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(ROZDZ. 1—9)

Wstępna część Księgi Przysłów (rozdz. 1—9 )1 zawiera szereg jed
nostek literackich, które w sposób mniej lub bardziej wyraźny opi
sują Mądrość jako osobę, ukazaną w jej różnorakich funkcjach. 
Jednostki te zasługują na uwagę nie tylko ze względu na zastoso
waną w nich formę prozopopei Mądrości, ale także dlatego, że ich 
treść dotyczy jednej z ważnych koncepcji doktrynalnych mędrców 
izraelskich na tem at natury tego pojęcia. Wprawdzie opisów uoso
bionej Mądrości dostarczają także inne biblijne pisma sapiencjalne 2, 
które reprezentują ten sam nurt doktrynalny, ukazując różne jego 
aspekty, niemniej jednak zarówno ilość wypowiedzi autora Prz 1—9, 
jak również oryginalność ich formy i tre śc i3 usprawiedliwiają za
cieśnienie przedmiotu badań do tych właśnie jednostek.

I. Teksty o uosobionej Mądrości

Teksty przedstawiające -Mądrość jako osobę znajdują się w róż
nych częściach Prz 1—9. Niektóre z nich stanowią perykopy od
rębne, będące całościami dla siebie (są to prozopopeje wyraźne),

1 W dalszych częściach artykułu K sięga Przysłów  oznaczona jest skrótem: 
Prz; skróty im iennych ksiąg biblijnych w yjaśn ione są w e w stępie B iblii 
Tysiąclecia.

2 Zob. Job 28,1— 28; Bar 3,9—4,4; Syr 24,1—29; Mdr 7— 10.
8 Prz 1—9 różni się pod tym  w zględem  od pozostałych części tej księgi, 

na którą, poza w ym ienionym , składają się jeszcze następujące odcinki: 1 0 ,1— 
22,16 (Przysłow ia Salom ona); 22,17—24,22 (w ypow iedzi m ędrców  anonim owych); 
24,23— 34 (dalsze w ypow iedzi m ędrców  anonim owych); 25—29 (przysłow ia S alo
mona); 30,1— 14 (w ypow iedzi Agura); 30,15—33 (tzw. przysłow ia liczbowe);
31,1— 9 (w ypow iedzi m atki Lem uela); 31,10—31 (pochw ała dzielnej kobiety). 
Poza odcinkiem  ostatnim , posiadającym  form ę poem atu, w szystk ie inne sta
nowią zbiory jednostek  prostych, dw u- lub k ilku-członow ych , których przed
m iotem  są w skazów ki i napom nienia dotyczące rozum nego układania życia  
ludzkiego. Prz 1—9 jest dziełem  o form ach rozw iniętych i o określonej struk
turze literack iej, podającym  oryginalne koncepcje m ądrościow e o dużym za
barw ieniu teologicznym ; zob. w stępy naukow e i kom entarze do Prz.
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natomiast inne wchodzą w zakres nauk mędrca, skierowanych do 
jego ucznia, a tylko w swej treści podają pewne osobowe rysy opi
sywanej Mądrości. Do najważniejszych z nich należą:

1,20—33: Po napomnieniach wstępnych (1,8—19)4, mędrzec wpro
wadza do akcji Mądrość jako nauczycielkę lub prorokinię, działa
jącą wśród ludzi (20—21), która wygłasza swe przemówienie do 
prostaków, zuchwalców i głupców: najpierw wzywa ich do refleksji 
i ofiaruje im swojego ducha (22—23), następnie wypowiada pod 
ich adresem szereg oskarżeń z zapowiedzią nieuchronnej kary 
(24—32), która nie dotknie ludzi posłusznych Mądrości (33).

2.1—22: Rozdział ten należy do nauk mędrca, a zawiera skrót m a
teriału, omawianego obszernie w dalszej części dzieła (rozdz. 3—7 )5. 
Tok rozumowania mędrca jest następujący: jeśli uczeń szczerze 
i wytrwale będzie się starał o Mądrości (1—4), wówczas Jahwe mu 
jej udzieli (5—8), dzięki czemu będzie on mógł postępować drogą 
sprawiedliwości (9—11); Mądrość bowiem pozwoli mu ustrzec się 
od ludzi złych (12—15) oraz od złej kobiety (16—19), a także dopo
może mu do wykorzystania dobrodziejstw, jakie są udziałem ludzi 
dobrych (20—22). Tekst ten ukazuje więc Mądrość jako wpływową 
osobę, pochodzącą od Jahwe, która może pokierować postępowaniem 
ucznia, jeśli ten odpowiednio się do niej ustosunkuje.

3,11—20: Mądrość jest nieodłączna od pobożności (3,1—26). Uczeń 
nie powinien więc zrażać się doświadczeniami zsyłanymi przez 
Jahwe (11—12), gdyż Jego Mądrość przewyższa wszelkie skarby 
ziemskie (13— 15): po swej prawicy ma ona długowieczność, po le
wicy bogactwo i sławę, może zapewnić człowiekowi spokój i szczę
ście, jest bowiem drzewem życia (16— 18); sam Jahwe korzystał 
z Mądrości przy stwarzaniu świata (19—20). Mądrość występuje tu 
więc jako osoba dysponująca życiem ludzkim, a nawet mająca udział 
w stwarzaniu świata 6.

4.1—9: Mędrzec wzywa uczniów do posłuszeństwa wobec podawa
nych przez siebie wskazówek, odwołując się do pouczeń, jakie na 
ten tem at otrzymał od swego ojca (1—4): Mądrość należy nabywać 
wszystkimi siłami, pokochać ją, nie opuszczać i otoczyć należnym 
szacunkiem, wówczas otoczy ona ucznia swoją możną opieką, okryje

4 Przyjm uje się praw ie pow szechnie, że 1,1— 6 jest ogólnym  w prow adzeniem  
do całej księgi, zaś 1,7 stanow i m otto, postaw ione na w stęp ie do om aw ianych  
rozdziałów: (zob. H. R i n g g r e n ,  W.  Z i m m e r l i ,  S prüch e-P red iger, G öt
tingen 1962, 1 2 ; B. G e m  s e r ,  S prüche S alom os , Tübingen 1963, 18 n;
A. B a r u c q, L e L iv re  des P roverbes , Paris 1964, 47 nn, itp.).

