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RADY DLA OJCÓW  
W TZW. „TABLICACH DOMOWYCH” 

(KOL 3,21 I EF 6,4)

Ks. Wacław Borek

Kodeksy rodzinne – albo też kodeksy domowe – były 
kilkakrotnie przedmiotem debat w ramach regularnie 
organizowanych przez „Pontificio Ateneo Antoniano”
sympozjów poświęconych św. Pawłowi1. Dwa lata temu 
ukazało się monumentalne dzieło „Paweł z Tarsu, arche-
ologia, historia, percepcja”2, które omawia m. in. temat 
etyki kodeksów domowych3. Na gruncie polskim – choć 
nie w rodzimym języku – Stanisław Wronka w Analecta 
Cracoviensa podjął się opracowania tematu „La prove-
nienza e il contesto del codice domestico di Col 3,18–4,1”. 
Wcześniej, w 1995 roku, w tym samym czasopiśmie „Ko-
deksem domowym w Liście do Kolosan” zajął się ks. Jan 
Łach4. Również w 1995 r. Adam Ryszard Sikora OFM  

1 A. Niccacci, „Sfondo sapienziale dell’etica dei codici domesti-
ci neotestamentari”, Atti del Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo 
(red. L. Padovese) (Roma 1994) 45-72; G. Ghiberti, „Linee dell’inse-
gnamento etico in Colossesi”, Atti del VIII Simposio paolino. Paolo tra 
Tarso e Antiochia (red. L. Padovese) (Roma 2004) 35-46.

2 L. Padovese (red.), Paolo di Tarso. Archeologia – storia – rice-
zione (Roma 2009) I-III.

3 Tamże, I, 523-558. Jest to poprawiony i rozszerzony wcześniej-
szy artykuł autorstwa A. Niccacii, por. przypis 1.

4 W artykule ks. Łacha możemy odnaleźć cały szereg naukowych 
rozpraw dotyczących „Tablic”, jakie powstały przed 1995 rokiem. 
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Godna jednak polecenia jest bibliografia w tej materii, jaką do roku
1998 zebrał Ernest Best. Tenże, Lettera agli Efesini (Commentario Pa-
ideia NT 10; Brescia 2001) 592-593.

5 E. Bosetti, „Codici familiari. Storia della ricerca e prospettive”, 
RivBiblIt 25 (1987) 129-179.
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6 Por. E. Bosetti, „Quale etica nei codici domestici (Haustafeln) del 
NT?”, Rivista di Teologia Morale 72 (1986) 9-31.

7 Por. A.R. Sikora, „Rodzina w nowotestamentalnych «tablicach 
domowych»”, Biblia o rodzinie (red. G. Witaszek) (Lublin 1995) 47.

8 J. Gnilka, Der Kolosserbrief, (Freiburg – Basel – Wien 1980) 
205-207. 
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tworzą pewne prawidłowości i wyznaczają kierunek inter-
pretacyjny poszczególnych wskazań.  

Ponieważ jednak zasadniczy temat tego artykułu za-
węża grupę tekstów branych pod uwagę, ograniczając się 
jedynie do tekstów biblijnych, dlatego też podana charak-
terystyka będzie uwzględniała Haustafeln nowotestamen-
talne. 

1.2 Cechy charakterystyczne

Takimi klasycznymi tekstami – jednoznacznie zaklasy-
fikowanymi przez egzegetów jako „Tablice domowe” – są:
Kol 3,18-4,1; Ef 5,21-6,9; 1 Pt 2,18-3,79. Ostatni z wymie-
nionych tekstów podchodzi jednak do zagadnienia obo-
wiązków rodzinnych nieco szerzej i definiuje także relacje
poddanych względem władzy państwowej. Zestawiając 
razem te trzy parenetyczne teksty można od razu dostrzec 
stały schemat budowy pouczeń, aczkolwiek różniący się 
w swojej zawartości treściowej. Na uwagę zasługują czte-
ry elementy: wyraźne zwrócenie się do adresatów, nakaz 
w formie trybu rozkazującego, wzmocnienie, motywacja. 
Fakt zwrócenia się do odpowiedniego grona odbiorców 
pouczeń pozwala dostrzec pewne pogrupowania w pary,  
w których zawsze na pierwsze miejsce wysuwa się jednost-
ka słabsza. Ona to powinna podporządkować się osobie 
silniejszej, ta zaś powinna przyjąć postawę wzajemności, 
czyli odwzajemniania tego, czego doświadcza od osoby 
słabszej. Godnym odnotowania spostrzeżeniem jest fakt, 
że często na pierwszym miejscu w tekstach tego typu jest 
wymieniana kobieta. Potem są uwzględniane dzieci albo 
młodzież oraz niewolnicy. 

