliwe jedynie pod warunkiem całko-
witego zaufania wobec urzędników. konfrontacja z innym stylem życia mogła 
skłaniać do wątpliwości i pytań. za najlepszy sposób ich uniknięcia judejscy li-
derzy uznali najwyraźniej rozbudzanie niechęci do tzw. goim (czyli obcokrajow-
ców). tego typu zabiegi musiały jednak wywołać sprzeciw wielu myślących lu-
dzi. nie zachowały się wprawdzie zapisy odnoszące się wprost do tego sporu, ale 
z ogromną dozą prawdopodobieństwa możemy uznać, że niektóre księgi biblijne 
zostały napisane właśnie jako swoisty głos w tej dyskusji. tak było najprawdopo-
dobniej w wypadku księgi Jonasza, w której małostkowy prorok konfrontowany 
jest z religijnymi i ufnymi w pomoc Bożą pogańskimi marynarzami oraz z pokor-
nie pokutującymi mieszkańcami najbardziej znienawidzonego miasta, jakim dla 
izraela była stolica krwawej asyrii – niniwa. za każdym razem czytelnik musiał 
przyznawać, że to nie wielki, a przy okazji bardzo sympatyczny prorok Jonasz, 
reprezentant narodu wybranego, ale obcy i poganie bliżsi byli Boga. 

16 zob. a. lacoque, The Feminine Unconventional: Four Subversive Figures in Israel’s Tradi-
tion, Minneapolis 1990, s. 84–85.

17 zob. ezd 9–10; ne 10, 28–30; 13, 3.23–30. Mój punkt widzenia na założenia reform ezdrasza 
i nehemiasza zob. P. Briks, Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako ludu Bożego (Ne 9–
10), „Verbum Vitae” 2003, nr 4, s. 79–98.
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w księdze rut nie ma wprawdzie tak silnego przeciwstawienia, lecz obie te 
księgi wydaje się łączyć wspólna idea, a mianowicie przekonanie, że nie wszyst-
ko, co obce, jest niebezpieczne, gorsze i w rezultacie godne jedynie odrzucenia. 

autor księgi rut nawiązuje do znanych skądinąd (choć bardzo niejasnych) 
powiązań Dawida z Moabem. Pisze niezwykłą opowieść o losach prababki naj-
większego króla izraela. Prababki, która pochodziła właśnie z Moabu i do której 
nie sposób nie poczuć sympatii oraz podziwu dla jej lojalności i ofiarności. Jest to 
równocześnie swoista „pułapka” zastawiona na czytelnika/słuchacza. szlachetna 
postawa rut, a potem jej pożałowania godna sytuacja i godność, z jaką ją znosiła, 
zjednują jej sympatię. czytelnik, początkowo zapewne nastawiony sceptycznie, 
z biegiem opowiadania obdarza rut coraz większą sympatią, a w końcu cieszy się 
z sukcesu zwykłej, obcej dziewczyny, która została nie tylko żoną bogacza, ale 
przede wszystkim protoplastką dynastii królewskiej. 

w tym miejscu chciałbym wyjaśnić nie dość jasny do tej pory tytuł moje-
go artykułu. nie chciałem mówić o kobietach, które dobrze lub źle zapisały się 
w politycznej historii izraela, ale o nie mniej ciekawym przypadku posłużenia 
się postacią kobiety dla osiągnięcia pewnego społecznego, może nawet politycz-
nego celu. oczywiście rut, taka, jaką przedstawia nam księga zatytułowana jej 
imieniem, w żaden sposób nie angażuje się w politykę, ale już opowiadanie o niej 
było tekstem politycznym – rut została więc do polityki „zaangażowana”, i to 
prawdopodobnie nie przez przypadek. Jej historia miała skruszyć serca słucha-
czy, a dobór bohaterki – młodej, pięknej i szlachetnej kobiety – wydaje się dla 
realizacji tego zamiaru jak najbardziej trafny.

