
Stworzenie człowieka (Rdz 1-2)



Biblijny opis stworzenia 
a ewolucja (Rdz 1-2)



Stworzenie człowieka a teoria ewolucji

Tekst Rdz 1 nic nie mówi o ewolucji człowieka. 
Załóżmy, iż istniała ewolucja – autor Rdz 1 nic na ten 
temat nie wie. Nawet gdyby jednak wiedział pod 
wpływem natchnienia od Boga, byłby zupełnie 
niezrozumiały dla sobie współczesnych. 

Tekst Rdz 1 jest tekstem teologicznym (a zatem 
informującym o relacji Bóg – człowiek – świat) – nie 
można szukać w nim potwierdzenia (weryfikacji) 
współczesnych teorii na temat powstania świata 
i człowieka.





Wypowiedź Magisterium Kościoła na temat ewolucji: 

Kościół Nauczający nie zabrania uczonym i teologom polemiki nad 
doktryną ewolucjonizmu […] gdy się mianowicie bada problem 
pochodzenia ciała ludzkiego z materii istniejącej uprzednio 
i organicznej; bo uznanie bezpośredniego stworzenia duszy przez 
Boga nakazuje nam wiara katolicka. Swoboda jest dopuszczalna pod 
warunkiem wszakże, że będzie się z należną powagą, umiarem 
i opanowaniem rozważać i oceniać dowody i zwolenników 
i przeciwników ewolucjonizmu. […] Tej jednak swobody roztrząsań 
naukowych niektórzy nadużywają lekkomyślnie, tak sprawę stawiając, 
jak gdyby pochodzenie ciała człowieka z materii organicznej było już 
z pewnością udowodnione z materiałów dotychczas znalezionych 
i z wniosków z tychże materiałów wypływających i jak gdyby z drugiej 
strony źródła Objawienia nic nie zawierały, co by wymagało w tej 
sprawie wielkiego umiaru i ostrożności.

Pius XII, Humani generis (1950)



Naukowcy mogą rozważać zarówno kreacjonizm 
jak i ewolucjonizm. Istotna jest jednak roztropność, 
rozumiana jako uczciwość intelektualna. 
Ewolucjonizm w momencie wydania Humani generis
(1950) był wciąż hipotezą (i pozostaje nią po dziś 
dzień).

“Some imprudently and indiscreetly hold that
evolution, which has not been fully proved even in
the domain of natural sciences, explains the origin of
all things...” (Pius XII, Humani Generis, 5)

Nie ma żadnego tekstu papieskiego potępiającego 
teorię ewolucji.



Cztery poglądy na powstanie świata / życia

• Kreacjonizm młodej ziemi (dosłowne rozumienie Rdz 1; ziemia ma 
ok. 6 tys. lat, np. The Kolbe Centre for the Study of Creation -
http://www.kolbecenter.org/; harmonizacje Rdz 1 ze 
współczesnymi teoriami naukowymi, np. Gerald Schroeder, 
Genesis and the Big Bang)

• Kreacjonizm progresywny (świat istnieje od 13 mld lat, ziemia od 
6 mld lat, życie od 3,5 mld lat, ale Pan Bóg w pewnych momentach 
musiał zadziałać w sposób bezpośredni i nadprzyrodzony, aby 
dodać nowe etapy kształtowania się świata)

• Ewolucja ateistyczna (ewolucja ukształtowała wszystko, co 
widzimy; Bóg nie jest potrzebny)

• Ewolucja teistyczna (Pan Bóg prowadził proces ewolucji; np. 
Kenneth Miller, Finding Darwin’s God)

http://www.kolbecenter.org/








Jak rozumiemy ewolucję?

• Ziemia jest stara – to nie jest problem z punktu 
widzenia Biblii

• Każda istota pochodzi od wspólnego przodka –
to nie jest problem

• Wszystko powstało przez przypadek i prawo (np. 
genetycznej mutacji), bez jakiejkolwiek 
interwencji Boga (ewolucja ateistyczna) – to jest 
problem.



Więcej kompetentnych informacji: 

Stworzenie czy ewolucja?

Michał Chaberek, 
Kościół a ewolucja 
(Warszawa: Fronda 2012)

http://tiny.pl/ggnnx

http://tiny.pl/ggnnx


Stworzenie czy ewolucja?

