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Księga Rodzaju - Na początku ... 

 
 

Pierwszą księgą Biblii jest Księga Rodzaju. To jedna z najsłynniejszych ksiąg, 

wprowadzająca nas w długą podróż. Wielu nie ma już ochoty na taką wyprawę, a 

jednak jeśli starczy nam cierpliwości, by ją zacząć,  

wrócimy do ziemi, w której wszyscy się narodziliśmy. 

Spróbujcie pomyśleć o scenie, jaką Michał Anioł maluje na sklepieniu kaplicy 

Sykstyńskiej: to jedno z wielu wyobrażeń, może najniezwyklejsze, które stanowi 

próbę przedstawienia chwili stworzenia z Księgi Rodzaju. 

 

 

 

Pierwsze 11 rozdziałów tej Księgi obfituje w obrazy: niektóre mitologiczne, inne 

staną się koncepcjami filozoficznymi i, jak wydawało się przez wieki, także 

naukowymi. 

Nie możemy nie ulec niezwykłemu urokowi tych przedstawień: potężnego Boga i 

bezbronnego Adama, dalej Adama i Ewy, Kaina i Abla. 



Wszyscy się tam narodziliśmy i pytanie Boga zadane zalęknionemu człowiekowi: 

Gdzie jesteś?, 

jest pierwszym wielkim pytaniem, które znajdujemy w Biblii. 

 

Czytanie tej Księgi powinno być aktem pojednania z Pismem Świętym. 

Dosłowna interpretacja opowieści o Adamie i Ewie, a szerzej - opowieści o 

stworzeniu świata, upadła na skutek rozwoju wiedzy naukowej oraz ponownych, 

zgodniejszych z naturą tekstów biblijnych, odczytań. 

Wielu jednak nauczyło się historii opowiedzianej w Księdze Rodzaju na lekcjach 

religii, później poszło do szkoły i na pierwszej lekcji z przedmiotów ścisłych albo 

filozofii poczuło się, jakby zdradziła ich książka, która nagle zdała się opowiadać 

historyjki dla dzieci lub co najwyżej historie ludów pierwotnych i nieokrzesanych. 

Księga Rodzaju to zatem właściwa Księga, żeby pokonać uprzedzenia i odkryć, że 

mamy do czynienia z niezwykłą książką, która jednak nie rości sobie pretensji do tego, 

by być traktatem kosmologicznym. 

 Czym więc jest Księga Rodzaju? 

Można ją czytać na tysiąc sposobów i z tysiąca powodów. Doradzam z nich jeden. 

Księga Rodzaju ukazuje naturę naszego istnienia jako:  

 więź Adama i Ewy, pierwszy ważny związek ludzki, a jeszcze wcześniej -  

 więź, którą Bóg nawiązuje ze światem i człowiekiem, więź dobrowolną, a 

więc niełatwą. 

Występują w niej tak współcześnie używane słowa, jak  

wolność,     odpowiedzialność     i     wybór. 

Człowieczeństwo oznacza tu Adama i Ewę, mężczyznę i kobietę, i w tym jest obraz 

i podobieństwo Boże. 

Począwszy od Adama i Ewy, przez Kaina i Abla, aż po Noego, więź 

szybko przemienia się w dramat i poznajemy ciężar pokusy i grzechu. 

Trudności stale zagrożonego świata i Boga, który rozpoczyna swoje dzieje 

zbawienia.  

Księga Rodzaju to sposób, w jaki jeszcze dziś postrzegamy świat! 

 

W 12 rozdziale spotykamy Abrahama, pierwszego z patriarchów, ojca wszystkich 

wierzących, wszystkich Żydów, wszystkich chrześcijan i muzułmanów. 



Znajdziemy tu pierwsze słowa, z jakimi Bóg zwraca się do podróżującego 

człowieka, i są to słowa, które stanowią program tej Księgi:  

"Wyjdź z domu twego ojca". 

 Z Abrahamem każdy  

człowiek, czytając ten tekst, może podjąć podróż,                                           

która doprowadzi go do wyjścia poza siebie, 

ze swojej ziemi, ze swojej historii, aby zadzierzgnąć nowe więzi. 

Abraham musi porzucić swoją ziemię, własną rodzinę i wyznawaną religię.          

Dzięki Abrahamowi tworzą się nowe więzi, wszystkie one będą podlegać 

konsekwencjom grzechu i winy. 

Nikt z patriarchów nie będzie w stanie uwolnić się od walki z samym sobą                        

i z Bogiem. 

 

Czytając tę Księgę spotykamy się z człowieczeństwem Abrahama i Sary, którzy po 

swojemu starają się odpowiedzieć na wspaniałą obietnicę potomka. 

Opóźniające się spełnienie obietnicy, narodziny Izmaela, a później Izaaka, z 

wstrząsającą stronicą z jego ofiarowania, która zapiera nam dech w piersi. 

Czujemy, jak dziko kołacze się wola życia, licząca się z tajemnicą Boga i więzią, 

jaką człowiek stara się z Nim nawiązać. Potem czyni to także Jakub. 

Właśnie on zajmuje centralną pozycję w Księdze Wyjścia, zarówno dlatego, że jest 

ojcem narodu izraelskiego ze swymi 12 synami, jak i dlatego, że zostawia nam 

niezwykły i symboliczny obraz, pozwalający zrozumieć ten tekst biblijny: walkę z 

Aniołem Pana nad potokiem Jabbok odzwierciedlającą  relację z Bogiem, reakcję, 

która jest niemal śmiertelną potyczką. 

To nocne starcie, podczas którego Jakub mierzy się ze swoimi lękami, obawami i 

wyrzutami sumienia wobec swego brata Ezawa. I wobec Boga, który chce go zabić. 

 

Trzeba wiele przeżyć, mieć wielkie serce i uważny umysł, żeby 

zrozumieć teksty, które wydają się przy pierwszej lekturze niezrozumiałe. 

 

Jednak właśnie wtedy, kiedy z trudem udaje nam się zrozumieć te opowiadania, 

zauważamy, że pomagają one nam zrozumieć samych siebie. 