Pojedynczy schemat pouczeń połączony w odpowied-
nią parę daje w efekcie końcowym coś w rodzaju uniwer-

9 Por. analizę artykułu Bosettiego dokonaną przez Alviero Niccac-
ci, Tenże, „Sfondo sapienizale Antico Testamentario dell’etica dei co-
dici domestici Neo testamentari”, Paolo di Tarso. Archeologia – storia 
– ricezione (red. L. Padovese) (Roma 2009) I, 524. 
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1.3 Pierwotne modele

Przedstawiony schemat budowy pouczeń, dotyczących 
szeroko rozumianej rodziny, może budzić skojarzenia  
z podobnymi „Tablicami domowymi”, jakie były znane  
w judaizmie czy hellenizmie. Dlatego też należy postawić 
sobie pytanie, jak mógł hipotetycznie wyglądać pierwot-
ny model reguł życia domowego, który potem został być 
może zaadoptowany przez chrześcijaństwo. Trudno twier-
dzić, iż było to dzieło chrześcijańskiego geniuszu, gdyż 
zarówno Żydzi jak i Grecy oraz Rzymianie dla wspólnego 
życia w szeroko rozumianym wymiarze rodzinno-spo-
łecznym szukali zasad tworzących etyczne odniesienia. 
Trudno będzie – jeśli to w ogóle możliwe – wskazać, jak 
przebiegał proces asymilacji i modyfikowania tych zasad.
Czy punktem wyjścia jest starotestamentalny judaizm, 
czy judaizm hellenistyczny14? Nie da się także wykluczyć 
bezpośredniego odniesienia do świata grecko-rzymskiego  
z pominięciem religijnych odniesień do judaizmu, ale za 
to bezpośrednio powiązanego z Arystotelesem czy filozo-
fią stoicką15. 

Towner puentując określenie źródeł, z jakich mogły-
by wywodzić się kodeksy życia domowego, wskazuje na 
brak ścisłych analogii pomiędzy domniemanymi źródła-
mi a tekstami NT i dlatego sugeruje, iż nie da się bezpo-
średnio ustalić źródła pochodzenia, ale można wskazać 
na pewne wzorce odzwierciedlające życie wedle struktur 
gospodarstw domowych, które cieszyły się dużym powo-
dzeniem u etyków pogańskich16. Na pierwszym miejscu 

14 Por. E. Crouch, The Origin and Intention of the Colossian Hau-
stafel (Göttingen 1972) 18-31.

15 Por. D.L. Balch, „Household Codes”, Greco-Roman Literature 
and the New Testament (red. D.E. Aune) (SBLSBS 21; Atlanta 1988) 
25-50; K. Thraede, „Zum historischen Hintergrund der Haustafeln des 
NT”, Pietas. Festschrift B. Kötting (red. E. Dassmann – K.S. Frank)  
(JAC Ergänzungsband 8; Münster – Westfalen 1980) 359-368.

16 P.H. Towner, „Gospodarstwa domowe i kodeksy domowe”, 
Słownik teologii św. Pawła (red. G.F. Hawthorne – R.P. Martin –  
D.G. Rei) (Warszawa 2010) 277. Tak samo konkluduje Bosetti: 
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„nessuna delle aree investigate ha mostrato un parallelo che sia tale per 
forma e per contenuto. In conclusione la Haustafel (…) è una forma 
unica, sia nella letteratura biblica che extrabiblica”. E. Bosetti, „Codici 
familiari. Storia della ricerca e prospettive”, 177.