Michał Chaberek – Tomasz Rowiński, 
Stworzenie czy ewolucja? 
Dylemat katolika
(Warszawa: Fronda 2013)

http://tiny.pl/ggnnh

http://tiny.pl/ggnnh


Stworzenie czy ewolucja?

Michał Chaberek, 
Zbadaj ewolucję. 
Argumenty za i przeciwko
neodarwinizmowi
(Warszawa: Fronda 2015)

http://tiny.pl/ggnnt

http://tiny.pl/ggnnt


Monogenizm 
czy poligenizm?



Poligenizm czy monogenizm?

Poligneizm - (gr. „wiele początków”) 
Pogląd, że rodzaj ludzki nie pochodzi od 
pierwotnej pary przodków, jak to 
twierdzi monogenizm (gr. „jeden początek”), 
lecz od wielu. 



Mono- czy poligenizm?
Jeśli zaś chodzi o inną hipotezę, mianowicie poligenizm, to 
synowie Kościoła wcale już nie mają podobnej wolności [tak jak 
ją posiadają w sprawie badań nad ewolucją – przyp. mój AK]. 
Nie wolno bowiem wiernym przyjmować opinii, której 
zwolennicy twierdzą, że po Adamie istnieli na ziemi ludzie nie 
pochodzący od niego, jako prarodzica, drogą naturalnego 
rozmnażania się lub że Adam oznacza pewną liczbę prarodziców. 
Okaże się bowiem całkiem niemożliwe, jakby się dało pogodzić 
taką teorię z nauką źródeł prawdy Objawionej i dokumentów 
Kościoła Nauczającego o grzechu pierworodnym, który pochodzi 
z grzechu rzeczywiście popełnionego przez jednego Adama i 
przeszczepiany rodzeniem na wszystkich jest zarazem 
wrodzonym grzechem własnym każdego człowieka.

Pius XII, Humani generis (1950)



Pius XII, Humani generis (1950)

• Ciało mogło ewoluować
• Dusza jest stworzona przez Boga
• Adam i Ewa (monogenizm, czyli istniała jedna 

para ludzka, a nie wiele par, tzw. poligenizm)
• Istniał historyczny grzech pierworodny: 

pierwszy grzech nie jest mitem czy 
przypowieścią



Poligenizm czy monogenizm?
W wydanej w roku 1950 encyklice Humani
generis (łac. „Rodzaj ludzki”) Pius XII ostrzega przed 
poligenizmem, bo nie jest rzeczą jasną, czy się da on 
pogodzić z nauką o grzechu pierworodnym i o jego 
przejściu na wszystkich potomków Adama i Ewy (DH 
3897; ND 420). Po roku 1950 cieszący się 
poważaniem i prawomyślni teologowie, opierając 
się na udoskonalonej egzegezie i na dokładniejszej 
interpretacji wypowiedzi św. Pawła (Rz 5,12-19), 
zaproponowali sposoby pogodzenia wiary 
o istnieniu grzechu pierworodnego z poligenizmem. 
W tym samym czasie jednak biologowie zaczęli 
utrzymywać, że nasz rodzaj ludzki nie wywodzi się 
od wielu rodzin, lecz od jednej.



Poligenizm czy monogenizm?

Więcej na temat relacji poligenizm –
monogenizm – grzech pierworodny znajdziesz 
w lekturze uzupełniającej:
• Rynkowski, „Grzech pierworodny – teologia 

przez Darwina pisana?” (2013)
• Stwora, „Próby interpretacji nauki o grzechu 

pierworodnym w świetle teorii ewolucji w 
teologii katolickiej” (2012)



Pierwszy opis 
stworzenia 
człowieka
Rdz 1,26-27



Rdz 1,26-27
To, co jest ostatnie w wykonaniu, jest pierwsze w 
zamierzeniu (Arystoteles). Jako ostatni wg Rdz 1 został 
stworzony człowiek, mężczyzna i kobieta. I narrator 
kończy to refrenem: Bóg widział, że wszystko co uczynił 
było bardzo dobre! (1,31)

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na 
Nasz obraz (~l,c,), według naszego wzoru (tWmD>)… 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz (~l,c,), 
na obraz (~l,c,) Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę.



