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STAREGO TESTAMENTU 

 Animal sociale, czyli „istota spoNeczna” – tak, w nawiTzaniu do sNów Ary-
stotelesa1, przyj[No si[ nazywa\ czNowieka. Rzeczywi]cie bowiem czNowiek 
ze swej natury jest istotT zorientowanT na _ycie w spoNecze`stwie, na budo-
wanie relacji interpersonalnych. Realizuje si[ to na ró_nych pNaszczyznach – 
na pNaszczybnie rodziny, miejsca zamieszkania, narodu, ró_nych organizacji 
etc. SzczególnT formT relacji mi[dzyosobowych, którym od najdawniejszych 
czasów przypisywano niejednokrotnie wy_szo]\ moralnT i uczuciowT nawet 
w stosunku do relacji pokrewie`stwa, byNa – i z pewno]ciT jest nadal – 
przyjab`2. Z tej to niewTtpliwie przyczyny fenomen przyjabni staN si[ ju_ 
w staro_ytno]ci przedmiotem refleksji poetów, pisarzy oraz filozofów. IdeaN 
przyjabni opiewaN zatem Homer3, jej naturT, modelem, warunkami zaistnie-
nia i trwania zajmowali si[ m[drcy, poczTwszy od Platona poprzez Arysto-
telesa, Cycerona, wczesnochrze]cija`skich my]licieli4, a_ do wspóNczesnych 
nam autorów z ró_nych dziedzin nauki i sztuki.  
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1 Zob. A r i s t o t e l e s. Politica. Ed. O. Immisch. Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1909 s. 3 
(1.6); t e n _ e. Ethica Nicomachea. Ed. O. Pelt. Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1912 s. 10. 

2 Zob. J. P a z g a n. Przyja45 w refleksji filozoficznej. „Perspectiva. Legnickie Studia Teo-
logiczno-Historyczne” 2:2003 nr 1 s. 161. 

3 Na uwag[ w Iliadzie Homera zasNuguje przyjab` Achillesa i Patroklosa. Zob. P. G r i m a l. 
S<ownik mitologii greckiej i rzymskiej. WrocNaw [i in.]: Ossolineum 1987 s. 279-280.  

4 Zob. P a z g a n. Przyja45 w refleksji filozoficznej s. 159-173; J.J. P u d e N k o. „Wierny przy-
jaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16). Koncepcja przyja4ni w KsiKdze Syracydesa. (RSB 28). 
Warszawa: Vocatio 2007 s. 11-12. 
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 OpierajTc si[ na analizie bogatego spektrum dzieN literackich, które nie-
wTtpliwie sT dokumentem _ycia czNowieka danej epoki, mo_na zauwa_y\, _e 
przyjab` jest rzeczywisto]ciT, która frapowaNa ludzi ró_nych czasów i kultur. 
Do grona tego rodzaju ]wiadectw nale_T równie_, reprezentujTce kultur[ 
dawnego Izraela, ksi[gi dydaktyczne Starego Testamentu: pi[\ ksiTg proto-
kanonicznych – Hioba, Psalmów, PrzysNów, Koheleta, Pie]ni nad Pie]niami, 
wyst[pujTce w trzeciej cz[]ci kanonu hebrajskiego w grupie „Pism”; dwie 
pozostaNe deuterokanoniczne – MTdro]ci i MTdro]ci Syracha, które tradycja 

przekazaNa w j[zyku greckim5. Wspomniane ksi[gi, a zwNaszcza Ksi[ga Syra-
cha, do której w niniejszym artykule b[dziemy odwoNywa\ si[ najcz[]ciej – 
cho\ nie zawierajT odr[bnych traktatów, jak to mamy na przykNad w twór-
czo]ci Cycerona6 – to jednak mieszczT wiele my]li na temat przyjabni.  
 PoddajTc analizie teksty ksiTg dydaktycznych7, postaramy si[ w niniej-
szym artykule przedstawi\, istniejTce w obr[bie kultury dawnego Izraela, na-
uczanie o istocie przyjabni oraz o warunkach budowania i podtrzymywania 
przyjacielskich relacji. 
 
 

1. PRAWDZIWA PRZYJA?w 
 

 Analiza leksykalna tekstów, które poruszajT zagadnienie przyjabni, do-
wodzi, _e zasadniczo rzeczywisto]\ ta w ksi[gach hebrajskich zostaNa opisana 
za pomocT rdzenia h[r, niosTcego w koniugacji hitpael ide[ „zawierania 
przyjabni, przyjabnienia si[” oraz rzeczowników: [:rE (h[,rE) – „przyjaciel”8 

 

5 Warto wspomnie\, _e dzi[ki odkryciom w ruinach synagogi w Kairze oraz w grotach 
w Qumran i twierdzy Masada dzi] znany jest tak_e niemal_e w caNo]ci oryginalny tekst hebrajski 
Ksi[gi Syracha. Zob. WstKp do Starego Testamentu. Red. L. Stachowiak. Pozna`: Pallottinum 
1990 s. 347; S. P o t o c k i. MOdroPQ uczonego w PiPmie (KsiKga Syracha). W: MOdroPQ staro-
testamentalnego Izraela. Przys<owia, Hiob, Kohelet, Syrach, KsiKga MOdroPci. (Wprowadzenie 
w My]l i Wezwanie KsiTg Biblijnych 6). Oprac. S. Potocki [i in.]. Warszawa: Akademia Teologii 
Katolickiej 1999 s. 170 

6 M. T u l i i  C i c e r o n i s Laelius de amicitia. W: T e n _ e. Cato Maior de senectute, Laelius 
de amicitia, Paradoxa. Ed. C.F.W. Müller. Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1904 s. 162-196. 

7 Nale_y wspomnie\ ju_ na wst[pie, _e nie wszystkie ksi[gi dydaktyczne zawierajT tematyk[ 
dotyczTcT przyjabni. PrzykNadem tego jest Ksi[ga Koheleta, której autor nie podejmuje nawet 
okazyjnie tego zagadnienia.  

 8 L. K o e h l e r, W. B a u m g a r t n e r. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testa-
ment. Vol. 1-5. Engl. ed. by M.E.J. Richardson. Leiden–New York–Köln: E.J. Brill 1994 (1), 
1995 (2), 1996 (3), 1999 (4) 2000 (5) – vol. 3 s. 1254, 1262, 1264. 
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oraz hy"[.r : – „przyjacióNka”9. W omawianych tekstach wyst[pujT nadto inne 
okre]lenia, które w opisowy sposób oddajT istot[ przyjabni. ST nimi na przy-
kNad nast[pujTce wyra_enia: bheao – „miNujTcy”10; @WLa ; – „bliski przyja-
ciel”11; rbEx" – „towarzysz”12; ~Alv' vyai – „czNowiek pokoju/czNowiek o przy-
jaznym nastawieniu”13. W ksi[gach napisanych po grecku autorzy, w celu 
opisania przyjabni, posNu_yli si[ natomiast nast[pujTcymi terminami:   "#-
%&' – „przyjab`”14 oraz ( "&%)* – „przyjaciel”15. Okre]leniem synoni-
micznym do sNowa ( "&%)* wydaje si[ by\ u Syracha wyra_enie ( +%,-&). 
– „blibni”16. Ide[ przyjabni z pewno]ciT niesie, wyst[pujTcy tak_e u wspom-
nianego M[drca, rzeczownik ( /0'12)*, który chocia_ zasadniczo w tNuma-
czeniu oddawany jest terminem „towarzysz”, oznacza tak_e „przyjaciela”17.  
 PouczajTc o przyjabni, autorzy ksiTg dydaktycznych podajT bardzo 
praktyczne wskazówki, dotyczTce zarówno sposobów nawiTzywania przy-
jabni, jak równie_ podtrzymywania zadzierzgni[tych wi[zi przyjacielskich. 
Autorzy ci, zwNaszcza M[drzec Pa`ski Syrach, w ró_nych fragmentach swe-
go nauczania – zarówno wprost jak i po]rednio – omawiajT równie_ cechy, 
którymi powinien odznacza\ si[ prawdziwy przyjaciel.  
 

 1.1. NAWIAZYWANIE PRZYJACIELSKICH RELACJI 

 MajTc z pewno]ciT na my]li caNo]\ fenomenu przyjabni, Syrach podaje 
bardzo krótkT, ale jak_e wymownT wskazówk[ adresatom swoich poucze`: 
„Kto si[ boi Pana, dobrze pokieruje swojT przyjabniT, bo jaki jest on, taki 
i jego blibni” (Syr 6, 17). Z przytoczonego stwierdzenia jasno wynika, _e dla 
M[drca Pa`skiego fundamentalnym elementem udanej przyjabni oraz cechT, 
którT powinien odznacza\ si[ prawdziwy przyjaciel, jest bojab` Bo_a18. 
 

 9 Tam_e vol. 3 s. 1266.  
10 Tam_e vol. 1 s. 18. 
11 Tam_e vol. 1 s. 54. 
12 Tam_e vol. 1 s. 288. 
13 Tam_e vol. 4 s. 1509. 
14 H.G. L i d d e l l, R. S c o t t. A Greek-English Lexicon. Oxford: The Clarendon Press 1958 

s. 1934. 
15 Tam_e. 
16 @wiadczy\ mo_e o tym zawarty w Syr 6, 17 paralelizm mi[dzy sNowem ( +%,-&). a ter-

minem   "#%&'. Zob. tekst grecki Syr 6, 17: ( ")3)456.)* 742#). 689:.61 !"#&$% $8&'; 
<0# 7'0= '80>. )?0@* 7'A ( (#)*&'% $8&';. �

17 O. J u r e w i c z. S<ownik grecko-polski. T. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 
2000-2001 – t. 1 s. 388. 

18 J. Nawrot (Przyja45 w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mOdroPciowych Sepuaginty oraz 
w Nowym Testamencie. (UAM Seria Nauki Teologiczne 4). Pozna`: Wydawnictwo Naukowe 
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Mówi o niej ju_ w pierwszych wersetach swego dzieNa: „Bojab` Pa`ska to 
chwaNa i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. Bojab` Pa`ska 
zadowala serca, daje wesele, rado]\ i dNugie _ycie. Temu, kto si[ Pana boi, 
dobrze b[dzie na ko`cu, a w dniu swej ]mierci b[dzie bNogosNawiony” (Syr 
1, 11-13). W tym kontek]cie rodzi si[ zatem pytanie, czym jest dla Syracha 
owa „bojab` Pa`ska”, okre]lana tak_e mianem „bojabni Bo_ej”? 
 PrzesiTkni[te na wskro] religijnym charakterem przemy]lenia, a co za 
tym idzie – równie_ pouczenia Syracha, ukazujT bojab` Pa`skT jako jeden 
z wa_nych elementów pobo_no]ci starotestamentalnej: z jednej strony wielki 
i ]wi[ty Bóg, wNadca ]wiata i ludzi, budzi l[k sNabego i grzesznego czNo-
wieka; z drugiej – to wNa]nie uczucie l[ku, przechodzTcego w szacunek, 
umo_liwia czNowiekowi korzystanie z Naskawo]ci Boga. Bojab` Pa`ska 
oznacza zatem uznanie Boga i podporzTdkowanie si[ Jego Prawu, co w kon-
sekwencji sprawia, _e czNowiek bojTcy si[ Boga ukNada swoje _ycie wedNug 
Bo_ych zasad, Bóg natomiast darzy go swT przychylno]ciT19. Innymi sNowy 
mo_na powiedzie\, _e bojab` Bo_a jest swego rodzaju postawT _yciowT, 
która – zgodnie ze sNowami Syracha: „PoczTtkiem mTdro]ci jest bojab` 
Pana” (Syr 1, 14) – dysponuje czNowieka do przyj[cia mTdro]ci (por. np. Hi 
28, 28; Ps 111, 10, Prz 15, 33; Syr 19, 20)20. TT mTdro]ciT jest oczywi]cie 
mTdro]\ Bo_a, gdy_ – jak zauwa_a M[drzec – „caNa mTdro]\ od Boga po-
chodzi” (Syr 1, 1). BojTcy si[ Pana jest zatem w stanie przyjT\ mTdro]\ 
Bo_T, która zawarta jest w Prawie Moj_eszowym (zob. Syr 15, 1; 19, 20; 
24, 23)21, a \wiczTc si[ w niej, zasNuguje na miano „m[_a szcz[]liwego” – 
5'7B2#)* C.D2 (Syr 14, 20), czyli – zgodnie z przytoczonym wersetem Syr 
1, 12 – czNowieka o „zadowolonym sercu”, doznajTcym wesela i rado]ci 
w swym dNugim _yciu22. Ten, kto nabyN mTdro]\ Bo_T, po]wi[cajTc jej _ycie, 
 

UAM 2004 s. 206-7) zauwa_a, _e Syr 6, 17 odwoNuje si[ wprost do Boga jako motywu dziaNania 
czNowieka wzgl[dem blibniego. „Ten, kto boi si[ Pana, potrafi dobrze pokierowa\ swojT przyjab-
niT i odpowiednio post[puje wobec blibnich. Autor ksi[gi podkre]la rol[ bojabni Bo_ej w prowa-
dzeniu si[ ludzi, poniewa_ sam czasownik ")361-9'# w ksi[dze odnotowujemy a_ w 27 
tekstach. 

