
Federico Tartaglia - "Czas przeczytać Biblię" 

( i powiem ci, jak to zrobić! ) 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2019 

 

Pieśń nad Pieśniami – Takie sobie piosenki? 

 
 

Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust! 

Bo miłość twa przedniejsza od wina. 
 

Tak rozpoczyna się ta dziwna księga, a wziąwszy pod uwagę to, że jesteśmy w Biblii, 

w towarzystwie świętych proroków i patriarchów, moglibyśmy uznać, że mamy do 

czynienia z alegorią, z podobieństwem … pocałunki to nie pocałunki … usta to nie usta 

… Ale czy rzeczywiście tak się sprawy mają? 

 

Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! 

Król wprowadził mnie do swoich komnat. 

„Cieszmy się i weselmy tobą!”, 

Sławmy twą miłość nad wino. 
 

A te zdania? Czy nie mówią o fatalnym zauroczeniu, które oszałamia kochanków, 

wiodąc ich w zacisze sypialni, by mogli się kochać? Ależ skąd, niemożliwe! Raczej 

pomyślelibyśmy o zakochanym Bogu, który ściga ludzką duszę i oddaje się jej w zaciszu 

serca … 

Zechciejmy zrozumieć: tę księgę najpierw kwestionowano, nie wiadomo było, 

dlaczego miałaby znaleźć się w Biblii, potem została zaakceptowana pod warunkiem, 

że uzna się ją za metaforę miłości Boga do swego ludu albo miłości Chrystusa do swego 

Kościoła. 

❖ Ta operacja bardzo się udała żydom, którzy do dziś w święto Paschy czytają 

Pieśń nad Pieśniami, aby wysławiać miłość Boga. 

❖ Udała się także nam, chrześcijanom, bo daliśmy jej stać się księgą mistyków i 

duchowych zaślubin.  

Jedynym wyjątkiem są niektóre spośród najniewinniejszych części poematu, których 

lektury słuchamy na ślubach, a zwłaszcza ten fragment: 



Głos mojego ukochanego! 

Oto on! Oto nadchodzi! 

Biegnie przez góry, 

Skacze po pagórkach. 

Umiłowany mój podobny do gazeli, 

Do młodego jelenia. 

Oto stoi za naszym murem, 

Patrzy przez okno, 

Zagląda przez kraty. 

Ja jednak raz chciałbym wspomnieć o tym, o czym rzeczywiście mówi Pieśń nad 

Pieśniami. 

A ta księga mówi o miłości, namiętności, zmysłach, seksualności, cielesności, o 

mężczyźnie i kobiecie, którzy są dla siebie nawzajem i stracili dla siebie głowę. 

Nie ma śladu Boga, to słowo pojawia się tu tylko raz. Nie ma śladu 

Prawa, Mojżesza, proroków, świątyni. Nie ma śladu tego wszystkiego, o 

czym jest mowa w Biblii. Można by się więc pytać: po co tu ta księga? 

 

Po całym gniewie i oskarżeniach proroków, zdesperowanych i zapalonych piewcach 

Bożej wierności; po wszystkich pismach mądrościowych, mgliście mizoginicznych i 

zdolnych do opiewania kobiety jako troskliwej i silnej matki pojawia się tekst, który 

wysławia związek cielesny, kobiecą (i męską) urodę, ekstazę ciał. 

Ani śladu po biednym Ozeaszu, który musi znosić niewierności swej żony – 

ladacznicy Gomer; nie zostało nawet echo po oskarżeniach o prostytucję, jakimi prorocy 

obsypywali Izraela. 

Pieśń nad Pieśniami tchnie beztroską, radością, namiętnością. Jest jak moment 

zawieszenia, takiego, jakie przeżywają kochankowie, kiedy są ze sobą, a czas przestaje 

płynąć i świat czeka gdzieś daleko … 

Czytając Pieśń nad Pieśniami, mamy do czynienia z autentycznym tekstem 

(humanistycznym), który wysławia miłość, nie dbając o nic innego. 