1,26 (pomysł) 1,27-28 (realizacja)
A wreszcie rzekł Bóg: 
«Uczyńmy (asah hf[)
człowieka (adam) 
na Nasz obraz (celem), 
podobnego (demut) Nam.

Niech panuje nad rybami 
morskimi, nad ptactwem 
powietrznym, nad bydłem, nad 
ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po 
ziemi!»

Stworzył (bara arb) więc Bóg 
człowieka (ha’adam)
na swój obraz (celem), 
na obraz (celem) Boży go
stworzył (arb):

stworzył (arb) ich męskie (samca) 
i żeńskie (samicę). Po czym Bóg im 
błogosławił, mówiąc do nich: 
«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną; abyście panowali nad 
rybami morskimi, nad ptactwem 
powietrznym i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi». 



Dlaczego l.mn.: „Uczyńmy…”?

(1) Odwołanie do Chrystusa (Justyn Męczennik 
+165), Trójcy (Tomasz z Akwinu), Ducha.

(2) Forma pierwotnego politeizmu
(3) Pluralis maiestatis/majestatis (liczba mnoga 

majestatu) (pluralis modestaie)
(4) Dwór niebiański, istoty niebiańskie
(5) Pluralis deliberationis (liczba mnoga namysłu 

i zachęty)



Obraz i wzór
Co to znaczy, iż człowiek został 

stworzony na obraz i wzór Boga?
• ~l,c, (celem) oznacza przedstawienie 

osoby ludzkiej lub bóstwa (np. rzeźba)

• tWmD> (demut) model, plan, szkic, zarys, 
od damah („być jak”), wyraża 
podobieństwo



Obraz i wzór

1) Obraz to naturalne zdolności (sumienie, 
wolność, osobowość, rozumność), a wzór to 
nadnaturalne (łaska, doskonałość moralna).

2) Zdolności umysłowe i duchowe, które osoba 
ludzka ma wspólne z Bogiem (świadomość 
siebie, myślenie, inteligencja, sumienie, 
chcenie, wolność, miłość…)



Obraz i wzór

„When we truly love as a spouse, a parent, a sister 
or brother, we are sharing ultimately in God’s very 
own life and love (they are one and the same in 
God). As persons-in-family, we are called to live and 
love like God the Father, the Son and the Holy Spirit. 
It all begins with the marriage covenant, when 
interpersonal love is intentionally shared in a life-
giving way.” (Scott Hahn, A Father, 46). 



Obraz i wzór
3) Podobieństwo fizyczne:
Rdz 5,3 - Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, 
urodził mu się syn, na jego wzór (tWmD>), jako jego 
obraz (~l,c,), i dał mu na imię Set.
Ez 1,26 - Ponad sklepieniem, które było nad ich 
głowami, było coś, co miało wygląd szafiru, 
jakby tron, a na tym jakby tronie jakby coś, co 
miało wygląd człowieka.
Wyjaśnienie nieprzekonujące.



Obraz i wzór
1) Obraz = naturalne zdolności (sumienie, 

wolność, osobowość, rozumność), wzór 
= nadnaturalne (łaska, doskonałość 
moralna).

2) Zdolności umysłowe i duchowe, które 
osoba ludzka ma wspólne z Bogiem

3) Podobieństwo fizyczne
4) Reprezentant Boga na ziemi



Obraz i wzór
W Mezopotamii (Asyria) i Egipcie mówi się 
chętnie o królu, jako obrazie Boga. 
Król w tych kulturach był traktowany jako 
reprezentant Boga na ziemi. 
W Rdz 1 ta koncepcja zostałaby 
rozciągnięta na całą ludzkość! Nie tylko 
król, ale każdy człowiek jest obrazem Boga, 
a zatem każdy człowiek jest królem!
Implikacja: równość ludzi.



Obraz i wzór
1) Obraz = naturalne zdolności, natomiast 

wzór = nadnaturalne 
2) Zdolności umysłowe i duchowe, które 

osoba ludzka ma wspólne z Bogiem
3) Podobieństwo fizyczne
4) Reprezentant Boga na ziemi
5) Istota dialogiczna i relacyjna



Kim jest człowiek wg Rdz 1?