19 Zob. P o t o c k i. MOdroPQ uczonego w PiPmie s. 177.  
20 Por. J. K u N a c z k o w s k i. Znaczenie „boja4ni Jahwe” w formacji mOdroPciowej cz<owie-

ka w ujKciu Prz. „Zeszyty Naukowe KUL” 45:2002 nr 3-4 s. 3-19; J. T u r k i e l. Boja45 BoBa 
w Syr 1-2. „Studia Koszali`sko-KoNobrzeskie” 6:2001 s. 163-173. 

21 Autor Ksi[gi Syracha posNuguje si[ samym terminem Prawo – .E5)*, który nale_y 
oczywi]cie odnie]\ do Prawa Moj_eszowego. Zob. T. B r z e g o w y. Pisma mOdroPciowe Starego 
Testamentu. (Academica 68). Tarnów: Biblos 2003 s. 262-264.  

22 DNugie i dostatnie _ycie na ziemi byNo w dawnym Izraelu postrzegane jako owoc Bo_ego 
bNogosNawie`stwa, które otrzymywaN w nagrod[ czNowiek sprawiedliwy i pobo_ny. Zob. M. F i -
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wchodzi w szczególne relacje z niT – relacje przyjacielskie, a przez to – jak 
z kolei poucza autor Ksi[gi MTdro]ci – staje si[ uczestnikiem jej duchowego 
bogactwa (Mdr 8, 5-18; zob. Prz 8, 21)23. 
 Tak rozumiana bojab` Bo_a, która otwiera czNowieka na mTdro]\ Bo_T 
i daje mo_liwo]\ pokierowania _yciem zgodnie z jej zasadami24, jest równie_ 
gwarantem udanej, prawdziwej przyjabni mi[dzy ludbmi. Mo_na zatem wy-
sunT\ tez[, _e zasadniczo prawdziwe relacje przyjabni mogT zawrze\ jedynie 
ci, którzy zdobyli mTdro]\ Bo_T. W tym kontek]cie nale_y równie_ zazna-
czy\, _e – zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w Syr 1, 10: „[…] a tych, co 
Go miNujT, hojnie niT [mTdro]ciT] wyposa_yN” – istotnym warunkiem osiTg-
ni[cia Bo_ej mTdro]ci, obok bojabni Bo_ej, jest tak_e miNo]\ wzgl[dem 
Boga25. A zatem bojTcy si[ Boga oraz miNujTcy Go sT zasadniczo dyspono-
wani do zawierania prawidNowych relacji przyjacielskich. Jasno z tego wyni-
ka, _e zawierane na pNaszczybnie horyzontalnej wi[zi przyjabni w kulturze 
dawnego Izraela miaNy swoje istotne odniesienie wertykalne do Boga26. 
Tylko ci zatem, którzy odznaczali si[ poprawnymi relacjami z Bogiem, byli 
w stanie stworzy\ poprawne relacje interpersonalne, w tym wi[zy przyjabni. 
Na potwierdzenie tej tezy mo_na przytoczy\ nauczanie autora Ksi[gi MTd-
ro]ci, który obszernie pouczajTc o mTdro]ci Bo_ej, zauwa_a, _e owa MTd-
ro]\ dysponuje czNowieka do nawiTzania szczególnych relacji z Bogiem – 
relacji przyjabni. Wspominany autor mówi o tym w nast[pujTcych sNowach: 
„[MTdro]\] jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go 
zdobyli, przyjab` sobie Bo_T zjednali […]” (Mdr 7, 14) oraz „[MTdro]\] 
wzbudza przyjacióN Bo_ych” (Mdr 7, 27). OsiTgni[ta dzi[ki bojabni, a zara-
zem miNo]ci wzgl[dem Boga, MTdro]\ pozwala zatem zbudowa\ niejako 
fundamentalne wi[zy przyjabni mi[dzy Bogiem a czNowiekiem, który zy-
skuje zaszczytny status "&%)* 96); – „przyjaciela Boga”27. Tego rodzaju 
 

l i p i a k. Nauka Biblii o nagrodzie i karze. W: Studio lectionem facere. Red. S. ;ach, J. Szlaga. 
Lublin: RW KUL 1980 s. 211-215.  

23 Zob. K. R o m a n i u k. KsiKga MOdroPci. WstKp – przek<ad z orygina<u – komentarz. (P@ST 
VIII/3). Pozna`–Warszawa: Pallottinum 1969 s. 161-166; por. S. P o t o c k i. KsiKga Przys<ów. 
WstKp – przek<ad z orygina<u – komentarz – ekskursy. (P@ST VIII/1). Pozna`: Pallottinum 2008 s. 97.  

24 Bardzo wymownie mówi o tym Syrach w sNowach: „Którzy si[ Pana bojT, b[dT posNuszni 
Jego sNowom, a miNujTcy Go pójdT Jego drogami. Którzy si[ Pana bojT, b[dT szuka\ Jego 
upodobania, a miNujTcy Go w Prawie znajdT nasycenie” (Syr 2, 15-16). 

25 T. Brzegowy (Pisma mOdroPciowe Starego Testamentu s. 267) zauwa_a, _e w nauczaniu 
Syracha bojab` Bo_a jest synonimem miNo]ci Boga. OsiTgni[ta dzi[ki bojabni Bo_ej mTdro]\ 
stawia czNowieka we wNa]ciwej relacji do Boga i blibniego.  

26 Zob. P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 91. 
27 Por. R o m a n i u k. KsiKga MOdroPci s. 152, 159. 
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wi[zy przyjabni mo_na traktowa\ jako swego rodzaju fundament i para-
dygmat relacji przyjacielskich na pNaszczybnie ludzkiej28.  
  Zgodnie ze stwierdzeniem Syracha: „MiNa mowa pomna_a przyjacióN” 
(Syr 6, 5) tym, co w bezpo]redni sposób wpNywa na pozyskiwanie sobie 
przyjacióN, jest dla M[drca „miNa mowa”. W tek]cie greckim wyst[puje 
wyra_enie %B2:FG F%:74* – „sNodkie/miNe gardNo”, które – uj[te meta-
forycznie – mo_e by\ postrzegane jako bródNo „miNej mowy”, skierowanej 
pod adresem przyjacióN. AnalizujTc tre]\ nauczania M[drca Pa`skiego, na-
le_y stwierdzi\, _e z pewno]ciT nie chodzi tutaj jedynie o sNowa peNne pus-
tych pochlebstw czy te_ mow[ nacechowanT szeroko rozumianT captatio 
benevolentiae, lecz o mow[, która jest wyrazem mTdro]ci Bo_ej mówiTcego. 
StTd te_ Syrach poucza: „M[drzec sNowami zdobywa sobie miNo]\, a uprzej-
mo]ci gNupich b[dT wzgardzone. […] GNupiec powiada: «Nie mam przyja-
ciela i nie ma wdzi[czno]ci za moje dobrodziejstwa, ci, którzy jedzT mój 
chleb, majT zNo]liwy j[zyk»” (Syr 20, 13. 16-17). Z przytoczonego cytatu 
jasno wynika, _e mowa oraz towarzyszTce jej wysiNki gNupiego, czyli czNo-
wieka pozbawionego mTdro]ci, nie pozwalajT osiTgnT\ zamierzonego celu, 
którym jest w tym przypadku pozyskanie sobie przyjacióN. W przeciwie`-
stwie do gNupiego, czNowiek, który zdobyN mTdro]\, poprzez wypowiadane 
sNowa, nacechowane mTdro]ciT, staje si[ „przyjacielski” – +2)-"#%D* (Syr 
20, 13), a przez to zdobywa sobie przychylno]\ ludzi. My]l ta staje si[ 
bardziej zrozumiaNa w kontek]cie innego pouczenia Syracha: „PoczTtkiem 
ka_dego dzieNa – sNowo, a przed ka_dym dziaNaniem – my]l. Korzeniem 
zamierze` jest serce, skTd wyrastajT cztery gaN[zie: dobro i zNo, _ycie 
i ]mier\, a nad tym wszystkim j[zyk ma peNnT wNadz[” (Syr 37, 16-18). 
Mowa czNowieka zatem, wydobywajTca si[ z ludzkiego gardNa, wyra_ana 
przez j[zyk, jest owocem zrodzonej w sercu my]li29. Je]li serce czNowieka 
jest wypeNnione bojabniT Bo_T oraz miNo]ciT Boga, a co za tym idzie – Bo_T 
mTdro]ciT, wówczas mowa przenikni[ta owT mTdro]ciT rodzi dzieNa, któ-
rymi sT „dobro i _ycie”, a zatem równie_ i poprawne relacje mi[dzyoso-
bowe, w]ród których szczególne miejsce zajmujT wi[zy przyjabni. StTd te_ 
Syrach cz[sto podkre]la, _e czNowiek, który pragnie posiada\ przyjacióN, nie 
 

28 Por. W.L. J o n i a k. OrKdzie MKdrca Syracha. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji 
Warszawskiej 2000 s. 52.  

29 W Starym Testamencie serce byNo postrzegane nie tylko jako „centralny organ _ycia”, lecz 
tak_e jako „organ uczu\ i pragnie`” oraz „siedziba _ycia intelektualnego” czNowieka. W sercu 
zatem – wedNug dawnych Izraelitów – rodziNy si[ my]li, decyzje i ich motywacje. Zob. 
M. F i l i p i a k. Biblia o cz<owieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu. Lublin: TN 
KUL 1979 s. 49-55. 
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mo_e by\ dwuj[zyczny – ( H&F%@--)*, czyli co innego mówiTcym, a co 
innego czyniTcym (zob. Syr 5, 9. 15), nie mo_e tak_e uprawia\ kNamstwa 
(zob. Syr 7, 2). W ogólnym pouczeniu M[drzec przestrzega zatem swych 
adresatów: „Nie bTdb obNudnikiem wobec ludzi i zwró\ uwag[ na swoje 
wargi!” (Syr 1, 29)30. 
 Nacechowana mTdro]ciT mowa, która jest wyrazem wewn[trznego na-
stawiania do drugiego czNowieka, stanowi niejako poczTtek zjednywania 
sobie przyjacióN. Syrach poucza bowiem: „Je_eli chcesz mie\ przyjaciela, 
posiTdb go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj!” (Syr 6, 7). A zatem 
uznawanie kogo] za przyjaciela nie powinno by\ – zgodnie z przytoczonT 
my]lT M[drca Pa`skiego – decyzjT pochopnT. W tym kontek]cie mo_na by 
sparafrazowa\ zawarte w Syr 2, 5 stwierdzenie Syracha i powiedzie\: „Bo 
w ogniu do]wiadcza si[ zNoto”, a przyjacióN w czasie próby. OwT próbT sT, 
wedNug M[drca, ró_nego rodzaju niepowodzenia – 0I 7'7B, o których mówi 
w nast[pujTcym pouczeniu: „Przyjaciela nie poznaje si[ w pomy]lno]ci, 
wróg za] nie zdoNa si[ ukry\ w czasie niepowodzenia. Wobec pomy]lno]ci 
czNowieka nawet wrogowie sT mu przyjacióNmi, a w niepowodzeniu oddala 
si[ nawet przyjaciel” (Syr 12, 8-9). Uznanie zatem kogo] za przyjaciela oraz 
obdarzenie go zaufaniem jest bardzo wa_nT decyzjT, która wymaga zarówno 
czasu próby, jak i namysNu. StTd te_ Syrach zaleca adresatom swojego 
nauczania: „Nic nie czy` bez zastanowienia, a nie b[dziesz _aNowaN swego 
czynu” (Syr 32, 19). Na innym za] miejscu M[drzec Pa`ski przestrzega: 
„Nie otwieraj swego serca ka_demu czNowiekowi, aby] nie usunTN od siebie 
szcz[]cia” (Syr 8, 19)31.  
 Przyjaciel wypróbowany, który okazaN si[ wiernym w ró_nych okolicz-
no]ciach _yciowych, jest z kolei okre]lony przez M[drca Pa`skiego mianem 
„starego przyjaciela” – "&%)* C2J'1)*. Syrach posNugujTc si[ metaforT 
wina, poucza nadto: „Nie porzucaj starego przyjaciela; nowego nie mo_na 
postawi\ wy_ej niego. Wino nowe, przyjaciel nowy – je]li si[ zestarzeje – 
z przyjemno]ciT wypijesz” (Syr 9, 10). Zgodnie z przytoczonym zaleceniem 
starego przyjaciela, jako czNowieka, który okazaN si[ wiernym i godnym 
zaufania, nale_y bardziej ceni\ ni_ „przyjaciela nowego” – .K)* "&%)*, który 
jeszcze nie jest „wypróbowany”. Podobnie jak wino, które potrzebuje czasu 
na tak zwane le_akowanie, aby osiTgnT\ wNa]ciwT jako]\, tak równie_ 
 

