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Pod wieloma wzgl dami Ksi ga Jonasza stanowi ewenement w ród Ksi g Ta-
nach. Pomimo jej niewielkiej obj to ci jest utworem cz sto komentowanym i bada-
nym od czasów staro ytnych do współczesno ci1. Jednak e niewielu komentatorów 
porusza zagadnienie funkcji tekstu jako cało ci oraz poszczególnych jego składni-
ków. Nawet pobie na lektura Ksi gi pozwala zauwa y , e jednym z jej charaktery-
stycznych cech tekstu jest wyst powanie rzadko spotykanych w Starym Testamencie 
wyrazów, nale cych pod wzgl dem znaczeniowym do terminologii marynistycznej, 
a tak e nietypowych rodków stylistycznych i konstrukcji składniowych. Celem 
niniejszego opracowania jest próba odczytania intencji Autora u ywaj cego tych 
sposobów, czyli okre lenie pierwotnej funkcji tekstu w progresywnie rozszerzanych 
granicach jednostki literackiej oraz próba rekonstrukcji historii tekstu. Dokonanie 
takiej analizy musi zosta  poprzedzone przywołaniem wiadomo ci typowego od-
biorcy Ksi gi w zakresie realiów ycia na morzu, oraz okre leniem ram i rozgrani-
cze  wewn trztekstowych perykopy zawieraj cej tekst o pobycie Jonasza na statku. 

                                                     
1 Nie sposób wyliczy  tu szczegółowej bibliografii. Warto wspomnie  o bardzo warto ciowej dla 

bada  egzegetycznych Ksi gi Jonasza publikacji: drugim tomie serii Biblica et Patristica Thorunien-
sa, który stanowi kompendium wiedzy biblijno - patrystycznej dotycz cej Ksi gi Jonasza. Toru ska 
monografia zawiera nast puj ce artykuły: T. TUŁODZIECKI, Jonasz wobec pogan, BPTh t. 2, 2009, 37-
48. M. PARCHEM, Ksi ga Jonasza i osoba proroka w literaturze mi dzytestamentalnej i pó niejszej 
tradycji ydowskiej, BPTh t. 2, 2009, 49-85. A. KU MIREK, Aramejska wersja Ksi gi Jonasza, BPTh t. 
2, 2009, 87-98. A. MALINA, Znak Jonasza w tradycji i redakcji synoptycznej (Mt 12,38-42; 16,1-4; Łk 
11,29-32), BPTh t. 2, 2009, 99-114. D. ZAGÓRSKI, Egzegeza Ksi gi Jonasza w pismach Grzegorza z 
Nazjanzu, BPTh t. 2, 2009, 115-125. M. BASIUK, Rola Ksi gi Jonasza w nauczaniu w. Ambro ego, 
BPTh t. 2, 2009, 127-138. B. CZY EWSKI, Orygenesowe elementy egzegezy i nauki w Komentarzu do 
Ksi gi Jonasza w. Hieronima, BPTh t. 2, 2009, 139-150. P. PODESZWA, Prorok Jonasz zapowiedzi
Chrystusa w wietle Komentarza do Ksi gi Jonasza w. Hieronima, BPTh, t. 2, 2009, 151-170. M.C. 
PACZKOWSKI, Typologia proroka Jonasza w przepowiadaniu Piotra Chryzologa, BPTh t. 2, 2009, 
171-190. Komentarz do proroka Jonasza tego  Mar-Efrema, dosłowny, a niekiedy mistyczny, tł. M. 
SZMAJDZI SKI, BPTh t. 2, 2009, 191-195. 
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1. Fenomen morza w wiadomo ci staro ytnych Izraelitów 

Zgodnie z klasyczn  metodologi  diachroniczn  droga do poznania znaczenia, a 
nast pnie sensu tekstu, prowadzi przez zrozumienie tego, co jest oczywistym, co-
dziennym do wiadczeniem pierwotnego czytelnika, cz sto nawet nie opisywanym 
przez autora ze wzgl du na zakładan  wiedz  odbiorcy w tym zakresie. S  to uwa-
runkowania historyczne, klimatyczne, geograficzne i przyrodnicze, etnograficzne 
oraz szczególnie istotne w przypadku tekstu Biblii – teologiczne. Ze wzgl du na 
zaw ony tematem artykułu zakres analizy, przedstawione zostan  tylko te elemen-
ty Sitz im Leben, które zwi zane s  z problematyk  morsk . 

