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lizm klimaktyczny (por. Pnp 4,1-2.8.9), paralelizm syntetyczny, a zdaniem 
niektórych badaczy również paralelizm liczbowy (por. Pnp 6,8). Występujące 
w utworze refreny – jak już wspomnieliśmy – pełnią nie tylko funkcję estetycz-
ną, lecz także strukturyzującą. Najważniejsze z nich to: „Zaklinam was, córki 
jerozolimskie, na gazele, na łanie polne: Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie 
miłości, póki sama nie zechce” (Pnp 2,7; por. 3,5; 8,4) i „Mój miły jest mój, 
a ja jestem jego, on stada swe pasie wśród lilii” (Pnp 2,16; por. 6,3; 7,11). 
Do instrumentarium środków stylistycznych i retorycznych wykorzystanych 
w utworze, obok wspomnianego już chiazmu (por. Pnp 1,6), należą również: 
przenośnia (por. Pnp 2,8-9), meryzm (por. Pnp 4,16), metonimia (por. Pnp 5,16) 
i synekdocha (por. Pnp 7,3). Pieśń nad pieśniami charakteryzuje się specy-
fi cznym słownictwem, znaleźć w niej można liczne archaizmy i neologizmy. 
Egzegeci wskazują na występowanie w tekście od trzydziestu sześciu do około 
pięćdziesięciu form stylistycznych określanych jako hapax legomenon, czyli 
słów lub wyrażeń pojawiających się w danym tekście biblijnym tylko raz. 
Jeszcze liczniejsze są słowa i wyrażenia, które nie pojawiają się w żadnej 
innej księdze biblijnej29. Na szczególne podkreślenie zasługuje przebogata 
i niezwykle oryginalna w kontekście biblijnym metaforyka utworu. 

W „Najpiękniejszej z pieśni” piękno jest – jak pisze Landy – jakością 
wszechobecną, nieodłącznie związaną z miłością kochanków, światem, w któ-
rym mieszkają, i językiem, w którym napisano utwór. Te trzy poziomy piękna 
określają się nawzajem: piękno kochanków jest podobne do piękna świata, 
a oba istnieją w mowie, która je wyraża30. W dalszej części rozważań podej-
miemy próbę eksploracji pierwszego z tych poziomów – piękna pary oblubień-
ców, które wyrażone zostało w tak niezwykłej formie. 

„CAŁA PIĘKNA JESTEŚ, PRZYJACIÓŁKO MOJA” (Pnp 4,7)
PIĘKNO OBLUBIENICY

Poszukiwanie odniesień do piękna na kartach Pieśni nad pieśniami w pew-
nym stopniu ułatwione zostaje przez niezwykłą koncentrację hebrajskiego 
rdzenia „yph” („być pięknym”) w wersetach tej księgi. Próbując określić nieco 
dokładniej zakres semantyczny owego rdzenia, warto odwołać się do bliskich 
hebrajszczyźnie biblijnej języków semickich. W rdzeniach pokrewnych wobec 
„yph” oprócz idei piękna odnajdziemy również ideę potencjalności i wystar-
czalności (syryjskie „p’y” oznacza „być zdolnym do czegoś”, „być wystarcza-
jącym”), kompletności, pełni czy całościowości (arabskie „wafā” znaczy „być 

29  Por. P o p e, dz. cyt., s. 34.
30  Por. L a n d y, dz. cyt., s. 56n.
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całym”, „być kompletnym”; etiopskie „wafaya” – „być kompletnym”), a także 
widzialności (akadyjskie „wapû” prawdopodobnie można przetłumaczyć jako 
„być, stać się widzialnym, widocznym”).