30 Por. P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 75-77. 
31 Por. N a w r o t. Przyja45 w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mOdroPciowych Septua-

ginty oraz w Nowym Testamencie s. 178; P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 
6,16) s. 79. 
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w zawieraniu i zacie]nianiu wi[zi przyjabni wymagany jest, zdaniem Sy-
racha, pewien czas próby, a_eby przyjab` „zestarzaNT si[”, czyli wNa]ciwie 
ukonstytuowaNa si[32. 
 AnalizujTc nauczanie Syracha, z jednej strony mo_na zauwa_y\, _e osobT 
– jak to wy_ej zostaNo przedstawione – dysponowanT do zawierania przy-
jabni jest bojTcy si[ i miNujTcy Boga, który posiadN mTdro]\, a co za tym 
idzie – _yje wedNug jej zasad pobo_nie i sprawiedliwie, z drugiej za], _e 
czNowiek taki wNa]ciwe wi[zy przyjabni mo_e nawiTza\ z podobnym sobie. 
Wynika to z cytowanego ju_ wersetu Syr 6, 17: „Kto si[ boi Pana, dobrze 
pokieruje swojT przyjabniT, bo jaki jest on, taki i jego blibni”. M[drzec 
Pa`ski poucza niejako, _e bojTcy si[ Pana wtedy tylko dobrze kieruje swojT 
przyjabniT, kiedy takiego jak on sam wybiera sobie na przyjaciela. StTd te_ 
Psalmista Pa`ski z emfazT wyznawaN w modlitewnej apostrofie do Boga: 
„Jestem przyjacielem wszystkich, którzy si[ bojT Ciebie, co strzegT Twych 
postanowie`” (Ps 119, 63)33. Z pewno]ciT zarówno Syrach, jak i autor Psal-
mów miaN gN[bokie przekonanie, _e poprawne relacje przyjabni mo_na budo-
wa\ jedynie z ludbmi, którzy przez bojab` Bo_T sami sT we wNa]ciwych, to 
znaczy przyjacielskich relacjach z Bogiem. W tym kontek]cie mo_na wysu-
nT\ tez[, _e wNa]ciwe relacje przyjabni mogT zawrze\ mi[dzy sobT ludzie 
odznaczajTcy si[ „podobie`stwem” w sferze bojabni Bo_ej i miNo]ci Boga, 
które otwierajT czNowieka na mTdro]\ Bo_T. T[ my]l wydaje si[ potwierdza\ 
obrazowe pouczenie Syracha: „Ka_da istota _yjTca lubi podobnT do siebie, 
a ka_dy czNowiek tego, kto jest mu równy. Ka_da istota _yjTca NTczy si[ wed-
Nug swego gatunku, a czNowiek przystaje do podobnego sobie. Czy wspóN_y\ 
b[dzie wilk z jagni[ciem? Podobnie grzesznik ze sprawiedliwym?” (Syr 
13, 15-17). A zatem – idTc tym tokiem my]lenia – ten, kto jest dysponowany 
do zawarcia przyjabni, mo_e nawiTza\ tego rodzaju relacje jedynie z czNo-
wiekiem o podobnym usposobieniu. StTd te_ na innym miejscu M[drzec 
Pa`ski zaleca wprost adresatom swoich poucze`: „Natomiast z czNowiekiem 
pobo_nym podtrzymuj znajomo]\, a tak_e z tym, o którym wiesz, _e strze_e 
przykaza`, którego dusza podobna do twej duszy, i kto, je]liby] upadN, 
b[dzie wspóNczuN tobie” (Syr 37, 12)34. 
 PodsumowujTc przytoczone nauczanie, mo_na zauwa_y\, _e autorzy bib-
lijni w nawiTzywaniu relacji przyjacielskich bardzo mocno akcentujT ele-
 

32 Por. tam_e s. 181-182.  
33 Por. S. ; a c h. KsiKga Psalmów. WstKp – przek<ad z orygina<u – komentarz – ekskursy 

(P@ST VII/2). Pozna`: Pallottinum 1990 s. 509. 
34 Por. P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 112-121. 
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ment religijny. Punktem odniesienia w tym wzgl[dzie jest Bóg, od którego 
pochodzi mTdro]\, pozwalajTca nawiTza\ prawdziwe wi[zy przyjabni.    
 

 1.2. CECHY PRAWDZIWEGO PRZYJACIELA 

 W kilku miejscach swego nauczania autorzy ksiTg dydaktycznych starajT 
si[ wyakcentowa\ najwa_niejsze cechy prawdziwego przyjaciela, który ta-
kim okazaN si[ po odpowiednim czasie próby. PierwszT z nich jest niewTt-
pliwie wierno]\ –   +&-0#*. Prawdziwy zatem przyjaciel – jak poucza 
przede wszystkim Syrach – to przyjaciel wierny – "&%)* +#-0E*. T[ prawd[ 
w poetycki sposób wyra_a wspomniany M[drzec w nast[pujTcych sNowach: 
„Wierny bowiem przyjaciel pot[_nT obronT, kto go znalazN, skarb znalazN. Za 
wiernego przyjaciela nie ma odpNaty ani równej wagi za wielkT jego warto]\. 
Wierny przyjaciel jest lekarstwem _ycia; znajdT go bojTcy si[ Pana” (Syr 
6, 14-16). Wierny przyjaciel, który jest zarazem przyjacielem staNym (zob. Syr 
33, 6), stanowi zatem – w gN[bokim przekonaniu M[drca Pa`skiego – nieoce-
nionT warto]\, skarb – ( 9,-':2E*, który w trudnych okoliczno]ciach _ycia 
staje si[ lekarstwem – 0> "B25'7). czy te_ pot[_nT obronT – -7K+, 72'-
0'#B. Takiego przyjaciela nie mo_na naby\ za _adnT cen[, mo_na go jedynie 
„znaleb\” dzi[ki – jak to podkre]la Syrach – bojabni Bo_ej (zob. Syr 6, 16)35.  
 IstotnT cechT prawdziwego przyjaciela jest tak_e Nagodno]\ – +2'L0,*. 
Syrach w sNowach: „Synu, w sposób Nagodny prowadb swe sprawy, a ka_dy, 
kto jest prawy, b[dzie ci[ miNowaN” (Syr 3, 17), zaleca jT wszystkim od-
biorcom swego nauczania, ale niewTtpliwie to wezwanie dotyczy ka_dego, 
kto pragnie realizowa\ poprawne relacje przyjacielskie.  
 WzywajTc do wierno]ci w przyjabni w ró_nych okoliczno]ciach _ycio-
wych, M[drzec Pa`ski Syrach wyakcentowaN kolejnT cech[ prawdziwego 
przyjaciela, którT jest szeroko rozumiana _yczliwo]\, wyra_ajTca si[ w spie-
szeniu przyjacielowi z pomocT w ró_nych okoliczno]ciach _ycia (por. Syr 
7, 32-35). Mówi o tym wprost w nast[pujTcym zaleceniu: „Zanim umrzesz, 
czy` dobrze przyjacielowi i wedNug swej mo_no]ci wydobTdb co] i daj mu!” 
(Syr 14, 13). Do]wiadczajTcy za] _yczliwo]ci i wsparcia przyjaciel winien 
z kolei okaza\ wdzi[czno]\ za okazane mu dobro (por. Syr 30, 6)36.  
 Dla Syracha bardzo istotnymi przymiotami prawdziwego przyjaciela sT 
równie_ cechy religijne. Przede wszystkim nale_y wymieni\ pobo_no]\ 
 

35 Zob. tam_e s. 87-90. 
36 Zob. N a w r o t. Przyja45 w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mOdroPciowych Septua-

ginty oraz w Nowym Testamencie s. 237. 
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i sprawiedliwo]\, realizujTcT si[ w wiernym przestrzeganiu przykaza` Prawa 
(por. Syr 37, 12). Te cechy niewTtpliwie wypNywajT z bojabni Bo_ej i miNo-
]ci Boga, które – jak to zostaNo wy_ej przedstawione – pozwalajT zdoby\ 
mTdro]\ Bo_T, warunkujTcT wNa]ciwe pokierowanie przyjabniT37. Prawdziwy 
przyjaciel, jako czNowiek mTdry, pobo_ny, sprawiedliwy – w przeciwie`-
stwie do grzesznika, który zwykle szerzy niezgod[ mi[dzy przyjacióNmi 
(zob. Syr 28, 9) – podejmuje wszelkie starania, aby w harmonii budowa\ 
relacje przyjacielskie. Jego religijno]\ jest niejako stró_em i gwarantem 
wNa]ciwych postaw wobec przyjaciela38.  
 OdwoNujTc si[ do nauczania Syracha, w którym zawarta jest charakte-
rystyka i ocena negatywnych postaw ludzkich, mo_na ponadto skonstruowa\ 
list[ kolejnych cech, odnoszTcych si[ do prawdziwego przyjaciela. UjmujTc 
zatem kwesti[ od strony negatywnej, prawdziwy przyjaciel to czNowiek, któ-
ry nie jest obNudnikiem (zob. Syr 1, 29), który nie uprawia kNamstwa (zob. 
Syr 7, 12), który nie l_y przyjaciela (zob. Syr 22, 20) oraz nie rzuca na niego 
obelg (zob. Syr 41, 25), który nie zdradza tajemnic (zob. Syr 27, 16) i nie 
jest jak grzesznik „czNowiekiem dwuj[zycznym” (Syr 5, 15), czyli dwulico-
wym39. Powstrzymywanie si[ od wymienionych postaw jest niewTtpliwie 
pochodnT wspomnianych wy_ej religijnych cech czNowieka.  
 OdznaczajTcy si[ wymienionymi wy_ej cechami przyjaciel zasNuguje na 
miano prawdziwego przyjaciela. StTd te_ Syrach w ró_nych fragmentach 
swego nauczania, które majT charakter wskazówek, dotyczTcych _ycia 
w prawdziwej przyjabni, przypomina o nich, a tak_e wprost zaleca adre-
satom swej ksi[gi.  
 
 1.3. REALIZACJA IDEA;U PRZYJA?NI 

 Jak ju_ zostaNo wspomniane, autorzy ksiTg dydaktycznych wyra_ajT tak_e 
wiele poucze` na temat _ycia w prawdziwej przyjabni. W niektórych przy-
 

37 S. Potocki (Rady MOdroPci. Przewodnik po mOdroPciowej literaturze Starego Testamentu. 
(Jak rozumie\ Pismo @wi[te 5). Lublin: RW KUL 1993 s. 208) stwierdza, _e „[…] prawdziwy 
przyjaciel ma ogromnT warto]\ i jest darem Boga dla czNowieka pobo_nego”.  

38 J.S. Synowiec (MKdrcy Izraela, ich pisma i nauka. Kraków: Bratni Zew 1997 s. 212) 
podkre]la, _e pobo_no]\ u Syracha „nie ma nic wspólnego z ciasnym rytualizmem, jest nie-
wTtpliwie zdrowa i zrównowa_ona. Podkre]la on bowiem, _e obrz[dy religijne sT bez warto]ci, 
je]li im nie towarzyszy _ycie zgodne z Prawem, przy czym ma na uwadze moralne wymagania 
Prawa (17, 7-27; 34, 18-26; 35, 1-24)”.  