• Wyjątkowość człowieka – jedność ludzkości 
(równość ludzi, także równość płci)

• Istota dialogiczna i relacyjna 
(prawo naturalne: osoby-relacyjne-żyjące-
w-rodzinie, 
prawo Boże: wieczne życie w Bogu jako 
dzieci Boga)

• Panowanie nad światem stworzonym 
(reprezentant Boga)



Panowanie jest ograniczone
Ez 34,4: Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie 
dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie 
sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie 
odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem 
obchodziliście się z nimi (hebr. panowaliście hdr nad 
nimi).
Wyrażenie z przemocą i okrucieństwem występuje także 
w Kpł 25,43.46.53 w opisie traktowania sług przez panów. 
Panowanie ma zatem granicę, limit, kres i może wywołać 
Boży gniew i karę. Panowanie nad zwierzętami wyklucza 
wszelką brutalność i przemoc. Zob. różne rodzaje 
pożywienia / Noe



Drugi opis 
stworzenia 
człowieka
(Rdz 2)



Co oznacza lepienie człowieka?

• pełna wolność Boga w dziele stworzenia
• słabość natury człowieka, zbudowanego jedynie z 

substancji podlegających rozpadowi
• zależność od Stwórcy (na wzór naczynia 

garncarskiego zależnego od tego, kto je ulepił)

Obraz lepienia człowieka z gliny obecny jest w 
kulturze starożytnego Egiptu (Chnum), 
Mezopotamii: Sumer, Asyria, Babilon (Aruru z Enki) 
oraz Grecji (robi to Prometeusz, a Atena daje 
oddech życia).



Jr 18,3-6

Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś 
pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które 
wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza 
z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne 
naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. 
Wtedy Pan skierował do mnie następujące 
słowo: «Czy nie mogę postąpić z wami, domu 
Izraela, jak ten garncarz? - wyrocznia Pana. Oto 
bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście 
wy, domu Izraela, w moim ręku.









hm'êd"a]h'ä-!mi ‘rp'[' ~d"ªa'h'(-ta, 
et ha’adam apar min-ha’adamah

Człowiek proch z ziemi

~d" dam = krew



Znaczenie przekazania oddechu

Zwierzęta nie otrzymują tego oddechu – nie 
chodzi zatem o zwykłe oddychanie.

W Mezopotamii, gdy wykonywano obraz 
bóstwa, istniał rytuał „otwarcia ust”, dzięki 
któremu bóstwo realnie „rodziło” się w 
wykonywanej rzeźbie. Implikacja: dzięki 
oddechowi Boga rodzi się w nas coś boskiego, 
podobieństwo do Boga.



Znaczenie przekazania oddechu

W Egipcie, boski faraon przyznawał „życie” (egipskie 
ankh), którego był jedynym i od nikogo niezależnym 
depozytariuszem. W sensie politycznym „życie” było 
prawem do królowania w charakterze wasala. 
Dokładnie było to „życiodajne tchnienie”, 
wychodzące z usta faraona (z jego oddechem, 
słowami), przeznaczone dla osoby dopuszczonej 
przed jego oblicze lub będącej odbiorcą jego 
wiadomości. Jeśli zastosować tę koncepcję do Rdz 
2, oznacza ona, iż Bóg-król daje człowiekowi, 
rozumianemu jako król-wasal, „życie”, czyli 
panowanie nad częścią swego terytorium, tj. ziemią.



Król Tyru wyraża radość z potwierdzenia przez posłańca 
„życiodajnego tchnienia” faraona (el-Amarna, XIV w.): 
„Pan mój jest Słońcem, które wschodzi każdego dnia nad 
wszystkimi ziemiami – zgodnie ze zwyczajem jego dobrego 
ojca Słońca – które daje życie swym dobroczynnym
oddechem, powracającym jak (świeży) wiatr z północy, i 
które utrzymuje w pokoju całą ziemię przy pomocy siły 
swego ramienia, które woła w niebiosa jak Baal i cała ziemia 
przeraża się jego krzykiem. Oto sługa pisze do swego pana, 
ponieważ usłyszał pięknego posłańca króla, który przybył 
do jego sługi, i dobroczynne tchnienie, które wyszło z 
usta króla, mego pana, dla jego sługi – i jego oddech 
wrócił. Przed przybyciem posłańca króla, mego pana, 
oddech nie wracał, mój nos był zatkany. Ale teraz, kiedy 
tchnienie króla wyszło dla mnie, znów raduję się wielce i 
szczęśliwy jestem każdego dnia.”