Tekst objawia i odsłania siebie i nas samych. I uczymy się w tej mrocznej batalii 

rozpoznawać i pamiętać chwile, o których być może zapomnieliśmy we własnym 

życiu. 



Księgę zamyka historia 12 braci, synów Jakuba, którzy z zazdrości wrzucają do 

studni najmłodszego brata, Józefa, człowieka snów. 

Następnie sprzedają go kupcom madianickim. Józef trafi do Egiptu, zostanie 

księciem i tam będzie gotów do rozpoczęcia nowej historii, która zaprowadzi nas                 

do księgi epickiej - Księgi Wyjścia. Przedtem jednak na nowo uściska swych braci                   

i starego ojca, Jakuba, w scenie pełnej łez i wzruszenia. 

 Po co czytać tę Księgę? 

Żeby zetknąć się z pierwszymi słowami wypowiedzianymi Boskim głosem, 

słowami, które mają wyjątkową moc, moc przemawiania do nas również dzisiaj: 

 

 Bóg, który mówi do pierwszego człowieka:  

Gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Człowieku, gdzie jesteś? 

 

 Bóg, który mówi do pierwszego zabójcy:  

Kainie, gdzie jest brat twój, Abel? 

 

 Bóg, który mówi do pierwszego wierzącego:  

Abramie, wyjdź! 

 

Wiele pytań wzbudza ten tekst, kiedy czyta się o siedmiu dniach stworzenia, 

grzechach Adama i Kaina, wieży Babel, a potem o dokonaniach patriarchów. 

Trzeba jednak przyznać, że jest to lektura inna niż wszystkie. 

Daje nam wyjątkowy przywilej: prawo refleksji nad nieodparcie powracającymi 

pytaniami ludzkiego losu, o:  

 przyczynę świata,  

 przyczynę człowieka,  

 przyczynę cierpienia. 

Odpowiedzi, jakie odczytujemy, bardziej pogłębiają, niż niwelują rozdarcie.  

Celem lektury nie jest zatem znalezienie odpowiedzi,                                                         

lecz zatrzymanie pytań i ulepszanie odpowiedzi. 

Jak pisała Frida Kahlo: "Na mnie nie zwracaj uwagi. Pochodzę z innej planety. 

Wciąż widzę horyzonty tam, gdzie ty kreślisz granice". 

Odpowiedzi to granice, doktryny to druty kolczaste, ale  

człowiek jest stworzony do tego, by wędrować i wyznaczać sobie                               

coraz to nowe perspektywy. 



Ludzie wierzący nigdy nie powinni mieć niczego do obrony, ale wszystko do 

stracenia. Biblia, objawiając się, przypomina nam, że tylko ten, kto jest w drodze, ma 

nadal ochotę, by się zastanawiać. 

W tym tkwi tajemnica Księgi Rodzaju: wiara jako wyjście poza siebie, które 

prowadzi od ludzkich dążeń do Boskich natchnień; od własnych lęków do bojaźni 

Boskiej prawdy. 

Sprawia, że pojmujemy, iż wszystko zyska sens w wierności więzi. 

Śpiewaj i wędruj, mawiał św. Augustyn.  

Tak, śpiewaj, ale najpierw czytaj i wędruj. 

 

Dobrej lektury! 

 

 

Księga  Rodzaju - "Biblia pierwszego Kościoła" 

ks. Remigiusz Popowski SDB, Vocatio, Warszawa, 2016 

 

Rozdział I 

 1. Najpierw Bóg stworzył niebo i ziemię. 

To i następne zdania opisu stworzenia świata podkreślają, że Bóg jest jeden. Jemu 

zawdzięcza istnienie cała ożywiona i nieożywiona przyroda, łącznie z człowiekiem.                         

W kontekście powszechnego wówczas wśród ludów politeizmu, wyznającego istnienie 

odrębnych bóstw nieba, odrębnych ziemi i wód, odrębnych dla świata podziemnego 

(bóstwa chtoniczne), do których dochodziły jeszcze mniejsze bóstwa źródeł, gór i 

lasów, słońca i księżyca, ta myśl jest oryginalna i bardzo doniosła. Jedność bowiem 

Boga gwarantuje równość wszystkich ludzi, a nadto te same dla wszystkich prawa 

przez Niego ustanowione. 

 2. Ziemia jednak była niewidoczna i niewyposażona. Ciemność  

zalegała nad otchłanią, a tchnienie Boga niosło się nad wodami. 

Użycie tutaj określenia "niewyposażona" (bardziej etymologicznie: "niemożliwa do 

wyposażenia"), w Septuagincie AKATASKEUASTOS, oznacza w pierwszym 

rzędzie, że nie buło na ziemi życia ani warunków do jego zaistnienia.  



Ten ład i życie oraz warunki do jego istnienia wprowadził Bóg na ziemi w 

następnych etapach stworzenia. Równocześnie to określenie daje podstawę do uznania 

za niezgodną z Biblią teorię głoszącą wieczne istnienie tzw. pramaterii lub materii 

pierwszej. Informacja podana w pierwszym wierszu każe przyjąć, że także tę 

pramaterię stworzył Bóg. Poświadcza to pierwsze zdanie drugiego rozdziału tej księgi: 

"Tak zatem dokonane zostało stworzenie nieba i ziemi, a także cały ich wystrój". 

 3. Bóg zatem rzekł: "Niech się stanie światło", i światło nastało. 

Świat staje się na słowo Boga: "Bóg rzekł". Słowo Boga jest równocześnie 

wypowiedzią i aktem stwórczym. 

 4. I widział Bóg, że ono jest dobre i piękne. Wtedy oddzielił Bóg światło 

od ciemności. 

"Dobre i piękne" - w Septuagincie jedno określenie: KALON, które w kulturze 

Greków oznacza zarówno dobro jak i piękno. Dlatego w polskim przekładzie 

zdecydowano się oddać sens tego jednego wyrazu greckiego przez dwa polskie.  

W ten sposób ujawnia sie podwójna wartość światła: jako służące tak dobru, jak                 

i pięknu. Podwójne znaczenie ma KALON również w następnych wierszach tego 

rozdziału. 

 5. Światło nazwał Bóg dniem, a ciemność nazwał nocą. Minął wieczór                

i minął poranek - dzień pierwszy. 