39 W Syr 5, 15 wyst[puje termin H&F%@--)*, który – obok znaczenia: „mówiTcy dwoma 
j[zykami” – oznacza tak_e w przeno]ni czNowieka dwulicowego. Zob. L i d d e l l, S c o t t. 
A Greek-English Lexicon s. 421.  
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padkach, szczególnie u Syracha, owe wskazania sT formuNowane do]\ suge-
stywnie, poniewa_ majT one posta\ imperatywów. 
 PierwszT bardzo wa_nT kwestiT w realizowaniu przyjabni jest niewTtpli-
wie okazywanie miNo]ci. T[ ide[ niosT z sobT ju_ same okre]lenia przyjabni 
oraz przyjaciela, które zostaNy wy_ej zaprezentowane. Zarówno hebrajskie, 
jak i greckie terminy definiujT przyjaciela jako osob[, która miNuje. Suge-
stywnie mówi o tym autor Ksi[gi PrzysNów, który poucza, _e „przyjaciel 
kocha w ka_dym czasie” (Prz 17, 17). U_yty w przytoczonym zdaniu cza-
sownik bh;a' – „kocha\, miNowa\”40, w formie imiesNowu bhea o, który jest 
paralelnym czy te_ synonimicznym okre]leniem „przyjaciela”, wyra_a 
wprost ide[ okazywania miNo]ci w relacjach przyjacielskich41. Podobnie 
równie_ grecki termin: ( "&%)*, pochodzTc do czasownika "#%61. – „kocha\, 
miNowa\”, odnosi si[ do czNowieka, który okazuje miNo]\ drugiemu. Ta 
miNo]\ powinna mie\ – jak poucza autor Ksi[gi PrzysNów – swoje bródNo 
w „czystym sercu” (Prz 22, 11), czyli w sercu, w którym nie ma szyderstwa 
i podst[pu (por. Prz 22, 10).  
 Czym] bardzo istotnym w przyjabni – jak to ju_ zostaNo wspomniane – 
jest dochowanie wierno]ci przyjacielowi w ró_nych okoliczno]ciach _ycio-
wych. W zwiTzku z tym Syrach podaje nast[pujTce pouczenie: „Zachowaj 
wierno]\ blibniemu twemu w biedzie, aby] z nim razem wzbogaciN si[ w je-
go pomy]lno]ci. W czasie niepowodzenia trwaj przy nim, aby], gdy przyj-
dzie do dziedziczenia, i ty miaN w nim udziaN” (Syr 22, 23). M[drzec Pa`ski 
wzywa zatem do wierno]ci w przyjabni w ka_dych okoliczno]ciach, a zwNa-
szcza w biedzie – M. +0@J6&N – oraz w czasie niepowodzenia – M. 7'#2O 
9%&P6@*, w którym znalazN si[ przyjaciel. Trudno]ci _yciowe bowiem sT – 
jak to wy_ej zostaNo powiedziane – najlepszym sprawdzianem prawdziwej 
przyjabni. Przypomina o tym tak_e autor Ksi[gi PrzysNów, który w ten spo-
sób poucza: „Przyjaciel kocha w ka_dym czasie, a bratem si[ staje w nie-
szcz[]ciu” (Prz 17, 17). Okazywana przez konkretne czyny miNo]ci przyjab` 
powinna zatem realizowa\ si[ w ka_dym czasie – t[e-lk'B ., a przede wszyst-
kim w chwilach nieszcz[]cia, w których przyjaciel potrzebuje zarówno 
wspóNczucia (zob. Hi 19, 21), jak i realnego wsparcia42. PrzykNadem takiej 
postawy mo_e by\ opisana w Ksi[dze Hioba postawa przyjacióN gNównego 
bohatera tej_e ksi[gi, których reakcja na nieszcz[]cie tak zostaNa opisana: 
„UsNyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadNo, i przy-
 

40 K o e h l e r, B a u m g a r t n e r. The Hebrew and Aramaic Lexicon vol. 1 s. 17-18. 
41 Zob. P o t o c k i. KsiKga Przys<ów s. 149. 
42 Por. tam_e.  
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szli, ka_dy z nich z miejscowo]ci swojej: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach 
i Sofar z Naamy. Porozumieli si[, by przyj]\, bole\ nad nim i pociesza\ go. 
Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go pozna\. Podnie]li swój gNos 
i zapNakali. Ka_dy z nich rozdarN swe szaty i rzucaN proch w gór[ na gNow[. 
Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekN sNowa, 
bo widzieli ogrom jego bólu” (Hi 2, 11-13)43. MajTc na uwadze zmienno]\ 
ludzkich losów, Syrach nadto przestrzega tak_e i tych, którzy si[ wzbogacili, 
a_eby osiTgni[cie lepszego statusu majTtkowego, a co za tym idzie – rów-
nie_ spoNecznego, nie staNo si[ powodem zapomnienia o przyjacielu: „Nie 
zapomnij w duszy swej o przyjacielu i nie tra\ pami[ci o nim w]ród bo-
gactw!” (Syr 37, 6).  
 Syrach zaleca równie_ staNo]\ w przyjabni, która niewTtpliwie NTczy si[ 
integralnie z wierno]ciT. Mówi zatem: „Nie porzucaj starego przyjaciela; 
nowego nie mo_na postawi\ wy_ej niego” (Syr 9, 10). Z przytoczonych sNów 
jasno wynika, _e M[drzec Pa`ski negatywnie ocenia tych, którzy zafas-
cynowani nowymi znajomo]ciami, czyli nowymi przyjacióNmi, porzucajT Nat-
wo starych, sprawdzonych przyjacióN. Krytyczny stosunek do braku staNo]ci 
w przyjabni Syrach bardzo sugestywnie wyra_a w skonstruowanym jako po-
równanie stwierdzeniu: „Przyjaciel niestaNy podobny jest do ogiera, który r_y 
pod ka_dym jebdbcem” (Syr 33, 6). Podobnie zatem jak ko`, który jednakowo, 
bez przywiTzania do konkretnego jebdbca, traktuje wszystkich dosiadajTcych 
go, tak i niestaNy przyjaciel odznacza si[ powierzchowno]ciT w relacjach 
przyjacielskich. Zasadniczo nastawiony jest na wykorzystywanie przyjacióN do 
zaspokojenia wNasnych pragnie` i osiTgni[cia osobistych korzy]ci44.  
 Wielokrotnie autorzy biblijni przestrzegajT adresatów swego nauczania 
przed ró_nymi wyst[pkami, które mogT zagrozi\ przyjabni. ST to przede 
wszystkim tak zwane grzechy j[zyka45, o których w sugestywny sposób tak 

 

43 Zob. C. J a k u b i e c. KsiKga Hioba. WstKp – przek<ad z orygina<u – komentarz – ekskursy. 
(P@ST VII/1). Pozna`–Warszawa: Pallottinum 1974 s. 65-66. 

44 J. Nawrot (Przyja45 w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mOdroPciowych Septuaginty 
oraz w Nowym Testamencie s. 191), interpretujTc t[ metafor[, zauwa_a, _e okre]lenie Q++)* 6R* 
oznacza ogiera gotowego do parzenia si[, czyli w peNnej gotowo]ci seksualnej. Taki ko`, poru-
szony siNT wNasnego instynktu, trudny jest do okieNznania i utrzymania w posNusze`stwie. W ta-
kich okoliczno]ciach tego rodzaju ko` jest zupeNnie nieprzydatny do jazdy, która wymaga szcze-
gólnego podporzTdkowania si[ konia jebdbcowi. 

45 Warto wspomnie\, _e Syrach – poruszajTc zagadnienie mowy – z emfazT zaleca adresatom 
swego nauczania roztropno]\. Poucza o tym w sNowach: „Nigdy nie powtarzaj sNów zasNyszanych, 
a nic na tym nie stracisz. Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi, i je]li to nie b[dzie 
grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj!” (Syr 19, 7-8).  



IDEA; PRZYJA?NI W KULTURZE DAWNEGO IZRAELA 121

mówi Syrach: „Lepiej si[ potknT\ na gruncie pod nogami ni_ o [wybryk] 
j[zyka” (Syr 20, 18). MajTc to na uwadze, M[drzec Pa`ski poucza zatem, 
aby wzgl[dem przyjaciela nie by\, jak grzesznik, czNowiekiem dwuj[zycz-
nym, czyli dwulicowym (zob. Syr 5, 9-15). KolejnT niedopuszczalnT postawT 
wobec przyjaciela jest „uprawianie kNamstwa”. StTd te_ M[drzec z emfazT 
poucza: „Przeciw bratu nie uprawiaj kNamstwa ani nie czy` podobnie wobec 
przyjaciela!” (Syr 7, 12). Bardzo powa_nT przewinT przeciw przyjacielowi 
jest – zdaniem Syracha – rzucenie obelg (zob. Syr 22, 21), które w wielu 
przypadkach poprzedzajT wielkie zbrodnie: „Przed ogniem – para w piecu 
i dym, a przed wylaniem krwi – obelgi” (Syr 22, 24). M[drzec Pa`ski ma 
bowiem ]wiadomo]\ – i o tym poucza swych adresatów – _e „bywa taki 
sposób mówienia, który do ]mierci mo_na przyrówna\” (Syr 23, 12). W in-
nym fragmencie swego nauczania stwierdza nadto, _e oszczercze zarzuty 
oraz kNamliwe doniesienia to rzeczy „przykrzejsze od ]mierci” (Syr 26, 5)46.  
 Innymi wyst[pkami wzgl[dem przyjaciela, przed którymi przestrzegajT 
autorzy biblijni, sT nadto: wzgarda, wyjawienie tajemnic, spisek oraz cios 
zdradliwy. StTd te_ M[drzec Syrach poucza, _e tego rodzaju wyst[pki, po-
dobnie jak obelgi, sT bezpo]redniT przyczynT zerwania wi[zów przyjabni: 
„Kto rzuca kamieniem na ptaki, wypNasza je, a kto l_y przyjaciela, zrywa 
przyjab`. Je]liby] wyciTgnTN miecz na przyjaciela, nie martw si[, jest bo-
wiem droga powrotu; je]liby] otworzyN usta na niego, nie martw si[, jest 
bowiem mo_no]\ pojednania; wyjTwszy obelg[, wzgard[, wyjawienie tajem-
nicy i cios zdradliwy – to wszystko oddali ka_dego przyjaciela” (Syr 22, 20-
22). Autor ksi[gi PrzysNów natomiast przestrzega przed spiskowaniem prze-
ciw przyjacielowi, który takiego dziaNania najmniej si[ spodziewa ze strony 
przyjaciela: „Nie spiskuj przeciw blibniemu (przyjacielowi), gdy mieszka 
przy tobie beztrosko” (Prz 3, 29). Jak wida\ wyrabnie z przytoczonych tek-
stów, wspomniane wyst[pki sT bardzo ci[_kimi wykroczeniami. W porów-
naniu z nimi inne „grzechy j[zyka”, a tak_e, jak zaznacza Syrach, otwarte – 
czyli niezwiTzane z jakimkolwiek podst[pem i zdradT – wyciTgni[cie miecza 
przeciw przyjacielowi sT stosunkowo mniejszT przewinT, gdy_ nie zamykajT 
 

46 Bardzo wymownym w tym kontek]cie jest nast[pujTce pouczenie Syracha: „Wielu padNo 
od ostrza miecza, ale nie tylu, co od j[zyka. Szcz[]liwy, kto przed nim byN zasNoni[ty, kto nie 
do]wiadczyN jego zNo]ci, kto nie dbwigaN jego jarzma i nie byN zwiTzany jego p[tami. Jarzmo jego 
to jarzmo _elazne, a p[ta jego – p[ta z brTzu. Straszna jest ]mier\, którT on sprowadziN, nawet 
Szeol jest lepszy od niego” (Syr 28, 18-21). O mowie jako narz[dziu, które wyrzTdza krzywd[, 
bardzo sugestywnie mówi te_ autor Ksi[gi PrzysNów, np.: „Nierozwa_nie mówi\ – to rani\ jak 
mieczem, a j[zyk mTdrych – lekarstwem” (Prz 12, 18); „Drzewem _ycia jest j[zyk Nagodny, 
zNamaniem na duchu – przewrotny” (Prz 15, 4)  
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one caNkowicie drogi powrotu i mo_liwo]ci pojednania si[ z przyjacielem. 
Bardzo emocjonalnie t[ prawd[ wyra_a Psalmista Pa`ski, który w modli-
tewnej skardze wyznaje: „Gdyby_ to l_yN mnie nieprzyjaciel, z pewno]ciT 
bym to znosiN; gdyby_ przeciw mnie powstawaN ten, który mnie nienawidzi, 
ukryNbym si[ przed nim. Lecz jeste] nim ty, równy ze mnT, przyjaciel, mój 
zaufany, z którym _yNem w sNodkiej za_yNo]ci […]” (Ps 55, 13-15)47. Krzyw-
da zatem wyrzTdzona przez przyjaciela jest o wiele bardziej dotkliwa ni_ 
doznana ze strony wroga (por. Ps 41, 10).  
 Nale_y zauwa_y\ – jak to podkre]lT w swoim nauczania autorzy biblijni – 
_e w kulturze dawnego Izraela dyskrecja oraz dochowanie tajemnicy przy-
jacielowi musiaNo by\ bardzo powa_nT kwestiT. M[drzec Pa`ski Syrach po-
ucza o tym w nast[pujTcy sposób: „Kto zdradza tajemnic[, traci zaufanie 
i nie znajdzie sobie przyjaciela. Kochaj przyjaciela i bTdb mu wierny, 
a je]liby] zdradziN tajemnice jego, nie usiNuj nawet biec za nim! Jak bowiem 
czNowiek straciN tego, kto mu umarN, tak straciNe] przyjab` blibniego, i jakby] 
wypu]ciN ptaka trzymanego w r[ce, tak oddaliNe] blibniego i ju_ go nie od-
zyskasz. Nawet nie biegnij za nim, bo jest daleko i uciekN jak sarna z sideN. 
Rana mo_e by\ opatrzona, obelga darowana, ale ten, kto wyjawiN tajemnic[, 
nie ma ju_ nadziei” (Syr 27, 16-21). W tym miejscu Syrach stwierdza, _e 
nawet obelga mo_e by\ darowana, chocia_ wcze]niej sam jT zaliczyN do 
przewin caNkowicie zrywajTcych przyjab`. Wynika stTd, _e dochowanie 
tajemnicy, b[dTce wyrazem wierno]ci, byNo istotnym elementem konstytu-
tywnym ka_dej przyjabni. Kto dopu]ciN si[ zdrady powierzonej mu tajem-
nicy, daremnie – jak to wyra_a Syrach w kilku metaforach – szukaN spo-
sobów pozyskania sobie na powrót przyjaciela48.  
 Autor Ksi[gi PrzysNów mówi natomiast o konieczno]ci dyskrecji w od-
niesieniu do osobistych spraw przyjacióN. Poucza o tym w sNowach: „Kto 
szuka miNo]ci, cudzy bNTd tai; kto spraw[ rozgNasza, poró_nia przyjacióN” 
(Prz 17, 9)49. Na innym za] miejscu daje za] konkretnT wskazówk[: „Pro-

 

47 Por. ; a c h. KsiKga Psalmów s. 286. 
48 Porównanie utraty przyjaciela przez zdrad[ tajemnicy do ]mierci czNowieka jest metaforT 

caNkowitego i nieodwracalnego zerwania przyjabni. Zob. J.J. P u d e N k o. Czym jest utrata 
przyjaciela? O problemach krytyczno-tekstualnych KsiKgi Syracydesa. „Collectanea Theologica” 
77:2007 nr 3 s. 56-61; por. t e n _ e. Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 231-239.  