Rdzeń „yph” występuje w Pieśni nad pieśniami 16 razy, co stanowi aż 
32 procent jego wystąpień w całej Biblii Hebrajskiej (jest ich 50); pojawia 
się w 14 spośród wszystkich 117 wersetów księgi – czyli niemal w co ósmym 
wersecie, co stanowi blisko 12 procent. Rdzeń ten w Pieśni nad pieśniami wy-
stępuje przede wszystkim w formie przymiotnika rodzaju żeńskiego „piękna” 
(12 razy); w formie rodzaju męskiego pojawia się tylko raz (por. Pnp 1,16). 
Trzykrotnie „yph” występuje tu w formie czasownikowej: „być, stać się pięk-
nym” (por. Pnp 4,10; 7,2.7).

W Biblii Hebrajskiej przymiotnik „yāpāh” – „piękna” (lub bliskoznacz-
ne „yəpat– mar’eh” i „yəpat– tō’ar” – „dobra z wyglądu, piękna”) używa-
ny jest w odniesieniu do czternastu kobiet: Szulamitki – bohaterki Pieśni 
nad pieśniami, Sary (por. Rdz 12,11.14), Rebeki (por. Rdz 24,16), Racheli 
(por. Rdz 29,17), Abigail (tylko o niej napisano, że była „mądra i piękna” – 
1 Sm 25,3), Batszeby (por. 2 Sm 11,2), Tamar, siostry Absaloma (por. 2 Sm 13,1) 
i Tamar, córki Absaloma (por. 2 Sm 14,27), Abiszag Szunemitki (por. 1 Krl 1,3.4), 
Waszti (por. Est 1,11), Estery (por. Est 2,7) oraz trzech córek Hioba31: Jemimy, 
Keciji, oraz Keren Happuk (por. Hi 42,15). Choć piękno wyraźnie przypisane 
jest każdej z tych kobiet i wydaje się odgrywać istotną rolę w biblijnych opo-
wiadaniach, to jednak w żadnym z nich autorzy biblijni nie rozwinęli opisu 
tych postaci – nie znamy szczegółów wyglądu pięknych kobiet Biblii. Jedyną, 
która Biblia Hebrajska opisuje dokładniej, jest właśnie Szulamitka, Oblubie-
nica z Pieśni nad pieśniami32.

W opisie Oblubienicy rdzeń „yph” występuje w pewnych utartych zwro-
tach: „o jak piękna jesteś” (hebr. hinnāk– yāpāh – Pnp 1,15; 4,1), „piękna ma” 
(hebr. yāpāt–î – Pnp 2,10.13), „najpiękniejsza z niewiast” (hebr. hayyāpāh 
bannāšîm – Pnp 1,8; 5,9; 6,1). Zwrot „o jak piękna jesteś” (występujący także 
w formie męskiej – por. Pnp 1,16), będący okrzykiem zachwytu Oblubieńca 
na widok Oblubienicy, w swej wymowie przypomina nieco okrzyk pierwszego 
mężczyzny na widok kobiety uczynionej z jego żebra (por. Rdz 2,23). Wyraże-
nie „piękna ma” funkcjonuje w utworze niemal jako imię własne Oblubienicy, 
występuje paralelnie z „przyjaciółko moja” (hebr. ra‛yāt–î – Pnp 2,13; 4,7) i jest 

31  Imiona córek Hioba podajemy w ich brzmieniu hebrajskim.
32  Por. M. T o m a l, Piękno w Biblii. Kilka uwag dotyczących Pieśni nad pieśniami 4,1-5, 

w: Tradycyjne i współczesne systemy wartości – Przeciwieństwo trzecie: „Piękno i Brzydota”, et 
variae. Materiały z konferencji (7-9.12.2001 r.) Staszów – Akademicki Ośrodek Kształcenia Wydziału 
Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, red. A. Wierciński, Zakład An-
tropologii Ogólnej i Politycznej – Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach, Warszawa–Kielce 2002, s. 185n.
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odpowiednikiem wyrażenia „d–ôd–î” – „mój umiłowany”, którym Oblubienica 
określa Oblubieńca. Sformułowanie „najpiękniejsza z niewiast”, co ciekawe, 
pojawia się w utworze w partiach chóru złożonego z postaci kobiecych, wska-
zując, że uznają one, iż Oblubienica przewyższa je swym pięknem. 