Genialny autor księgi rut ramą swojej historii uczynił dobrze znaną jego 
czytelnikom sytuację emigracji, a nieco później – trudnych z niej powrotów. nie 
były to więc abstrakcyjne rozważania, ale odwołanie do powszechnego i boles-
nego doświadczenia. właśnie dlatego bohaterom tak łatwo było wzbudzić zrozu-
mienie, współczucie, wreszcie sympatię czytelników. 

autor zdaje się nawiązywać do frapującego wydarzenia w dziejach Dawida, 
który ścigany przez saula poprosił króla Moabu o azyl dla siebie i swoich najbliż-
szych18. Uprawdopodabniało to jakieś niejasne związki Dawida z Moabem, np. 
moabskie pochodzenie kogoś z rodziny przyszłego króla. tym „kimś” na kar-

18 1 sm 22, 3–4: „[...] udał się Dawid do Mispe moabskiego i zapytał króla Moabu: «czy oj-
ciec i matka moja nie mogliby przebywać u was do czasu, aż się wyjaśni, co zechce Bóg ze mną 
uczynić?» sprowadził ich przed króla moabskiego i zamieszkali przy nim przez cały czas pobytu 
Dawida w miejscu niedostępnym”. Por. jednak: 2 sm 8, 2.
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tach księgi rut okazała się piękna i szlachetna dziewczyna, która musiała podbić 
serce nie tylko Booza, ale każdego czytelnika19. Po lekturze tej księgi trudno 
było bez cienia wątpliwości twierdzić, że wszystko, co obce, jest odrażające, złe, 
a w najlepszym wypadku niewiele warte. tym bardziej trudno, że dyskredyto-
wałoby się w ten sposób jak najbardziej własnego, a na dodatek największego 
z „własnych”, króla Dawida20. Umieszczenie go w tej historii było posunięciem 
genialnym i stanowiło swoiste imprimatur dla całej noweli.

na koniec warto postawić pytanie – czy misja rut, tak jak starałem się ją 
przedstawić, zakończyła się niepowodzeniem? z jednej strony niestety tak – auto-
rowi nie udało się bowiem przekonać decydentów tamtej epoki, że obce nie zawsze 
musi nieść ze sobą zagrożenie i zło. zamknięci w swoich obawach i poczuciu wyż-
szości izraelici pozostali takimi w jakiejś mierze aż do tej pory. z drugiej jednak 
strony historia rut nie wylądowała na śmietniku historii, ale przekazywana przez 
pokolenia dostała się do kanonu Pisma Świętego, wzruszając i ucząc do dziś. 

daS buch rut alS beiSpiel eineS SozialpolitiSchen „engagementS“  
der frau im alten teStament

zuSammenfaSSung

Die Debatte um die Datierung des Buches rut bleibt bis zum jetzigen zeitpunkt offen. 
immer mehr argumente sprechen jedoch für die entstehung des werkes in der persischen 
zeitperiode. es wurde wahrscheinlich auf dem Hintergrund einer auseinandersetzung 
geschrieben, die unter der zerschlagenen und in jeder Hinsicht hinfälligen Bevölkerung 
der Judäer nach der rückkehr aus dem exil entstand. Die reaktion auf die starken ein-
flüsse der fremden religionen und kulturen, die dem Jahwismus und der nationaliden-
tität der Judäer drohten, war eine stärkung der schon vorher bedeutenden tendenz zur 
ablehnung von allem, was fremd war. Das Buch rut scheint eine stimme in dieser Dis-
kussion zu sein. Diese meisterhaft komponierte novelle versucht die idee zu vermitteln, 
dass nicht alles, was fremd ist, zugleich feindlich oder nicht viel wert sein muss. Die 
Genealogie des könig Davids scheint dabei nur ein Vorwand für die eigentliche Vermitt-
lung dieser erzählung zu sein. 

Piotr Briks

19 katharine Doob sakenfeld (Ruth, louisville 1999, s. 4) zauważa podobieństwo między histo-
rią rut a przypowieścią o miłosiernym samarytaninie, którą opowiada Jezus w odpowiedzi na 
pytanie: „kto jest moim bliźnim?” (łk 10, 29.30–37). 

20 warto zwrócić uwagę na fakt, że okres apoteozy króla Dawida przypada właśnie na okres 
powygnaniowy – najlepszym przykładem jest dzieło kronikarza. 