Crux ansata (rękopis biblijny Codex Glazier)



אחז מלך יהדה] בן[לחזקיהו 
le Chizkijahu [ben] Achaz melek Jehudah
(należące) do Ezechiasza [syna] Achaza, 

króla Judy
Pieczęć Ezechiasza,
króla Judy,
z przeł. VIII/VII w.,
odnaleziona w 2009 r.
w Jerozolimie
i odczytana w 2015 r.,
z krzyżem ankh

Więcej: 
http://bitly.pl/O4vEz

http://bitly.pl/O4vEz


Co oznacza przekazanie oddechu?

1. Życie ludzkie jest darem Boga, którego uważano 
za źródło życia 
2. Człowiek ma też coś z istoty samego Boga, jako że 
oddech Stwórcy stał się jego oddechem 
(Mezopotamia)
3. Człowiek jest królem i jest żyjącym wiecznie, jak 
Bóg (Egipt)
4. Człowiek jest wyjątkowy wśród istot żywych, jako 
że poza nim żadna z nich nie została wyposażona w 
tchnienie samego Stwórcy. Czy oddech to tylko 
życie (wieczne), boskość, królewskość?



Znaczenie przekazania oddechu

Rozumność – duchowość: Oddech życia 
rozumiano także jako światło Jahwe, które 
przenika wszelkie zakątki wnętrza (Prz 20,27) i 
czyni człowieka istotą rozumną (Hi 32,8). Tak 
więc przez oddech Jahwe można rozumieć także 
siły, które nazywamy duchowymi i dzięki którym 
człowiek góruje nad istotami nierozumnymi.



Znaczenie przekazania oddechu

Duch Święty. Słowo niszmat (hm'v'n>) - tchnienie, 
oddech - oznacza Boży oddech, np. 2 Sm 22,16: aż 
ukazało się łożysko morza i obnażyły się posady lądu 
od nagany Pana, od tchnienia/powiewu 
ducha/wiatru (x:Wrï tm;Þv.Nimi minnišmat rûªH) jego 
nozdrzy. Słowo niszmat jest także używane do 
oznaczenia samego Boga: nišmat ´el w Hiob 37,10 
(mróz dany z tchnienia Bożego [minnišmat-´el] i 
lodem ścięta powierzchnia wody); 32,8 (Ale to duch 
[rûªH] jest w człowieku, i tchnienie Wszechmocnego 
[wenišmat šadday] poucza ich). Stąd Ojcowie 
Kościoła interpretowali „oddech życia” jako Ducha 
Świętego.



STWORZENIE KOBIETY



W porannej modlitwie nazywanej 
„Błogosławieństwami o brzasku” pobożny żydowski 
mężczyzna modli się, wypowiadając słowa 
dziękczynienia: „Błogosławiony bądź Panie, Boże 
wszechświata, za to, że nie stworzyłeś mnie gojem 
(tzn. poganinem), błogosławiony jesteś Panie, Boże 
wszechświata, za to, że nie stworzyłeś mnie 
niewolnikiem. Błogosławionyś Panie, Boże 
wszechświata, że nie stworzyłeś mnie… kobietą”. W 
tym samym czasie kobieta modli się, błogosławiąc 
Pana, Boga wszechświata, za to, że nie stworzył jej 
poganką, niewolnicą i… Nie, nie dziękuje Bogu za to, że 
nie stworzył jej mężczyzną – jej błogosławieństwo 
przyjmuje formę dziękczynienia o charakterze 
pozytywnym. Kobieta błogosławi Boga, dziękując za to, 
że stworzył ją „stosownie do swej własnej woli”, albo 
„według swego własnego upodobania”. 



Kobieta = „pomoc” rz,[e ('ezer)

Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest 
dobrze, żeby człowiek (ha-adam) 
był sam, uczynię mu zatem 
odpowiednią dla niego pomoc»
(Rdz 2,18).