"Minął wieczór i minął poranek" - ujawnia się tu semickie liczenie początku dnia 

od wieczora, a nie, jak w naszym  potocznym pojmowaniu, od rana. "Minął" - po 

grecku EGENETO, co jest formą gramatycznego czasu aoryst od czasownika 

GI(G)NOMAI. Te czasownik znaczy m.in. "stawać się", ale grecki czas gramatyczny 

aoryst, dokładnie rozumiany, może oznaczać albo rozpoczęcie danej czynności, albo 

pełne jej wykonanie bez oznaczenia w czasie, albo wreszcie zakończenie owej 

czynności. W przypadku EGENETO to znaczenie może być zatem takie: "nastał" 

albo "był", albo "skończył swoje bycie", czyli "minął, upłynął, skończył się".                        

W niniejszym przekładzie wybrano znaczenie "minął". 

Opis stworzenia świata nie jest poddany porządkowi natury ani metodologii 

naukowej, lecz jako opis poetycki - kryteriom estetyki literackiej. Ma on układ 

stroficzny.  

Autor, chcąc pouczyć, że szabat jest dniem świętym, przeznaczonym do uwielbiania 

Boga i do wypoczynku człowieka, dzieli swój opis na sześć strof, z których każda 

odpowiada kolejnym dniom tygodnia, dniom pracy i kończy się refrenem,  



w którym zawarta jest konkluzja: "I widział Bóg, że są dobre i piękne", "minął 

wieczór i minął poranek - dzień pierwszy", potem "drugi" itd. Aż do szóstego. 

Ta konkluzja zmienia się nieco w gramatycznych szczegółach odpowiednio do 

logiki opisu. W tym programie poetyckim "dzień" jest określeniem umownym. Może 

oznaczać nawet geologiczną erę. 

Bóg jest poza czasem i przestrzenią, a zatem realizacja jego rozkazu dla ludzi 

umieszczonych w czasie może trwać nawet miliardy lat, dla Boga natomiast, czyli                  

z pozycji wieczności, nie trwa nawet ułamka sekundy. 

W każdym dniu/strofie umieszcza autor inną grupę stworzonych przez Boga rzeczy, 

ale z zamiarem  pouczenia, że wszystko, co istnieje, stworzone zostało przez Boga. 

Ponadto można zauważyć, że te grupy stworzeń są ułożone gradacyjnie:                           

od nieożywionych do ożywionych z człowiekiem postawionym najwyżej, gdyż on ma 

być dla przyrody wizerunkiem Boga i on w imieniu Boga ma się nią opiekować, ale                

i z niej korzystać dla podtrzymania swojej ziemskiej egzystencji. 

 6. I rzekł Bóg: "Niech powstanie sklepienie między wodami, by 

oddzielało jedne wody od drugich". I tak się stało. 

Hagiograf ujawnia tu pogląd swoich czasów oparty na zmysłowym doświadczeniu, 

że jedne wody znajdują się na ziemi na dole, pod firmamentem nieba, a drugie -                     

u góry, nad firmamentem, skąd na rozkaz Boga po otwarciu spustów opadają jako 

deszcz, mżawka, mgła, śnieg lub grad. Owo zmysłowe doświadczenie podpowiadało, 

że sklepienie nieba, czyli firmament, jest pewnego rodzaju stałym kloszem, solidną 

kopułą, opartą dolną częścią na krańcach płaskiej, choć pofałdowanej górami ziemi. 

 7. Stworzył Bóg sklepienie i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, 

od wód znajdujących się nad sklepieniem. 

 8. To sklepienie Bóg nazwał niebem. I widział Bóg, że ono jest dobre                    

i piękne. 

Minął wieczór i minął poranek - dzień drugi. 

 9. I rzekł Bóg: Niech wody znajdujące się pod niebem zbiorą się                         

w jednym skupisku i niech się pokaże suchy ląd". I tak się stało.               

Wody znajdujące się pod niebem zebrały się w swoich skupiskach                       

i pokazał się suchy ląd. 

 10. Ten suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorowiska wód nazwał 

morzami.  I widział Bóg, że są dobre i piękne. 

 



 11. I rzekł Bóg: "Niech ziemia wypuści pędy ziół, aby wydawały nasiona 

według swoich rodzajów i wzajemnych podobieństw, a także drzewa 

owocowe, by rodziły owoce, których nasiona odpowiadałyby ich 

rodzajowi na ziemi". I tak się stało. 

 12. Wyprowadziła ziemia pędy ziół, żeby płodziły nasiona według ich 

rodzaju i podobieństw oraz drzewa owocowe, by rodziły owoce, których 

nasiona będą odpowiadały ich rodzajowi na ziemi. I widział Bóg, że są 

dobre i piękne. 

 13. Minął wieczór i poranek - dzień trzeci. 

 14. I rzekł Bóg: "Niech się staną latarnie na sklepieniu nieba dla 

oświetlania ziemi i aby oddzielały dzień od nocy. Niech będą znakami 

wskazującymi pory czasu, dni i lata. 

 15. Niech będą światłami na sklepieniu nieba, ukazującymi się nad 

ziemią". I tak się stało. 

 16. I stworzył Bóg dwie latarnie duże: latarnię silniejszą, aby rządziła 

dniem, i latarnię słabszą, aby rządziła nocą, a także gwiazdy. 

 17. Umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, by były widoczne nad ziemią, 

 18. aby rządziły dniem i nocą i aby oddzielały światło od ciemności.                     

I widział Bóg, że są dobre i piękne. 

 19. Minął wieczór i minął poranek - dzień czwarty. 

 20. I rzekł Bóg: "Niech wody wyprowadzą płazy mające życie i ptactwo 

fruwające nad ziemią, poniżej sklepienia nieba". I tak się stało. 

 21. I stworzył Bóg wielkie potwory morskie i każdą istotę ożywioną 

należącą do płazów. Wyprowadziły je wody według ich gatunków.                  

Bóg stworzył także wszelkie upierzone ptactwo według gatunków.                      

I widział Bóg, że są dobre i piękne. 

