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Rozdział III

RODZINA luDZKA

150. Bóg rzekł: „nie jest dobrze, aby ’ādām był sam” (Rdz 2,18). Fakt, że 
Stwórca chciał, aby ludzkość była tworzona przez mężczyzn i kobiety (Rdz 
1,27; 2,21-23), skłania do uważnego namysłu nad tym zróżnicowaniem 
konstytutywnym dla istoty ludzkiej, aby odkryć jego sens. nie wystarcza, 
jakkolwiek jest to potrzebne, stwierdzić równą godność dwóch płci; ko-
niecznie należy wprowadzić ten element, którym jest ich wzajemna relacja, 
zwłaszcza wewnątrz doskonałej więzi miłości. Boże tchnienie, które dało 
życie istocie ulepionej przez Stwórcę z prochu ziemi, objawia swą prawdę 
i życiodajną moc w spotkaniu o charakterze płciowym między mężczyzną 
i kobietą, z którego wynika życie. dobroć stworzenia koegzystuje z prze-
zwyciężeniem „samotności”, a owo przezwyciężenie dokonuje się w akcie 
przyjęcia drugiej osoby, w duchu miłości. dzieje się tak w coraz to szer-
szych relacjach – od małżeństwa do dzieci, od braterstwa w  rodzinie do 
wspólnoty ze wszystkimi ludźmi. 

nie ma w Piśmie świętym jakiegoś systematycznego wykładu na temat 
związku między mężczyzną i kobietą; jednakże temat ten jest obecny w Bi-
blii od pierwszej do ostatniej strony zarówno przez konkretne obrazy więzi 
małżeńskiej, jak i przez jej zastosowania symboliczne jako obrazu nadające-
go się do wyrażenia więzi przymierza natury duchowej i transcendentnej. 
doniosłość tego motywu daje się zauważyć także za sprawą licznych kom-
ponentów, które wchodzą w rachubę. Przede wszystkim ten komponent, 
jakim jest ciało określone pod względem płci („stworzył ich mężczyzną 
i kobietą”; Rdz 1,27). I nie chodzi tu tylko o zdolność przekazywania życia 
– która wydaje się cieszyć pierwszeństwem w Piśmie świętym z uwagi na 
pierwszoplanową wartość, jaką jest życie – ale także aspekty psychologiczne 
i emocjonalne, których doniosłe znaczenie jest wszystkim znane, chociaż 
nie jest rzeczą łatwą precyzyjnie określić ich modalność właściwą dla każdej 
z obydwu płci. Gdy mówi się o miłości, rozumianej jako oddanie, wier-
ność i kreatywność, niemal spontanicznie myśli się o miłości małżeńskiej 
(sponsale). W niej bowiem wymiar afektywny łączy się z wolnym wyborem, 
ponadto zaś z  więzi tej bierze początek historia często bogata w  skutki. 
niemniej nie brakuje tu potknięć, wykroczeń, przemocy i porażek. Miłości 
małżeńskiej (sponsale) nie należy identyfikować z bezpośrednio odczuwaną 
namiętną atrakcyjnością, zawierającą w sobie dwuznaczności i niebezpie-
czeństwa, przed czym przestrzega zwłaszcza literatura sapiencjalna. Trzeba 
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też dodać, że pragnienia mężczyzny i kobiety połączonych w małżeństwie 
nie zawsze będą zbieżne; w momentach podejmowania decyzji pojawią się 
napięcia, a co za tym idzie będzie stawiana kwestia autorytetu i  tego, ile 
przyczynia się on do budowania wspólnoty. oto niektóre zagadnienia, ja-
kie zostaną rozwinięte w pierwszej części tego rozdziału. 

 151. W Rdz 1 stworzenie pary ludzkiej (Rdz 1,27) jest bezpośrednio 
związane z  błogosławieństwem Bożym, równoznacznym z  powołaniem 
do płodności (Rdz 1,28). Z tej pary rodzą się dzieci, które z kolei są po-
wołane do rodzenia; z  początkowego spotkania wywodzi się niezliczone 
potomstwo rodzaju ludzkiego (Rdz 5,1-32; 10,1-32). W tradycji patriar-
chów bezpłodność wydaje się – na pierwszy rzut oka – stać w kontraście 
do Bożej obietnicy poczynionej całej ludzkości i powtórzonej na początku 
historii Abrahama (Rdz 12,2; 17,5-6; Pwt 7,13-14); jednakże dzieje ludu 
przymierza (pozostające pod wpływem działania Boga) pokazują po pew-
nym czasie pozytywny postęp, osiągający swój punkt kulminacyjny w roz-
radzaniu się i mnożeniu synów Izraela (Wj 1,7; Iz 51,2). Ale spontaniczne 
dowartościowanie rodzenia może okazać się przejawem zwykłego instynktu 
samozachowawczego (gatunku lub szczególnej „rodziny”), jeżeli nie zosta-
nie wprowadzony element miłości, która zarówno stwarza nowe relacje, 
jak i  je podtrzymuje oraz prowadzi do pełni. Miłość rodziców do dzieci 
(por. Rdz 22,2; pierwszy raz w Biblii występuje tu czasownik „kochać”) stoi 
u podstaw relacji rodzicielskich, a z tego fundamentalnego aktu wywodzi 
się prawdopodobieństwo, że ten, kto został zrodzony i wychowany przez 
miłość, nauczy się kochać (1 J 4,19), poczynając właśnie od konkretnego 
uczucia względem rodziców. Asymetria w relacji między rodzicielem i zro-
dzonym (w odróżnieniu od relacji równościowej między mężem i  żoną) 
wymaga specyficznych postaw miłości, często trudnych w praktyce. Zatem, 
również tutaj, jak w każdej relacji, gdzie panuje wolność, mogą pojawić 
się działania niewłaściwe i destrukcyjne (1 P 2,16). Ta tematyka stanowić 
będzie przedmiot drugiej części tego rozdziału.

Rozrastanie się rodzaju ludzkiego prowadzi do powstania wspólnoty sze-
rokiej, ciągle powiększającej się, dynamicznej; to jest bez wątpienia pozytyw-
ny czynnik historii, o ile pozwala objawiać się miłości między synami tego 
samego ojca, miłości, która wyraża się we współpracy i w zgodzie. Wiemy 
jednak, że między braćmi nie zawsze krąży dobra krew, jak opowiada o tym 
Pismo święte, poczynając od historii Kaina i Abla; rywalizacja, wojny i ma-
sakry naznaczają bieg dziejów człowieka. Wezwanie do braterstwa, które 
stopniowo winno się rozszerzać od rodziny na całą społeczność ludzką, jest 
przykazaniem Boga danym człowiekowi. Tylko tak stworzenie osiągnie swój 
szczyt doskonałości. To będzie przedmiotem ostatniej części tego rozdziału.
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Rdz 2,21-25
21Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna (’ādām) pogrążył się w głębokim 
śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 
22Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny (’ādām), zbudo-
wał niewiastę (’iššāh). A gdy ją przyprowadził do mężczyzny (’ādām), 
23mężczyzna (’ādām) powiedział: «ta dopiero jest kością z moich kości 
i ciałem z mego ciała! ta będzie się zwała niewiastą (’iššāh), bo ta z męż-
czyzny (’îš) została wzięta».