Kobieta = „pomoc” rz,[e ('ezer)
Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby człowiek (ha-
adam) był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego 
pomoc» (Rdz 2,18)
Po co stworzenie kobiety? 
1. Dla prokreacji (Ambroży, Augustyn)
2. Aby asystować, pomagać mężczyźnie w pracy
3. Pomoc w samorealizacji w życiu 
4. Aspekt społeczny: Człowiek nie jest w pełni 

człowiekiem, gdy jest poza wspólnotą. Kobieta 
objawia się, jako konieczny partner dla stworzenia 
wspólnoty. Cel: zaradzenie samotności i partnerstwo 
intelektualne.

Która odpowiedź wg Rdz 2 jest właściwa?



Rdz 2,19-20
19 Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe 
i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg 
przyprowadził je do człowieka/mężczyzny (ha-
adam), aby przekonać się, jaką on da im nazwę. 
Każde jednak zwierzę, które określił 
człowiek/mężczyzna (ha-adam), otrzymało nazwę 
"istota żywa". 
20 I tak człowiek/mężczyzna (ha-adam) dał nazwy 
wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i 
wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazł 
pomocy odpowiedniej dla Adama (adam). 



„pomoc”= rz,[e ('ezer)
• Słowo występuje (21x w BH) praktycznie 

zawsze w kontekstach i języku poetyckim. 
• Praktycznie zawsze oznacza Boga (wyjątek to 

Iz 30,5; Ez 12,14)
• Pomoc jest zawsze typu osobowego (to osoba 

pomaga), nigdy materialnego (to nie jest 
rzecz). 

• Opisy odnoszą się do sytuacji ekstremalnego 
(śmiertelnego) niebezpieczeństwa 

• Pomoc jest koniecznością



„pomoc”= rz,[e ('ezer)
Ps 124,8 – Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który 
stworzył niebo i ziemię.
Ps 33,20 – Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest 
naszą pomocą i tarczą.
Iz 30,5 – Wszyscy zawiodą się na narodzie, co będzie 
nieużyteczny dla nich: ani ku pomocy (LE-EZER), ani 
na pożytek, tylko na wstyd, a nawet na hańbę. 
Ez 12,14 – A wszystkich z jego otoczenia, jego 
obrońców (LE-EZER/dla pomocy) i wszystkie zastępy 
jego wojsk rozproszę na wszystkie wiatry i miecza 
na nich dobędę. 



„pomoc”= rz,[e ('ezer)
Nie dziwi zatem, iż słowo to pojawia się w 
bardzo wielu imionach teoforycznych: 
abiezer (= mój ojciec jest pomocą), 
ahiezer (= mój brat jest pomocą), 
eliezer (= mój Bóg jest pomocą), 
iezer (= Yahwe jest pomocą), 
hadadezer (= Hadad jest pomocą), 
yoezer (= Yahwe jest pomocą).
Hadad to bóstwo kananejskie.



„pomoc” = rz,[e ('ezer)
Jakie zatem niebezpieczeństwo czyha na 
człowieka w Rdz 2,18, - jeśli jest prawdą, iż 
słowo „pomoc” (rz<[e) oznacza wybawienie z 
wielkiego niebezpieczeństwa, które zagraża 
życiu i tylko Bóg może okazać się pomocny w 
wyzwoleniu od tych niebezpieczeństw?

SAMOTNOŚĆ



„pomoc” = rz,[e ('ezer)

Wyrażenie AD)g>n<K. (odpowiednią dla ciebie - Rdz 
2,18) sugeruje, iż kobieta, aby dać tę konieczną 
pomoc mężczyźnie, musi być „na poziomie” swego 
partnera. To sugeruje także narracja, gdzie 
zwierzęta nie są w stanie być odpowiednią pomocą 
dla mężczyzny (2,20). Kobieta może być tą pomocą 
(=wybawieniem) dlatego że – w odróżnieniu od 
innych stworzeń – jest wzięta od mężczyzny, a nie z 
prochu ziemi (zob. 2,19!). Kobieta jest wzięta z 
samego mężczyzny: kość z moich kości, ciało z mego 
ciała (2,23). 