17 Por. A. Niccacci, „Sfondo sapienizale Antico Testamentario del-
l’etica dei codici domestici Neo testamentari”, Paolo di Tarso, 550-
-558.
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18 „Di particolare interesse è l’impegno profuso per ottenere un 
comportamento corretto dalle componenti della struttura familiare, 
riguardante i rapporti fra mogli e mariti, figli e genitori, servi e padroni,
proponendo un modello che è testimonianza di un ideale prima che 
di un comportamento verificabile nella norma dei casi”. G. Ghiberti,
„Linee dell’insegnamento etico in Colossesi”, 36.



147

K
ol

kt
o

cz
as

ow
ni

k
pr

zy
m

io
tn

ik
R

ze
cz

ow
ni

k

3,
18

żo
ny

po
dp

or
zą

dk
ow

uj
ci

e 
si

ę 

3,
20

dz
ie

ci
bą

dź
ci

e 
po

sł
us

zn
e 

3,
22

ni
ew

ol
ni

cy
bą

dź
ci

e 
po

sł
us

zn
i 

3,
22

ni
ew

ol
ni

cy
bo

ją
c 

si
ę 

Tabela nr 1.



148

E
f

kt
o

cz
as

ow
ni

k
pr

zy
m

io
tn

ik
rz

ec
zo

w
ni

k

5,
22

żo
ny

po
dp

or
zą

dk
ow

uj
ci

e 
si

ę 

5,
24

żo
ny

po
dp

or
zą

dk
ow

uj
ci

e 
si

ę 

6,
1

dz
ie

ci
bą

dź
ci

e 
po

sł
us

zn
e 

sp
ra

w
ie

dl
iw

e 

6,
2

dz
ie

ci
ok

az
uj

 sz
ac

un
ek

 

6,
5

ni
ew

ol
ni

cy
bą

dź
ci

e 
po

sł
us

zn
i 

bo
ja

źń
 

dr
że

ni
e 

6,
7

ni
ew

ol
ni

cy
sł

uż
ąc

 
ży

cz
liw

oś
ć 

Tabela nr 2.



149



150



151

pauliniennes, le jugement et l’impartialité sont réservés à Dieu. Et, ajo-
utera-t-on, il est sûr que, dans le code qu’a repris l’Auteur de Col, le 
‘Seigneur’ désignait Dieu”. J.-N. Aletti, Saint Paul Épitre aux Colos-
siens. Introduction, traduction et commentaire (ÉB Nouvelle série 20; 
Paris 1993) 249.
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26 G. Ghiberti, „Linee dell’insegnamento etico in Colossesi”, 41.
27 R. Mazur, La retorica della Lettera agli Efesini, 325.
28 Na temat kilku wstępów egzordialnych w obrębie jednego dzie-

ła warto przestudiować: H. Lausberg, Retoryka literacka (Bydgoszcz 
2002) § 287.
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zachodzi pomiędzy tym Listem a Listem do Efezjan31, pra-
gniemy ustosunkować się do dwóch bardzo precyzyjnych 
imperatywów. Godny odnotowania jest fakt, iż obydwa 
pouczenia, mimo iż zawarte są w Listach bardzo ze sobą 
powiązanych, to jednak zdecydowanie się pomiędzy sobą 
różnią. Przede wszystkim autor o wiele dłuższego poucze-
nia – zawartego w Liście do Efezjan – zmienia całkowicie 
słownictwo, choć przekazuje podobną ideę. Dlaczego to 
czyni? Być może chce być bardzo konsekwentny w sto-
sunku do wcześniejszych sformułowań dotyczących gnie-
wu32. By móc udzielić bardziej precyzyjnej odpowiedzi, 
trzeba dokonać egzegezy obydwu zdań.  

31 Por. M. Zmuda, „Kanoniczne relacje Listu do Kolosan i Listu do 
Efezjan”, Wokół uniwersalizmu Pawła Apostoła (red. R. Pindel) (Kra-
ków 2009) 59-69; E. Best, „Who Used Whom? The Relationship of 
Ephesians and Colossians”, NTS 43 (1997) 72-96.