24Dlatego to mężczyzna (’îš) opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy 
się ze swą żoną (’iššāh) tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

25Chociaż mężczyzna (’ādām) i jego żona (’iššāh) byli nadzy, nie odczu-
wali wobec siebie wstydu”.

152. Ta krótka perykopa zamyka opowiadanie o stworzeniu w Rdz 2. 
Następują w niej po sobie dwa główne momenty narracji: pierwszym 
jest działanie Boga, który daje początek istnienia mężczyźnie i kobie-
cie; drugi stanowi spotkanie pary, z docenieniem ze strony ludzi dzieła 
Bożego. Taka narracja – jak i ta poprzednia – nie zamierza być spra-
wozdaniem z  tego, co materialnie się wydarzyło, ponieważ hagiograf 
posługuje się gatunkiem literackim mającym charakter opowiadania 
symbolicznego; wymagane jest zatem inteligentne zrozumienie tego tek-
stu biblijnego. Wprawdzie wszyscy komentatorzy zgodnie uznają do-
niosłość jego treści, to istnieją jednak różnice na poziomie interpretacji 
zarówno w odniesieniu do całości tego fragmentu, jak w odniesieniu do 
różnych szczegółów, które narrator podaje. 

Pierwszy problem związany jest z terminologią zastosowaną na określenia 
głównego podmiotu opowiadania. Jak widać to już w przytoczonym wyżej 
tłumaczeniu (z odpowiednikami hebrajskimi w nawiasie), pojawia się pew-
na dwuznaczność w terminie ’ādām (to z rodzajnikiem, to bez rodzajnika). 
W wielu przypadkach, a z pewnością w pierwszej części Rdz 2, rzeczownik 
ten oznacza generalnie istotę ludzką; także w dalszym ciągu narracji w na-
stępnym rozdziale takie znaczenie jest zachowane, np. w Rdz 3,9-10, gdy 
Bóg przychodzi do ogrodu, aby szukać ’ādām, albo w Rdz 3,22-24, czy gdy 
go wypędza z Edenu. Ponadto jest jasne, że ludzkość jako taka otrzymu-
je dar pożywienia, nakaz pracy, zwłaszcza zaś przykazanie nie spożywania 
owocu z drzewa zakazanego (Rdz 2,16-17), jak i ona ponosi niektóre kon-
sekwencje grzechu (Rdz 3,9-10.19.22-24), bez rozróżniania ze względu na 
płeć. natomiast w wielu innych przypadkach ten sam termin ’ādām jest 
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używany na oznaczenie mężczyzny, głównie z powodu wyraźnie zaznaczo-
nej relacji do (jego) „kobiety” (Rdz 2,22-23.25; 3,8.12.17.20-21). Znacze-
nie to uwydatnia z kolei fakt, że rzeczownik ’ādām w pewnym momencie 
historii staje się imieniem własnym (Adam) protoplasty rodzaju ludzkiego 
(Rdz 4,1.25; 5,1-5). 

153. Dwuznaczność związana z nazwą ’ ādām dała początek dwóm 
interpretacjom tego fragmentu Rdz 2. Pierwszą moglibyśmy nazwać 
lekturą „tradycyjną”. Według niej opowiadanie mówi o  stworzeniu 
kobiety, dokonanym przez Stwórcę, który posługuje się materiałem – 
„jedna z kości” wzięta z mężczyzny. Na to wskazywałaby deklaracja, 
którą wypowiada ’ādām: „Ta będzie się zwała niewiastą ( ’iššāh), bo 
ta z mężczyzny (’îš) została wzięta” (Rdz 2,23). W ten sposób, sugerują 
niektórzy egzegeci, autor biblijny dowcipnie odwróciłby powszechnie 
panujący pogląd, że wszyscy mężczyźni pochodzą „od kobiety”, opowia-
dając, że na początku to kobieta pochodzi od mężczyzny. Paweł stosu-
je tę linię interpretacyjną, kiedy pisze: „Jak bowiem kobieta powstała 
z mężczyzny [ek tou andros], tak mężczyzna rodzi się przez kobietę [dia 
tēs gynaikos]. Wszystko zaś pochodzi od Boga” (1 Kor 11,12). Trzy-
mając się tego, co pisze apostoł mielibyśmy podwójny przekaz: z jednej 
strony wzajemne uznanie, ponieważ „u Pana ani mężczyzna nie jest 
bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny”(1 Kor 11,11); z drugiej 
natomiast mielibyśmy podstawę skrypturystyczną dla hierarchicznego 
porządku w rodzinie i w społeczności (1 Kor 11,7-10), a to z tej racji, że 
„Adam został pierwszy ukształtowany, potem – Ewa” (1 Tm 2,11-13).

Powyższa perspektywa socjologiczna nie jest dzisiaj powszechnie 
akceptowana, także dlatego że sam tekst biblijny postuluje inną in-
terpretację, egzegetycznie bardziej wnikliwą. Powiedzieliśmy, że aż do 
w. 20 narrator mówi o istocie zwanej ’ādām, abstrahując od jakiejkol-
wiek konotacji dotyczącej płci; ogólny charakter prezentacji tej postaci 
nakłada obowiązek rezygnacji z  wyobrażania sobie precyzyjnej kon-
figuracji tego podmiotu, unikając tym samym konieczności przyjęcia 
„monstrualnej” formy postaci androginicznej. W  istocie, przyjmując 
generalne znaczenie ’ādām, jesteśmy zaproszeni do podporządkowania 
się doświadczeniu nie-wiedzy, aby w ten sposób dzięki objawieniu od-
kryć, jak bardzo fascynujący cud został dokonany przez Boga (por. Rdz 
15,12; Hi 33,15). Nikt nie zna misterium własnego stworzenia (pro-
pria origine). Ta faza nie-widzenia jest symbolicznie reprezentowana 
przez akt Stwórcy, który „sprawił, że mężczyzna (’ādām) pogrążył się 
w głębokim śnie” (w. 21): sen nie jest całkowitym uśpieniem anestezjo-
logicznym, aby operacja przebiegła bezboleśnie, lecz wskazuje raczej na 
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niewyobrażalne wydarzenie, polegające na tym, że Bóg z jednej istoty 
(’ādām) tworzy dwie – mężczyznę (’îš) i kobietę (’iššāh). Nie tylko po 
to, by wskazać na ich radykalne podobieństwo, ale także by zarysować 
prawdę, że ich zróżnicowanie skłania do odkrywania dobra ducho-
wego płynącego z  ich wzajemnego poznania, stanowiącego przyczynę 
narodzin wspólnoty miłości i źródło wezwania do stania się „jednym 
ciałem” (w. 24). To nie samotności mężczyzny, ale samotności istoty 
ludzkiej należało zaradzić, poprzez stworzenie mężczyzny i kobiety.