5 Por. H. S t r a c k ,  D ie Sprüche Salom os (K urzgefasster K om m entar zu der 
H eiligen Schriften  des A lten und N euen Testam ent), M ünchen 1899, VIII; 
P. W. S k e h a n, W isdom ’s House, Catholic B iblical Quarterly 29 (1967) 473 nn.

6 Cały ten odcinek stanow i jedność literacką, zbudowaną na w zór innych  
nauk tej części: w iersze 11— 12 pełnią funkcję form uły w prowadzającej (por. 
3,1 n. 21 n; 4,1 n. 10.20 n itp.), natom iast pozostałe ukazują M ądrość od
strony jej przydatności dla życia ludzkiego i jej roli w  stwarzaniu św iata.
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go sławą, na jego głowę włoży ozdobny wieniec i wspaniały dia
dem (5—9). Wszystko to przywodzi na myśl obraz Mądrości jako 
oblubienicy, której poślubienie przyniesie uczniowi nieocenione ko
rzyści 7.

6,20—23: We wstępie do przestrogi przed złą kobietą (6,24—35) 
mędrzec zaleca uczniowi trzymać się wskazówek ojca i matki 
(20—21): one bowiem prowadzą do Mądrości, która pokieruje postę
powaniem ucznia, czuwać nad nim będzie w czasie snu, a po prze
budzeniu się porozmawia z nim (22)8. Również w tym wypadku 
Mądrość nosi cechy przewodniczki i opiekunki.

7.1—5: Wierność nakazom mędrca może u ucznia wyrobić dyspo
zycje, dzięki którym Mądrość stanie się jego siostrą i przyjaciółką 
(1—4), ofiarując mu swoją opiekę przed złą kobietą (5). Jest rzeczą 
charakterystyczną, że Mądrość występuje tu  w roli oblubienicy, 
która w pewien sposób zestawiona jest z realną postacią złej kobiety.

8.1—36: Podobnie jak w 1,20—33, autor podaje najpierw opis 
Mądrości nauczającej zgromadzonych wokół siebie ludzi (1—3), na
stępnie przytacza jej przemówienie (4—36). Zawiera ono trzy za
sadnicze punkty: wezwanie do wysłuchania podawanych przez Mą
drość słów, skierowanych do wszystkich ludzi, a zwłaszcza do pro
staków i głupców (4—10), obszerną charakterystykę własną Mądro
ści, ukazującej swoje przymioty korzystne dla ludzi (12—21), a tak
że swojej powiązania z Bogiem (22,31), wreszcie zwięzły apel o na
bywanie Mądrości (32—36).

9.1—6: Mądrość występuje tu w roli zapobiegliwej i bogatej gos
podyni, która zaprasza do siebie na ucztę ludzi nie posiadających 
wiedzy, aby im jej udzielić, a w ten sposób wprowadzić ich na dro
gę życia. Warto zwrócić uwagę, że analogiczny obraz występuje 
w 9,13—18, gdzie gospodynią jest uosobiona głupota, wzywająca lu
dzi na przygotowaną przez siebie ucztę śmierci.

II. Natura uosobionej Mądrości

Różnorodność kształtów i treści uosobień Mądrości w Prz 1—9 
rodzi zasadnicze pytanie, jaka jest natura ukazywanego w nich po
jęcia, które zostało tu wyrażone w tak wyrazisty i plastyczny spo
sób. Wiadomo bowiem, że mądrość w ujęciu Starego Testamentu 
jest pojęciem bardzo złożonym, w skład którego wchodzą różne ele
menty, zarówno wiedzy o charakterze naturalnym i nadprzyrodzo

7 Por. B. G e m s e r, dz. cyt., 33.
8 Jakkolw iek  tekst w yraźnie nie w ym ien ia  tu M ądrości, to jednak, po

dobnie jak w  4,13 b, podm iotem  zdania z w iersza 22 jest ona, a nie w sk a
zów ki ojca i pouczenia ze strony m atki, o których m ów i form uła w prow a
dzająca; przem aw ia za tym  liczba pojedyncza tego podm iotu, jego rodzaj 
żeński, a zw łaszcza zaim ek osobow y „ona” (z tobą porozmawia).
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nym, jak i umiejętności poprawnego zachowywania się w konkret
nych warunkach życiowych; poza tym mądrość ujmowano tu  bądź 
to jako właściwość człowieka odpowiednio ukształtowanego, bądź 
też jako przymiot Boga, który jest źródłem i^dawcą tej właśnie m ą
drości 9. Wiadomo również, że w różnych okresach rozwoju izrael
skiej myśli mądrościowej jej przedstawiciele podkreślali i wyjaś
niali różne aspekty tego pojęcia, rozpoczynając od prostych wska
zówek tzw. mądrości doświadczenia po dojrzałe koncepcje z zakresu 
tzw. mądrości teologicznej 10. Nie ulega wątpliwości, że te ostatnie 
mają miejsce również w Prz 1—9 n , a wspomniane uosobienia są 
ich szczególnym wyrazem. Zgodnie z dydaktycznymi założeniami 
autora tego dzieła, jego treść, a więc i treść większości opisów uoso
bionej Mądrości, dotyczy mądrości, jaka powinna stać się udziałem 
każdego człowieka; niemniej jednak zachodzą tu perykopy, mówiące 
o mądrości, jaką posiada Bóg, który posłużył się nią przy stwarza
niu świata i nadal posługuje się przy kierowaniu postępowaniem 
ludzi.

1. M ą d r o ś ć  c z ł o w i e k a

Mądrość, jaka powinna być trwałą właściwością każdego człowie
ka, ukazana jest w Prz 1—9 przede wszystkim jako oblubienica,
0 którą należy usilnie zabiegać (4,1—9; 6,20—23; 7,1—5). Podsta
wowym warunkiem posiadania Mądrości jest więc intensywny
1 trwały wysiłek człowieka, zmierzający do nabycia takiej właści
wości. Podobnie jak dobra małżonka jest błogosławieństwem dla 
męża, za które nie ma odpowiedniej odpłaty (Prz 18,22; 19,14; 
31,10—31), tak i Mądrość jest dla każdego człowieka wartością nie
ocenioną, o którą należy się starać ze wszystkich sił, pokochać ją, 
otaczać szacunkiem i dochować jej wierności (4,5—8 )12. Postępując 
w ten sposób nabywa się troskliwą towarzyszkę życia codziennego 
(6,22), możną przyjaciółkę i siostrę (7,4)13.