 22. Bóg im pobłogosławił, mówiąc: "Rośnijcie i mnóżcie się, wypełniajcie 

wody w morzach. A ptactwo niech się mnoży na ziemi". 

 23. Minął wieczór i poranek - dzień piąty. 

 24. I rzekł Bóg: "Niech ziemia wyprowadzi każdą istotę ożywioną 

według gatunków: czworonogi, płazy i dziką zwierzynę według 

gatunku". I tak się stało. 

 25. I stworzył Bóg według gatunków dzikie zwierzęta, bydło domowe 

według gatunków i wszystkie żyjące na ziemi płazy według ich 

gatunków. I widział Bóg, że są dobre i piękne. 

 26. I rzekł Bóg: "Stwórzmy człowieka na nasz wzór i podobieństwo. 

Niech kieruje rybami morskimi, ptactwem z przestworzy, bydlętami, 

całą ziemią, wszystkimi płazami czołgającymi się po ziemi". 

Użycie tutaj liczby mnogiej nie oznacza jakiegoś wstępnego objawienia Boga                   

w trzech Osobach, czyli Trójcy Przenajświętszej.  



Widzieć w tym należy użycie  tzw. pluralis maiestatis dla podkreślenia godności 

Osoby Boga. Tak na przykład używało się później w dokumentach królewskich 

określenia "my król". 

 27. I Bóg stworzył człowieka. Na wzór Boga go stworzył, stworzył ich 

jako mężczyznę i kobietę. 

 28. Bóg im błogosławił, mówiąc: "Rośnijcie i mnóżcie się; napełniajcie 

ziemię i sprawujcie opiekę nad nią. Kierujcie rybami morskimi, 

ptactwem z przestworzy, wszystkimi bydlętami, całą ziemią i wszystkimi 

płazami czołgającymi się po ziemi". 

W tradycji polskich przekładów Biblii z języka hebrajskiego zamiast "sprawujcie 

opiekę nad nią" jest określenie oznaczające władzę i panowanie, np. w Biblii 

Tysiąclecia (wyd.3): "abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną", podobnie 

w drugiej części tego wiersza: "abyście panowali nad rybami morskimi, nad 

ptactwem powietrznym" itd. 

Niniejszy przekład Septuaginty pomija niuanse semantyczne leksyki hebrajskiej, a 

trzyma się greckiej. 

Otóż w całym dziedzictwie pisanym starożytnej Grecji rzeczownik KYRIOS, który 

jest głównym członem użytego tu czasownika KATAKYRIEUO (a także jako 

podstawa słowotwórcza czasownika KYRIEUO), ma, owszem, znaczenie "pan, 

władca", lecz także "stróż, opiekun". KATAKYRIEUO (podobnie KYRIEUO) zatem 

to albo "brać pod swoje panowanie, stawać się panem" czegoś, albo "opiekować się, 

być stróżem, być opiekunem" czegoś. 

Za wyborem w niniejszym przekładzie drugiego znaczenia przemawia też teologia 

Nowego Testamentu, gdzie wyraźniej niż w Starym Testamencie jest powiedziane, że 

panem całego stworzenia jest Bóg, a ściślej Syn Boży, człowiek natomiast jest 

dzierżawcą, opiekunem tego stworzenia lub współdziedzicem Syna Bożego. 

 29. I Bóg powiedział: "Oto każdą siewną trawę wydającą ziarno, która 

jest na całej ziemi, a także każde drzewo, które ma na sobie owoc                          

z ziarnem do rozsiewania - będą one dla was pokarmem - daję wam, 

 30. jak również wszystkim na ziemi dzikim zwierzętom, wszystkim 

ptakom z przestworzy i każdemu płazowi czołgającemu się po ziemi,                  

i mającemu w sobie tchnienie życia - każdą zieloną trawę na pokarm".                        

I tak się stało. 

 31. I spojrzał Bóg na wszystko, co stworzył, i uznał, że jest bardzo dobre 

i piękne. Minął wieczór i minął poranek - dzień szósty. 
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Rozdział II 

 2.1. Tak zatem dokonane zostało stworzenie nieba i ziemi, a także 

cały ich wystrój. 

 2.2. W szóstym dniu Bóg doprowadził do pełni swoje dzieła, które 

stworzył. W siódmym natomiast dniu Bóg odpoczął od wszystkich 

swoich dzieł, których dokonał. 

 2.3. I pobłogosławił Bóg ten siódmy dzień. Świętym go ustanowił, 

dlatego, że w nim odpoczął od wszystkich swoich dzieł, których Bóg 

się podjął. 

Ustanowienie siódmego dnia dniem odpoczynku i oddawania czci Bogu było i jest 

wielkim dobrodziejstwem dla ludzi. 

 2.4. Jest to księga narodzin nieba i ziemi. Stały się one w tym 

właśnie dniu, kiedy "Bóg stworzył niebo i ziemię", 

Jest to odwołanie do pierwszego zdania poprzedniego rozdziału. Niebo i ziemię 

Bóg stworzył pierwszego dnia. 

 2.5. zanim powstało na ziemi jakiekolwiek ziele polne i zanim 

wzeszła na polach jakakolwiek trawa. Jeszcze bowiem Bóg nie 

zsyłał deszczu na ziemię i nie było jeszcze człowieka, żeby ziemię 

uprawiał. 

 2.6. Było jedno tylko źródło, które wytryskiwało z ziemi i poiło całą 

jej powierzchnię. 

 2.7. Bóg ukształtował człowieka z mułu ziemi i tchnął w jego oblicze 

tchnienie życia. W ten sposób powstał człowiek jako istota żyjąca. 

To zdanie wskazuje na odrębny akt stwórczy przy obdarzeniu człowieka 

nieśmiertelną duszą. Tym samym informuje chyba ono, że dusza, przynajmniej 

człowieka, wyłączona jest z procesu ewolucji całej przyrody. 

 2.8. Pan, Bóg, założył ogród w Edenie na wschodzie i w nim umieścił 

człowieka, którego ukształtował. 



"Pan, Bóg" - oddzielenie tych dwóch określeń przecinkiem wynika z przekonania 

polskiego tłumacza, że w tekście greckim "Pan" nie jest tu i w innych analogicznych 

miejscach tej księgi tytułem Boga, lecz że "Bóg" z gramatycznego punktu widzenia 

jest dopowiedzeniem do "Pan". Wielokrotnie samo "Pan" określa w greckiej Biblii 

Boga. 