49 S. Potocki (KsiKga Przys<ów s. 148), komentujTc ten werset, pisze, _e „przysNowie prze-
strzega przed lekkomy]lnT utratT przyjaciela przez ujawnianie jego grzechu (peša‘ zob. 10, 19) 
i rozgNaszanie jego sNabo]ci. Przyjab` nie ostoi si[ bez miNo]ci, która nie pozwala zra_a\ si[ zaist-
niaNymi chwilowo nieporozumieniami i skNania do ukrywania ich przed ludbmi (por. 10, 12b. 18a). 
Jej brak odbiera przyjabni siN[, nie pozwala pokonywa\ trudno]ci i powoduje jej zerwanie”.  
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wadb swojT spraw[ z blibnim (przyjacielem), ale cudzej tajemnicy nie ujaw-
niaj” (Prz 25, 9)50. Syrach natomiast zauwa_a, _e „bywa przyjaciel, który 
przechodzi do nieprzyjabni i wyjawia wasz spór na twojT ha`b[” (Syr 6, 9). 
Prawdziwy zatem przyjaciel nie stara si[ dyfamowa\ swego przyjaciela 
przez rozgNaszanie jego bN[dów, ale – jak to zostaNo ju_ powiedziane – po-
dejmuje starania, aby dobrT radT i stosownym napomnieniem wpNynT\ na 
popraw[ obyczajów przyjaciela (por. Prz 10, 12). Dlatego autorzy biblijni 
przestrzegajT przed zawieraniem wi[zów przyjabni z ludbmi, którzy majT 
tendencje do plotkarstwa i rzucania ró_nego rodzaju oszczerstw: „czNowiek 
podst[pny wznieca kNótnie, plotkarz (oszczerca) poró_nia przyjacióN” (Prz 
16, 28; por. Syr 28, 9. 13); „Obmówca chodzTc wyjawia tajemnice, duch 
wierny zamilczy o sprawie” (Prz 11, 13).  
 Syrach ma ]wiadomo]\, _e wiele wyst[pków przeciwko przyjacielowi 
mo_e zrodzi\ si[ z nadu_ycie alkoholu (wina): „Udr[czeniem dla duszy jest 
za] wino pite w nadmiernej ilo]ci, w]ród podniecenia i zwady” (Syr 31, 29). 
StTd te_ wzywa adresatów swych poucze` do zachowania rozwagi i czuj-
no]ci w tym wzgl[dzie. Wyra_a to w nast[pujTcym pouczeniu: „Na uczcie 
przy piciu nie rób wymówek blibniemu ani nie lekcewa_ go z powodu jego 
wesoNo]ci; nie mów mu sNów obel_ywych ani nie dra_nij go _Tdaniem 
zwrotu [dNugu]!” (Syr 31, 29. 31)51.  
 Syrach przestrzega tak_e, aby nie skNada\ przyjacielowi zbyt pochopnych 
obietnic, które w konsekwencji mogT zrodzi\ wrogo]\ z jego strony: „Nie-
jeden te_ z powodu wstydu zrobiN obietnic[ przyjacielowi i niepotrzebnie 
uczyniN go sobie wrogiem” (Syr 20, 23). Jak wynika z przytoczonego zdania, 
przyczynT zNo_enia obietnicy jest wstyd – 'R-J4.,. Trudno orzec jedno-
znacznie, jaki rodzaj wstydu M[drzec miaN na my]li, formuNujTc powy_sze 
stwierdzenie. W ]wietle Syr 4, 21 mo_na zauwa_y\, _e Syrach rozró_niaN dwa 
rodzaje wstydu: „Jest bowiem wstyd, co grzech sprowadza, i wstyd, który jest 
chwaNT i NaskT”. Z pewno]ciT – w kontek]cie Syr 20, 23 – chodzi o wstyd 
niewNa]ciwy, który rodzi grzech (zob. Syr 4, 21), nie pozwala przyzna\ si[ do 
popeNnionych bN[dów (zob. Syr 4, 26), sprawia upadek (zob. Syr 4, 22) i osta-
tecznie przynosi zgub[ duszy (zob. Syr 20, 22). DziaNajTc pod wpNywem 
takiego wstydu, który jest niewTtpliwie wyrazem negatywnych intencji, czNo-
wiek, stajTc si[ grzesznikiem, sam dystansuje si[ od przyjaciela52.  
 

50 Por. tam_e s. 196. 
51 Por. P o t o c k i. Rady mOdroPci s. 235. 
52 Zob. N a w r o t, Przyja45 w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mOdroPciowych Septua-

ginty oraz w Nowym Testamencie s. 151-152. J.J. PudeNko („Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” 
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 MajTc na uwadze wszelkie grzechy j[zyka, M[drzec Pa`ski zaleca roz-
tropno]\ w mowie, która niewTtpliwie wyra_a si[ mi[dzy innymi w po-
w]ciTgliwo]ci sNownej. Wyra_a to w nast[pujTcy sposób: „(…) kto nienawi-
dzi wielomówstwa, uniknie nieszcz[]cia. Nigdy nie powtarzaj sNów zasNysza-
nych, a nic na tym nie stracisz. Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi, 
i je]li to nie b[dzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj! Gdy_ wysNuchajT, ale 
unika\ ci[ b[dT, a w swoim czasie oka_T ci nienawi]\. PosNyszaNe] sNowo? 
Niech umrze z tobT! Nie obawiaj si[ – nie rozsadzi ciebie” (Syr 19, 6-10)53. 
 PouczajTc, _e za skarb, jakim jest przyjaciel, „nie ma odpNaty ani równej 
wagi za wielkT jego warto]\” (Syr 6, 15), Syrach przestrzega, aby nigdy nie 
dopuszcza\ si[ zdrady przyjaciela za korzy]ci materialne. Wyra_a to w na-
st[pujTcym imperatywie: „Nie wymieniaj przyjaciela za pieniTdze ani brata 
prawdziwego za zNoto z Ofiru” (Syr 7, 18)54. Zaleca natomiast, by raczej stra-
ci\ wNasne pieniTdze, a_eby w ten sposób pospieszy\ z pomocT przyjacielowi, 
czy te_ przyjab` ocali\: „Stra\ raczej pieniTdze dla brata i przyjaciela, ni_by 
miaNy zardzewie\, zmarnowa\ si[ pod kamieniem” (Syr 29, 10). W przytoczo-
nym wskazaniu raz jeszcze M[drzec Pa`ski podkre]la niejako, _e przyjaciel 
jest o wiele cenniejszym skarbem ni_ jakakolwiek warto]\ materialna55.  
 Syrach – w duchu odpowiedzialno]ci za przyjaciela – zaleca tak_e, aby 
w razie konieczno]ci, kiedy dopuszcza si[ jakiej] nieprawo]ci, napomnie\ 
go. Poucza o tym w nast[pujTcy sposób: „Upomnij przyjaciela, aby tak nie 
czyniN, a je]liby uczyniN, by ju_ nie powtórzyN czynu. Upomnij blibniego, aby 
tak nie mówiN, a je]liby ju_ powiedziaN, aby nie powtarzaN. Upomnij 
przyjaciela, cz[sto bowiem rzuca si[ oszczerstwa, i nie wierz ka_demu sNo-
wu! Czasem si[ kto] po]lizgnTN, ale nie]wiadomie, i któ_ nie zgrzeszyN 
 

(Syr 6,16) s. 284-285) pisze, _e wstyd ten mo_e by\ wynikiem trudnego poNo_enia – biedy 
czNowieka, który ukrywa swoje trudno]ci przed przyjacielem. W takiej sytuacji przyjaciel tego, 
który dziaNa pod wpNywem niesNusznego wstydu, czuje si[ oszukany. Por. J. T u r k i e l, 
Przewodnik po KsiKdze Syracydesa, !"#$%, &, '(, )*, #+%, #+,- (Syr 1-10). SNupsk: Wydawnic-
two PAP 2005 s. 96-97. 

53 Zob. N a w r o t. Przyja45 w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mOdroPciowych Septua-
ginty oraz w Nowym Testamencie s. 183-184. 

54 W odpowiedzi Hioba, skierowanej do przyjacióN, znajduje si[ nast[pujTce zdanie: „Na-
prawd[, sierot[ gubicie, kupczycie swym przyjacielem” (Hi 6, 27). „Kupczenie przyjacielem” 
zostaNo niejako porównane z „dziaNaniem na zgub[ sieroty” (por. J a k u b i e c. KsiKga Hioba 
s. 86). BiorTc pod uwag[ fakt, _e w Prawie Moj_eszowym sieroty ze wzgl[du na swoje trudne 
poNo_enie _yciowe cieszyNy si[ szczególnT troskT (Wj 22, 21-22; Pwt 24, 20-21; por. Ps 10, 14. 
18), a skrzywdzenie ich byNo bardzo mocno pi[tnowane, mo_na wysunT\ tez[, _e zdrada przy-
jaciela za jakiekolwiek korzy]ci materialne zasNugiwaNa na podobnT ocen[ moralnT  

55 Zob. N a w r o t. Przyja45 w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mOdroPciowych Septua-
ginty oraz w Nowym Testamencie s. 136-137. 
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swym j[zykiem? Upomnij blibniego swego, zanim mu grozi\ b[dziesz, i daj 
miejsce Prawu Najwy_szego” (Syr 19, 13-17)56. Przyjaciel, który potrafi sto-
sownie upomnie\ i doradzi\ we wNa]ciwym czasie, jest – zdaniem autora 
Ksi[gi PrzysNów – wspaniaNym skarbem, gdy_ nawet zastosowane przez 
niego radykalne metody sT oznakT wiernej przyjabni: „Razy przyjaciela – 
znakiem wierno]ci, pocaNunki wroga – zwodnicze ” (Prz 27, 6; por. Ps 141, 5). 
Wspomniany autor pNynTcT z duszy rad[ przyjaciela, która jest swego ro-
dzaju sNodyczT dla upominanego, w metaforyczny sposób przyrównuje do 
olejków i pachnideN, które radujT serce czNowieka (zob. Prz 27, 9)57.  
 MówiTc o napominaniu, M[drzec Syrach miaN jednak ]wiadomo]\, _e nie 
zawsze spotyka si[ ono z wNa]ciwT reakcjT, czyli zrozumieniem napomi-
nanego. W takim przypadku zaleca cierpliwo]\ w okazywaniu wszelkiego 
rodzaju _yczliwo]ci i pomocy: „Nie b[d[ si[ wstydziN osNoni\ przyjaciela 
i nie b[d[ si[ przed nim ukrywaN; a je]liby mnie nawet co] zNego spotkaNo 
z jego przyczyny, to ka_dy, kto o tym usNyszy, strzec si[ jego b[dzie” (Syr 
22, 25-26)58. MajTc za] na uwadze postaw[ Hioba, mo_na zauwa_y\, _e 
ideaNem byNo tak_e modli\ si[ za przyjacióN, którzy zbNTdzili lub dopu]cili 
si[ nieprawo]ci wzgl[dem wNasnego przyjaciela (zob. Hi 42, 10)59.  
 PouczajTc o relacjach przyjacielskich, Syrach przestrzega tak_e przed 
swego rodzaju „uzale_nieniem si[” od przyjaciela. Mówi o tym w sNowach: 
„Ani synowi, ani _onie, ani bratu, ani przyjacielowi nie dawaj wNadzy nad 
sobT za _ycia, nie oddawaj te_ twoich dostatków komu innemu, aby] po_aNo-
wawszy tego, nie musiaN o nie prosi\. Póki _yjesz i tchnienie jest w tobie, 
nikomu nie dawaj nad sobT wNadzy” (Syr 33, 20-21). W celu zachowania 
zdrowych relacji przyjacielskich autora Ksi[gi PrzysNów podaje z kolei prak-
tycznT rad[ adresatom swojego nauczania: „Stawaj rzadko w domu przy-
jaciela (sTsiada), by nie miaN ci[ do]\ i nie nabraN wstr[tu” (Prz 25, 17)60. 
 PodsumowujTc, mo_na zauwa_y\, _e autorzy ksiTg dydaktycznych, zwNa-
szcza za] Syrach – ostrzegajTc przed wszelkimi formami nieprawo]ci 
(  CH#7&') wzgl[dem przyjaciela, których ka_dy powinien si[ wstydzi\ (zob. 
Syr 41, 19) – zalecajT, aby przyjacielowi w ka_dych okoliczno]ciach _ycia 
okazywa\ zarówno wierno]\, jak i miNo]\: „Kochaj przyjaciela i bTdb mu 
wierny” (Syr 27, 17; por. Prz 17, 17). Z pewno]ciT tego rodzaju postawa 