Podobieństwo i różnica

154. Możemy stwierdzić, że poczynając od Rdz 1–2 w celu dokonania 
klasyfikacji pośród różnych istot żywych, należy wprowadzić tak pojęcie po-
dobieństwa do innych, jak i różnicy. Wszystkie stworzenia są do siebie po-
dobne z uwagi na swą przemijalność; wszystkie istoty żywe umierają, rzeczy 
materialne się niszczą, a nawet niebiosa „przeminą” (Mt 24,29.35; por. Iz 
51,6), nawet jeżeli są emblematem tego, co trwałe (Ps 89,37-38); wynika 
stąd, że stworzenie jest czymś innym niż Bóg, który sam jeden jest wieczny.
Stworzenia są podobne między sobą, ale są także różnice między nimi. Za-
stosowany w Rdz 1 schemat siedmiu dni stworzenia ma na celu również 
pogrupowanie stworzeń obdarzonych wspólnymi cechami charaktery-
stycznymi (wody, ciała świecące, rośliny, istoty żyjące); jednakże w ramach 
poszczególnych dni pojawia się zróżnicowanie między wodami górnymi 
i  wodami dolnymi, między słońcem a  gwiazdami, podczas gdy drzewa 
zostały stworzone „według swych rodzajów”; wreszcie istota ludzka – po-
dobna, a  zarazem różna od zwierząt – jest jedyną podobną do Stwórcy 
(stworzoną na „Jego obraz”), jakkolwiek jako stworzenie jest inna od niego. 
Autor Rdz 1 podkreślał to nieustannie za pomocą czasownika „oddzielić” 
(Rdz 1,4.6.7.14.18); wszelkie rodzaju „pomieszanie” (czyli nie poszanowa-
nie tego zróżnicowania) oznacza powrót do pierwotnego chaosu (Rdz 1,2). 
To dlatego w Torze znalazły się liczne prawa, które zabraniają mieszania 
(por. Kpł 19,19; Pwt 22,5.9-11); człowiek wierzący za pomocą symbolicz-
nych działań wyraża swoje posłuszeństwo, które uznaje znaczące różnice, 
jakie Bóg ustanowił na początku dzieła stworzenia świata. Mówiąc ogólnie, 
wymagane jest stałe rozróżnianie sapiencjalne, aby jednemu stworzeniu nie 
nadawać walorów innego.
Także w Rdz 2, jakkolwiek za pomocą innej techniki literackiej i z mniej-
szą precyzją w zakresie systematyki, wprowadza się elementy podobieństwa 
między istotami, jak na przykład wówczas, gdy się przypomina, że’ādām 
został stworzony z tej samej materii, z jakiej zostały ukształtowane zwierzę-
ta; jednakże żadne zwierzę nie jest widziane jako „pomoc odpowiednia” dla 
istoty ludzkiej, żyjącej dzięki tchnieniu Bożemu.



122

155. To zestawienie podobieństwa i  różnicy wprowadzone zostało 
w samą rzeczywistość ’ādām. W Rdz 1 wyraża to w. 27, w którym się mówi, 
że istota ludzka została stworzona (rzeczownik w  liczbie pojedynczej, dla 
zaznaczenia podobieństwa) „na obraz Boży” (zatem nie tylko mężczyzna, 
o czym czytamy w 1 Kor 11,7), a zaraz w wersecie następnym określa się 
(stosując liczbę mnogą czasownika) rzeczywistość mężczyzny i kobiety (co 
pozwala ukazać różnicę we wspólnej dla nich naturze ludzkiej). W Rdz 2 
autor chcąc wyrazić podobieństwo między tymi dwoma istotami, odwołuje 
się do procesu ich kształtowania z tego samego materiału; domniemane po-
dobieństwo etymologiczne między ’îš (mężczyzna) i ’iššāh (kobieta), oprócz 
tego że wskazuje na ich pokrewieństwo, wyraża zarazem różnicę, która pro-
wadzi do więzi małżeńskiej (w. 24), koniecznej w celu przekazywania życia.
Relacja wewnątrz pary ludzkiej nie powinna polegać na „fuzji”, która 
przekreśli specyfikę właściwą dla każdego ze współmałżonków. Tekst bi-
blijny mówiący, że dwoje będą „jednym ciałem” (Rdz 2,24), trzeba rozu-
mieć tak, iż w cielesnym zjednoczeniu dany jest współmałżonkom znak 
ich miłości obejmującej całe ich istoty, wyłącznej, trwałej i nierozerwal-
nej. Znak ten jest zatem wypaczony wtedy, kiedy nie wyraża w rzeczywi-
stości wzajemnej i definitywnej przynależności osób; będąc zaś znakiem, 
który wyraża miłość do innej osoby, w tradycji chrześcijańskiej będzie 
mógł być realizowany także poprzez inne przeżywanie cielesności: każ-
dy wierzący, w istocie, jest powołany do zjednoczenia się z Chrystusem, 
w sposób duchowy, lecz w realizmie (concretezza) swego ciała, tak aby 
tworzyć w nim „jedno ciało” (1 Kor 10,17; 12,12-13; Ef 1,23; 4,4), co 
pociąga za sobą poszanowanie dla różnorodności członków (Rz 12,4-5; 
1 Kor 12,14.27; Ef 4,16).
Według Pisma świętego odmienność wpisana jest w cielesny znak, ja-
kim jest płeć, której walor należy przyjąć, coraz lepiej rozumieć i prze-
żywać w doskonałej sprawiedliwości. niektóre przejawy zróżnicowania 
między mężczyzną i kobietą są bez wątpienia związane z dziejami kul-
tury różnych ludów. Wśród nich są także te, które zasługują na krytykę, 
ponieważ prowadzą do wypowiadania sądów niekorzystnych dla drugiej 
płci (por. Syr 25,24; 1 Tm 2,14) i w konsekwencji przyczyniają się do za-
chowań opresyjnych i naznaczonych przemocą. Konieczny jest cierpliwy 
i życzliwy trud wzajemnego słuchania się w ramach relacji między męż-
czyzną i  kobietą, karmiący się przebaczeniem, aby wewnątrz ludzkiej 
historii zaczęła istnieć bardziej odpowiednia relacja między nimi, zwłasz-
cza w małżeństwie jako modelu przymierza według Bożego zamysłu. 

156. Niektóre szczegóły aktu stwórczego dokonanego przez Pana 
Boga zasługują na bliższe wyjaśnienie. Przede wszystkim przekład 
BT, przytoczony wyżej, oddaje czasownik lāqah. słowem „wyjął” (ww. 
21-22.23), wprowadzając jako odcień znaczeniowy ideę odjęcia;  
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byłoby rzeczą bardziej odpowiednią tłumaczyć „wziął z”, aby mo-
gła wybrzmieć idea wyboru (wybraństwa) (por. Rdz 4,19; 6,2; 11,29; 
i in.). Ponadto, starożytny przekład grecki (LXX), za którym poszedł 
łaciński (Wulgata), rzeczownikiem „kość” oddał hebrajski termin 
s.ēla‘, który we wszystkich innych miejscach występowania w  Biblii, 
(por. Wj 25,12.14; 2 Sm 16,13; 1 Krl 6,34; Ez 41,5.9; i in.) nie ozna-
cza nigdy jakiejś części ciała (ludzkiego), lecz po prostu „stronę”, bok 
jakiegoś przedmiotu. Jeżeli wyłączy się odniesienie do części anato-
micznej (co wcześniej sugerowaliśmy), to można lepiej ukazać ideę, 
że „mężczyzna i  kobieta” są jakby „bok i  bok” („fianco e fianco”), 
podobni w swej naturze konstytutywnej; a jednocześnie są powołani, 
aby być „bok przy boku” („fianco a fianco”), jedno u boku drugiego, 
jako pomoc i  sprzymierzeniec. W Księdze Syracha, w  istocie, czyta-
my: „Kto zdobędzie żonę, ma początek pomyślności, pomoc podobną 
do siebie i mocną ostoję” (Syr 36,24). Faktycznie każde z dwojga po-
siada własną specyfikę tożsamościową. W odniesieniu do mężczyzny 
jest ona zaznaczona przez czynność „zapełnienia ciałem tego miejsca” 
(w. 21), a w odniesieniu do kobiety przez czasownik „kształtować” 
(bānāh: w. 22), który bez wątpienia dotyczy zakończonego działania, 
tak że jej „bycie ukształtowaną” (bānāh: por. Rdz 16,2; 30,3) pokry-
wa się z  możliwością rodzenia synów (bānîm). Nacisk położony na 
specyfikę każdego z dwojga podmiotów, objawioną w samej ich budo-
wie cielesnej, sprawia, że jedno nie jest chciane jako środek mający 
zapobiec jakiemuś brakowi albo dowartościowywane po prostu jako 
komplementarny wkład, ale będzie kimś upragnionym i  przyjętym, 
w  duchu zafascynowanej wdzięczności, jako osoba, nie podporząd-
kowana potrzebie drugiego, i  będzie wychwalane za to, że jest do-
skonałym „dobrem”, stworzonym przez Boga jako zwieńczenie Jego 
aktywności stwórczej.