Izrael pomimo dost pu do morza nigdy nie stał si  pot g  morsk  ust puj c 
wyra nie pola przedstawicielom innych narodów, szczególnie Fenicjanom. Fe-
nickie statki handlowe powstawały ju  około 2000 r. przed Chr. W tym czasie na 
Morzu ródziemnym panowały statki krete skie, myke skie i egipskie. Jednak w 
miar  przemijania tych pot g, ich miejsce sukcesywnie zajmowały statki fenic-
kie. Pocz tkowo były one budowane z bali cedrowych i jak wszystkie statki Mo-
rza ródziemnego miały poszycie stykowe, które składało si  z desek drewnia-
nych przymocowanych na styk do szkieletu statku. Na ródokr ciu znajdował si
maszt z czworok tnym aglem, zamocowanym do dolnej i górnej rei. Stew  dzio-
bow  zdobiła zazwyczaj rze ba ko skiej głowy, a ruf  rybi ogon. Były to jednak 
małe jednostki, ich długo  wynosiła około dziesi ciu metrów. Kiedy w dwuna-
stym wieku przed Chr. nasiliła si  ekspansja morska Fenicjan, rozpocz to budo-
w  wi kszych statków z zastosowaniem st pki (głównego wzdłu nego elementu 
konstrukcyjnego) i ebra. Z chwil  wcielenia do floty fenickiej okr tów wojen-
nych, statki handlowe zwi kszyły swe rozmiary. Miały wówczas około trzydzie-
stu metrów długo ci, dziesi  metrów szeroko ci i zanurzenie około dwóch  me-
trów. Wiosła były u ywane tylko do manewrowania w portach i w uj ciach rzek 
lub przy bezwietrznej pogodzie. Do przewozu cennych ładunków u ywane były 
statki z burtami podwy szonymi. Okr t, na którym biblijny Jonasz wypłyn ł z 
Jafy, odpowiadał opisem fenickiemu statkowi handlowemu2. wiadczy o tym na 
przykład fakt, e kiedy zerwał si  sztorm, eglarze „(…) rzucili w morze ładu-
nek, który był na okr cie, by uczyni  go l ejszym” (Jon 1,5b). Cenne jest tak e 
spostrze enie, e kiedy burza si  wzmagała, Jonasz zszedł pod pokład, do dolne-
go pomieszczenia statku3.  

Morze traktowane było przez Izraelitów jako rzeczywisto  gro na, niebez-
pieczna, nieprzewidywalna4. Dla autorów natchnionych wody otchłani morskiej 

                                                     
2 Ucieczka Jonasza na pokładzie okr tu jest znakiem ludzkiego nieposłusze stwa, które sprowad-

za Bo y s d w postaci sztormu i gro by rozbicia okr tu Por. L. RYKEN, J.C. WILHOIT, T. LONGMAN
III, Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki 
literackie w Pi mie wi tym, red. W. CHROSTOWSKI, Warszawa, brw., 80-82.  

3 Por. F. H. WIGHT, Obyczaje krajów biblijnych, tł. R. Piotrowski, Warszawa 1998, 245-246. 
4 T. Brzegowy wykazał, e morze nie było Izraelitom całkowicie obce. Przykładem mog  by  Da-