Nie ma tu mowy o rodzinie, prokreacji, potomstwu, wierności, obietnicy, 

przyrzeczeniach (rzeczach najświętszych i niezwykle ważnych, może najważniejszych). 

Całość stworzenia, w Księdze Psalmów wykorzystana, by chwalić Boga, służy tutaj, 

aby ukazać piękno ciała ukochanej: 

O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! 

Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną. 

Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu. 

Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą 



z kąpieli; każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. 

Jak wstążeczka purpury wargi twe i mowa twa jest pełna wdzięku. 

Jak okrawek granatu skroń twoja za twoją zasłoną. 

Szyja twoja jak wieża Dawida, zbudowana warstwami; tysiąc tarcz na niej 

zawieszono, 

wszystką broń walecznych. 

Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli, co pasą się pośród lilii. 

 

Jedynie miłość ma moc obdarzać nas szczęściem i daje nam je za pomocą zmysłów, 

które w pewnych sytuacjach przejmują władzę i obejmują panowanie nad umysłem i 

sercem.  

Tak więc miłość kroczy jak prawdziwa armia, której nie sposób stawić oporu: 

 

Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź!  

Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, 

nadszedł czas przycinania drzew, i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. 

Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną.  

Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! 

Gołąbko ma, ukryta w rozpadlinach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą 

twarz, daj mi usłyszeć swój głos! 

Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku. 

 

Ach, piękno … być może zbawi świat, ale z pewnością sprawia, że stajemy się 

szalonymi i upojonymi piewcami tego, czego w końcu nie są w stanie powstrzymać 

nawet wstyd, honor czy ostrożność, jak śpiewa Fiorella Mannoia w piosence Che sara: 

” Och, co to takiego, co to takiego/ to, co nie ma wstydu i nigdy go nie będzie mieć/ to, 

na co nie ma cenzury i nigdy jej nie będzie,/ to, co nie ma przyczyny …”. 

Zmysłów ani się nie poskromi, ani tym bardziej nie umartwi, zmysły się ofiarowuje: 

 

Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, 

Oczarowałaś me serce 

Jednym spojrzeniem twych oczu, 

Jednym paciorkiem twych naszyjników! 

 

Specjaliści mówią, że Pieśń nad Pieśniami kryje głębokie podobieństwo do 

staroegipskich pieśni miłosnych, pokrewnych tysiącom piosenek o miłości, które do 

dziś napisano. 

➢ Czy chodzi zatem o takie sobie piosneczki? 



Faktem jest, że ta pieśń mieści się w Biblii i – niezależnie od wszystkich swoich 

teologicznych znaczeń – stanowi pochwałę tej ludzkiej namiętności, której od 

niepamiętnych czasów tak bardzo obawiały się religie i filozofie. 

Ta dziwna lokalizacja Pieśni nad Pieśniami mówi nam dwie rzeczy: religia nie 

powinna być zakłopotana zmysłową namiętnością, co więcej – jedynie duch daje 

zmysłom szansę, by nie zmarnotrawiły swego piękna. 

Pieśń nad Pieśniami mówi, że jedynie duch może rozkoszować się 

zmysłowością, przeżywając i wielbiąc ją bez skrupułów i  nadużyć, bowiem 

jedynie duch potrafi podsycać ogień, który, jeśli jest tylko cielesny, 

nieuchronnie zgaśnie. 

 

Niech kochankowie spróbują się przekonać, czy w ich miłości jest ślad poezji, 

śpiewu, wizji i oczekiwania; czy jest miłosna ekstaza, która poprzedza, prowadzi i 

towarzyszy ekstazie zmysłowej. 

Rzeka słów i obrazów, z których składa się Pieśń nad Pieśniami, mówi po prostu, że 

aby dobrze się kochać, bardziej niż pozycje, zabezpieczenia, techniki czy zręcznośc 

potrzebny jest duch, dusza, która nie jest wyalienowana i zdystansowana, oschła i 

moralizująca, ale która zapanowała nad rozkoszą zmysłów i potrafi podążać za 

namiętnością, rozpętaną w nas przez piękno, nie obrażając jej nigdy ani nie trwoniąc. 