Na ważność a zarazem łatwość osiągnięcia Mądrości zwraca uwa

9 Zob. G. v o n  B a d ,  Theologie des A lten  T estam en ts , t. I, München  1962, 
430— 467; H. H. S c h m i d ,  W esen und G esch ich te der W eisheit, Berl i n 1966, 
144— 201; P. v a n  I m s c h o o t ,  W eisheit, w: B ibe l-L ex ikon , wyd. H. H a a g ,  
Tübingen 1969, 1871— 1881 (literatura), itp.

10 Mądrość dośw iadczenia czerpała sw oje zasady z tradycji, z obserw acji 
różnych przejaw ów  życia ludzkiego, w reszcie z osobistych refleksji m ędrców; 
m ądrość teologiczna opierała się g łów nie na objaw ieniu.

11 Zob. R. T o u r n a y ,  Buch der Sprüche 1— 9: E rste theologische S yn th ese  
der W eish eitstrad ition , C oncilium  2(1966) 768—773.

12 Zew nętrznym  przejaw em  posiadania M ądrości jest w ierność w łasnej żo
nie, natom iast oczyw istym  w yrazem  jej braku jest u leganie złej kobiecie; por.
5,1—23; 6,20— 33; 7,1—27.

13 O kreślenie „siostra” oznaczać m oże także narzeczoną i m ałżonkę; por. 
Pnp 4,9— 12; 5,1 n; Tob 7,15.
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gę uosobienie tego pojęcia w postać gospodyni zapraszającej prze
chodniów na bogato zastawioną ucztę (9,1—6). Ma ona miejsce we 
wspaniałym domu o siedmiu kolumnach, w którym czeka na gości 
uprzednio przygotowany stół z mięsiwem, chlebem i winem. Zapro
szenie wzywa na ucztę wszystkich, którzy jeszcze nie nabyli Mą
drości; przez wzięcie udziału w uczcie usuną to zaniedbanie, jeśli 
tylko w sposób konsekwentny odrzucą od siebie głupotę, która nie 
może im ofiarować tak wielkich dobrodziejstw (9,13—18).

Z osiągnięciem Mądrości nabywa człowiek wiele bezcennych w ar
tości, związanych z życiem ludzkim. Kto weźmie udział w uczcie 
Mądrości „będzie mógł żyć” (9,6). Kto odnosi się do Mądrości jak 
do oblubienicy i siostry, tego otacza ona opieką, przysparza mu sza
cunku i sławy (4,6—9), kieruje jego postępowaniem, czuwa nad jego 
spokojem, rozmawia z nim (6,22), strzeże go przed złą kobietą 
(7,4—5). Nic więc dziwnego, że według 3,13—18 wartość Mądrości 
przewyższa srebro, złoto, perły i inne kosztowności, a człowiek 
który ją osiągnął jest błogosławiony, gdyż w jej prawicy znajduje 
się długowieczność, w lewicy bogactwo i sława, jej drogi wiodą do 
szczęścia i pokoju, a więc jest ona drzewem życia.

Tak ogromny wpływ Mądrości na życie ludzkie ma swoją pod
stawę w jej powiązaniach z Bogiem, od którego wszelka mądrość 
pochodzi. Wynika to najpierw z rozumowania mędrca zawartego 
w 2,1—22, z którego równocześnie poznać można sposób nabywa
nia tejże mądrości. Mędrzec poucza mianowicie swego „syna”, że 
pierwszym warunkiem osiągnięcia Mądrości jest posłuszeństwo jego 
wskazówkom, które usprawnią go do samodzielnego i bardzo osobi
stego poszukiwania i wzywania Mądrości (1—4); uczeń tak usposo
biony wyrobi w sobie najpierw właściwe podejście do „bojaźni Bo
żej” czyli do pobożności, i zdobędzie wiedzę Bożą, co jest istotnym 
warunkiem posiadania Mądrości, gdyż ta pochodzi z „ust Jahwe” 
(5—7); dopiero wówczas Mądrość wejdzie do serca ucznia, nauczy 
go poprawnego postępowania, Toztoczy nad nim opiekę (9— 11), 
w szczególny sposób strzegąc go przed grzesznikami (12—15) i złą 
kobietą (16—19), którzy to ludzie skazani są na zagładę (20—22).

Nadprzyrodzoną stronę Mądrości udzielającej się ludziom bardzo 
mocno podkreślają prozopopeje z 1,20—33 i z 8,1—36. W pierwszej 
z nich uosobiona Mądrości zapowiada zgubę i śmierć głupców (23), 
ponieważ ci nie posłuchali jej rad oraz znienawidzili wiedzę i bo- 
jaźń Jahwe (29—30). Druga w sposób szczególnie obszerny opisuje 
związek Mądrości z Jahwe (22—31), opowiada o jej możliwościach 
skutecznego wspomagania królów i sędziów w wykonywaniu ich 
urzędów, a także obdarzania swoich miłośników dobrami m aterial
nymi (12—21), wreszcie zapowiada życie i życzliwość Jahwe tym, 
którzy są jej posłuszni, natomiast zgubę i śmierć tym, którzy ją 
obrażają (32—36).