157. Druga część opowiadania zwraca uwagę na spotkanie pary 
(ww. 22b-25). Odnotowuje się, że to Bóg jest Tym, kto mu sprzyja, bo 
to On „przyprowadza” kobietę do mężczyzny (w. 22b), z domyślną in-
tencją poparcia ich zespolenia się. Człowiek zabiera głos (w. 23), aby 
po pierwsze powiedzieć, że „tym razem” stworzone zostało takie „do-
bro”, które jest w  stanie przezwyciężyć samotność istoty ludzkiej (w. 
18), dobro, które oczywiście zostało zrealizowane przez Stwórcę, ale 
teraz jest świadomie przyjęte przez stworzenie na podstawie wolnej 
decyzji miłości. W  istocie, w  uroczystych słowach ww. 23-24 nie tyl-
ko została zadeklarowana równość płci; wyrażenie „kość z moich kości 
i ciało z mego ciała” to w rzeczywistości zwrot stosowany w kontekstach 
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przymierza (por. Rdz 29,14; Sdz 9,2; 2 Sm 5,1-3; 19,13-14) i służący 
jako oświadczenie, że druga osoba będzie traktowana jak własne ciało.  
Paweł mówiąc o  miłości małżeńskiej – wyraźnie nawiązując do 
Rdz 2,23-24 – używa wyrażeń, które mają taki właśnie sens: „Mężowie 
powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją 
żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z niena-
wiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus 
– Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała” (Ef 5,28-30). 

Apel o budowanie przymierza małżeńskiego zawarty jest w w. 24, 
w  którym mówiący wypowiada, jaki jest cel zróżnicowania między 
mężczyzną i kobietą: „dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i mat-
kę swoją i łączy się ze swą żoną”. Odniesienie do rodziców okazuje się 
całkowicie nieodpowiednie w naszym kontekście narracyjnym, zatem 
skłania czytelnika do uchwycenia idealnego procesu naszkicowanego 
dla człowieka w generalnych zarysach: kobieta, przyprowadzona przez 
Boga, idzie w kierunku mężczyzny (w. 22), a mężczyzna rozpoznając 
i uznając dar, idzie w kierunku kobiety (w. 24), każde zaś zostawia 
rzeczywistość, z której pochodzi, aby realizować poprzez ich wzajemną 
„więź” tę jedność („jedno ciało”), która będzie źródłem nowego życia, 
natomiast w dziejach stanie się znakiem dającym świadectwo o jedy-
nym Ojcostwie jedynego Rodzica (unica Origine) wszystkiego.

Opowiadanie kończy się uwagą, w minorowym tonie, że nagość nie 
była przyczyną wstydu ani dla mężczyzny, ani dla kobiety (w. 25). To 
nie tylko wskazuje na pierwotną niewinność, (jeszcze) nie zbrukaną 
grzechem; sugeruje także, że akt płciowy małżonków jest czysty, o  ile 
w ciele wyraża miłość według Bożego zamysłu. A ponieważ z tej miłości 
będzie brało początek życie, sam akt będzie strzeżony za pomocą wsty-
du, stanowiącego wyraz sakralności i wzajemnego szacunku.

1. miłość między mężCzyzną i koBietą 

158. Według biblijnego opowiadania pierwsze słowa, skierowane przez 
istotę ludzką do kogoś, kto może je zrozumieć, są słowami człowieka (męż-
czyzny), który rozpoznaje i uznaje przed sobą podmiot (kobiecy), z któ-
rym chce żyć we wspólnocie przymierza (Rdz 2,23). Są to słowa poetyckie. 
Poprzez nie docenia się i opiewa dar. Są one początkiem niekończącej się 
pieśni, która naznaczy historię ludzkości (Jr 33,11) aż do momentu, kie-
dy „oblubienica” (Kościół), pełna ducha miłości, powie do oblubieńca 
(Chrystusa: „Przyjdź!”; Ap 22,17), doprowadzając do pełni życie w miłości 
i doskonałej radości.



125

Pieśń o miłości 

Cała jedna księga Pisma świętego, mająca zupełnie oryginalny gatu-
nek literacki, zostaje nam podarowana jako wzorcowy poemat o miłości 
małżeńskiej. Chodzi o Pieśń nad pieśniami, nazwaną tak dlatego, aby po-
wiedzieć, że jest pieśnią par excellence, ponieważ jest pieśnią każdego męż-
czyzny i każdej kobiety, którzy żyją, aby się miłować i, na dwa głosy, mówią 
o ich uczuciu i ich szczęściu. on i ona, umiłowany i umiłowana, są ściśle 
ze sobą zjednoczeni, jakkolwiek każde z nich zachowuje własną tożsamość, 
co więcej, wysławia ją jako pobudzającą pragnienie i pożądanie drugiego 
(Pnp 7,11). Więź miłości rodzi się z racji piękna wzajemnie docenianego, 
rozwija się jako nieustające szukanie i obustronne poznawanie, a realizu-
je się w pożądanej komunii. Tak właśnie objawia się miłość, zdolna dać 
szczęście osobom i przemienić każdy element świata w uczestnika wielkiej 
uczty, która wszystkich rozwesela. Z tak cudownych elementów utkana jest 
poezja Pieśni.

Piękno

159. Miłość małżeńska rodzi się pod wpływem nieoczekiwanego obja-
wienia się piękna innej osoby. Mężczyznę pociąga gracja kobiety, a ta jest 
zauroczona męską urodą:

„o jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna, 
oczy twe jak gołębice!
Zaiste piękny jesteś, miły mój, 
o jakże uroczy!” (Pnp 1,15-16.

Motyw piękna powraca nieustannie w  Pieśni (Pnp 1,8; 4,1.7; 5,9; 
6,1.4.10): w ten sposób zostaje wyrażony walor ciała ludzkiego, podziwia-
nego bez wstydu (por. Rdz 2,25) w  jego splendorze, ale nade wszystko 
wysoko cenionego, bo skłaniającego do zakochania się (por. Syr 36,24), 
ponieważ jest ciałem, które budzi miłość na tyle, na ile mówi o miłości.