Żeby dostrzec piękno, potrzebny jest duch, żeby strzec namiętności, potrzebna jest 

śmiałość ducha, który umie tak wołać: 

 

O gdybyś był moim bratem, który ssał pierś mojej matki, ucałowałabym cię, 

spotkawszy na ulicy, i nikt by mną nie mógł pogardzić. Powiodłabym cię                                   

i wprowadziła w dom matki mej, która mnie wychowała; napoiłabym cię winem 

korzennym, moszczem z granatów. 

W gruncie rzeczy Pieśń nad Pieśniami objawia nam, że jesteśmy bliżej Boga 

jedynie wtedy, kiedy miłość odbiera nam oddech i doświadczamy przytłaczającego 

cudu piękna, które jest jedynym powodem, by zapisać równie szalone słowa: 

 

Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, 

jak pieczęć na twoim ramieniu, 

bo jak śmierć potężna jest miłość, 

a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, 

żar jej to żar ognia, 

uderzenie boskiego gromu. 

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, 

nie zatopią jej rzeki. Jeśliby ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, 

z pewnością nim pogardzą. 



To prawda, nie ma nic ważniejszego od miłości. Nic. 

 

 

Dobrej lektury! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Treść i teologia „Pieśni nad Pieśniami”  

wg: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu , edycja św. Pawła 2008 

 

Obecny kształt literacki „Pieśni nad pieśniami” jest wynikiem zamierzeń 

kompozycyjnych. 

Wszystko przemawia za tym, że jest ona zbudowana z całej serii oryginalnych, 

niezależnych od siebie poematów, opiewających miłość dwojga ludzi. Mniejsze, 

samodzielne utwory zostały połączone ze sobą tak, aby tworzyły dialog. 

Uczestnikami dialogu i bohaterami akcji jest dwoje zakochanych, którzy tęsknią za 

sobą, poszukują się, znajdują, doznają rozłąki, znowu się odnajdują i oddają się sobie 

całkowicie. 

Czasem w dialogu uczestniczą osoby trzecie: pasterze (drużbowie oblubieńca), 

dziewczęta (druhny oblubienicy), matka oblubienicy i jej bracia. 

Tekst oryginalny nie zawiera jednak wskazówek o osobach dramatu (znalazły się one 

dopiero w jednym z greckich rękopisów z IV w. po Chr.) i przyporządkowanie 

niektórych wypowiedzi poszczególnym uczestnikom dialogu jest tylko hipotetycznie. 

Zasadą kompozycji Pieśni nad pieśniami nie jest chronologiczny rozwój akcji ani 

rytuał zawierania małżeństwa. 

Ważniejsze wydaje się charakterystyczne dla Hebrajczyków zamiłowanie do symetrii 

i równowagi. Autor konstrukcję utworu zbudował wokół punktu centralnego, którym 

jest opis wzajemnego oddania się małżonków zawarty w Pnp 5,1. 

Stąd wzięły się liczne powtórzenia pewnych motywów, formuł, zdań, wersetów, 

które niezbyt ściśle można nazwać refrenami. Te powtórki służą głownie intensyfikacji 

nastroju, spotęgowaniu emocji.  

Biorąc pod uwagę te kryteria, utwór można podzielić na siedem poematów: 

1. Prolog: Dialog zakochanych (Pnp 1,2-2,7) 

2. Wizyta ukochanego (Pnp 2,8-17) 

3. Poszukiwanie ukochanego (Pnp 3,1-5,1) 

4. Nocna wizyta ukochanego (Pnp 5,2-6,3) 

5. Postać ukochanej (Pnp 6,4-7,11) 

6. Szczęście bycia kochanym (Pnp 7,12-8,5a) 

7. Epilog: Potęga miłości (Pnp 8,5b-14) 

 



W Pieśni nad pieśniami kobieta i mężczyzna wyrażają swoje uczucia z niebywałą 

siłą i szczerością. Opisują wdzięki ukochanej osoby z zaskakującą prostotą, wolną od 

fałszywego wstydu, co niejednokrotnie może zadziwić czytelnika, a nawet wprawić go 

w zakłopotanie. 