nici, którzy w jedenastym wieku przed Chr. trudnili si eglarstwem. Por. T. BRZEGOWY, Prorocy 
Izraela t. 2, Tarnów 1997, 85. Nale y jednak pami ta , e akurat to pokolenie traktowane było jako 
odszepie cze i nie jest w pełni reprezentatywne dla Izraela jako cało ci. 
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były najbardziej wymownym obrazem miertelnej zagłady (por. Ps 69,3)5; w 
burzy natomiast, jako swego rodzaju złu, widziano narz dzie Bo ego działania i 
namacalny przejaw Jego gniewu. Ponadto, wskazywano na wiatr - niewidzialn
sił , której pot ga i skutki s  wyra nie widoczne - jako na metafor  Boga: pot -
nego, a jednak niewidzialnego. Silny wiatr to synonim lub przyczyna sztormu. 
Jego oznakami na otwartym morzu s  do  wysokie, najcz ciej około pi ciome-
trowe, fale z obracaj cymi si  grzbietami. Długo  fal wynosi wówczas około stu 
metrów. Z wierzchołków grzebieni fal wiatr zwiewa pył wodny (kipiel), a piana 
układa si  w wyra nych pasmach wzdłu  kierunku wiatru. Przy pogodzie sztor-
mowej cz sto wyst puj  rz siste deszcze znacznie ograniczaj ce widoczno . W 
razie prognozowanego sztormu mniejsze jednostki zwykle nie opuszczaj  portu, 
a te, które s  na morzu, staraj  si  znale  schronienie w porcie. Jednak przeby-
wanie w czasie silnego sztormu w porcie nie daj cym dostatecznej osłony mo e 
by  bardziej niebezpieczne ni  przebywanie na wodach otwartych. Pr dko
wiatru przy sztormie wynosi ponad siedemdziesi t kilometrów na godzin . Burza 
opisana w Ksi dze Jonasza była wyj tkowa, skoro wzbudzała przera enie u e-
glarzy, którzy zapewne prze yli niejeden ju  sztorm. Zatem nie było to tylko 
utrudnienie w podró y, ale prawdziwe niebezpiecze stwo dla ycia; eglarze 
podj li naturalne próby jego usuni cia6. Pod wpływem zagro enia wiara eglarzy 
wyra nie wzrosła. Najpierw byli przera eni burz , ale pó niej odczuli coraz 
wi ksz  boja  Bo  – l k przed Bogiem Jonasza7.

2. Ksi ga Jonasza, jej strona literacka i znaczenie w formowaniu para- 
   dygmatów teologicznych 

Ksi ga Jonasza nale y do zbioru ksi g prorockich zawartych w Pi mie wi tym. 
Umieszczona jest w kanonie pomi dzy dwoma proroctwami: Abdiasza i Micheasza. 
Składa si  z czterech rozdziałów i w przeciwie stwie do innych ksi g prorockich 
nie zawiera mów ani wyroczni. Jest opowie ci  o proroku, który pragnie uwolni
si  od misji powierzonej mu przez Pana. Jednak Stwórca, nawet mimo ludzkich 

                                                     
5 W czasach staro ytnych uwa ano, e dno morza s siaduje z szeolem - por. Słownik teologii bi-

blijnej, red. X. LEON-DUFOR, Pozna  1994, 507. Woda jest w Biblii symbolem interpretowanym jako 
dychotomia lub nawet antnynomia ycie - mier . Por. M. LURKER, Słownik obrazów i symboli biblij-
nych, tł. K. Romaniuk, Pozna  1989, sub voce. 

6 Por. Ksi gi proroków mniejszych: Ozeasza – Joela – Amosa – Abdiasza – Jonasza – Micheasza. 
Wst p – Przekład z oryginału – Komentarz, red. S. ŁACH, Pozna  1968, 317n. 

7 Por. Mi dzynarodowy komentarz do Pisma wi tego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI 
w., red. W. CHROSTOWSKI Warszawa 2000, 1026n. Bóstwa opieku cze rzadko były bóstwami kos-
micznymi, zatem eglarze nie s dzili, aby ich własne lub rodowe bóstwo opieku cze spowodowało 
burz . W politeistycznym systemie religijnym staro ytnego wiata mo na było stwierdzi  w sposób 
pewny, e jakie  wydarzenie jest wynikiem działania bóstwa, trudno było jednak ustali , które bóstwo 
je spowodowało i z jakiej przyczyny. eglarze wołali do swoich bogów w nadziei, e który  z nich 
zechce wywrze  wpływ na boga, który tak si  rozgniewał, e zesłał burz . Nale ało wi c zwróci  si
do jak najwi kszej liczby bóstw. Z tego wzgl du kapitan kazał zbudzi  Jonasza, by i on wezwał na 
pomoc swoje opieku cze bóstwo. Poga scy eglarze wołali o pomoc, a nie wyra ali skruch  i ch
nawrócenia. Por. Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, red. W. CHROSTOWSKI, 
Warszawa 2005, 893. 
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niech ci, potrafi zrealizowa  dobre zamierzenia. Ksi ga Jonasza czytana jest pu-
blicznie przez ydów w Jom Kippur, gdy  jej tre  mo e wyra a  prze ycia poku-
tuj cej wspólnoty8. 