 

56 Por. P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 201-205. 
57 Zob. P o t o c k i. KsiKga Przys<ów s. 205-206. 
58 Por. P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 223-224. 
59 Zob. J a k u b i e c. KsiKga Hioba s. 243.  
60 Por. P o t o c k i. KsiKga Przys<ów s. 197. 
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wyra_a si[ we wszelkiego rodzaju _yczliwo]ci i ]wiadczonej pomocy. Na 
uwag[ zasNuguje w tym kontek]cie nauczanie Syracha o powinno]ci spie-
szenia z pomocT biednym i potrzebujTcym: „WyciTgnij r[k[ do ubogiego, 
aby twoje bNogosNawie`stwo byNo peNne. Miej dar Naskawy dla ka_dego, kto 
_yje, nawet umarNym nie odmawiaj oznak przywiTzania! Nie usuwaj si[ od 
pNaczTcych i smu\ si[ ze smucTcymi! Nie ociTgaj si[ z odwiedzeniem cho-
rego czNowieka, albowiem za to b[dT ci[ miNowa\” (Syr 7, 31-35), którT to 
powinno]\ z pewno]ciT pierwszorz[dnie nale_y odnie]\ do relacji przyja-
cielskich. Prawdziwy bowiem przyjaciel powinien: spieszy\ z pomocT przy-
jacielowi, który popadN w bied[; okazywa\ przyjacielowi _yczliwo]\ w po-
wodzeniu; chorego przyjaciela ch[tnie odwiedza\; wzgl[dem zmarNego przy-
jaciela wyrazi\ oznaki stosownej _aNoby, jako wyraz przywiTzania do jego 
osoby (zob. Ps 35, 14). Zastosowanie NTcznie wszystkich wskaza`, które 
zostaNy przytoczone, warunkuje poprawne relacje przyjacielskie, ponadto 
chroni przed utratT przyjaciela oraz nie dopuszcza do najbardziej pato-
logicznej sytuacji, kiedy to przyjaciel z winy wNasnego przyjaciela staje si[ 
jego wrogiem (por. Syr 20, 23). 
 

 1.4. PRZYJA?w MI�DZY OBLUBIEwCAMI/MA;�ONKAMI 

 Autorzy niektórych ksiTg dydaktycznych wzmiankujT tak_e o szczegól-
nego rodzaju relacjach przyjabni: chodzi tutaj o przyjab` mi[dzy oblubie`-
cem a oblubienicT czy te_ mi[dzy m[_em i _onT. Zasadniczo kwestia ta 
pojawia si[ w ksi[dze Pie]ni nad Pie]niami, która – interpretowana dosNow-
nie – opiewa ludzkT miNo]\, jaka NTczy kobiet[ i m[_czyzn[ zjednoczonych 
w zwiTzku maN_e`skim61. W tek]cie ksi[gi bowiem oblubieniec okre]la swo-
jT oblubienic[ zwrotem ytiy"[.r: – „przyjacióNka moja” (Pnp 1, 9.15; 2, 2. 10. 
13; 4, 1. 7; 5, 2; 6, 4), natomiast oblubienica oblubie`ca zwrotem y[irE – 
„przyjaciel mój” (Pnp 5, 16)62. Przytoczone okre]lenia niewTtpliwie wy-
ra_ajT za_yNo]\ i blisko]\ oblubienicy i oblubie`ca. PodobnT ide[ z pew-
no]ciT niesie z sobT u_ywany tak_e przez oblubie`ca paralelny do wyra_enia 
„przyjacióNka moja” zwrot „siostra moja”63.  

 

61 Zob. T. B r z e g o w y. Ku dos<ownej interpretacji PiePni nad PiePniami. „Studia Theo-
logica Varsaviensia” 26:1988 nr 1 s. 67-95. 

62 Zob. O. K e e l, PieP5 nad PiePniami. Biblijna pieP5 o mi<oPci. PrzeN. B. Mrozewicz. Po-
zna`: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997 s. 75. 

63 Zob. tam_e s. 173.  
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 Podobnie autor Ksi[gi PrzysNów – pi[tnujTc niewierno]\ maN_e`skT jako 
naruszenie Bo_ego przymierza – przestrzega _on[, aby nie porzucaNa swego 
m[_a, gdy_ jest dla niej h'yr<W[n> @WLa ; – „przyjacielem mNodo]ci” (Prz 
2, 17)64. Równie_ M[drzec Syrach miaN gN[bokie przekonanie, _e wi[zi maN-
_e`skie powinny by\ oparte na gN[bokich relacjach przyjabni mi[dzy m[_em 
i _onT. ZostaNo to wyra_one w stwierdzeniu: „Przyjaciel i towarzysz spoty-
kajT si[ w chwili stosownej, a cz[]ciej ni_ obaj – _ona z m[_em” (Syr 40, 
23). AnalizujTc przytoczone zdanie w kontek]cie caNego nauczania Syracha, 
mo_na stwierdzi\, _e M[drzec miaN tu z pewno]ciT na my]li dobrT _on[, 
która jest szcz[]ciem i rado]ciT m[_a (zob. Syr 26, 1-4), oraz dobrego m[_a, 
odznaczajTcego si[ z kolei mTdro]ciT i bojabniT Bo_T (zob. Syr 26, 3).  
 BiorTc pod uwag[ model maN_e`stwa i pozycj[ kobiety w kulturze daw-
nego Izraela65, mo_na by rzec, _e w przytoczonych tekstach, zwNaszcza 
w ksi[dze Pie]ni nad Pie]niami, pojawia si[ nowe patrzenie na maN_onków: 
maN_onkowie jawiT si[ jako para przyjacióN. By\ mo_e w ten sposób autorzy 
biblijni wrazili intuicyjnie przekonanie, _e jedynie wówczas maN_onkowie 
b[dT tworzy\ udany zwiTzek maN_e`ski, je]li b[dT dla siebie przyjacióNmi, 
odznaczajTcymi si[ wszystkimi cechami idealnego przyjaciela – przede 
wszystkim wierno]ciT i staNo]ciT w ka_dych okoliczno]ciach _ycia66.  
 
  

2. FA;SZYWI PRZYJACIELE 
 

 Obok pozytywnych aspektów przyjabni oraz poucze` na temat prawid-
Nowego kierowania przyjabniT autorzy omawianych ksiTg dydaktycznych 
przedstawiajT – równie_ w celach dydaktycznych – swego rodzaju ró_ne 
niewNa]ciwe postawy i zachowania, które wkradajT si[ w relacje przyja-
cielskie. Ukazane „patologie” stanowiT niejako tNo do jeszcze bardziej wy-
razistego ukazania ideaNu przyjabni.  
 
 

64 Zob. P o t o c k i. KsiKga Przys<ów s. 70.  
65 W maN_e`stwie izraelskim _ona byNa poddana m[_owi. Ponadto na ogóN zawierajTcy maN-

_e`stwo, zwNaszcza kobiety, nie mieli wi[kszego wpNywu na wybór maN_onka. Zob. wi[cej na ten 
temat w: R. d e  V a u x. Instytucje Starego Testamentu. Tom 1-2. PrzeN. T. Brzegowy. Pozna`: 
Pallottinum 2004 s. 36-42, 49-50.  

66 T. Brzegowy (Ku dos<ownej interpretacji PiePni nad PiePniami s. 91), interpretujTc ksi[g[ 
Pie]ni nad Pie]niami, zauwa_a, _e „w porównaniu z rozporzTdzeniami prawnymi ST, a zwNaszcza 
z praktykT maN_e`skT póbnego judaizmu, jest to olbrzymi krok naprzód w kierunku nowotesta-
mentalnej nauki o maN_e`stwie”. 
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 2.1. PRZYJACIELE „TYLKO Z IMIENIA” 

 O przyjacielu „tylko z imienia” – S.E5'0# 5E.). "&%)* wprost mówi 
Syrach: „Ka_dy przyjaciel mówi: «Jestem i ja twoim przyjacielem», ale zda-
rza si[ przyjaciel tylko z imienia” (Syr 37, 1). Tego rodzaju przyjaciel – jak 
mówi dalej ów M[drzec Pa`ski – to „[…] przyjaciel, ale tylko na czas jemu 
dogodny, nie pozostanie nim w dzie` twego ucisku. Bywa przyjaciel, ale 
tylko jako towarzysz stoNu, nie wytrwa on w dniu twego ucisku. W powo-
dzeniu twoim b[dzie jak drugi ty, z domownikami twymi b[dzie w za_y-
No]ci. Je]li za] zostaniesz poni_ony, stanie przeciw tobie i skryje si[ przed 
twym obliczem” (Syr 6, 8. 10-12). Przyjaciel „tylko z imienia” zatem to 
czNowiek, który zachowuje jedynie pozory przyjabni w czasie pomy]lnym – 
M. CF'9)1*. W czasie za] niepowodzenia, kiedy z jednej strony nie odnosi 
ze strony przyjaciela _adnych korzy]ci, a z drugiej – powinien sam spieszy\ 
z pomocT potrzebujTcemu przyjacielowi, odst[puje od niego67. TakT sytuacj[ 
z pewno]ciT miaN na my]li pogrT_ony w chorobie Psalmista Pa`ski, kiedy 
w modlitewnej formule _aliN si[: „Przyjaciele moi i sTsiedzi stroniT od mojej 
choroby i moi bliscy stojT z daleka” (Ps 38, 12; por. 88, 19), a na innym 
miejscu: „Nawet mój przyjaciel, któremu ufaNem i który chleb mój jadN, 
podniósN na mnie pi[t[” (Ps 41, 10)68.  
  Niejednokrotnie – jak wynika z cytowanego wy_ej Ps 41, 10 – w niepo-
wodzeniach przyjaciel staje si[ nawet nieprzyjacielem. Podniesienie bowiem 
pi[ty, jako podstawienie komu] nogi, stanowi metafor[ odwrócenia si[ i ode-
j]cia od kogo] w potrzebie oraz doprowadzenia go do upadku i poha`bienia69. 
StTd te_ Syrach zauwa_a, _e „wobec pomy]lno]ci czNowieka nawet wrogowie 
sT mu przyjacióNmi, a w niepowodzeniu oddala si[ nawet przyjaciel” (Syr 
12, 9). Na innym za] miejscu poucza: „W pomy]lno]ci towarzysz cieszy si[ 
wraz z przyjacielem, a w czasie utrapienia staje przeciw niemu. Towarzysz z 
przyjacielem trudzi si[, by mie\ pokarm, a w razie wojny chwyci za tarcz[” 
 

67 Por. P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 80-84; J o n i a k. 
OrKdzie mKdrca Syracha s. 51.  

68 Równie_ i w przypadku Hioba mamy sytuacj[, kiedy to jego przyjaciele – nie rozumiejTc 
poNo_enia, w jakim si[ znalazN – odwracajT si[ niejako od niego. StTd te_ dotkni[ty cierpieniem 
Hiob do]wiadcza jeszcze wi[kszego osamotnienia. Zob. J. Warzecha, Cz<owiek przed niepojKtym 
Bogiem (KsiKga Hioba), w: MOdroPQ starotestamentalnego Izraela, s. 86. 