"Wschód" jest tu zapewne określony w stosunku do późniejszej Palestyny.  

Ale ustalenie położenia tego miejsca gdzieś na ziemi jest niemożliwe, gdyż 

informacje podawane na początku Księgi Rodzaju pozostają poza zasięgiem historii             

i geografii historycznej. Jeśli nawet przytoczone są w tych opisach początku świata 

nazwy jakichś znanych nam krain, gór lub rzek, to pochodzą one z czasów, kiedy żył 

redaktor tej księgi.  

Nadto w Septuagincie dostosowane one niekiedy zostały do geografii aktualnej                

w czasach dokonywania przekładu Biblii hebrajskiej na język grecki. 

 2.9. Bóg wyprowadził tam z ziemi wszelkie drzewo miłe do oglądania                   

i smaczne do spożycia, a w środku tego ogrodu także drzewo życia i 

drzewo możliwości poznania dobra i zła. 

 2.10. Z Edenu wypływała rzeka nawadniająca ten ogród. Potem 

rozdzielała się ona na cztery odnogi. 

 2.11. Nazwa jednej Piszon; opływała ona całą krainę Chawila, gdzie jest 

złoto. 

 2.12. Złoto tej krainy jest piękne. Jest tam także czerwony szlachetny 

kamień, a również zielonkawy. 

 2.13. Druga rzeka miała nazwę Gichon. Opływała ona cały kraj Kusz. 

 2.14. Trzecią rzeką był Chiddekel. Przepływał on obok Aszszuru. 

Czwartą rzeką był Perat. 

Tygrys w pierwotnej wersji występuje tu jako Chiddekel, Asyria jako Aszszur, a 

Eufrat jako Perat. 

 2.15. Pan, Bóg, wziął człowieka, którego ukształtował, i umieścił go w 

owym ogrodzie, aby go uprawiał i doglądał. 

To zdanie poucza, że praca określona była jako zadanie człowieka już przed 

grzechem pierworodnym, że pierwotnie była ona radością człowieka.  

Dopiero po grzechu pierworodnym zaczęły towarzyszyć jej trud i zmęczenie. 



 2.16. Pan, Bóg, dał nakaz Adamowi
1
, tak mówiąc: Z każdego 

znajdującego się w ogrodzie drzewa możesz brać sobie owoce do 

jedzenia, 

 2.17. Natomiast z drzewa, które służy poznaniu dobra i zła, nie jedzcie. 

W tym bowiem dniu, w którym spożylibyście z niego, umrzecie" 

 2.18. Pan, Bóg, powiedział: "Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. 

Stwórzmy mu zatem pomocnika, by był przy nim". 

 2.19. Bóg ukształtował też z ziemi wszystkie dzikie zwierzęta i wszystkie 

ptaki w przestworzach. Przyprowadził je potem do Adama, aby 

zobaczyć, jak on je nazwie. I każde z nich Adam nazwał istotą żyjącą.     

To stało się ich imieniem. 

 2.20. Adam nadał nazwy wszystkim bydlętom, wszystkim ptakom z 

przestworzy i wszystkim dzikim zwierzętom. Nie znalazł się jednak 

wśród nich dla Adama pomocnik podobny do niego. 

 2.21.  Bóg zesłał na Adama pewne obezwładnienie, tak że zapadł  w 

głęboki sen. Wtedy wyjął  jedno z jego żeber i miejsce po nim wypełnił 

ciałem. 

"Obezwładnienie" niezbyt dokładnie oddaje to, co zawiera jego grecki 

odpowiednik EKSTASIS. EKSTASIS oznacza wyjście z siebie, utratę świadomości i 

odczuwania doznań zmysłowych: słuchu, dotyku, smaku itd. 

 2.22. Pan, Bóg,  obudował to żebro, które wyjął z Adama, tak że 

powstała kobieta, i przyprowadził ją do Adama. 

Teologia biblijna objaśnia, że alegoryczny opis uformowania kobiety z żebra 

mężczyzny uzasadnia ich równość w człowieczeństwie. 

 2.23. Wtedy Adam powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i 

ciałem z mojego ciała. Ona będzie się nazywać kobietą, bo wzięta została 

ze swego męża". 

W Septuagincie  zrezygnowano z posłużenia się derywatem słowotwórczym 

żeńskiego rodzaju do oddania pochodzenia nazwy "kobieta" od nazwy "mężczyzna", 

tak jak to jest w substracie hebrajskim: ISSSZA os ISZ. 

Zrobił to natomiast redaktor Wulgaty: VIRAGO od VIR, i w swoim przekładzie 

ks. Jakub Wujek: MĘŻYNA od MĄŻ. 

Niniejszy przekład z greckiego trzyma się wersji Septuaginty, dlatego wzmianka o 

pochodzeniu nazwy "kobieta" od nazwy "mężczyzna" jest w tym tekście 

niezrozumiała. 

                                                           
1
 Na temat imienia "Adam" zob. 5.2 z przypisem 



 2.24. Z tego powodu mężczyzna opuści swojego ojca i swoją matkę i 

złączy się ze swoją kobietą. I będą oboje jednym ciałem.  

W tym, w poprzednim i w następnym wierszu występuje rzeczownik "kobieta", po 

grecku GYNE, który jednak może znaczyć zarówno "kobieta", jak i "żona". 

 2.25. A choć oboje: Adam i jego kobieta, byli wtedy nadzy, nie odczuwali 

wstydu.  
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Rozdział III 

 3.1. Najbardziej przebiegły z wszystkich dzikich zwierząt, które 

stworzył Bóg, był wąż. Wąż odezwał się do kobiety: "Dlaczego Bóg 

powiedział: Nie z każdego drzewa rosnącego w ogrodzie jedzcie?" 

 

W alegorycznych interpretacjach Biblii wymieniany tu wąż oznacza złego ducha, 

czyli szatana. 