32 Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie 
zachodzi słońce! (Ef 4,26) oraz Niech zniknie spośród was wszelka go-
rycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką 
złością (Ef 4,31).



155

Tabela nr 3.
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w Liście do Efezjan. Jest tylko pouczenie o nierozdrażnia-
niu dzieci. Pierwsze pouczenie jest bardzo skromne w sto-
sunku do dwuczęściowych wskazań zawartych w drugim 
omawianym Liście, gdzie oprócz uwagi o nierozdrażnia-
niu, pojawi się wytyczna odnośnie do edukacji. Spróbuj-
my popatrzeć jednak na wstępie na tę skromną przestrogę  
w świetle tekstów ST. Co prawda wspólnota kościelna le-
żąca we Frygii w dolinie Likaosu przesiąknięta była kul-
turą grecką, to jednak szeroko rozumiane oddziaływanie 
religii żydowskiej wywarło przecież także swoje piętno na 
Kościół w Kolosach. Nie bez przyczyny twierdzi się, że 
List do nich napisany zrodził się m.in. z próby powstrzy-
mania rodzących się dążności judaizujących wierzenia 
i praktyki religijne. Mamy więc do czynienia z dwoma 
wzajemnie przenikającymi się kulturami i mentalnościami 
– kulturą i religią żydowską oraz kulturą grecką, a właści-
wie hellenistyczną.

Sięgając do judaizmu, nasze rozważania powinniśmy 
rozpocząć od niepodważalnego faktu, iż to na ojca spada-
ły podstawowe obowiązki związane z edukacją synów35. 
Ta specyficzna pozycja ojca w rodzinie zaowocowała wy-
kształceniem się z biegiem czasu ojcowskiej nomenklatu-
ry na pewne zadania, które nie miały przecież rodzinnego 
charakteru. Księga Sędziów w sugestywnych dialogach 
wskazuje na kapłana, który dzięki swojemu nauczaniu sta-
je się ojcem: Zostań u mnie – rzekł do niego Mika – i bądź 
mi ojcem i kapłanem, za to dam ci każdego roku dziesięć 
srebrników, gotowe szaty i wyżywienie. Lewita poszedł  
z nim. (Sdz 17,10). Kolejny fragment jest jeszcze bardziej 
wymowny: Odpowiedzieli mu: Milcz! Przyłóż rękę do ust  
i pójdź z nami. Będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż 

35 Za wychowanie córek odpowiedzialna była matka, co zaowo-
cowało przysłowiem: Jaka matka, taka córka (Ez 16,44). Pod jej 
nadzorem uczyły się najważniejszych prac domowych: gotowania, 
przędzenia i tkania (Wj 35,25-26; 2 Sm 13,8) oraz prac w polu i przy 
wypasie owiec (Sdz 11,34.37; 21,20-21). Trwało to aż do momentu wy-
dania córki za mąż.
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nie lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i rodu izrael-
skiego aniżeli w domu jednego człowieka? (Sdz 18,19)36. 

Ojciec miał przekazać dziecku nakazy Prawa Bożego, 
co dobitnie zostało sformułowane w Pwt 11,19: Nauczcie 
ich waszych dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie  
w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. 
Wśród tych nakazów Prawa była nauka podstawowego 
wyznania wiary: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem 
– Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, 
z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich 
swych sił (Pwt 6,4-5) oraz przekazywanie historii zbawie-
nia: Abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdzia-
łałem w Egipcie. A znaki moje czyniłem między nimi, aby 
wiedzieli, że Ja jestem Pan (Wj 10,2). 