4 — Collectanea Theologica



Warto dodać, że przytoczone teksty podają charakterystyczną kon
cepcję na tem at życia i śmierci, w zależności od ustosunkowania się 
człowieka do Mądrości. Wszystkie one mówią o życiu doczesnym, 
a więc zamkniętym w granicach od urodzenia do grobu, które wy
różnia się takimi wartościami jak długowieczność, spokój, bogactwo, 
błogosławieństwo Boże itp., lub ich brakiem. Jest to zgodne z jed
nej strony z zadaniem ówczesnych nauczycieli mądrościowych, któ
rzy starają się dopomóc człowiekowi do właściwego wykorzystania 
życia doczesnego, z drugiej zaś ze stanem wiedzy tego okresu 14 na 
temat egzystencji człowieka, nie uwzględniającej jeszcze jego losu 
po śmierci. Niemniej jednak podana tu ocena życia wykracza nieco 
poza ramy jego naturalnej, biologicznej egzystencji. Jest to szcze
gólnie widoczne w charakterystyce postępowania złej kobiety 
i wszystkich, którzy jej ulegają: jej dom nachyla się ku śmierci, 
tam także zmierza jej postępowanie; znajduje się ona poza drogą 
życia, która staje się nieosiągalna także dla jej przyjaciół (2,18—19; 
5,5—6); stąd też każdy, kto wchodzi na ścieżkę takiej kobiety lub 
idzie do jej domu, żyje wprawdzie biologicznie, dopóki nieszczęścia 
i śmierć przedwczesna i tego daru mu nie odbiorą, traci jednak 
kontakt z prawdziwym życiem, jakie jest uzależnione od chodze
nia drogą Mądrości (7,22—27); jest to szczególnie mocno podkreślo
ne w obrazie uczty uosobionej głupoty, noszącej rysy kobiety grzesz
nej 15, gdzie wspomniano wyraźnie, że udział w takiej uczcie jest 
równoznaczny z pobytem w miejscu przebywania zmarłych (9,18). 
Koncepcję tę można krótko ująć w następujący sposób: każdy czło
wiek, oprócz tego, że posiada życie biologiczne, znajduje się w sfe
rze życia zależnego od Mądrości lub w sferze śmierci, której pa
tronuje głupota 16. Uosobiona Mądrość w każdym z tych tekstów 
w pewien sposób zachęca do korzystania z udzielanego przez nią 
życia, a jednocześnie przestrzega przed skutkami postępowania nie- 
roziimnego.

Na naturę uosobionej Mądrości nieco światła rzuca wreszcie zna
czenie słów hebrajskich, jakie ją tu określają. W sposób najbardziej 
ogólny oddaje to pojęcie słowo chokmâh (2,2.6.10; 3,13; 4,5.7; 7,4;

14 Prz 1— 9 jest najm łodszą częścią tej księgi, pow stałą praw dopodobnie 
w net po n iew oli babilońskiej (por. R. T o u r n a y, art. cy t., 768; A. R o 11 a, 
L ibri d ida ttic i, w: M essaggio délia  S a lvezza , wyd. G. С a n f  o r a, P. R o s -  
s a n o ,  S. Z e d d a ,  t. II, 2 , Torino 1967,530); krytycy doszukujący się w  tym  
utw orze w p ływ ów  greckich przesuw ają jego pow stanie na okres jeszcze póź
niejszy (zob. H. H ô p f l ,  S. B o v o ,  In trodu ctio  specia lis in V êtu s T esta -  
m en tu m , N eapoli 1963,386 nn; O. E i s s f e l d t ,  E inleitung in das A lte  T es ta 
m ent, Tübingen 1964,640; E. S e l l i n ,  G.  F o h r e r ,  E inleitung in das A lte  
T estam en t, H eidelberg 1965,348 i inni).

15 Рог. H. W i e s m a n n ,  D as Buch der Spriiche, Bonn 1923,32; V. H a m p, 
Das Buch der Spriiche, w: E ch ter-B ibel, t. IV, wyd. F. N ô t s c h e r ,  W ürz- 
burg 1959,446.

16 Por. N. L o h f  i n k, Das S iegeslied  am  S ch ilfm eerf Frankfurt a/M  
1966, 204— 211.
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8,1.11.12) lub chokmót (1,20; 9,1)17. Inne bądź to są jej synonimami, 
bądź też podkreślają różne aspekty tego złożonego pojęcia, a należą 
do nich: binah (2,3; 4,1.5.7; 7,4; 8,14; 9,6), tebunah (2,2.3.6; 3,13; 
8,1), (ormah (8,12); kontekst, w jakim zostały one zastosowane wska
zuje, że można je oddać kilkoma terminami, takimi jak mądrość, 
roztropność, rozwaga, umiejętność, przezorność i tp .18. Do ich licz
by należy również dołączyć słowo da(at; ma ono w omawianych 
tekstach znaczenie wiedzy religijnej, od której uzależniona jest 
mądrość teologiczna (1,22.29; 2,5.6.10; 8,9.10.12), stąd też niekiedy 
towarzyszy jej wzmianka o bojaźni Jahwe (1,29; 25).

Wszystkie te uwagi pozwalają określić opisywaną w uosobieniach 
Mądrość jako stałą umiejętność rozumnego i roztropnego postępo
wania, której posiadanie pozwala człowiekowi w pełni wykorzystać 
wszystkie dobrodziejstwa życia. Umiejętność ta ma więc charakter 
praktyczny, nie jest ona zależna od zdolności wrodzonych, ani od 
wykształcenia, ale jest dostępna każdemu, kto spełni odpowiednie 
warunki, do których należą: pobożność, korzystanie ze wskazówek 
mędrca, a także samodzielne i bardzo osobiste podchodzenie do za
sad życia mądrego. Aby nie obracać się w kręgu teorii, trudnej do 
przyjęcia dla człowieka Wschodu, a także dla ułatwienia zajęcia 
odpowiedniego stanowiska wobec przedkładanych prawd, autor ubie
ra swoje koncepcje w różne formy personifikacji, które są cieka
wym środkiem literackim dla plastycznego wyrażenia treści głębo
kiej i niezwykle ważnej dla życia ludzkiego.

2. M ą d r o ś ć  B o g a

Już niektóre powyżej przedstawione elementy charakterystyki 
mądrości człowieka wskazywały na jej zasadnicze źródło, jakim jest 
Bóg: On bowiem udziela człowiekowi mądrości (chokmah), z Jego 
to ust pochodzą wiedza (da(at) i roztropność (tebunah), dostępne 
człowiekowi pobożnemu (2,6). Mądrość posiada więc przede wszyst
kim Bóg, który udziela jej ludziom godnym tego przywileju, aby 
mogli poprawnie ułożyć swoje życie.