 

 3.2. Kobieta odpowiedziała wężowi: "Możemy jeść owoce z 

każdego drzewa rosnącego w ogrodzie, 

 3.3. tylko co do owocu z tego drzewa, które jest w środku ogrodu, 

Bóg powiedział: Nie jedzcie z niego i nawet go nie dotykajcie, 

abyście nie umarli". 

 3.4. Wąż rzekł na to: "Żadną tam śmiercią nie możecie umrzeć". 

 3.5. Bóg bowiem dobrze wie, że tego dnia, którego z niego zjecie, 

otworzą się wasze oczy i będziecie bogami, którzy rozpoznają 

dobro i zło". 

 

 3.6. I kobieta zobaczyła, że to drzewo ma owoce rzeczywiście dobre 

do spożycia, że miło jest oczom na nie popatrzeć i że dojrzały do 

tego, by ich skosztować. Wzięła więc z niego owoc i zjadła. Dała go 

też po sobie swojemu mężowi. Zjedli oboje. 



 3.7. Wtedy obojgu otwarły się oczy i uświadomili sobie, że są nadzy. 

Pospinali zatem liście figowe i zrobili sobie przepaski. 

 

 3.8. Kiedy usłyszeli głos Pana, Boga, przechadzającego się późnym 

popołudniem po ogrodzie, schowali się oboje: Adam i jego kobieta, 

przed obliczem Pana, Boga, wśród drzew ogrodu. 

O tej porze w klimacie subtropikalnym wieje orzeźwiający wiaterek zwany zefirem. 

 3.9. Pan, Bóg, zawołał na Adama, pytając: "Adamie, gdzie jesteś?" 

 3.10. Odpowiedział Mu: "Usłyszałem Twój głos, gdy przechadzałeś 

się po ogrodzie, i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego 

ukryłem się". 

 3.11. Zapytał go: "Kto cię uświadomił, że jesteś nagi? Czy ty może 

zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci nakaz, abyś tylko z niego 

nie jadł?" 

 3.12. Adam odpowiedział: "To ta kobieta, którą postawiłeś przy 

mnie, dała mi z tego drzewa. No i zjadłem". 

 3.13. Pan, Bóg, zapytał kobiety: "Dlaczego to zrobiłaś?" Kobieta 

odpowiedziała: "To wąż mnie omamił. I zjadłam". 

 3.14. Wtedy Pan, Bóg, powiedział do węża: "Ponieważ to zrobiłeś, 

ze wszystkich bydląt i ze wszystkich dzikich zwierząt ty będziesz 

przeklęty. Na swych piersiach i brzuchu będziesz się czołgał                       

i ziemię jadł będziesz przez wszystkie dni swojego życia. 

 3.15. Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między 

twoim potomstwem i potomstwem jej. Ono czyhać będzie na twoją 

głowę, a ty czyhać
2
 będziesz na jego piętę". 

W chrześcijańskich interpretacjach tą zapowiedzianą niewiastą jest Maryja,                       

a jej potomstwem Bóg - Człowiek, Jezus Chrystus, który pokonał szatana, zło                

i śmierć. 

 

                                                           
2 Niniejszy przekład, "czyhać" zachowuje w tym zdaniu właściwe znaczenie użytego w nim 

dwukrotnie greckiego czasownika TEREO. Krytycy tekstu, jednak przypuszczają, że w rękopisach 

Septuaginty zamieniono tu z powodu fonetycznego podobieństwa czasowniki: podano formę czasu 

przyszłego od TEREO zamiast TEJRO. To drugie słowo ma według greckich słowników znaczenie 

"uciskać, nękać, trapić, dręczyć, dokuczać, wycieńczać, osłabiać", a według owych krytyków także 

"miażdżyć, kruszyć". 



 3.16. A kobiecie powiedział: "Rozmnożę twoje cierpienia i jęki.               

W bólach będziesz rodzić dzieci. Przy mężu będziesz szukać 

schronienia, a on będzie miał nad tobą pieczę
3
". 

 

 3.17. Adamowi natomiast rzekł: "Ponieważ posłuchałeś słów swojej 

żony i zjadłeś z tego drzewa, co do którego dałem ci nakaz, abyś 

tylko z niego nie jadł, ziemia okaże się przeklęta dla twoich prac.      

W udręczeniu będziesz jadł z niej przez wszystkie dni swojego 

życia. 

 3.18. Będzie ci rodzić ciernie i kolczaste chwasty, a przecież z pól 

będziesz musiał spożywać strawę. 

 3.19. W pocie czoła swego będziesz jadł swój chleb, dopóki nie 

wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty
4
. Ziemią bowiem jesteś i 

do ziemi odejdziesz". 

 

 3.20. Adam nadał swej żonie imię Życie, bo ona stała się matką 

wszystkich żyjących. 

W wersji oryginalnej, czyli hebrajskiej, występuje imię własne "Ewa", które 

według interpretacji biblistów znaczy "Matka Wszystkich Żyjących". Septuaginta 

natomiast podaje tu określenie ZOE, czyli "Życie". 

  

 3.21. Pan, Bóg, sporządził Adamowi i jego żonie chitony ze skór i tak ich 

przyodział. 
 

Septuaginta ma tu nazwę "chiton", który w kulturze Greków był rodzajem sukni, 

nakładanej bezpośrednio na ciało. 

 

 3.22. Bóg powiedział: "Oto Adam stał się jak jeden z nas, tak że 

rozpoznaje, co dobre i co złe. Oby teraz nie wyciągnął swej ręki i nie 

wziął owocu z drzewa życia, i oby nie spożył go, bo żyłby na wieki". 

 3.23. I odesłał go Pan, Bóg, z tego ogrodu rozkoszy, żeby uprawiał 

ziemię, z której został wzięty. 

 3.24. Wyrzucił Adama i osiedlił go poza tym ogrodem rozkoszy. Postawił 

tam cheruby i płonący miecz, odwrócony tak, by strzegł dojścia do 

drzewa życia. 

                                                           
3
 Zob. przypis do 1,28 

4
 Zob. 2.7 



"Cheruby" - jeden z rodzaju aniołów służących Bogu. Tu uniemożliwiają one 

powrót człowieka do owego ogrodu.  