Ta linia rozumowania mogłaby być kryterium ułatwiającym odczytanie hi-
storii zbawienia, w której różne postaci są przywoływane ze względu na ich 
wdzięk. Są to zarówno kobiety – jak Sara (Rdz 12,11.14), Rachela (Rdz 
29,17), Abigail (1 Sm 25,3), trzy córki Hioba (Hi 42,15), Estera (Est 2,7) 
czy Judyta (Jdt 8,7), jak i mężczyźni – jak Józef (Rdz 39,6), Mojżesz (Wj 
2,2), dawid (1 Sm 16,12) i najwyższy kapłan Szymon (Syr 50,5-10). Pięk-
no tych postaci, oprócz tego, że jest ważnym czynnikiem w wątku narracyj-
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nym, budzi przywiązanie w czytelniku, który powinien czuć się oczarowany 
przez nie, aby kochać ich historię, a na końcu być przyciągniętym przez 
Mesjasza, „najpiękniejszego z synów ludzkich” (Ps 45,3).

Patrząc sobie w oczy, zakochani widzą słodycz, czułość i namiętność; ich 
źrenice błyszczą, wyrażając po cichu uczucia i  sygnały miłości. ogólniej 
mówiąc, wszystkie części ciała mówią o wzajemnym przywiązaniu i odda-
niu. Umiłowany opisuje umiłowaną, wyliczając poetycko każdą cechę jej 
ciała (Pnp 4,1-5); wyraża swój podziw, a także swoje pragnienie:

„Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, 
i nie ma w tobie skazy” (Pnp 4,7).
„Przyjdź (…) zstąp (…),
oczarowałaś me serce 
jednym spojrzeniem twych oczu, 
jednym paciorkiem twych naszyjników” (Pnp 4,8-9).

Umiłowana odpowiada obrazami o  intensywnym liryzmie (Pnp 5,10-
16), opisując cechy charakterystyczne tego, który jest „umiłowany bardziej 
niż wszyscy” (Pnp 5,9) i jest nazwany „umiłowanym mej duszy” (Pnp 1,7; 
3,2-4). Zadziwiające rzeczy stworzonego świata – owoce (Pnp 4,16; 2,3; 
5,1; i in.) oraz ich zapachy (Pnp 2,12-13; 3,6; 4,6; 5,1; i in.) są stosowane 
jako metafory, aby ukazać, jak wielkim cudem jest ukochana osoba, która 
niczym nawodniony „ogród” stanowi źródło życia (Pnp 4,12.15-16; 5,1; 
6,2; 8,13). W realnym doświadczeniu Bożego daru rajskiego (Rdz 2,8-25), 
mężczyzna woła:

„Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; 
zbieram mirrę mą z moim balsamem; 
spożywam plaster z miodem moim; 
piję wino moje wraz z mlekiem moim” (Pnp 5,1).

Wzajemne poszukiwanie się i pragnienie wspólnoty

160. Miłość wyraża się jako szukanie, jako pragnienie zobaczenia, spo-
tkania, objęcia umiłowanego/ej. Kobieta prosi: „o ty, którego miłuje dusza 
moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada” (Pnp 1,7), i wyrusza: 

„na łożu mym nocą szukałam 
umiłowanego mej duszy, 
szukałam go, lecz nie znalazłam.
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Wstanę, obejdę miasto 
po ulicach i placach, 
szukać będę ukochanego mej duszy” (Pnp 3,1-2; por. Pnp 5,6-8).

A mężczyzna wychodzi naprzeciw umiłowanej (Pnp 2,8) i szepcze jej:

„Gołąbko ma, [ukryta] w rozpadlinach skały, 
w szczelinach przepaści, 
ukaż mi swą twarz, 
daj mi usłyszeć swój głos! 
Bo słodki jest głos twój 
i twarz pełna wdzięku” (Pnp 2,14).

Umiłowany, zaiste, przychodzi, w  nocy pragnienia, i  puka do drzwi 
umiłowanej (Pnp 5,2), wchodzi do sekretnego pokoju, w którym rodzi się 
życie (Pnp 3,4; 8,5; por. Rdz 24,67), tak że miłość spełnia się w intymności 
wzajemnej przynależności:

„Lewa jego ręka pod głową moją, 
a prawica jego obejmuje mnie” (Pnp 2,6; 8,3).

Miłość jest wzajemnym darem, darmowym i szczodrym; niszczy ją ten, 
kto stara się ją kupić (Pnp 8,7-12).

Jedyna taka relacja

161. o oblubienicy umiłowany mówi: „jedyna jest moja gołąbka, moje 
wszystko” (Pnp 6,9); ona jedynie może nasycić pragnienie piękna i miłości 
swojego oblubieńca (Pnp 4,10). Pośród tysięcy dziewcząt (Pnp 6,8), tylko 
jedna jedyna jest wybrana, najpiękniejsza (Pnp 1,8), najbardziej umiłowa-
na „jak lilia pośród cierni” (Pnp 2,2), jaśniejąca niczym słońce (Pnp 6,10), 
gwiazda, która sama oświeca świat. ona jest jedynym dobrem posiadanym 
przez umiłowanego: „ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubie-
nico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym” (Pnp 4,12). Po-
dobnie też umiłowany jest pośród młodzieńców „jak jabłoń wśród drzew 
leśnych” (Pnp 2,3), ma w sobie coś więcej niż wszyscy inni (Pnp 5,9), „naj-
znakomitszy spośród tysięcy” (Pnp 5,10), więc i dla niego „zarezerwowane” 
są najznamienitsze owoce miłości (Pnp 7,14). 

Pieśń nad pieśniami wzorcowo inspiruje się światem króla Salomona 
(Pnp 1,1.5; 3,7.9.11), a zatem środowiskiem poligamicznym (Pnp 6,8-9), 
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dlatego na zasadzie kontrastu uderza intencja poety, który chce wysławiać 
miłość zasadzającą się na ekskluzywnej i  całkowitej przynależności, czyli 
taką miłość, ku której w rzeczywistości zmierza tradycja biblijna, ponieważ 
tylko ona jest całkowicie satysfakcjonująca.

Miłość jest delikatna, trzeba jej strzec

162. nadzwyczajny impet emocjonalny przenika całą Pieśń nad pie-
śniami. Pozwala go zrozumieć jedno z najbardziej słynnych stwierdzeń, 
zamieszczone jako konkluzja poematu:

„Jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
żar jej to żar ognia, 
uderzenie boskiego gromu” (Pnp 8,6).

Takie uczucie, którego nic nie może zgasić ani pochłonąć (Pnp 8,7), 
może skłaniać do niedostrzegania wpisanej w jego istotę kruchości. W rze-
czywistości bowiem miłość jest sprawą ludzkiego serca, zaś serce przeżywa 
doświadczenia ciemności, niepewności i  rozczarowania. Widzimy zatem, 
że umiłowana szuka na próżno, a to dlatego, że każde miejsce, gdzie prze-
bywa umiłowany jej duszy (Pnp 3,1-2) i sam moment ich spotkania jest 
paradoksalnie prezentowany jako znikający: 

„otworzyłam ukochanemu memu, 
lecz ukochany mój już odszedł, oddalił się; 
życie ze mnie uszło z jego powodu. 
Szukałam go, lecz nie znalazłam, 
wołałam go, lecz mi nie odpowiedział” (Pnp 5,6).