Z tego też powodu od starożytności próbowano odczytywać ten utwór w sposób 

przenośny i alegoryczny. 

❖ W takiej interpretacji Pieśń nad pieśniami opiewa miłość Boga – Oblubieńca 

do narodu wybranego jako oblubienicy. 

❖ W teologii chrześcijańskiej oblubieńcem jest Chrystus, a oblubienicą Kościół, 

Maryja czy dusza ludzka. 

Łączące ich relacje właśnie słowami Pieśni nad pieśniami opisywali wielcy 

mistycy (np. św. Teresa z Avili, św. Jan od Krzyża). 

 

Autor natchniony, mówiąc w ten sposób o Bogu i Jego ludzie, podejmowałby język 

proroków (Ozeasza, Jeremiasza, Ezechiela), którzy posługiwali się obrazami 

opisującymi relacje łączące małżonków, aby przedstawić miłość Boga do Izraela. 

Ponieważ jednak w historii ten oblubieńczy związek, z winy Izraela – oblubienicy, 

był raczej historią niewierności i zdrad, trzeba by w księdze widzieć prorocką zapowiedź 

przyszłego, idealnego, mesjańskiego Izraela, który doskonale odpowie na zaproszenie 

Bożej miłości. 

Autor jednak nigdzie nie daje wskazówki, że tekst należy rozumieć jako przenośnię 

czy alegorię. Analogie z twórczością miłosną starożytnych sąsiadów Izraela każą te 

pieśni rozumieć raczej w ich podstawowym sensie. 

Podczas gdy podobieństwa Pieśni nad pieśniami z tekstami prorockimi są nikłe, 

bardzo wyraźnie rysują się analogie z wypowiedziami mędrców o miłości mężczyzny i 

kobiety (np. Prz 5). 

Pieśń mieści się doskonale w teologii Księgi Rodzaju, która uczy o tym, że Bóg 

stworzył kobietę jako dar dla mężczyzny, źródło jego szczęścia i współpracowniczkę w 

przekazywaniu życia. 

Pieśni nad pieśniami, będąc hymnem na cześć miłości oblubieńczej, pośrednio 

jest hymnem na cześć samego Stwórcy, dawcy i źródła tej miłości. 
 

Temat miłości oblubieńczej i zaślubin pojawia się również w Nowym Testamencie. 

Jan Chrzciciel nazywa przychodzącego Chrystusa nowożeńcem, a siebie określa 

mianem jego przyjaciela (J 3,29). 



Również sam Jezus mówi o sobie jako o panu młodym (Mt 9,15). Po raz pierwszy 

daje On poznać swoją moc i godność podczas wesela w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). 

Przy studni, która jest tradycyjnym miejscem spotkań zakochanych (np. Rdz 29,9, Wj 

15,2-21), Jezus rozmawia z Samarytanką (J 4). 

Przed męką zostaje namaszczony przez grzeszną kobietę wonnym olejkiem, a jej 

gesty obmycia stóp, namaszczenia i ucałowania, interpretuje w kontekście miłości (Łk 

7,36-47; por. Pnp 5,5). 

Temat uczty weselnej pojawia się również w przypowieściach Jezusa (np. Mt 22,1-

14; 25,1-13; Łk 14,16-24). 

Wreszcie Jego grób znajduje się w ogrodzie, gdzie po Zmartwychwstaniu spotyka się 

z Marią Magdaleną, której daje się poznać, wypowiadając jej imię (J 20,1.11-18; por. 

Pnp 3,1-4). 

Ogród , sad i winnica to częste tło spotkań ukochanych w  Pieśni nad pieśniami 

(np. Pnp 1,16n). 