69 Zob. S<ownik symboli biblijnych. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne 
i gatunki literackie w PiPmie ewiKtym, red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman, przekN. Z. Ko-
]ciuk, red. wyd. pol. M. Wójcik, Warszawa: „Vocatio”, 1998, s. 696; por. S. M[dala, Ewangelia 
wed<ug ewiKtego Jana. Rozdzia<y 13-21. WstKp – przek<ad z orygina<u – komentarz. (NKB IV/2). 
Cz[stochowa: Edycja @wi[tego PawNa, 2010, s. 60-61.  
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(Syr 37, 4-5). Chwycenie za tarcz[, którT zwykle czNowiek broni si[ przed 
wrogiem, jest tutaj z pewno]ciT symbolem stani[cia w swego rodzaju opozycji 
wobec dawnego przyjaciela. W tym kontek]cie M[drzec Syrach z jednej 
strony ubolewa nad takT sytuacjT, zadajTc retoryczne pytanie: „Czy_ nie jest 
]miertelnT udr[kT, gdy towarzysz i przyjaciel zmienia si[ w nieprzyjaciela?” 
(Syr 37, 2-3), a z drugiej strony przestrzega przed tego rodzaju przyjacióNmi: 
„Od nieprzyjacióN bTdb z daleka i miej si[ na baczno]ci przed twymi 
przyjacióNmi” (Syr 6, 13). Syrach napomina tak_e adresatów swego nauczania, 
aby oni sami nigdy przez jakiekolwiek uchybienia nie stali si[ wrogami dla 
swoich przyjacióN: „Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w maNych rzeczach, i nie 
stawaj si[ wrogiem zamiast by\ przyjacielem” (Syr 5, 15)70. 
 
 2.2. PRZYJA?w Z NIEPRZYJACIELEM 

 W swoim nauczaniu M[drzec Syrach zauwa_a, _e „wobec pomy]lno]ci 
czNowieka nawet wrogowie sT mu przyjacióNmi” (Syr 12, 9). Z pewno]ciT ma 
tutaj na my]li nie tyle sytuacj[, w której kto] w chwilach niepomy]lno]ci 
odwraca si[ od swego przyjaciela, co raczej okoliczno]\, kiedy to nieprzy-
jaciel (gr. ( MJ92E*; hebr. byEAa) przyjmuje pozory przyjaciela ze wzgl[du 
na szeroko rozumiane korzy]ci. W tym kontek]cie Syrach bardzo mocno 
przestrzega adresatów swego nauczania przed takimi ludbmi, wzywajTc 
jednocze]nie do rozpoznania wszelkich pozorów: „Nie wierz nigdy twemu 
nieprzyjacielowi, jak bowiem spi_ ]niedzieje, tak i jego przewrotno]\. 
Chocia_by si[ uni_yN i chodziN schylony, uwa_aj na siebie i strze_ si[ go. 
BTdb wzgl[dem niego jak ten, co wyczy]ciN zwierciadNo, a poznasz, _e nie 
do ko`ca byNo zardzewiaNe. Nie stawiaj go przy sobie, aby ci[ nie odepchnTN, 
a sam nie stanTN na twym miejscu. Nie sadzaj go po twojej prawej stronie, 
aby nie staraN si[ zajT\ twego miejsca […] Przez pewien czas trwa z tobT, 
a je]li si[ potkniesz, nie wytrwa. Nieprzyjaciel ma sNodycz na swoich war-
gach, a w sercu zamy]la wtrTci\ ci[ do doNu; nieprzyjaciel Nzy b[dzie miaN 
w oczach, a je]li znajdzie sposobno]\, krwiT si[ nie nasyci. Je_eli przeciw-
no]ci przyjdT na ciebie, znajdziesz go wtedy pierwszego przy sobie i niby 
pomagajTc, podbije ci pi[t[. GNowT potrzTsa\ b[dzie, klaska\ r[kami, wiele 
szepta\ i zmienia\ wyraz twarzy” (Syr 12, 10-12. 15-18)71. Perfidi[ tego 
rodzaju ludzi bardzo sugestywnie opisuje tak_e Psalmista Pa`ski: „Jego 

 

70 Por. P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 147-148. 
71 Por. P o t o c k i, Rady mOdroPci, s. 215; P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” 

(Syr 6,16) s. 102-104. 
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twarz jest gNadsza ni_ masNo, lecz serce gotowe do walki. Jego mowy Nagod-
niejsze ni_ olej, lecz sT to obna_one miecze” (Ps 55, 22), a na innym miej-
scu: „[…] rozmawiajT przyjabnie z blibnimi, a w duszy _ywiT zNy zamiar” 
(Ps 28, 3)72. 
 „Jak wilk w owczej skórze” (por. Mt 7, 15), tak te_ nieprzyjaciel pod 
pozorem przyjaciela pragnie nawiTza\ relacje przyjacielskie, aby osiTgnT\ 
wNasne cele. Tego rodzaju sytuacj[ Syrach podaje jako szczególnego rodzaju 
niebezpiecze`stwo, poniewa_ przyjmowana przez nieprzyjaciela maska po-
zorów usypia niejednokrotnie czujno]\ czNowieka, który na swojT zgub[ 
obdarza caNkowitym zaufaniem ukrytego wroga. 
  

 2.3. PRZYJA?w Z BOGACZEM 

 W kilku fragmentach ksiTg dydaktycznych poruszona zostaN kwestia 
przyjabni z ludbmi bogatymi (gr. +%)4-#)*, hebr. ryvi['). Autor Ksi[gi 
PrzysNów zauwa_a, _e „ubogi niemiNy nawet najbli_szemu, a bogacz ma 
wielu przyjacióN” (Prz 14, 20), a na innym miejscu: „Bogactwo zyskuje 
wielu przyjacióN, biednego opuszcza najbli_szy” (Prz 19, 4). Z pewno]ciT do 
takiego wniosku doprowadziNa go codzienna obserwacja _ycia wspóNczes-
nych sobie ludzi. Bogactwo, a co za tym idzie, znaczna pozycja spoNeczna 
stanowiNy niewTtpliwie istotny czynnik pomna_ania przyjacióN – na ogóN 
pozornych, liczTcych na osiTgni[cie okre]lonych korzy]ci73. StTd te_ Syrach 
zauwa_a, _e „Kiedy bogaty si[ potknie, przyjaciele go podeprT, kiedy biedny 
upadnie, odepchnT go nawet przyjaciele. Gdy bogaty wpadnie w nieszcz[]cie, 
wielu ma takich, którzy mu pomogT, gdy wstr[tnie mówi\ b[dzie, jeszcze 
uniewinnia\ go b[dT. Gdy natomiast biedny w nieszcz[]cie wpadnie, b[dT 
go ganili, a gdy mówi\ b[dzie mTdrze, nie znajdzie uznania” (Syr 13, 21-
22). A zatem nie osobiste cechy, które sT wyznacznikami prawdziwego przy-
jaciela, sprawiajT, _e ludzie lgnT do bogatych i sT im _yczliwi, lecz to, kim 
sT i co posiadajT74.  
 MajTc na uwadze status spoNeczny i majTtkowy, Syrach, w kontek]cie 
nauczania o przyjabni, przestrzega ludzi biednych przed zawieraniem przy-
jabni z bogatymi: „Nie bierz ci[_aru ponad swoje siNy i nie szukaj towarzy-
stwa z mo_niejszym i bogatszym od siebie. Có_ za towarzystwo mo_e mie\ 
garnek gliniany z metalowym kotNem? Gdy ten uderzy, skruszy tamtego. 
 

72 Zob. ; a c h. KsiKga Psalmów s. 282, 195.  
73 Zob. P o t o c k i. KsiKga Przys<ów s. 132, 156. 
74 Zob. P u d e N k o. „Wierny przyjaciel lekarstwem Bycia” (Syr 6,16) s. 124-125.  
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Gdy bogaty wyrzTdzi krzywd[, z_yma\ si[ b[dzie, gdy biedny poniesie 
krzywd[, jeszcze sam poprosi o przebaczenie. Je]li b[dziesz tamtemu po-
_yteczny, wykorzysta ciebie, a je]li popadniesz w bied[, to ci[ opu]ci. Je]li 
co] masz, b[dzie _y\ z tobT w przyjabni i wyniszczy ci[, a sam si[ nawet nie 
zmartwi. Je]li b[dziesz mu potrzebny, b[dzie ci[ zwodzi\, u]miecha\ si[ do 
ciebie, dawa\ nadziej[, przemawia\ pi[knymi sNowami, owszem spyta: 
«Czego potrzebujesz?» Zawstydzi ci[ przez swoje uczty, a_ ci[ ogoNoci dwa 
lub trzy razy, na koniec wy]mieje si[ z ciebie, a potem, gdy ci[ zobaczy, nie 
zwróci na ciebie uwagi i nad tobT b[dzie kiwaN gNowT. Miej si[ na baczno]ci, 
by nie da\ si[ oszuka\ ani poni_y\ przez swT bezmy]lno]\” (Syr 13, 2-8). 
Mocna pozycja bogatego czNowieka w kulturze dawnego Izraela sprawiaNa, 
_e _adnT miarT nie musiaN si[ liczy\ z ubogim. StTd te_ Syrach, stawiajTc 
retoryczne pytanie: „Jaki_ pokój by\ mo_e mi[dzy hienT a psem i jaki_ 
pokój by\ mo_e mi[dzy bogatym a ubogim?” (Syr 13, 18), tak mocno od-
radza ludziom o niskim statusie spoNecznym zawieranie przyjabni z boga-
tymi. Taka bowiem pozorna przyjab` – jak wynika z przytoczonego tekstu – 
wpNywa na niekorzy]\ biednego, który jest niejednokrotnie bezbronnym 
narz[dziem w bezwzgl[dnych poczynaniach bogatego, który koncentrujTc 
uwag[ jedynie na osobistych sprawach, realizuje kosztem innych wNasne 
plany _yciowe. 
  

 2.4. PRZYJA?w Z GRZESZNIKIEM 

 Na kanwie poucze` i udzielanych rad dotyczTcych przyjabni zasadniczo 
w Ksi[dze Syracha zostaNa poruszona kwestia zawierania przyjabni z grzesz-
nikiem – T5'20@%E*, czyli z czNowiekiem, który jest bezbo_ny i nie prze-
strzega Prawa75. Jak ju_ zostaNo wy_ej powiedziane, prawdziwe relacje 
przyjacielskie czNowiek bojTcy si[ Boga mo_e zawrze\ jedynie z podobnym 
sobie. Wszelkie bowiem próby zawierania i podtrzymywania wi[zi przyjabni 
z grzesznikiem rodzT w konsekwencji negatywne skutki. Podobnie jak przyj-
mujTcy pozory przyjabni nieprzyjaciel, tak i grzesznik nie trwa wiernie przy 
przyjacielu w niepowodzeniach (zob. Syr 12, 14). Ponadto, jak zauwa_a 
Syrach, „grzesznik szerzy niezgod[ mi[dzy przyjacióNmi i rzuca oszczerstwo 
mi[dzy tych, co _yjT w zgodzie” (Syr 28, 9; por. 28, 13). KolejnT negatywnT 
 

75 Z Syr 33, 14: „Jak obok zNa – dobro, a obok ]mierci – _ycie, tak obok bogobojnego - 
grzesznik”, jasno wynika, _e grzesznik to czNowiek, który stoi w opozycji do czNowiek pobo_nego 
– 68-63D*. Pobo_nym za] jest ten, kto boi si[ Pana, a co za tym idzie, zachowuje pochodzTce od 
Niego Prawo (por. Syr 43, 33; por. 1, 25).  
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konsekwencjT przyjabni z grzesznikiem jest upodabnianie si[ do niego, czyli 
wkraczanie w sfer[ nieprawo]ci. Mówi o tym Syrach, posNugujTc si[ porów-
naniem: „Kto si[ dotyka smoNy, ten si[ pobrudzi, a kto z pysznym przestaje 
– do niego si[ upodobni” (Syr 13, 1). Sprawiedliwy zatem, obcujTc z grzesz-
nikiem, ulega stopniowej deprawacji. StTd te_ autor Ksi[gi PrzysNów kate-
gorycznie stwierdza: „Kto gardzi Prawem, chwali grzesznika, kto strze_e 
Prawa, jemu przeciwny” (Prz 28, 4)76.  
 M[drzec Syrach w swym nauczaniu odradza tak_e okazywanie wszelkiej 
_yczliwo]ci grzesznikom: „Je]li chcesz dobrze czyni\, zwa_, komu masz 
czyni\, a b[dT ci wdzi[czni za twe dobrodziejstwa. […] Dobrze czy` bied-
nemu, a nie dawaj bezbo_nemu, odmów mu chleba swego i nie u_yczaj mu, 
aby przypadkiem nie wziTN góry nad tobT. Znajdziesz w dwójnasób zNo za 
wszystko dobro, które by] mu wy]wiadczyN. […] Dawaj dobremu, a nie 
pomagaj grzesznikowi” (Syr 12, 1. 5. 7). Z przytoczonych sNów wynika, _e 
w przekonaniu Syracha grzesznik ze swej natury nie jest w stanie stosownie 
odwdzi[cza\ si[ za wy]wiadczone dobro77. PodobnT my]l wyraziN autor 
Ksi[gi PrzysNów, stwierdzajTc: „Dusza grzesznika po_Tda zNa, w jego oczach 
blibni nie znajduje Naski” (Prz 21, 10)78. Na pró_no zatem czNowiek stara si[ 
szuka\ prawdziwej _yczliwo]ci u grzesznika.  
 Z przytoczonych teksów jasno wynika, _e próby nawiTzania i podtrzymy-
wania przyjabni z grzesznikiem byNy w kulturze dawnego Izraela negatywnie 
oceniane. StTd te_ autorzy biblijni, zwNaszcza M[drzec Syrach, tak mocno 
przestrzegali przed takT przyjabniT. Autor Ksi[gi PrzysNów stwierdza nadto, _e 
tego rodzaju przyjab` jest rzeczT bardzo ha`biTcT: „Kto Prawa si[ trzyma, ten 
mTdrym jest synem, przyjaciel rozwiTzNych ha`bi swego ojca” (Prz 28, 7).  
 