Co więcej, miłości zagrażają także niebezpieczeństwa zewnętrzne, re-
prezentowane zarówno przez strażników miasta, którzy zbili i  poranili 
kobietę (Pnp 5,7), jak i nade wszystko przez „małe lisy”, które dewastują 
winnice, gdyż są łakome dojrzewających winogron (Pnp 2,15). Za pomocą 
tego ostatniego obrazu poeta czyni aluzję do zachowań rozpustnych, które 
niszczą przemocą kwitnącą miłość. Ta, pozostawiona bez ochrony, ujawnia 
swą podatność na zranienia (Pnp 8,8-9); nie kocha się, gdy się nie chroni 
ukochanej osoby.
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Święto 

163. W Pieśni nad pieśniami oddycha się atmosferą święta, ponieważ 
oblubieniec i oblubienica przekazują innym swoje własne szczęście: „Jedz-
cie, przyjaciele, pijcie, upajajcie się najdrożsi!” (Pnp 5,1); „powrócił czas 
pieśni” (Pnp 2,12) – mówi oblubieniec. dlatego też zostaje przywołany 
wielki dzień koronacji króla (Pnp 3,11; 7,6) i  ceremonia jego zaślubin 
(Pnp 3,11; 8,8): lektyka ze złotym baldachimem (Pnp 3,9-10) posuwa się 
naprzód otoczona przez szpaler mężnych żołnierzy (Pnp 3,7-8), eleganc-
kie sandały wyznaczają taneczne kroki (Pnp 7,1-2). Intymność, która jest 
kodem misterium miłości, łączy się zatem ze swego rodzaju publicznym 
świadectwem, tak żeby radość serca była dzielona z  innymi i  porywała 
wszystkich do nieustającego zachwytu (Pnp 6,9).

Piękno Pieśni nad pieśniami promieniuje pięknem samej miłości. To 
wielce sugestywne, że kobieta trzy razy mówi o umiłowanym, określając go 
najmocniej jak tylko można, czyli jako „miłość” (hā’ahăbāh) (Pnp 2,7; 3,5; 
8,4), podczas gdy on odpowiada jej na tym samym najwyższym rejestrze, 
mówiąc: „o jak piękna jesteś, o  miłości (’ahăbāh), pełna rozkoszy! (Pnp 
7,7). Łatwo więc zrozumieć, dlaczego ten poemat był odczytywany jako 
wielka alegoria miłości między Izraelem, umiłowaną oblubienicą Pana, 
a Bogiem, oblubieńcem, który jest samą Miłością. Tradycje prorockie – 
jak zobaczymy – posłużą się tą samą symboliką miłości oblubieńczej, aby 
zilustrować dzieje pełnej oddania miłości Boga w stosunku do swego ludu. 
natomiast w nowym Testamencie usłyszymy liczne echa Pieśni nad pie-
śniami, gdy będziemy między innymi czytać końcowy fragment Ewangelii 
wg św. Jana – o spotkaniu w ogrodzie Zmartwychwstałego z Marią z Mag-
dali (J 20,11-18).

Pieśń miłości staje się modlitwą

164. Ten, kto się modli, kontempluje dzieło Boga, czerpiąc z  niego 
naukę, motywy uwielbienia i  radość serca. Pośród tematów modlitwy 
obecnych w Psałterzu znajdujemy także prawdę o przeżywanej miłości ob-
lubieńczej, w której odkrywa się i celebruje działanie Boga.

Psalm 45 – określony w tytule jako „pieśń miłosna”, jakby echo Pie-
śni nad pieśniami – przywołuje radosne przeżycia towarzyszące zaślubi-
nom króla z młodą księżniczką; przypomina nam się piękno oblubieńca 
i oblubienicy (ww. 3 i 12), przepych strojów (ww. 4.10.14-15), zapachy 
(ww. 8-9), muzykę (w. 9) wraz o orszakiem, który nadaje uroczysty cha-
rakter świętu (ww. 10.13.15-16), a wszystko w atmosferze udzielającej 
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się uczestnikom radości (ww. 8.9.16). Jednak w odróżnieniu od Pieśni 
nad pieśniami, ów poemat nie podkreśla wszelkiego rodzaju inicjatyw 
(miłosnych) kochających się osób, a  raczej działanie Boga, które ma 
miejsce w odniesieniu do oblubieńca, mianowicie błogosławieństwo (w. 
3) i namaszczenie (dosł. konsekracja – w. 8), podczas gdy dla oblubie-
nicy złożona jest obietnica płodności (w. 17) i sławy (w. 18). Poza tym, 
król przedstawiony jest jako postać idealna, o ponadludzkich cechach 
charakteru, gdyż są mu przypisywane przymioty zarezerwowane dla 
Boga: nazwany jest „bohaterem” (w. 4), obdarzony „chlubą” i majesta-
tem (w. 4), z jego warg płyną słowa pełne wdzięku (w. 3), a jego postę-
powanie przynosi „prawdę” i  „sprawiedliwość” (w. 5); nawet nazwany 
jest „Bogiem” (w. 7) i  „Panem” oblubienicy (w. 12). To dlatego łatwo 
zrozumieć, że ta pieśń miłosna była czytana jako utwór mesjański, jako 
świadectwo dotyczące zaślubin Króla z rodu dawida na końcu czasów, 
który triumfując zasiada jako zwycięzca na swoim tronie sprawiedliwo-
ści. Jego oblubienica natomiast wyobraża Izraela, i jest wzywana, by za-
pomniała stare przynależności (w. 11), aby powierzyć się z szacunkiem 
pragnieniu swego Pana (w. 12), wchodząc do pałacu płodności i radości 
(ww. 16-17). Tak oto ludzki zwyczaj zaślubin zostaje ukazany w  mo-
dlitwie psalmicznej jako symbol historii miłości i zwycięstwa Mesjasza 
i Izraela; staje się zatem pieśnią uwielbienia i nadziei.

W innym rejestrze motyw miłości oblubieńczej podejmuje autor Ps 128, 
przedstawiając ją jako przejaw błogosławieństwa (w. 1). W  psalmie tym 
za pomocą obrazów winnicy i gałązek oliwki (w. 3) strzeżonych w zaciszu 
domu wysławia się przede wszystkim płodność. Jest to tekst modlitwy, po-
nieważ uwielbia Boga za błogosławieństwo (w. 4), o które prosi (w. 5), aby 
się objawiło w nieokreślonej bliżej przyszłości, zachowując świadomość, że 
ludzki trud, jakkolwiek mozolny, nie będzie w stanie „zbudować domu” 
(Ps 127,1-2), gdyż „owoc łona” to dar Boga (Ps 127,3). Pieśń o miłości 
oblubieńczej jest w istocie wysławianiem tajemniczej i wszechmocnej ak-
tywności Boga w ludzkiej historii miłości.

uznanie mędrców i ich przestrogi

165. Literatura sapiencjalna Izraela obejmuje księgi o różnorodnej te-
matyce, ale mimo to we wszystkich zaznacza się bezwarunkowe uznanie do 
instytucji małżeństwa, jak to już mogliśmy zobaczyć na przykładzie Pieśni 
nad pieśniami i Psałterza, które to dzieła zaliczane są do wielkiego zbioru 
„Pism”.
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Jednym ze sposobów używanym przez mędrców w  celu promocji 
miłości małżeńskiej było tworzenie historii o charakterze przypowieści, 
z idealnymi, godnymi podziwu i naśladowania postaciami jako protago-
nistami.