Mając na uwadze tak ważną pozycję ojca, która urastała 
niejako do roli kapłana, należałoby zrekonstruować mały 
zbiór tekstów literatury biblijnej pierwszego Przymierza, 
który pozwoliłby nam dostrzec całą surowość wymagań, 
jakie były stawiane ojcom w ich relacjach względem wła-
snych dzieci. I tak, Księga Przysłów sugeruje ojcom: Nie 
kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę go kar-
ci (Prz 13,24). W późniejszych rozdziałach tej samej Księ-
gi czytamy: Ćwicz syna, dopóki jest nadzieja, nie unoś się 
aż do skrzywdzenia go (Prz 19,18). Należy przy tym mieć 
w pamięci wcześniejsze rygorystyczne  pouczenia za-
warte w Pwt: Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego 
i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, 
tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec 
i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych 
miasta, i powiedzą starszym miasta: Oto nasz syn jest nie-
posłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, od-
daje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta 
będą kamienowali go, aż umrze (21,18-21a). 

Powyższe teksty sugerują jak dużą rolę odgrywa-
ło karcenie, bo w sercu chłopięcym głupota się mieści,  

36 Inne jeszcze przykłady por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testa-
mentu (Poznań 2004) I, 59.
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37 Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. 
Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez 
karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, 
ale dziećmi nieprawymi.
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38 H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności  (Warszawa 
1969).
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39 Por. K. Korus, Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei 
(Kraków 1978) 51.

40 W.T. Wilson, The Sentences of Pseudo-Phocylides. Commenta-
ries on Early Jewish Literature (Berlin – New York 2005).

41 H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, 434.
42 Por. A. Uciecha, „Rodzina miejscem wychowania w traktacie 

pedagogicznym O wychowaniu dzieci św. Jana Chryzostoma”, ŚSHT  
29-30 (1986-87) 65-66.
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43 W tym: De educatione puerorum (De liberis educandis).
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48 Por. G. Rossé, Lettera ai Colossesi. Lettera agli Efesini (Roma 
2001) 187.
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w sobie znamiona powolnego procesu, który uwzględnia 
zdolności percepcyjne odbiorców. Św. Paweł świadomy 
tych uwarunkowań pisał Koryntianom: Mleko wam dałem, 
a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal 
nie jesteście mocni (1 Kor 3,2). Poszczególne etapy tego 
procesu możemy widzieć nie tylko zestawiając nauczanie 
ST z NT, ale także śledząc sam rozwój myśli Pawłowej. 
O ile wskazania zawarte w Liście do Kolosan: Ojcowie, 
nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha 
(3,21) są tylko punktem wyjścia – obrazowo moglibyśmy 
przedstawić to jako przekroczenie zaledwie progu ST –  
o tyle wezwanie: A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gnie-
wu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie  
i napominanie Pańskie (Ef 6,4) jest już dojrzałym, niemal-
że katechetycznym przedstawieniem Ewangelii zaapliko-
wanej do konkretnego kazusu. 

Koncentrując się na wskazaniach skierowanych do oj-
ców, po przeprowadzeniu szczegółowej egzegezy obydwu 
fragmentów, trzeba nam wrócić do uniwersalnej reguły, 
jaką zdefiniowaliśmy na początku naszych analiz. Cho-
dzi o podporządkowanie się osób słabszych i wzajemność  
w zachowaniu respektu, szacunku i podejścia osób silniej-
szych. Oznacza to, iż analizując Ef 6,4 musimy widzieć 
wezwanie tam zawarte w świetle wskazanego przez nas 
wcześniej głównego exordium umieszonego w 4,1-3. Zda-
nie: z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc 
siebie nawzajem w miłości (Ef 4,2) stanowi bez wątpienia 
preambułę do wszystkich pouczeń, a więc i tych skiero-
wanych do ojców. Druga część napomnień: wychowuj-
cie je stosując karcenie i napominanie Pańskie (Ef 6,4) 
ze względu na końcowy genetivus qualitativus, wskazu-
jący na Chrystusa, szczególnie powinna być postrzegana  
w świetle nowego przykazania.

Pierwsza część szeroko omówionej na wstępie regu-
ły, mówiącej o podporządkowaniu się i posłuszeństwie  
w świetle myśli pierwszego i drugiego przymierza, zosta-
ła zwerbalizowana we wskazaniach odnoszących się do 
postawy dzieci względem rodziców. Druga część – mó-
wiąca o wzajemności – odnosi się do ojców, którzy mają  
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