Z uwagi na argumenty filologiczne uwa a si , e Ksi ga Jonasza powstała po 
niewoli babilo skiej, pod koniec pi tego lub na pocz tku czwartego wieku przed 
Chr. Ograniczeniem w datacji jest czas około roku 200 przed Chr. gdy  o ówcze-
snej obecno ci tej Ksi gi wiadcz  Ksi ga Syracha - Syr 49,10 i Tobiasza - Tb 
14,4. Ksi ga Jonasza zawiera arameizmy leksykalne, gramatyczne i zapo ycze-
nia fenickie przej te do j zyka północnego Izraela stosunkowo wcze nie. Niektó-
rzy uwa aj  wr cz, e Ksi ga powstała około ósmego wieku przed Chr9. wiad-
czy  ma o tym fakt, e bohaterem utworu  jest Jonasz, którego imi  wymienione 
zostało w 2 Krl 14,25 jako proroka, który działał w pa stwie Izraelskim za Jero-
boama II, zapowiadaj c szcz liw  odmian  losu Izraela10.

Zasadniczo przyjmuje si  jednolit  budow  Ksi gi (poza hymnem dzi kczyn-
nym - Jon 2, 3-10, w którym nie wyst puj  arameizmy, a jego styl poetycki zbli o-
ny jest do psalmów). Za tym stanowiskiem przemawia ten sam j zyk całej Ksi gi i 
logiczny układ jej narracji. Ale tre  poszczególnych rozdziałów mogła wyst powa
równie  w formie samodzielnej (tzw. kompozycja antologiczna), na co wskazywa-
łyby: forma literacka, j zyk i aluzja do tendencji partykularystycznych, które w 
narodzie ydowskim były szczególnie ywe. Tego stanowiska nie potwierdzaj
jednak rzetelne dowody. 

Ksi ga Jonasza – poza hymnem (Jon 2, 3-10) – to utwór napisany proz . Nie 
jest przekazem typowo historycznym, gdy  mo na wyró ni  w niej elementy 
fikcji o wymowie dydaktycznej. Nie jest jednak tylko i wył cznie opowiadaniem 
nie oddaj cym rzeczywisto ci, poniewa  niektóre dane z Ksi gi znajduj  po-
twierdzenie w odkryciach archeologicznych, na przykład: wykopaliska ukazuj
Niniw  jako miasto rzeczywi cie wielkie. Ksi ga Jonasza jest zatem utworem 
literackim, w którym staro ytne tradycje historyczne o Jonaszu stanowi  podło e 
i materiał do kompozycji opowiadania pouczaj cego. Najpewnie Ksi g  mo na 
uzna  za midrasz, czyli wykład nauki teologicznej na przykładzie z ycia Proro-
ka. Midrasze w sposób szczególny rozwin ły si  po niewoli babilo skiej. W swej 
tre ci podawały lekcj  buduj c . Ustalenie gatunku literackiego ma w tym przy-
padku wa ne konsekwencje hermeneutyczne, jednak nie jest to przedmiotem 
analizy niniejszego opracowania11.

                                                     
8 Por. Encyklopedia biblijna, red. P. J. ACHTEMEIER, red. pol. W. CHROSTOWSKI, Warszawa 1999, 597. 
9 Por. T. BRZEGOWY, dz. cyt., 85. 
10 Por. np. Wst p do Starego Testamentu, red. S. ŁACH, Pozna -Warszawa 1973, 520-521. 
11 Wi cej na ten temat: por. D. BARTOSZEWICZ, "Noematyczne konsekwencje ustalenia gatunku li-

terackiego na przykładzie Ksi gi Jonasza", w: Z Chrystusem w słu bie Bogu i ludziom. Praca zbioro-
wa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej ks. prof. Romana Krawczyka, red. J. 
GMITRUK A. WIELGOSZ, Warszawa - Siedlce 2012, 83-90. 
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3. Specyficzne formalne i tre ciowe elementy Jon 1, 4-6 

Tekst Jon 1,4-6 w BHS ma nast puj c  posta : 
 4

 5

 6

W kolejnych wersach u yte zostały wyrazy których znaczenie i funkcja wymaga 
bli szych wyja nie . 