W Księdze Rut – która dla Żydów wraz z Pieśnią nad pieśniami nale-
ży do zbioru „Pięciu Zwojów” – postacią centralną jest kobieta moabicka 
(Rut). Będąc wdową po Izraelicie (Machlonie), pozostaje ona nierozerwal-
nie związana z rodziną męża. Wyrzeka się więc własnej ojczyzny (por. Ps 
45,11) i swoich tradycji religijnych w imię niezłomnej wierności względem 
więzi miłości, która powstała wraz z zawarciem małżeństwa. Słynna jest jej 
deklaracja skierowana do teściowej noemi: 

„nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, 
gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamiesz-
kam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. 
Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. niech mi Pan to 
uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie!” 
(Rt 1,16-17).

Razem z noemi Rut emigruje zatem do ziemi Judy, i tam znajduje swe 
wypełnienie historia miłości, kiedy spotyka Booza, który jako najbliższy 
krewny przychodzi z pomocą wdowie, biorąc ją za żonę (Rt 4,10). Skom-
plikowana akcja w tej budującej noweli służy podkreśleniu zasług protago-
nistów, ukazujących w swego rodzaju konkursie wzajemnej dobroci moc 
związku małżeńskiego, będącego w  stanie stwarzać ponadczasowe więzi 
między osobami różnymi etnicznie i  pod względem tradycji religijnych. 
Związek ten ostatecznie jest zwieńczony nagrodą w  postać cudownego 
owocu, biorąc pod uwagę fakt, że z Rut i Booza narodził się obed, „ojciec 
Jessego, ojca dawida” (Rt 4,17) – figura Mesjasza. W tym poruszającym 
opowiadaniu śmierć nie rozdziela rodzin; a  wierność względem miłości 
małżeńskiej połączona z odpowiedzialnością (popierana przez prawo lewi-
ratu) staje się źródłem pocieszenia i nadziei dla pojedynczych osób i dla 
całej społeczności (Rt 4,11-17).

W języku greckim mamy inną nowelę, która opowiada o podróży Tobia-
sza (syna starego Tobiasza, deportowanego do niniwy) i o jego spotkaniu 
z Sarą, wdową po siedmiu mężach; ich związek małżeński zawarty zgodnie 
z Prawem Mojżesza i uświęcony modlitwą (Tb 8,4-8) staje się źródłem ży-
cia i radości dla jego rodziców i teściów (Tb 8,15-20; 11,17-18).

166. Te kończące się szczęśliwie historie mają promować wzajem-
ną miłość i wierność małżonków, zachęcając do pokonywania przeszkód 
i przykrości, tak aby ostatecznie osiągnąć szczęście. Analogicznie, jakkol-
wiek w inny pod względem literackim sposób, Księga Przysłów podsumo-
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wuje swe nauczanie poematem dedykowanym „dzielnej” małżonce, której 
pierwszą zasługą jest wierność: 

„Serce małżonka jej ufa, 
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze 
przez wszystkie dni jego życia” (Prz 31,11-12).

A po wypowiedzeniu uznania dla jej pracowitości i zaradności jako mał-
żonki i matki (Prz 31,13-27), tak oto brzmi końcowa pochwała: 

„Powstają synowie, aby ją wysławiać, 
i mąż jej, by ją uwielbiać:
«Wiele córek zdolnie pracuje, 
lecz ty przewyższasz wszystkie»” (Prz 31,28-29).

167. Tak idealny obraz nie zwalnia od zaznaczenia problemów w  ra-
mach więzi małżeńskiej. Mędrzec ma pełną świadomość, że życie małżeń-
skie nie zawsze jest doskonałe: mąż nieraz jest leniwy, lekkomyślny, pijak; 
żona drażliwa, kłótliwa, a nawet bezwstydna, co ma straszne konsekwencje 
i jest ujmą na honorze męża (Prz 12,4; 19,13; 21,9.19; 25,24; 27,15-16; 
por. Koh 7,26-27; Syr 25,20). Rzeczą konieczną jest zatem „znaleźć” dobrą 
żonę, ponieważ, istotnie, „żona rozsądna jest darem od Boga” (Prz 19,14). 
Jednakże młodzieniec winien umieć ją wybrać (Prz 18,22), preferując nad 
zewnętrzny urok jakość jej duszy (Prz 31,30; por. Syr 42,12). Poślubiwszy 
zaś swą wybrankę, mężczyzna jest wezwany do unikania pokus ze strony 
„obcej kobiety” (Prz 5,1-14.20-21; 7,4-27; 23,26-28), zachowując wyłącz-
ną więź tylko ze swoją żoną: 

„Pij wodę z własnej cysterny, 
tę, która płynie z twej studni.
na zewnątrz mają bić twoje źródła? 
Tworzyć strumienie na placach?
niech służą tobie samemu, 
a nie również innym wraz z tobą.
niech źródło twe będzie błogosławione, 
znajduj radość w żonie swej młodości” (Prz 5,15-18).

Pić wodę z własnej studni to metafora pragnienia zaspokojonego według 
sprawiedliwości, w środowisku dobra, będącego czymś przeciwnym życiu 
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seksualnemu bez żadnych reguł (Prz 31,2-3; por. Syr 23,16-27; 47,19; Tb 
8,7); źródło, figura żony, jest błogosławione przez Boga, którego oczy pa-
trzą na całe życie człowieka (Prz 5,21; Ps 1,6). nawet jeżeli ten gatunek 
tekstów może być czytany w kluczu alegorycznym – a wtedy idealna żona 
reprezentuje prawdziwą mądrość, podczas gdy obca kobieta oznaczałaby 
mądrość światową (Prz 2,16-17; 9,13-18) – to nie zmienia to faktu, że cała 
ta alegoria bazuje na konkretnej rzeczywistości więzi małżeńskiej zarówno 
pod względem sensu, jak i płynących z niej wymagań.

168. Także Księga Syracha wiele stron poświęca relacji między męż-
czyzną i kobietą w kontekście więzi małżeńskiej. Jak to bywa w  tradycji 
hebrajskiej, autor patrzy z perspektywy mężczyzny, a  jego zamiarem jest 
przygotować młodzieńców do znalezienia dobrej żony (Syr 7,22; 26,13-
18). doniosłość takiej decyzji, nie pozbawionej ryzyka (Syr 36,23-28), być 
może tłumaczy, dlaczego liczne przysłowia tego zbioru sapiencjalnego uży-
wają mocnych określeń pod adresem kobiet uwodzicielskich i złych (Syr 
23,22-23; 25,13-26; 26,7-12); ale to z kolei na zasadzie kontrastu pozwala 
im wysoko cenić piękno szczęśliwego małżeństwa, w którym „zgodnie ze 
sobą żyją żona z mężem” (Syr 25,1; por. 25,8; 26,1). Mężowi nieustan-
nie i z naciskiem zaleca się bycie wiernym żonie, i unikanie wszelkiej for-
my zdrady (Syr 9,3-9; 19,2; 23,16-21; 26,11-12; 42,12-13), podczas gdy 
od ojca wymaga się wyjątkowego czuwania nad córką (Syr 7,24-25; 22,4; 
26,10; 42,11), uznając, że z racji swej kruchości będzie ona dla niego za-
wsze motywem „dyskretnego niepokoju”, bądź to jako panna na wydaniu, 
bądź to jako zamężna (Syr 42,9-10).