Na inną stronę mądrości Boga zwraca uwagę 3,19—20, gdzie 
mędrzec poucza swego ucznia, że „Jahwe mądrością utwierdził zie
mię, roztropnością umocnił niebiosa, a przez Jego wiedzę rozlały się 
głębiny i obłoki spuściły rosę”. Jak stąd wynika, chodzi tu o tzw. 
mądrość stwórczą, właściwą tylko samemu Bogu, od którego pocho
dzi cały wszechświat. Jest rzeczą charakterystyczną, że zastosowana

17 Jest to rzadko w ystępująca nazw a m ądrości w  liczbie m nogiej (zob. 
Prz 24,7; 14,1; Ps 49,4), podkreślająca praw dopodobnie bogactw a przym iotów  
i n iezw ykłość natury opisyw anego pojęcia (por. B. G e m s e r ,  dz. cy t., 22).

18 Zob. F. Z o r e 11, L exicon  H ebraicum  e t A ram aicu m  V eteris T estam en ti, 
Roma 1959,107,240n,630,887.
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tu terminologia (chokmah, tebunah, dacat) jest identyczna z określe
niami mądrości Boga, kierującej życiem ludzkim, a więc dostępnej 
dla człowieka (2,6). Są to więc dwa różne aspekty tej samej mądrości 
Bożej, która stworzonemu światu nadała właściwe kształty i wpro
wadziła go w poprawny rytm  rozwojowy, jaki w zmienionej formie 
i w innych przejawach widoczny jest również w życiu człowieka, 
pozostającym pod jej wpływem.

Wymienione tu teksty (2,6; 3,19—20) nie zawierają wyraźnych 
uosobień Mądrości właściwej Bogu, co natomiast czynią dwie po
kaźne perykopy z 1,20—33 i 8,1—36. Obie te perykopy posiadają 
prawie identyczne wprowadzenia, gdzie ich autor podaje krótką 
charakterystykę nauczającej Mądrości (1,20—21; 8,1—3), a jakkol
wiek wypowiedziane przez nią mowy różnią się od siebie zarówno 
formą jak i treścią, jednak nie ulega wtąpliwości, że pochodzą one 
od tej samej osoby. Jest nią Mądrość Boża, która działa wśród ludzi 
w charakterze autorytatywnej nauczycielki i pełnoprawnej reforma- 
torki ich życia. Należy dodać, że w uosabianiu tak rozumianej 
Mądrości ważną rolę odegrały elementy zaczerpnięte z nauczania 
prorockiego, nadając tej osobie wiele cech wysłanniczki Bożej na 
wzór proroka, działającego w imieniu Boga.

W pierwszym przemówieniu Mądrości wyróżnić można jedną mo
wę karcącą (22—23) i trzy groźby (24—27.28—29.30—31), a więc ta
kie elementy, jakie występują także w przepowiadaniu prorockim 19. 
U podłoża przemówienia drugiego leży prawdopodobnie schemat roz
budowanej i zmodyfikowanej formuły, jakiej używali posłańcy, 
a także prorocy, przekazujący słowa Boga. W formule takiej mieściły 
się trzy zasadnicze punkty, które posłaniec powinien zapamiętać 
i wiernie przekazać temu, do kogo bywał posyłany; były to: wzmian
ka o adresacie, któremu należało przekazać wiadomość, wzmianka
0 autorze przekazującym tę wiadomość, wreszcie sama wiadomość 20. 
Mądrość również w pierwszej części swego przemówienia ma na 
uwadze jego adresatów (4—11), następnie mówi o sobie jako o autor
ce swego przemówienia (12—31), zaś w części końcowej przekazuje 
słuchaczom istotną treść swego posłannictwa do ludzi (32—36). 
W porównaniu ze schematem formuły zwykłego posłańca lub pro
roka, poszczególne punkty mowy Mądrości, a zwłaszcza jej cha
rakterystyka własna z części środkowej, są szczególnie rozbudowane
1 noszą specyficzny charakter. Trzeba jednak pamiętać, że Mądrość,

19 Por. Ch. K a y a t z, S tu dien  zu  P ro verb ien  1—9. Eine fo rm - und  
m otivgesch ich tlich e  U ntersuchung u n ter  E inbeziehung ägyp tisch en  Verg leichs- 
m ateria ls. N eukirchen-V luyn 1966,119 n.

20 Dla przykładu zob. Rdz 32,4— 6 To pow iecie panu m em u, Ezawowi: Tak  
pow iedział sługa tw ój Jakub: Przebyw ałem  u Labana...), Jer 2,2  (Idź i wołaj 
do Jerozolim y m ówiąc: Tak m ów i Jahw e: Pam iętam  m iłość tw ojej m ło
dości...) itp.



inaczej niż posłaniec i prorok, przekazuje ludziom własną wypo
wiedź, podaną w sposób niezwykle autorytatywny, co wymagało 
uprzedniego uzasadnienia jej uprawnień i przywilejów.

W obu przemówieniach Mądrość ukazana jest więc od strony jej 
działalności wśród ludzi, do których przychodzi ze specjalną misją, 
przekraczającą kompetencje zwykłego, a nawet uprzywilejowanego 
przez Boga człowieka. Jest to bowiem Mądrość, która posiada ścisłe 
powiązania z samym Bogiem, o czym wyraźnie i szczegółowo opo
wiada ona w 8,22—31. Stwierdza tu mianowicie, że „Jahwe stwo
rzył ją jako początek swej drogi”, że „została ukształtowana przed 
wiekami, na początku, przed powstaniem ziemi”, i że „została zro
dzona zanim powstał świat” (22—26); opowiada tu również o swojej 
obecności w stwórczej działalności Boga, któremu wszędzie wiernie 
towarzyszyła, a przebywając na okręgu Jego ziemi, sprawiała Mu 
wiele radości, jakiej może udzielić także ludziom posłusznym jej 
orędziu (27—31). Nic więc dziwnego, że tak ubogacona pośredniczka 
pomiędzy Bogiem a ludźmi może potrzebującym udzielić swego 
ożywiającego ducha (1,23), a wszystkim, którzy są jej posłuszni, 
może zapewnić życie i życzliwość Jahwe (8,35).