Paweł Apostoł również korzysta z obrazu zaślubin, tłumacząc szczególną więź 

łączącą chrześcijan z Chrystusem (2 Kor 11,2) oraz napominając małżonków, aby 

kochali swoje żony jak Chrystus miłuje Kościół (Ef 5,25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Polecamy! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S7vFLuC5WXo                                      

https://www.youtube.com/watch?v=QsqqZOnCqi4&t=22s 

 

 

Opis obrazu Marca Chagalla „Song of Songs” 

  

   Marc Chagall to artysta, który żyje poza regułami. Nawet Luwr nie mógł się oprzeć 

jego pracom i wbrew ustalonym tradycjom za życia zorganizował wystawę artysty.  

    Rzeczywiście, Chagall jest wyjątkowym malarzem, który malował obrazy, 

projektował przedstawienia i pisał wiersze w języku jidysz. Żył długie i bogate życie, 

pracując w stylu zbliżonym do awangardy. Jego obrazy są rozpoznawalne, bo nie 

sposób powtórzyć maniery autora.  

https://www.youtube.com/watch?v=QsqqZOnCqi4&t=22s


Pieśń nad pieśniami została napisana przez Chagalla w 1958 roku i jest inspirowana 

fabułą z hebrajskich pism świętych.   

Istnieje wiele interpretacji wątków fabularnych, a artysta przedstawił widzowi swoją 

oryginalną wersję. Przed nami panna młoda i pan młody siedzący na skrzydlatym 

koniu.  

Tutaj wszystko jest niezwykłe. Czerwony koń o niebieskiej grzywie z wielobarwnymi 

skrzydłami i bukietem kwiatów na przednich łapach, śnieżnobiały welon ślubny 

powiewający po niebie w pociągu, niebieskie drzewo i góry mandarynkowe.  

Chagall otrzymał klasyczne wykształcenie artystyczne, ale nigdy nie dołączył do 

określonego trendu. To właśnie ta odmienność stała się znakiem rozpoznawczym. 

Wolne od kanonów, zasad stylu, jego obrazy są spontaniczne, emocjonalne. Bogata 

kolorystyka jest czysta, fabuły harmonijne i duchowe.  

    Marc Chagall bardzo dobrze znał pisma święte, więc fabuła wybrana do obrazu jest 

dla niego bliska i zrozumiała.  

   „Pieśń nad pieśniami” to najważniejsza piosenka o małżeństwie Boga i narodu 

żydowskiego. Zdjęcie przedstawia Boga (pana młodego), na którego głowie znajduje 

się korona, symbol władzy. Oblubienica (ludzie), czysta dusza ludzka, dążąca do 

zjednoczenia z najwyższą wiedzą. Miłość między nimi jest bezinteresowna.  

    Nad ziemską próżnością (kontury postaci zajmujących dolne pole obrazu), On i Ona 

szybują, zdolni do dawania i przyjmowania miłości. To nie przypadek, że siedzą 

naprzeciw siebie, pokornie pochylając głowy, jako znak zgody na zjednoczenie w 

niebie. Obraz należy do „czerwonego” okresu twórczości, pozytywnego, ważnego i 

twórczego. 

https://pl.opisanie-kartin.com/opis-obrazu-marca-chagalla-song-of-songs/ 

 

Muzyczna twórczość zainspirowana tekstem: 

1. Ewa Demarczyk:  https://www.youtube.com/watch?v=-_ussV5bhKU 

2. Agnieszka Fiuk:  https://www.youtube.com/watch?v=5p0OdJ4dX0g 

 

3. Siostra Magdalena:  https://www.youtube.com/watch?v=mZZt8xegExo 

 

4. Pieśń druga: https://www.youtube.com/watch?v=uvzjmLgL0Ko 

https://pl.opisanie-kartin.com/opis-obrazu-marca-chagalla-song-of-songs/
https://www.youtube.com/watch?v=-_ussV5bhKU
https://www.youtube.com/watch?v=5p0OdJ4dX0g
https://www.youtube.com/watch?v=mZZt8xegExo
https://www.youtube.com/watch?v=uvzjmLgL0Ko