169. W tym gatunku literatury tradycyjnej nie znajdujemy zatem liry-
zmu Pieśni nad pieśniami, ale raczej konkretną drogę mądrego postępowa-
nia, koniecznego, by osiągnąć to szczęście, które jest możliwe dla człowieka 
na ziemi. Wzdłuż podobnej linii rozumowania porusza się także Kohelet 
i mimo, że jest sceptykiem w odniesieniu do wielu wymiarów ludzkiego 
życia, to uznaje dobro tej pomocy, którą każdy otrzymuje od współmałżon-
ka/ki (przywołując pośrednio Rdz 2,18):

„Lepiej jest dwom niż jednemu, 
gdyż mają dobry zysk ze swej pracy.
Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. 
Lecz samotnemu biada: gdy upadnie, 
a nie ma drugiego, który by go podniósł.
Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją; 
jeden natomiast jakże się zagrzeje?
A jeśli napadnie ich jeden, 
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to dwóch przeciwko niemu stanie; 
a powróz potrójny niełatwo się zerwie” (Koh 4,9-12).

niektórzy będą mogli interpretować ostatnie zdanie prowerbialne, widząc 
w trzecim elemencie, który czyni węzeł (bardziej) mocnym, aluzję do dziec-
ka pary małżeńskiej, albo dyskretne przywołanie samego Boga jako stróża 
i oparcie miłości małżeńskiej. niemniej, przysłowie może po prostu sugeruje, 
że „więź czyni mocnym”, a małżeństwo jest jej oczywistym świadectwem.

Pod koniec swej księgi Kohelet podejmuje jeden z bliskich mu tema-
tów, a mianowicie umiejętność cieszenia się prostymi radościami danymi 
człowiekowi na ziemi, pośród których na pierwszy plan wysuwa się radość 
małżeńskiego życia: 

„dalej więc! W weselu chleb swój spożywaj 
i w radości pij swoje wino. 
Już bowiem Bóg przyjął twe czyny.
W każdym czasie niech szaty twe będą białe, 
olejku też niechaj na głowę twoją nie zbraknie!
Używaj życia z niewiastą, którą ukochałeś, 
po wszystkie dni marnego twego życia, 
których ci [Bóg] użyczył pod słońcem. (…) 
Bo taki jest udział twój w życiu i w twoim trudzie, 
jaki zadajesz sobie pod słońcem” (Koh 9,7-9).

170. Wszystko to mogłoby się wydawać niemal banalne (stanowiąc 
swego rodzaju relekturę Ps 128), jednakże proste rzeczywistości bardziej 
nadają się do tego, aby zarysować to, co jest ważne dla każdego czowieka, 
jako okazja i narzędzie tej ludzkiej szczęśliwości, którą Bóg przygotował dla 
swoich stworzeń. Staje się zatem jasne, dlaczego tradycja sapiencjalna przy-
jęła obraz małżeństwa za wielką metaforę relacji między pojedynczą osobą 
a mądrością (związek będący źródłem błogosławieństwa: Prz 3,17-18; Syr 
15,2; Mdr 8,18). Autor Księgi Mądrości pisze: 

„Ją [mądrość] to pokochałem, jej od młodości szukałem, 
pragnąłem ją sobie wziąć za oblubienicę 
i stałem się miłośnikiem jej piękna” (Mdr 8,2). 
„Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia, 
wiedząc, że będzie mi doradczynią w dobrem, 
a w troskach i w smutku pociechą” (Mdr 8,9). 
„Wszedłszy do swego domu, przy niej odpocznę, 
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bo jej towarzystwo nie sprawia przykrości, 
ani współżycie z nią nie przynosi udręki, 
ale wesele i radość” (Mdr 8,16).

Idealna małżonka z Księgi Przysłów (Prz 31,10-31) to prawdopodobnie 
metafora mądrości; a ta w Księdze Mądrości jest z kolei wyobrażana jako 
wzorowa żona (por. także Syr 15,2). Z tego kręgu odniesień można wy-
wnioskować pełne dowartościowanie małżeństwa jako figury (wydarzenie 
i symbol) życia i radości, wtedy gdy odpowiada ono swej wewnętrznej war-
tości, tej zamierzonej i chcianej przez Stwórcę od początku świata.

Związek małżeński w historii ludzkości:  
problemy, normy, wykroczenia

171. Perspektywa antropologiczna, którą promuje Biblia, uznaje w mi-
łosnym związku mężczyzny i kobiety realizację projektu zamierzonego dla 
człowieka przez Stwórcę (Rdz 1–2). Stałe i  jednomyślne docenienie relacji 
małżeńskiej, z jej ukoronowaniem w postaci prokreacji i wychowania dzieci, 
staje się podstawowym elementem w projekcie etycznym i religijnym tekstu 
natchnionego. Pismo święte nie wyjaśnia bezpośrednio przyczyn tejże kon-
cepcji, ale dostarcza ważnych inspiracji, które zostały rozwinięte doktrynalnie 
oraz dyscyplinarnie przez żydowską i chrześcijańską tradycję interpretacyjną.

należy jednak zauważyć, że obraz zarysowany na sposób idealny przez 
opowiadanie Rdz 2 (i rozwinięty tematycznie przez tradycje mądrościowe 
Izraela) nie zostaje identycznie powtórzony w  innych częściach Starego 
Testamentu. Jak zostanie to ukazane szczególnie w tym paragrafie, Pismo 
Starego i nowego Testamentu uwidacznia aspekty problematyczne, niewła-
ściwe relacje i zachowania transgresywne, które szpecą idealną formę związ-
ku małżeńskiego zaplanowaną przez Boga. Przyczyny kruchości instytucji 
małżeńskiej są liczne i mają zróżnicowaną wagę. Wchodzą tu w  rachubę 
czynniki natury ekonomicznej i  prestiżu społecznego, czy też nieodpo-
wiednie obyczaje przekazywane bez dostrzeżenia ich ograniczeń. Mogą się, 
oczywiście, również manifestować namiętności ludzkiego serca, tak łatwo 
skłaniającego się ku głupocie i przemocy. Historia biblijna kreśli linię, która 
prowadzi do stopniowego, a ostatecznie pełnego ukształtowania relacji mał-
żeńskiej; jednocześnie, jakby na zasadzie kontrastu, z  rosnącą surowością 
wyraża potępienie praktyk transgresywnych sprzecznych z prawem Bożym.

W paragrafie tym, w  różnych częściach wywodu, dla zachowania pewnej 
organiczności prezentacji, zajmiemy się najpierw tym, co zostało poświad-
czone w Starym Testamencie, po czym przedstawimy także wkład nowego 