Tak więc opisy Mądrości Boga przedstawiają to pojęcie w podwój
nym aspekcie: w odniesieniu do stworzonego świata i do życia oraz 
postępowania człowieka. Nie trudno jest zauważyć, że w obu wy
padkach chodzi o ten sam przymiot Boga, który przejawia się 
w stworzonym przez Niego świecie oraz w rozumowych i nadprzy
rodzonych normach, kierujących postępowaniem człowieka. Mając 
jednak na uwadze szczególnie wyraźne i pełne teologicznej treści 
uosobienie Mądrości pośredniczącej pomiędzy Bogiem a ludźmi na 
wzór proroka, można, jak się wydaje, doszukiwać się w tym obrazie 
nie tylko personifikacji w sensie środka literackiego na oddanie 
w sposób plastyczny przymiotu Bożej mądrości, ale także głębszej 
koncepcji na tem at tejże mądrości, a mianowicie ujęcia Mądrości 
jako hipostazy. Jest to zagadnienie o szczególnym znaczeniu, dlatego 
należy mu poświęcić nieco więcej miejsca.

III. Hipostaza Mądrości Bożej

Najpierw kilka słów o samym pojęciu hipostazy, które definio
wane bywa w różny sposób. Jedną z ważniejszych definicji podaje 
np. H. R i n g g r e n ,  który kontynuując myśl S. M o w i n e k  e- 
1 a 21 stwierdza, że nazwa hipostaza „oznacza istotę boską, często 
w połowie tylko niezależną, będącą bardziej lub mniej* wyraźnym 
uosobieniem przymiotu, działania lub jakiegoś atrybutu bóstwa wyż
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21 H ypostasen , w: D ie R eligion  in  G eschichte und G egen w art, t. II 2 (1928) 
2065.
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szego rzędu; często trudno jest tu przeprowadzić granicę pomiędzy 
personifikacją poetycką a właściwą hipostazą,, 22. Łatwo zauważyć, 
że określenie to zostało sporządzone z punktu widzenia historyka 
religii, jest więc zbyt ogólne i nie uwzględnia specyfiki teologii 
judaizmu, a zwłaszcza chrześcijaństwa, skąd się ta nazwa wywodzi.

Hipostaza jest bowiem terminem pochodzącym z języka greckiego, 
który swe zabarwienie teologiczne otrzymał w Kościele pierwotnym, 
gdzie, zwłaszcza od czasów św. Atanazego, zwykło się używać go 
na określenie trzech osób jednej natury Bożej (mia ousia, treis 
hipostaseis 23). Wprawdzie tak sprecyzowanego ujęcia hipostazy nie 
można jeszcze odnieść do żadnej z jej teologicznych koncepcji Sta
rego Testamentu, niemniej jednak pojęcie oddawane przez ten te r
min w pewnym przynajmniej stopniu posiadać powinno takie wła
śnie zabarwienie. Dlatego słuszniejszą wydaje się być definicja pro
ponowana przez G. P f e i f e r a ,  który przez hipostazę rozumie 
„wielkość mającą uczestnictwo w naturze Bóstwa, które, przez nią 
oddziaływując, wkracza w świat, bez pomniejszenia swej natury 
z racji działania tej hipostazy” 24.

Wychodząc z tego rodzaju definicji, można przyjąć, że uosobiona 
w Pr z 1—9 Mądrość Boża jest hipostazą. Z jej przemówień wynika 
bowiem wyraźnie, że chodzi tu o wielkość z jednej strony powią
zaną ściśle z Jahwe, z drugiej zaś działającą w świecie w sposób 
niezależny, z mocą właściwą samemu Bogu. Te dwa elementy tego 
pojęcia uwidocznione są zwłaszcza w wypowiedzi Mądrości z 8,22— 
31, gdzie opisuje ona swoje boskie pochodzenie, swój udział w stwo
rzeniu świata i swoje upodobanie odnośnie do ludzi zamieszkują
cych ziemię.

Wyjątkowe pochodzenie Mądrości podkreślają zarówno wzmianki 
dotyczące czasu jej zaistnienia, jak i wypowiedzi o sposobie jej 
zaistnienia. Mądrość ta istnieje bowiem ,,od najdawniejszych cza
sów” (me^z), „od wieków” (mecólam), istniała już przed dziełami 
Jahwe, przed powstaniem ziemi (22—23). Jej sprawcą jest Jahwe, 
który ją „stworzył” (qnh ), „ukształtował” ( s k k 25), „zrodził” 
(c h w 1) — są to term iny zestawione w układzie paralelnym, co 
wskazuje na ich pokrewne znaczenie; w każdym razie czasownik 
„stworzył” nie upoważnia do wniosku, jakoby Mądrość była stwo
rzona na wzór innych rzeczy, gdyż powstanie tałntych określają 
inne słowa, natomiast jego źródłosłów hebrajski ( qnh)  oddaje

22 H ypostasen , w: Die R elig ion  in  G esch ich te und G egenw art, t. III 3 (1959) 
504.

23 Zob. F. E r d i n, Das W ort H ypostasis, Freiburg 1939,52.
24 U rsprung und W esen der H ypostasen vorste llu n gen  im  Juden tum , S tu tt

gart 1967,15.
25 Zam iast nissakti (tekst m asorecki), należy czytać nesakköti (por. P s 139,13), 

w  znaczeniu analogicznym  do qänäni.
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przede wszystkim ideę nabywania (Prz 1,5; 4,5.7), następnie zbliżoną 
do niej czynność stwarzania (Rdz 14,19.22; Pwt 32,6; Ps 139,13).

Mądrość była obecna, kiedy Jahwe stwarzał niebo (27), otchłań 
(28), morze i fundamenty ziemi (29). Trudno jest powiedzieć, na 
czym polegał jej udział w stwórczej akcji Boga, gdyż tekst wyraźnie 
tego nie mówi. Prawdopodobnie nie można się tego dowiedzieć na
wet z jej słów: ,,byłam u Jego boku "amon” (30 a), które to słowo 
odczytują jedni jako „mistrzyni” 26, inni jako ,,ulubienica” Jahwe 27 
lub jeszcze w inny sposób28; interpretacje te nie wydają się jednak 
słuszne, ponieważ, w wypadku pierwszej, rzeczownik 'amon jest 
rodzaju męskiego, podczas gdy Mądrość występuje tu jako kobieta, 
a więc nie można go w ten sposób do niej odnosić; druga opiera 
się przede wszystkim na kontekście, opowiadającym o zabawianiu 
się Mądrości przed Jahwe, co również nie upoważnia do jej pod
trzymywania. 'Amon jest raczej bezokolicznikiem niezależnym (od
’ m n  być wiernym), który, jako następujący po czasowniku
(„byłam”), ma znaczenie przysłówkowe, opisujące dokładniej ten 
czasownik, czego przykładów dostarczają także inne teksty biblij
ne 29; w takim ujęciu słowa Mądrości („byłam u Jego boku w i e r 
n i e ”) mówią jedynie o jej wiernym trw aniu („dzień w dzień”, 
„w każdym czasie” — 30 bc), przy Bogu, co nie tylko dla niej było 
radosną zabawą (31 a), ale przez co była ona radością również dla 
Boga (30 bc).

