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Księga Koheleta -  Życie na marne? 

 
 

Jednym z najbardziej zaskakujących aspektów Biblii jest to, że Księga Koheleta 

sąsiaduje tak blisko z Pieśnią nad Pieśniami. 

Przejście od wybuchów namiętności dwojga kochanków do przygnębienia 

dziwnego króla, który zaczyna swój poemat słowami: "Marność nad marnościami, 

wszystko jest marnością ..." 

Po hebrajsku brzmi to Havel Havalim, czyli: 

Wszystko to marność 

I pogoń za wiatrem. 

 

Czy to nie jest dziwne, że najpierw otwierasz księgę, w której mówi się, że miłość 

jest mocniejsza niż śmierć i która zaczyna się od pocałunków w usta, a zaraz potem - 

inną, powiadającą, że wszystko, jest jak dym i jak dym się ulatnia? 

W dodatku kończy się gorzko: "zarówno miłość, jak i nienawiść - nie rozpozna 

człowiek tego wszystkiego, co przed oczyma jego się dzieje"? 

➢ Jaką książką jest Biblia?  

➢ Dlaczego stała się cmentarzem myśli?  

➢ Dlaczego ludzie nie tracą już czasu na dociekliwe czytanie tego tekstu? 

Po to, by nauczyć się myśleć niezależnie, bez lęku przyjmując pozorne sprzeczności 

naszego życia, które mają nam przypominać, że tylko Bóg jest jeden, tylko On może 

być jeden, my jesteśmy wieloma rzeczami, wieloma myślami, tysiącem emocji                                             

tysiącem możliwości. 

Pieśń miłosna obok krzyku cierpienia i rozpaczy - to znak, że Biblia jest tekstem 

humanistycznym, pierwszym w dziejach. 

Jest w nim mowa o Bogu, ale wyłącznie w związku z człowiekiem; mówi o Bogu, 

ponieważ chce mówić o człowieku, a prawda o człowieku nie może być doktryną. 



Tak, cudownie, że Biblia nie jest doktryną, ale utworem polifonicznym, w którym 

Księga Koheleta stanowi prawdziwy dysonans. 

W tekście biblijnym, gdzie z pewnością nie brak pochwał dla życia, przykazań                         

i mądrych rad na temat tego, jak z niego korzystać i jak postępować, gdzie znajduje się 

nawet hymn do namiętności i piękna miłości, nagle tężeje gęsta mgła tego, co wielki 

włoski poeta określił następująco: 

Często ból życia spotykałem: był to potok, 

Co się burzy wciśnięty pomiędzy kamienie, 

Był to w kłębek zwinięty słoneczną spiekotą 

Liść żółty, był to koń zwalony na ziemię. 

Żadnego dobra nie ujrzałem wokół 

Oprócz cudu, który jest darem boskiej obojętności: 

Był to posąg w senności południa, chmura, sokół, 

Co jak strzała prosto w górę się wznosi1. 

 

Eugenio Montale2 wyraża wierszem doświadczenie, które nazywa "Boską 

Obojętnością", a której najbardziej emblematyczny hymn znajdziemy w Piśmie 

Świętym. 

Księga Koheleta to hymn do Boskiej obojętności. 

Ta pieśń bardziej niż atak na Boską niewrażliwość stanowi pieśń o Boskiej 

nieuniknioności, którą, jak się wydaje, Bóg zechciał otoczyć ludzkie życie, tak jak 

opiewa je słynny pierwszy rozdział: 

Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod 

słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie 

czasy. Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i 

znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą 

drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki 

płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera; do miejsca, do którego rzeki płyną, 

zdążają one bezustannie. Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić 

wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem ani ucho napełni 

słuchaniem.  To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co 

znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. 

Wszystko się powtarza, wszystko jest jednakowe, wszystko się już wydarzyło, nie 

ma nic nowego. Poruszające, prawda? 

 

 
 

1 E. Montale [Często ból życia spotykałem], przeł. Z. Kubiak, w: tegoż, Poezje, wyb. H. Kralowa, Warszawa 1987, 
s.30, przyp. tłum. 
2 Eugenio Montale (1896-1981), włoski poeta i krytyk literacki, (...) laureat literackiej Nagrody Nobla z 1975 r. 



Kim jest Kohelet?  

Czego pragnie? Co mu ciąży? Co go denerwuje? Do kogo ma pretensje? 

Specjaliści mówią, że jesteśmy w III wieku przed Chrystusem, w Jerozolimie i że 

mogłoby chodzić o nauczyciela o hellenistycznym wykształceniu, który udziela lekcji 

w pobliżu świątyni. 