Na zakończenie szczegółowego opisu Szulamitki (por. Pnp 4,1-7) – wy-
śpiewanej przez Oblubieńca pochwały piękna ciała Oblubienicy – pojawia się 
w Pieśni nad pieśniami zwrot „cała piękna jesteś, przyjaciółko moja” (Pnp 4,7). 
Za pomocą tego zwrotu redaktor księgi wskazuje na integralny wymiar piękna 
charakteryzującego kobietę. W wersecie tym, poprzez zestawienie z paralelnym 
wyrażeniem „nie ma w tobie skazy” (Pnp 4,7), podkreśla się, że „integralne 
piękno” oblubienicy oznacza nieskazitelność – brak jakiegokolwiek defektu. 

Jak wspomnieliśmy wyżej, rdzeń „yph” trzykrotnie pojawia się w Pieśni 
nad pieśniami w formie czasownikowej (por. Pnp 4,10; 7,2.7). We wszystkich 
przypadkach występuje on wraz z zaimkiem pytajnym „mah”, wprowadzają-
cym zdanie wykrzyknikowe. W pierwszym przypadku jest to okrzyk zachwytu 
nad pięknem miłości Oblubienicy: „Jak piękna jest miłość twoja [...]!” (hebr. 
mah-yyāpû d–ôd–ayik– – Pnp 4,10), w drugim – podziwu wobec piękna stóp Ob-
lubienicy: „Jak piękne są twe stopy w sandałach!” (hebr. mah-yyāpû pə‛āmayik–  
bannə‛ālîm – Pnp 7,2), w trzecim – zachwytu nad pięknem samej Oblubienicy: 
„O jak piękna jesteś!” (hebr. mah-yyāpît–  – Pnp 7,7). Rdzeń „yph” dwukrotnie 
występuje również w porównaniu; piękno Oblubienicy porównane zostaje do 
piękna natury: Szulamitka jest „piękna jak księżyc” (hebr. yāpāh k–alləb–ānāh 
– Pnp 6,10), „jaśniejąca jak słońce” (Pnp 6,10) i „świeci z wysoka jak zorza” 
(Pnp 6,10), ale także do piękna najpiękniejszych dzieł ludzkich – jako przed-
miot porównania występują tu dwa miasta: Tirsa i Jerozolima. „Piękna jesteś, 
przyjaciółko moja, jak Tirsa (hebr. yāpāh ’att ra‛yāt–î kət–irs.āh), wdzięczna jak 
Jeruzalem (hebr. nā’wāh kîrûšālāim)” (Pnp 6,4) – tak wyraża Oblubieniec 
uznanie dla piękna Oblubienicy. Wybór Jerozolimy jako przedmiotu porów-
nania raczej nie dziwi, była ona bowiem nie tylko największym w Palestynie 
miastem zamieszkiwanym przez Izraelitów, ale również stolicą zjednoczonego 
królestwa, a potem Królestwa Judy oraz centrum życia politycznego i reli-
gijnego narodu. Jerozolima to miasto, które w tradycji żydowskiej stało się 
ucieleśnieniem piękna: „Bóg dał światu dziesięć miar piękna, z czego dziewięć 
przypadło Jerozolimie, a jedna reszcie świata” (b Qod 48B)33. Warto jednak 
pamiętać, że również Tirsa pełniła ważną rolę w historii Izraela, będąc pierw-
szą stolicą Królestwa Północnego, utworzonego w wyniku podziału państwa 
żydowskiego, który nastąpił po śmierci Salomona, w dziesiątym wieku przed 
Chrystusem. 

33  The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary, t. 12, tłum. Jacob Neusner, Hen-
drickson Publishers, Peabody, Massachusetts, 2011, s. 234.
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