W wersie czwartym zwraca uwag  powtórzenie zaw aj ce pole seman-
tyczne (forma paralelizmu syntetycznego12) odnosz ce si  do zjawiska atmosfe-
rycznego okre lonego najpierw jako  a nast pnie terminem . W pierw-
szym przypadku mamy do czynienia z wiatrem w sensie ogólnym za  w drugim 
ze sztormem. Drugie okre lenie jest bardziej precyzyjne i zawiera w sobie 
wi ksze spektrum zjawisk. Tłumacze starali si  zachowa  ró nice pomi dzy 
wyrazami u ytymi w tek cie oryginalnym i u ywali na przykład:  -

 w Septuagincie, ventum - tempestas  w Wulgacie, wiatr - burza w Biblii 
Tysi clecia, vent - tempête we francuskiej Biblii Jerozolimskiej, wind - tempest
w wielu tłumaczeniach anloj zycznych. adne z tych przekładów nie oddaje 
jednak "nastroju" wyra e  u ytych w tek cie oryginalnym a wielu tłumaczy 
dokonuje wr cz fonetycznej inwersji. Hebrajski rzeczownik  jest wyrazem 
wymuszaj cym wymow  dynamiczn . Rozpoczyna go spółgłoska płynna, 
d wi czna (według niektórych klasyfikacji - dr ca), dzi słowa, za  trzon dru-
giej sylaby stanowi specyficzna spółgłoska gardłowa klasyfikowana tak e jako 
faryngalna13. Wyraz w warstwie fonetycznej jest wi c twardy i mocny. Z kolei 
drugi, u yty w tek cie hebrajskim, rzeczownik  zaczyna si  sylab  zbudo-
wan  na spółgłosce szczelinowej, sycz cej, dzi słowej i bezd wi cznej, której 
nie jest w stanie zrekompensowa  nast puj ca po niej sylaba oparta na resz. 
Rzeczownik  posiada natomiast wyra n  cech  d wi kona ladowczo ci, 
wynikaj cej z "sycz cej" wymowy spółgłoski samech. Zjawisko onomatopei 
wzmacnia zako czenie wersu czwartego zawieraj ce wyrazy . Tu 
o " wiszcz cym" brzmieniu tekstu zdecydowały u yte dwukrotnie, w obu przy-
padkach podwojone, spółgłoski szin. W Wulgacie, u yte zostało łaci skie wy-
ra enie: et navis periclitabatur conteri. Wydaje si , e bardziej obrazowo uka-

                                                     
12 W obu przypadkach zjawisko opisano tym samym przymiotnikiem wielki, co podkre la parale-

lizm członów. 
13 Głoski gardłowe dzielone s  w fonetyce hebrajskiej na laryngalne (aleph i he) oraz faryngalne 

(aijn i chet). Por. T. LAMDIN. Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego, tł. H. Drawnel, B. Sokal, 
Lublin 2012, 23. 
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zuje ono to, co mo e spotka  okr t na morzu (contero, contrivi, contritum – 
rozetrze , zmia d y , zdruzgota ). 

W wersie szóstym u yte zostało unikalne w Tanach marynistyczne wyra enie 
 w Wulgacie oddane terminem: gubernator, (czyli: sternik, kierownik, 

rz dca), przeło one przez tłumacza Biblii Tysi clecia jako dowódca eglarzy, , w 
Biblii Warszawsko-Praskiej jako kapitan za  w tłumaczeniach angloj zycznych za-
zwyczaj jako shipmaster. Tekst Masorecki zawarł wypowied  dowódcy eglarzy w 
jednym zdaniu oznajmuj cym i w dwóch pytaniach. Egzegeza tekstu prowadzi do 
stwierdzenia, e Autor Ksi gi Jonasza ukazuje eglarzy, a zwłaszcza ich dowódc , w 
pozytywnym wietle, mimo e powszechnie ta grupa społeczna cieszyła si  zł  sła-
w 14. U ycie dwuczłonowego tytułu zwi ksza presti  opisywanej postaci za  fakt, e 
drugi element zwi zku frazeologicznego jest trzysylabowy wymusza wr cz na słu-
chaczu - czytelniku zwrócenie wi kszej uwagi na wypowiadane przeze  słowa. 

Konstrukcja literacka wersetu szóstego oparta jest na cz sto stosowanym w Sta-
rym Testamencie rodku stylistycznym – paralelizmie antytetycznym. eglarze 
byli bezradni i przera eni wobec sił natury lub mocy nadprzyrodzonych. Aby ra-
towa  statek przez zatoni ciem, a tym samym własne ycie od zguby, wołali do 
swoich bogów, czyli podj li działania dotycz ce sfery nadprzyrodzonej. Jednocze-
nie wyrzucili w morze ładunek – chcieli bowiem uczyni  statek l ejszym – czyli 

podj li działania naturalne, praktyczne. Natomiast post powanie Jonasza, który 
zszedł w najodleglejsze z miejsc okr tu, poło ył si  i zapadł w twardy sen rezygnu-
j c z jakiegokolwiek działania, było niezrozumiałe dla dowódcy eglarzy15. We-
zwał on proroka, aby wstał i wołał do swojego Boga. Tryb rozkazuj cy u yty przez 
poganina wobec proroka, zwłaszcza w odniesieniu do czynno ci religijnej jest 
paradoksem - kolejnym rodkiem stylistycznym u ytym przez autora Ksi gi. 