 

3. ZAKOwCZENIE 
 
 PodsumowujTc powy_sze tre]ci, nale_y zauwa_y\, _e w kulturze dawnego 
Izraela przyjab` byNa czym] bardzo wa_nym. Po]wi[cajTcy temu zagad-
nieniu sporo uwagi autorzy biblijni – zwNaszcza M[drzec Syrach – starali si[ 

 

76 Por. P o t o c k i. KsiKga Przys<ów s. 210. 
77 Por. t e n _ e. Rady mOdroPci s. 215. 
78 S. Potocki (KsiKga Przys<ów s. 168) zauwa_a, _e czNowiek przewrotny ma dusz[ (nefeš) 

po_TdajTcT zNa, czyli ulega skNonno]ci do zNa, która opanowuje jego my]li, pragnienia i dT_enia 
do tego stopnia, _e czyni go nieczuNym na potrzeby blibnich (por. Rdz 6, 5). ZNo potrafi zatem 
pozbawi\ czNowieka nie tylko zmysNu religijnego (14, 31; 19, 17), ale tak_e uczu\ humanitarnych. 
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z jednej strony ukaza\ jej idealny wzorzec, a z drugiej – poda\ konkretne 
wskazania, sNu_Tce prawidNowemu nawiTzywaniu i realizowaniu tego_ ideaNu.  
 Istotnym przesNaniem biblijnego nauczania jest to, _e prawidNowe relacje 
przyjacielskie mogT zaistnie\ jedynie mi[dzy ludbmi, którzy jako bojTcy si[ 
i miNujTcy Boga zdobyli mTdro]\ Bo_T i _yjT wedNug Prawa. Przyjab` zatem 
na pNaszczybnie horyzontalnej miaNa w spoNecze`stwie izraelskim swoje 
konkretne odniesienie do Boga. Tego rodzaju przyjab` stanowi szczególny 
przedmiot Bo_ego upodobania: „W trzech rzeczach upodobaNem sobie, które 
sT przyjemne Panu i ludziom: zgoda w]ród braci, przyjab` mi[dzy sTsiadami 
oraz _ona i mT_ dobrze zgadzajTcy si[ wzajemnie” (Syr 25, 1). Jak podkre]la 
M[drzec Syrach, przyjab` byNa czym] „przyjemnym” dla ludzi, którzy 
niejednokrotnie – w my]l sNów autora Ksi[gi PrzysNów: „Na blibnich polega\ 
– to siebie zgubi\, czasem przyjaciel przylgnie nad brata” (Prz 18, 24) – 
bardziej sobie jT cenili ni_ wi[zy krwi. 
 AnalizujTc przytoczone wy_ej nauczanie autorów ksiTg dydaktycznych na 
temat przyjabni, mo_na stwierdzi\, _e nauka ta nie traci nic na aktualno]ci 
i dzisiaj. StTd te_ warto dzisiejszemu adresatowi tego_ przesNania zadedy-
kowa\ sNowa M[drca Pa`skiego Syracha: „Szcz[]liwy, kto b[dzie zajmowaN 
si[ tymi rzeczami, a kto wNo_y je do serca swego, stanie si[ mTdrym, a je]li 
tak postTpi, we wszystkim sobie poradzi, poniewa_ ]wiatNo Pana b[dzie jego 
drogowskazem” (Syr 50, 28-19). 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TEKSTY ?RÓD;OWE I ICH PRZEK;ADY 

A r i s t o t e l e s: Ethica Nicomachea. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teub-
neriana). Ed. O. Pelt. Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1912. 

— Politica. (Biblitheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). Ed. O. Immisch. 
Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1909. 

M. Tulii C i c e r o n i s: Laelius de amicitia. W: T e n _ e. Cato Maior de senectute, Laelius de 
amicitia, Paradoxa. Ed. C.F.W. Müller. Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1904 s. 162-196. 

���� ����� ������� Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ed. K. Elliger – W. Rudolph. Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesellschaft 19904.  

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Ed. A. Rahlfs. T. 1-2. 
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1982.  

Pismo @wi[te Starego i Nowego Testamentu w przekNadzie z j[zyków oryginalnych. OpracowaN 
zespóN biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich [Biblia TysiTclecia]. Po-
zna`: Pallottinum 20005. 

 
 



KS. GRZEGORZ M. BARAN 134

OPRACOWANIA 

B r z e g o w y  T.: Ku dosNownej interpretacji Pie]ni nad Pie]niami. „Studia Theologica Varsa-
viensia” 26:1988 nr 1 s. 67-95. 

— Pisma mTdro]ciowe Starego Testamentu. (Academica 68). Tarnów: Biblos 2003. 
F i l i p i a k  M.: Biblia o czNowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu. Lublin: TN 

KUL 1979. 
— Nauka Biblii o nagrodzie i karze. Red. S. ;ach, J. Szlaga, Lublin: RW KUL 1980 s. 211-216.  
J o n i a k  W.L.: Or[dzie M[drca Syracha, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 

2000. 
J a k u b i e c  C.: Ksi[ga Hioba. Wst[p – przekNad z oryginaNu – komentarz – ekskursy. (P@ST 

VII/1). Pozna`–Warszawa: Pallottinum 1974. 
K e e l  O.: Pie]ni nad Pie]niami. Biblijna pie]` o miNo]ci. PrzeN. B. Mrozewicz. Pozna`: Wy-

dawnictwo Zysk i S-ka 1997. 
K u N a c z k o w s k i  J.: Znaczenie „bojabni Jahwe” w formacji mTdro]ciowej czNowieka w uj[ciu 

Prz. „Zeszyty Naukowe KUL” 45:2002 nr 3-4 s. 3-19. 
; a c h  S.: Ksi[ga Psalmów. Wst[p – przekNad z oryginaNu – komentarz – ekskursy. (P@ST VII/2). 

Pozna`: Pallottinum 1990. 
M [ d a l a  S.: Ewangelia wedNug @wi[tego Jana. RozdziaNy 13-21. Wst[p – przekNad z oryginaNu 

– komentarz. (NKB IV/2). Cz[stochowa: Edycja @wi[tego PawNa 2010. 
N a w r o t  J.: Przyjab` w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mTdro]ciowych Septuaginty oraz 

w Nowym Testamencie. (UAM Seria Nauki Teologiczne 4). Pozna`: Wydawnictwo Naukowe 
UAM 2004. 

P a z g a n  J.: Przyjab` w refleksji filozoficznej, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-
historyczne” 2:2003 nr 1 s. 159-173. 

P o n i _ y  B.: Sapiencjalne przej]cie od „przymierza” do „przyjabni” z Bogiem. „Verbum Vitae” 
2:2003 nr 4 s. 99-118. 

P o t o c k i  S.: Ksi[ga PrzysNów. Wst[p – przekNad z oryginaNu – komentarz – ekskursy. (P@ST 
VIII/1). Pozna`: Pallottinum 2008. 

— MTdro]\ uczonego w Pi]mie (Ksi[ga Syracha). W: MTdro]\ starotestamentalnego Izraela. 
PrzysNowia, Hiob, Kohelet, Syrach, Ksi[ga MTdro]ci. (Wprowadzenie w My]l i Wezwanie 
KsiTg Biblijnych 6). Oprac. S. Potocki [i in.]. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 
1999 s. 161-204. 

— Rady mTdro]ci. Przewodnik po mTdro]ciowej literaturze Starego Testamentu. (Jak czyta\ 
Pismo @wi[te 5). Lublin: RW KUL 1993. 

P u d e N k o  J.J.: Czym jest utrata przyjaciela? O problemach krytyczno-tekstualnych Ksi[gi 
Syracha. „Collectanea Theologica” 77:2007 nr 3 s. 43-62. 

— „Wierny przyjaciel lekarstwem _ycia” (Syr 6, 16). Koncepcja przyjabni w Ksi[dze Syra-
cydesa. (RSB 28). Warszawa: Vocatio 2007.  

R o m a n i u k  K.: Ksi[ga MTdro]ci. Wst[p – przekNad z oryginaNu – komentarz. (P@ST VIII/3). 
Pozna`–Warszawa: Pallottinum 1969. 

S y n o w i e c  J.S.: M[drcy Izraela, ich pisma i nauka. Kraków: Bratni Zew 1997. 
T u r k i e l  J.: Bojab` Bo_a w Syr 1-2. „Studia Koszali`sko-KoNobrzeskie” 6:2001 s. 163-173. 
— Przewodnik po Ksi[dze Syracydesa, '80E*, (, )U, -4, 0&*, 0&.# (Syr 1-10). SNupsk: 

Wydawnictwo PAP 2005.  
V a u x  R. de: Instytucje Starego Testamentu. T. 1-2. PrzeN. T. Brzegowy. Pozna`: Pallottinum 

2004. 
W a r z e c h a  J.: CzNowiek przed niepoj[tym Bogiem (Ksi[ga Hioba). W: MTdro]\ starotesta-

mentalnego Izraela. PrzysNowia, Hiob, Kohelet, Syrach, Ksi[ga MTdro]ci. (Wprowadzenie 



IDEA; PRZYJA?NI W KULTURZE DAWNEGO IZRAELA 135

w My]l i Wezwanie KsiTg Biblijnych 6). Oprac. S. Potocki [i in.]. Warszawa: Akademia 
Teologii Katolickiej 1999 s. 73-99; 

Wst[p do Starego Testamentu. Red. L. Stachowiak. Pozna`: Pallottinum 1990. 
 

S;OWNIKI 

G r i m a l  P.: SNownik mitologii greckiej i rzymskiej. WrocNaw [i in.]: Ossolineum 1987. 
J u r e w i c z  O.: SNownik grecko-polski. T. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN 2000- 

2001. 
K o e h l e r  L., B a u m g a r t n e r  W.: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. 

Vol. 1-5. Engl. ed. by M.E.J. Richardson. Leiden–New York–Köln: E.J. Brill 1994 (1), 1995 
(2), 1996 (3), 1999 (4) 2000 (5). 

L i d d e l l  H.G., S c o t t  R.: A Greek-English Lexicon. Oxford: The Clarendon Press 1958.  
SNownik symboli biblijnych. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki 

literackie w Pi]mie @wi[tym. Red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman. PrzeN. Z. Ko]ciuk. 
Red. wyd. pol. M. Wójcik. Warszawa: Vocatio 1998. 

 
 

IDEAL OF FRIENDSHIP  IN CULTURE OF ANCIENT ISRAEL 
 IN LIGHT OF DIDACTIC BOOKS OF OLD TESTAMENT 

S u m m a r y   

  Based on the analysis of an extensive spectrum of literary works — which undoubtedly are 
documents of human life of the time — one can notice that friendship interests people across 
various ages and cultures. The didactic books of the Old Testament, representing the culture of 
ancient Israel, are among these testimonies. Especially the Book of Sirach contains a lot of 
thoughts on friendship.  
 An important message of the biblical teaching regarding friendship is that the proper friendly 
relationship can exist only between people who have achieved God’s wisdom by fearing and 
loving God and who live according to the Law. Hence, the friendship in the horizontal dimension 
in the society of Israel had a specific reference to God. This kind of friendship is an object of 
God’s pleasure: “There are three things my soul delights in, and which are delightful to God and 
to all people: concord between brothers, friendship between neighbours, and a wife and husband 
who live happily together” (Sir 25:1). As Sirach the Sage points out, the friendship is delightful 
to people who repeatedly value friendship more than the blood ties; “A man of many companions 
may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother” (Prov 18:24), wrote the 
author of the Book of Proverbs. 

Summarised and translated by Rev. Grzegorz M. Baran  
 

 

S"owa kluczowe: przyjab`, kultura, ksi[gi dydaktyczne, Stary Testament.  
Key words: friendship, culture, ancient Israel, didactic books, Old Testament. 