Bóg wprowadza człowieka na trudną drogę ku przyszłości, ukazując u jej 

kresu zwycięstwo i otwartą bramę do nowego raju: do królestwa niebieskiego. 

 

 

Stare Przymierze -Tadeusz Żychiewicz, Znak 1986 

 

Stworzył  - Rdz 1,1 
 

 To już bardzo wytarty truizm, że  Biblia nie jest atlasem kosmogonii ani też 

encyklopedią nauk przyrodniczych. Jednakże mimo to warto zobaczyć, jak się te 

sprawy przełamują praktycznie. 

 Był czas, kiedy ludzie wyobrażali sobie ziemię w kształcie płaskiego talerza 

nakrytego kryształową czaszą firmamentu, na  której zawieszono światła i ognie 

słońca, księżyca i gwiazd. Taki był ich pogląd na budowę wszechrzeczy; tak 

wyglądało w ich oczach to, co dziś nazwalibyśmy modelem wszechświata. 

 Kiedy jednak u progu Księgi Genesis Biblia notuje:  

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" - nieznany hebrajski autor zapisu                  

(a także -  bliżej - redaktor opracowujący dawniejszy przekaz) nie ma na myśli 

żadnego w ogóle określonego obrazu fizykalnego. 

 Nie wykazuje większego zainteresowania tą kwestią. Mówiąc: "niebo i ziemia"  

ma na myśli wszechświat, jakimkolwiek on jest; ma na myśli "to, co jest w górze i to, 

co jest na dole", czyli wszystko istniejące, uniwersum. 

 Gdyby w pojęciu biblijnego autora istotnym był problem fizykalnego modelu 

wszechświata, zapewne nie zatrzymałby się na stwierdzeniu,  iż "Bóg stworzył 

wszechświat". Toć starożytny opowieści wielu ludów pielęgnowały najróżniejsze 

drobiazgowe opisy budowy świata twierdząc na przykład, że świat spoczywa na 

grzbiecie żółwia, albo unoszony jest przez orła. 

Biblijnego pisarza interesuje natomiast dokładnie i precyzyjnie to właśnie, co 

powiedział: że Bóg stworzył wszechświat. Interesuje go pewna rzeczywistość 

religijna: że wszechświat jest dziełem Bożym. 



 Hebrajskie bara - "stworzył" -  zawiera wiele subtelnych i ważnych odcieni 

znaczeniowych, które bywają trudne do oddania w językach współczesnych, na ogół 

sztywniejszych, uboższych i mniej giętkich niż tamten język.  Za słowem tym kryją się 

także mnogie asocjacje. 

 Bara znaczy:   

 uczynił coś,  czego przedtem nie było;  

 powołał do istnienia coś, co  nie istniało;  

 wywiódł z nicości;  

 sprawił, że w miejsce nicości (o ile nicość dysponuje atrybutem miejsca) 

pojawiło się to, co istnieje, czyli wszystko -  wszechświat. 

 Ponadto warto wiedzieć, że określenie to zawiera również idę nowości                               

i niezwykłości, a także czynności niezwiązanej z trudem. 

 Ten zaś, który  jest Stwórcą -  siłą rzeczy, jako Sprawca stworzenia, jest poza 

rzeczami stworzonymi.  W rzeczach stworzonych jest jedynie Jego stwórcze                             

i utrzymujące w istnieniu "stań się": myśl, zamysł, wola, nakaz i trwanie. 

 Jest to więc idea zasadniczej wtórności i zależności stworzonego wszechświata w 

relacji do Stwórcy, jedyna tego rodzaju w kulturach starożytnego Wschodu. 

 Cokolwiek istnieje - jest,  po ponieważ On jest.   

 Istnieje,  ponieważ On chce, aby istniało; ponieważ stworzył i utrzymuje 

w istnieniu rzeczy wywiezione z nicości, które są, chociaż równie dobrze 

mogłoby ich nie być, gdyż same w sobie nie posiadają żadnej 

dostatecznej racji istnienia. 

 Jeśli zechce, przeminą. Jeśli zechce, odmienią się:  tak właśnie, jak 

zechce, a nie inaczej. Gdyby zechciał, wróciły do nicości. 

 To wszystko ukrywa się za pojęciem: Stwórca.  

W tym świetle każde istnienie jest czymś 

darowanym, cudownym i  chwalebnym. 

 Niektóre biblijne słowa istotnie są jak dynamit: bo czy zastanawialiśmy się, że tego 

rodzaju ładunek może się potencjalnie mieścić w jednym jedynym małym słowie  

bara - "stworzył"? 

 To właśnie, a nie co innego chciała objawić Biblia. Tę właśnie religijną prawdę, że 

Bóg stworzył wszechświat. Bardzo wiele mieściło się w jednym hebrajskim słowie;                

i równie wiele w sposób całkowicie uprawniony wywieść można przez wnioskowanie. 

 Powtórzmy to sobie jeszcze raz, gdyż ta sprawa wydaje się ważna i warta 

utrwalenia:  



Biblia nie zamierza objawiać niczego, co objawiania nie potrzebuje. 

 W szczególności zaś -  w tym wypadku -  nie wymaga objawiania przyrodniczy czy 

kosmogoniczny obraz wszechświata, gdyż wykrycie możliwie prawdziwego obrazu 

budowy i organizacji świata materialnego jest jedną z wielu funkcji właściwych 

rozumowi, który żmudnie, bo żmudnie, ale raczej skutecznie radzi sobie z tym 

zadaniem na drodze obserwacji, badań i analiz empirycznych, wykorzystując właściwe 

zdolności i narzędzia poznawcze. 

 Istnieją natomiast zapytania, które wprawdzie mogą być stawiane rozumnie, 

jednakże odpowiedź znajdują jedynie poza zasięgiem nauk przyrodniczych, zaś 

ewentualna akceptacja owych odpowiedzi jest kwestią wiary religijnej. 

I nie tylko wiary, lecz także pogranicza założeń filozoficznych i dokonanego 

wyboru światopoglądowego. 

 I tu właśnie jest miejsce dla Objawienia. Wynikają zaś stąd określone 

konsekwencje. 