„pomoc” = rz,[e ('ezer)
Sir 36,24 (jest to komentarz do Rdz 2,18-24): 
22 Piękność kobiety rozwesela oblicze i 
przewyższa wszystkie pożądania człowieka; 
23 a jeśli w słowach swych mieć będzie ona 
współczucie i słodycz, mąż jej nie jest już jak inni 
ludzie. 24 Kto zdobędzie żonę, ma początek 
pomyślności, pomoc podobną do siebie (bohqo.n
katV auvto,n) i słup/filar oparcia. 25 Gdzie nie ma 
ogrodzenia, rozdrapią posiadłość, a gdzie 
brakuje żony, tam mąż wzdycha zbłąkany.





Gen 2,22-25
22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z 
mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją 
przyprowadził do mężczyzny,  23 mężczyzna 
powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i 
ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała 
niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».  24

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i 
matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem.  25 Chociaż mężczyzna i 
jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie 
wstydu.



Speculum
humanae
salvationis
(‘Krumlovský
sborník’), 
Czechy ok. 1420 
(Praga, 
Knihovna
Národního
muzea, 
III B 10, fol. 2r)



Kobieta – wzięta „z boku Adama”

Kobieta jest budowana z boku mężczyzny. Dlaczego z 
boku?
Zarówno hebrajskiego słowo „kobieta” (iszsza), 
jak i „mężczyzna” (isz) mają inny rdzeń, ale występuje 
podobieństwo fonetyczne. 
W tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka (1599 rok, 
podstawowy przekład katolicki w Polsce przez 367 lat) 
zostało to pięknie oddane przez neologizm: Ta będzie 
się zwała mężyna, bo ta z męża została wzięta.
• virgo / vir; woman/man; varona / varón; hembra / 

hombre
Stworzenie Ewy z boku Adama wyraża równość 
kobiety i mężczyzny.



Kobieta – wzięta „z boku Adama”

Rabini podkreślali fakt, iż kobieta wyszła właśnie 
z boku Adama. Jak twierdzili, 
nie wyszła ze stóp, aby móc po niej deptać. 
Nie wyszła z głowy, aby była powyżej mężczyzny. 
Wyszła jednak z boku, aby być równą mężczyźnie. 
Nieco poniżej barku, aby być chronioną. 
Obok serca, aby być kochaną.



Gen 2,22-25
22 Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, 
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do 
mężczyzny,  23 mężczyzna powiedział: «Ta dopiero 
jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta 
będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny 
została wzięta».  24 Dlatego to mężczyzna opuszcza 
ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem.  25 Chociaż 
mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali 
wobec siebie wstydu.



Kobieta – wzięta „z boku Adama”

Kiedy Bóg przyprowadza kobietę do mężczyzny, 
człowiek po raz pierwszy zaczyna mówić! I te pierwsze 
słowa są poezją! To okrzyk radości, zachwytu!
Wyrażenie być „czyjąś kością i czyimś ciałem” było 
używane na oznaczenie pokrewieństwa i 
przynależności do tego samego rodu.
Co oznacza zwrot „stają się jednym ciałem”?
• związek silniejszy niż więzy łączące człowieka z 

ojcem i matką (samodzielność małżeństwa)
• monogamiczność i nierozerwalność



Pierwszy pełny dzień w życiu Adama, to dzień 
szabatu, dzień odpoczynku i zaślubin z Ewą. 
Szabat staje się więc znakiem podwójnego 
przymierza: przymierza Boga ze stworzeniem 
oraz przymierza małżeńskiego (Adama i Ewy). 
Wielkość i doniosłość tej chronologii burzy 
obserwacja, iż tego samego dnia (szabat) 
następuje także upadek pierwszych rodziców. 



Tego samego dnia, Adam jest poddany testowi, 
który próbuje jego kapłańską (stosunek do Boga) 
i małżeńską (stosunek do Ewy) tożsamość. By 
przejść ten test Adam powinien zachować 
posłuszeństwo w stosunku do Boga oraz 
bezwarunkową miłość w stosunku do Ewy, która 
wyraziłaby się w złożeniu siebie w heroicznej 
ofierze. Rdz 3 opisuje ten test: pojawia się wąż…
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