O czynnym udziale Mądrości w stwarzaniu świata można wnosić 
z 3,19—20, który to tekst stwierdza jasno, że dzieło stworzenia do
konało się przez mądrość Boga. Wypowiedź z 8,22—31, która praw 
dopodobnie czyni aluzję do tego właśnie tekstu, jest częścią składo
wą mowy, mającej na celu ukazanie autorytetu Mądrości i całego 
bogactwa dobrodziejstw, jakich może ona udzielić posłusznym sobie 
ludziom. W tym więc miejscu Mądrość, zgodnie z takimi założeniami 
swej mowy, nie opisuje dokładnie, na czym polegał jej udział 
w stwarzaniu, ale stwierdza jedynie sam fakt tego udziału, kładąc 
nacisk na swe uprzywilejowane stanowisko wobec Jahwe, na swoją 
wierność wobec Niego i na obopólną radość stąd wynikającą. W ten

26 Por. np. V. H a m p ,  dz. cyt., 444; W. E i c h r o d t ,  T heologie des
A lten  Testam enty  t. II, B erlin  1961,51; A. B a r u c q ,  dz. cyt., 94; B iblia  
Tysiąclecia .

27 Por. np. J. G ö t t s b e r g e r ,  D ie gö ttliche W eish eit als P ersön lich keit 
im  A lten  T estam en te , M ünster 1919,28; J. F i c h t n e r ,  W eisheit Salom os,
Tübingen 1938,119; B. G ern  s e r , dz. cyt., 46; G. v o n  R a d ,  dz. cyt.,
462.

28 Zob. R. B. Y. S c o t t ,  W isdom  in  C reation: th e  A M O N  of P roverbs  
V III 30, V etus T estam entum  10(1960)213— 233.

29 Znaczenie przysłów kow e posiada bezokolicznik niezależny postaw iony po 
orzeczeniu m. in. w  następujących m iejscach: Rdz 21,16; Wj 30,36; P w t 13,15; 
Joz 3,17; 1 Sm  17,16; Iz 7,11; zob. P. J o ü o n, G ram m aire de Vhebreu
bibliąue, Rom e 1947, § 123 r.
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sposób dobrze wskazuje zarówno na swój autorytet, jak i na te 
swoje właściwości, z których skorzystać mogą również ludzie.

Mądrość Boża ukazuje więc swoją naturę i przymioty od strony 
roli, jaką chce wypełnić wśród ludzi. Stąd też opis jej boskiego po
chodzenia poprzedzony’ jest wypowiedzią o identycznej długości 
(12—21) na tem at uprawnień Mądrości odnośnie do ludzi. Wspomina 
więc najpierw o swoich przymiotach, tak bardzo potrzebnych 
wszystkim ludziom jak roztropność (cormah), umiejętność przewidy
wania (dacat mezim m ót)30, zdolność udzielania porad (cesah), prze
zorność (tuśijah)31, pojętność (binah) i moc (12—14). Przymiotów 
tych potrzebują zwłaszcza ludzie sprawujący władzę (królowie, do
stojnicy, sędziowie), która może być dobrze wykonywana tylko 
przy współudziale Mądrości (15—16). Mądrość chce być wreszcie 
oblubienicą ludzi i wnieść dostatek w życie tych, wszystkich, którzy 
odwzajemniają jej miłość (17—21).

Jeśli do tej charakterystyki dodać groźby wypowiadane przez 
Mądrość w sposób niezwykle autorytatyw ny (1,24 nn), a także utrzy
mane w podobnym tonie zdanie o jej wpływie na życie lub na 
śmierć człowieka (8,35 n), nie trudno jest dojść do przekonania, że 
nie chodzi tu o zwykłą personifikację poetycką, lecz o ukazywanie 
pojęcia, noszącego znamiona hipostazy w sensie wyżej wspomnia
nym. Jest to koncepcja oryginalna, o ważnej wymowie teologicznej, 
która wyrosła na gruncie izraelskiego nurtu  mądrościowego, prze
pojonego objawieniem.

Wprawdzie w odszukiwaniu pierwowzorów przedstawionej tu po
staci niektórzy już niejednokrotnie odwoływali się do analogicznych 
figur z mitologii starowschodnich 32, jednak rezultaty ich dociekań 
nie przyniosły pożądanych wyników. Warto tu  zaznaczyć, że wspo
mniany już G. P f e i f e r  zajął się m. in. także tym zagadnieniem 
i doszedł do wniosku, iż koncepcja hipostazy Mądrości jest wytwo
rem judaizmu: inne bowiem religie (Kanaanu, Egiptu, Babilonu, 
Asyrii, Iranu) uznają wprawdzie bóstwa i boginie mądrości, nie 
znają natomiast mądrości jako postaci samoistnej. Autor ten ma 
jednak trudności z wytłumaczeniem genezy tej koncepcji, które usu

80 Hebr. m ezim m äh oznacza przezorność w  podejm ow aniu odpow iednich  
działań, tak w  sensie dodatnim , jak i ujem nym ; zob. F. Z o r e l l ,  dz. cyt., 
424.

81 Hebr. tüsijäh  określa zdolność łatw ego i skutecznego w ykonyw ania za
dań, jakie w  danej okoliczności należy podjąć i w ypełnić; zob. F. Z o r e l l ,  
dz. cyt., 894.