 Ponieważ Biblia nie zajmuje się tym, co do niej nie należy,  ponieważ nie 

interesuje się bliżej kreowaniem modeli fizykalnych, w konsekwencji kolejne 

przemiany przyjmowanych przez naukę modeli kosmogonicznych w ogóle nie 

dotykają w biblijnego Objawienia. 

 Okoliczność, jak wygląda wszechświat i jaka jest jego struktura -  nie pozostaje              

w żadnej w ogóle relacji do stwierdzenia Objawienia, że Bóg jest Stwórcą 

wszechświata. 

 Jeżeli dla naszych dalekich praszczurów pojęcie wszechświata zamykało się                   

w obrazie w obrazie płaskiej ziemi nakrytej kloszem firmamentu    - wiara w Stwórcę 

wszechświata była istotowo tą samą wiarą, którą wyznajemy i my, na których 

aktualny jest einsteinowski model wszechświata nieskończonego, ale zamkniętego. 

W jednym i drugim wypadku Bóg pozostaje stwórcą wszechświata. 

W podobny nieco sposób stwierdzenie,  że "złoto jest metalem"  zachowuje swą 

niezbitą słuszność i aktualność niezależnie od faktu, czy mamy przed sobą okrągłą 

kulę złotą, cieniutki drucik czy też płaską blachę, nie ma bowiem żadnej relacji                      

i stosunku zależności pomiędzy modelami figur geometrycznych  a definicją złota. 

 Czy autorom biblijnym i redaktor tekstów nigdy nie przytrafiło się 

przekraczanie granic uprawnień?  Oczywiście że przydarzyły się im.  

Objawienia nie należy pojmować mechanistycznie: ci ludzie pozostawali ludźmi, 

nie byli automatami, nie zamieniali się w dyktafony i nie wszystko zapisane naszeptał 

im wprost do ucha Duch Święty. Ale też nie istnieje obowiązek przyjmowania za 

objawienie religijne czegoś, czy Objawieniem nie jest. 



 Czy w Starym Testamencie nie ma reliktów innych kultur wschodnich,  

podobieństw albo i zapożyczeń? Jasne że bywają.  

Przecież nie do pomyślenia są kultury całkiem "osobne" i hermetycznie izolowane. 

Jednakże z podobieństwami bywa bardzo różnie i rozsądną jest rzeczą zachować w tej 

dziedzinie spokój i równowagę ducha. 

 W intuicjach wszystkich starych systemów religijnych, nie wyłączając także i tych, 

które prawem kaduka zechcieliśmy nazwać prymitywnymi, przewija się na przykład  

echo jakiejś idei stworzenia świata. 

 Doprawdy nie widać żadnych powodów do niepokoju, jakoby w związku z tym 

starotestamentowe Objawienie stało się wysoce podejrzane z racji tezy o Bogu, 

Stwórcy wszechświata.  

Wprost przeciwnie: nie jesteśmy aż tak chorobliwie zachłanni cieszymy się                       

z każdego, choćby i najmniejszego, choćby i zniekształconego okrucha prawdy. 

 Sądzimy bowiem, że każdy taki odruch okruch od Boga wyszedł i jest jakoś nasz. 

 Religijna teza o Narodzie Wybranym przechowującym prawdziwe Objawienie 

znajdzie pełne potwierdzenie i pokrycie w faktach, gdyż istotnie to plemię 

przechowywał idee ogromnie w starożytnym świecie niepopularne i ustawione "na 

sztorc"; nie znaczy to jednak, że  w związku z tym nikomu już na świecie i nigdy nie 

mogły być dane nawet cienie dobrych snów. 

 W podobny sposób cieszymy się na przykład i z tego, że kapłani egipscy w Memfis 

przechowywali bardzo starożytny i nieznany ludowi (a dla niektórych współczesnych 

religioznawców nader niewygodny) przekaż od twórczej mocy woli i słowa boga Ptah: 

może i oni też mieli w ręku okruch prawdy. 

Jednakowoż równocześnie doradzamy także i trzeźwy sceptycyzmu, gdyż 

podobieństwo, nawet i łudzące, nie zawsze świadczą o pokrewieństwie zawartości 

treściowych, a jeszcze mniej o tożsamości idei. 

 Ostatecznie już w naszych czasach hitlerowskie hasło: "jeden naród, jedno 

państwo, jeden wódz"  też mogło się wydać bliźnią repliką  biblijnej "jednej owczarni i 

jednego Pasterza", wszelako nikt przytomny nie odważył się dotąd twierdzić, że  

nauczycielami hitlerowców byli żydowscy rabini; jest bowiem zupełnie oczywiste, że 

pod podobieństwem formuł kryły się całkowicie przeciwstawne treści ideowe. 

 Biblia na pewno ociera się o bardzo wiele starożytnych światów kulturowych.                   

I równie na pewno jest czymś zupełnie jedynym. 

Z Biblią bywa podobnie jak z wielkim misterium przyrody. Bywa, że w 

nawoływaniach wodnych ptaków jest wiele  z szelestu trzcin, a jednak wiemy, że 

istnieje przepaść pomiędzy żywym ptasim głosem i pogwarką  badyli. W przyrodzie 



bywa tak, że najtrudniej zobaczyć to, co jest niczym nie zakryte, całkiem odsłonięte.  

W Biblii też. 

 Bóg pozostaje Stwórcą wszechświata.  Tyle tylko, że  nasz Bóg wydaje się nam 

subiektywnie i relatywnie większy.  

Kiedyś,  gdy Objawienie torowało sobie drogę do świadomości i umysłów 

wędrowców wpatrzonych nocą w nieogarnioną czaszę nieboskłonu, Bóg był większy 

od ogromu.   

Dla nas zaś jest większy od nieskończoności. Są to jednak różnice pozorne. 

 My wiemy, że kategoria "wielkości Boga"  dotyczy w rzeczywistości spraw, w 

których słowa są już całkowicie bezużyteczne. I tamci ludzie zdawali sobie z tego 

sprawę także.  Są na to niezbite dowody. 

 A wszystko, cały ten ogrom spraw i problemów zawarty jest potencjalnie w 

jednym małym słowie biblijnym bara.  Stworzył. 

"Na początku Bóg stworzył wszechświat". 

 

 

 