Znacz cym rodkiem wyrazu u ytym w tek cie jest tak e zastosowana w nim 
konstrukcja składniowa. Typowy dla hebrajskiego biblijnego szyk zdania, okre lany 
w nomenklaturze angloj zycznej VSO (verb-subject-object), jest w analizowanym 
fragmencie Ksi gi Jonasza zast powany innym dla emfatycznego przedstawienia 
wagi podmiotu. Taka sytuacja mam miejsce w Jon 1,4 gdzie działaj cym podmio-
tem inicjuj cym zdanie jest JHWH16. 

Podsumowanie 

Pierwszym wnioskiem z zakresu krytyki tekstu wynikaj cym z powy szej anali-
zy jest potwierdzenie długiej historii tekstu przed jego spisaniem. Badany fragment 
jest w tym zakresie reprezentatywny dla całej Ksi gi i stanowi z ni  integraln  ca-

                                                     
14 Por. Mi dzynarodowy komentarz do Pisma wi tego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI 

w., red. W. CHROSTOWSKI, Warszawa 2000, 1026n. 
15 Twardy sen Jonasza sugeruje posiadania przez proroka pewno ci odno nie do realizacji własne-

go planu – por. Ksi gi proroków mniejszych: Ozeasza – Joela – Amosa – Abdiasza – Jonasza – Mi-
cheasza. Wst p – Przekład z oryginału – Komentarz, red. S. ŁACH, Pozna  1968, 317n. 

16 Por. B. ARNOLD, J. CHOI, A Guide to Biblical Hebrew Syntax, Cambridge 2003, 169. 
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ło  (za ewentualny element heterogeniczny mo e by  uznany jedynie Kantyk Jo-
nasza Jon 2, 3-10). O tym, e tekst słu ył pierwotnie raczej do słuchania ni  do czy-
tania wiadczy dobór wyrazów, podczas którego Autor dbał niew tpliwie o brzmie-
nie tekstu, podporz dkowuj c tej warto ci konwencje leksykalno syntaktyczne. 

Stosowanie terminologii marynistycznej, o cz sto obcej proweniencji, wydaje 
si  te  by  zabiegiem maj cym u wiadomi  Izraelitom konieczno  otwarcia si
tak e w sensie religijnym na inne narody. Mo na uzna , e Ksi ga Jonasza ukazuje 
wr cz gotowo  narodów spoza kr gu izraelskiego do przyj cia wiary w Jedynego 
Boga. Przesłanie ukazuje prawd  o Bogu nie nakładaj cym na nawracaj cych si
adnych zobowi za  prawnych czy rytualnych. Nie wi  pogan z ziemi  izraelsk

lub ydowskimi instytucjami religijnymi. Zbawienie zsyłane jest bowiem nie przez 
człowieka, ale miłosiernego Pana, który nie os dza według kryteriów zewn trznych, 
lecz patrzy na serce człowieka – oczekuje jego nawrócenia (por. 1 Sm 16,7). Po-
dobne stanowisko wobec pogan mo na odnale  w Ksi dze Rut albo w posłannic-
twie proroka Jeremiasza (Jr 6,19-21).  

SPECIFIC MEANS OF EXPRESSION 

AND CONSEQUENCES ITS USAGE IN JONAH 1,4-6 
Summary 

The Book of Jonah isn't typical book in Tanach. It's vocabulary, symbolism and 
syntax has many irregularities. Many words in the book belongs to the nautical ter-
minology while the sea was for the most of Jews alien and hostile element. The 
author clearly cared about reading of the text, how it sounds, putting the value of 
lexical and syntactic conventions. Author of the Book probably had the plan to 
make not typical text, to show extraordinary meaning God's mercy. A similar posi-
tion to the gentiles can be found in the Book of Ruth, or in the teaching of the 
prophet Jeremiah. 