82 Zob. H. D o n n e r ,  D ie relig ionsgesch ich tlichen  U rsprünge von  P rov  
Sal 8, Z eitschrift für ägyptische Sprache und A ltertum skunde 82(1957) 8— 18;
B. G e m s e r, dz. cyt., 6 ; W. F. A l b r i g h t ,  Od epok i kam ien nej do 
ch rześc ijań stw a , przeł. E. Z w o l s k i ,  W arszawa 1967,295 n; por. także 
W. S t a e r k ,  D ie sieben  Säulen  der W elt und das Haus der W eisheit, 
Z eitschrift für die N eutestam entliche W issenschaft 35(1936)232— 261.



wa przypuszczeniem, że u jej podstaw należy szukać jakiegoś bóstwa 
kobiecego, stojącego u boku Jahwe, które przeszło w opisywaną 
przez te teksty Mądrość 33.

Powyższa analiza tekstów o hipostazie Mądrości Bożej nie popiera 
takiego przypuszczenia, a całe zagadnienie jej genezy stawia w zu
pełnie innym świetle. Mianowicie analiza ta początków i zarysu 
koncepcji o hipostazie Mądrości Bożej każe szukać w obrazie pro
roka przekazującego ludziom słowa Boże. Hebrajska nazwa mądrość 
jest rodzaju żeńskiego, stąd uosobienie jej treści przybiera postać 
kobiecą. Niemniej jednak kobieta ta podobnie jak prorok pośredni
czy pomiędzy Bogiem a ludźmi, posługując się formami przepowia
dania zaczerpniętymi ze środowiska prorockiego. Równocześnie prze
rasta tego proroka zarówno pochodzeniem, jak i naturą, a także 
skutecznością działania. Wolno sądzić, że przedstawiona w takich 
barwach Mądrość przejmuje i poszerza rolę, jaką dotychczas speł
niali prorocy, a co za tym idzie, ujęcie to dojrzało prawdopodobnie 
dopiero po ustaniu charyzmatu proroctwa.

Jakkolwiek uosobiona Mądrość nie jest zwykłą poetycką personi
fikacją, lecz hipostazą, to jednak nie można jeszcze widzieć w niej 
wyraźnych elementów nauki o Trójcy Sw., ani odnosić jej do Chry
stusa, który jest mocą i mądrością Bożą (1 Kor 1,24). Trzeba bowiem 
pamiętać, że opisywana Mądrość jest wprawdzie szczególnie uprzy
wilejowana, nie dorównuje jednak teologicznemu pojęciu osoby Bo
żej: obok wielu cech właściwych Bogu, posiada również przymioty 
mądrości ludzkiej, uosabianej w Prz 1—9 w postaci oblubienicy czło
wieka; poza tym omawiane teksty rozpoczynają jedynie proces uoso- 
bień Mądrości, który w następnych etapach (Syr, Mdr) przybierze 
jeszcze inne formy, zanim w pełni zostanie rozwinięty w czasach 
Nowego Testamentu. Przedstawiona koncepcja Mądrości Bożej sta
nowi jedno, początkowe, niemniej jednak ważne, ogniwo w tym pro
cesie, a przez to w sposób pośredni i dalszy przygotowuje nadejście 
tych czasów i pełne jej objawienie w osobie Jezusa Chrystusa.

Reasumując powyższe uwagi należy podkreślić, że tak różnorod
ność kształtów licznych uosobień Mądrości, jak i wiele ciekawych 
elementów ich treści, świadczą o żywotności i głębi mądrościowych 
zainteresowań autora Prz 1—9. Wszystko to zdradza przede wszyst
kim jego aspiracje metodologiczne i dydaktyczne, które zmierzają 
do obrazowego i niezwykle plastycznego przedstawiania pojęć 
abstrakcyjnych a równocześnie bardzo konkretnych i potrzebnych, 
aby ułatwić ich apercepcję. Ważnym motywem uzasadniającym zja
wisko tego rodzaju uosobień są również względy doktrynalne, o sze
rokim zasięgu i poważnych ambicjach, zwłaszcza natury teologicz
nej. Wprawdzie zamierzenia te nie wszędzie występują w jednako
wym stopniu, różne formy uosobień Mądrości wysuwają na plan

83 Dz. c y t ., 102.
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pierwszy różne elementy tego pojęcia, jednak wzięte razem i ze
stawione w sposób całościowy ukazują wielkie jego bogactwo, roz
patrując je od strony rozumowej i teologicznej.

PERSONIFICATIONS DE LA SAPIENCE 
DANS LE LIVRE DES PROVERBES (CHAP. 1—9)

Dans les chapitres d’introduction du L ivre des Proverbes (1—9) les tex tes  
sur la Sagesse P erson ifiée prennent beaucoup de place (1,20—33; 2,1— 22; 
3,11—20; 4,1— 9; 6 ,2 2 ; 7,4; 8 ,1—36; 9,1— 6 ). Chacun d ’eux  en appliquant une 
form e littéraire convenable et juste m onîre divers aspects de la Sagesse  
comme d ’une personne séjournant chez Jahve et parm i les homm es.

Dans plusiers de ces tex tes paraissent des personifications de la Sagesse  
comme du Saint Savoir que Dieu accorde à l ’hom m e, dans les autres est 
personifiée la qualité de la sagesse qui appartient préalablem ent à Jahve et 
encore aux hom m es réelem ent sages; outre cela dans les chapitres 1,20— 33 
et 8,1— 36 la S agesse personifiée m ontre les traits expressifs d ’hypostase.

Par hypostase il faut comprendre „la grandeur ayant part dans la  nature  
divine qui entrant dans le  m onde opère par elle , ne dim inuant pas sa propre 
nature par cette action” (G. P f e i f e r ) .  U ne te lle  hypostase présente ici la  
Sagesse D ivine qui en deux discours enseigne aux hom m es son origine, son  
action dans la  création du monde, ses rélations avec Jahve et les hom m es 
et les inv ite  à se conform er aux principes qu’elle  leurs présente.

C’est vrai que l ’hypostase de la Sapience D ivine n ’est pas identique à la  
personne de N otre-Seigneur le  F ils de D ieu-P ère, m ais e lle  annonce et 
prépare dans une certaine façon l ’arrivée de la  Sainte Sagesse qui est Jésus-  
-C hrist (1 Cor 1,24).