W ten sposób powstaje księga, która w samej kolebce judaizmu nie dostosowuje się 

do tradycyjnej myśli hebrajskiej, ale z niesłychaną siłą ocenia ją w świetle filozofii 

greckiej. 

Nie jest przesadą mówić o Kohelecie jako o sceptycznym filozofie, a jeszcze 

bardziej zdumiewa to, że gdy przyjrzymy się, jak nazywany jest w tej Księdze Bóg, 

odkryjemy, że wszystkie 32 razy używa się słowa Elohim, nigdy zaś nie pojawia się 

święty tetragram JHWH. 

 

Krótko mówiąc, Bóg, z którym zderza się Kohelet, to dziwny Bóg,                             

z pewnością nie jest to Bóg Mojżesza. Przypomina bardziej bezosobowe bóstwa 

dalekie od ludzkiego życia niż Boga, który interesowałby się człowiekiem. 

 

W całej Księdze brak jakiegokolwiek echa teologii i myśli biblijnej.                          

Żadnej wzmianki, żadnej modlitwy, żadnego wspomnienia. 

Bóg jest tu w tym, czego dokonał, w regułach gry, którą stworzył. Wydaje się 

bardziej wielkim zegarmistrzem Woltera niż namiętnym kochankiem proroków. 

"Nie mogę pojąć, jak zegar wszechświata mógłby istnieć bez zegarmistrza".                     

Tak pisał Wolter i tak wydaje się myśleć Kohelet ... 

Księga biblijna w naszych rękach na wiele stuleci poprzedza wizję Boga, która we 

współczesnym świecie zrobiłaby furorę, tak zwaną wizję deistyczną, niewymagającą, 

żeby koniecznie mieć osobistą i religijną relację z Bogiem. 

Możliwe, że również z tego powodu zawiera epilog, który został później dodany                      

i w którym nie bez wyraźnego niepokoju próbuje się położyć tamę wszystkim 

dylematom mędrca: 

Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań 

Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bóg bowiem każdy czyn wezwie 

przed sąd dotyczy wszystkiego, co ukryte: czy było dobre, czy złe. 

Czy to nie fantastyczne? Autentyczna poprawka, żeby Księga weszła do kanonu, 

inaczej nie da się wyjaśnić sądu, który pochodzi od Koheleta: 



Starał się Kohelet [...] rzetelnie napisać słowa prawdy. Słowa mędrców są 

jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów - jak mocno wbite paliki. 

Jak cudnie, że Biblia nie chciała zrezygnować z tych palików, że nie obdarowała 

nas wyłącznie budującymi historiami, przykazaniami i rytuałami, ale wraz z Księgą 

Koheleta dała gościnę wszystkim pytaniom dotyczącym marności kondycji ludzkiej, 

która oczom mędrca wydaje się nieunikniona. 

Kohelet czuje się jak w niewoli. Wszystko jest piękne, a jednak wszystko się 

kończy. 

Człowiek rozkoszuje się marnością, a Bóg jest za to odpowiedzialny, gdyż złożył w 

sercu człowieka coś, co nigdy nie pozwoli mu być prawdziwie szczęśliwym: 

Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią 

trudzili.  Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet 

wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, 

jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.  Poznałem, że dla niego nic 

lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu.                   

 Bo też, że człowiek je i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie 

- to wszystko dar Boży.  Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki 

będzie trwało: do tego nic dodać nie można ani od tego coś odjąć. A Bóg tak 

działa, by się Go ludzie bali. To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już 

jest; Bóg przywraca to, co przeminęło. 

Mimo piękna całego stworzenia człowiek przeżywa własne położenie, nazwane 

przez Montalego stanem "smutnego zadziwienia"3, zdumienia ogromem piękna                        

i mocy, z jaką działa Bóg, a jednocześnie smutku tego, kto czuje, że jego własna 

trwałość podobna jest do trwałości dymu, który w końcu blednie i znika. 

Księga Koheleta to trudny egzamin, gwóźdź, który trzeba wbić w środek marzeń, to 

ktoś, kto ci tak mówi; 

 Postanowiłem w sercu swoim krzepić ciało moje winem - choć rozum miał 

zostać moim mądrym przewodnikiem - i oddać się głupocie, aż zobaczę, co 

dla ludzi jest szczęściem, które gotują sobie pod niebem, dopóki trwają dni 

ich życia. Dokonałem wielkich dzieł: zbudowałem sobie domy, zasadziłem 

sobie winnice, założyłem ogrody i parki i nasadziłem w nich wszelkich drzew 

owocowych. Urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać gaj 

bogaty w drzewa. Nabyłem niewolników i niewolnice i miałem niewolników 

urodzonych w domu. Posiadałem też wielkie stada bydła i owiec, większe niż 

wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. Nagromadziłem też sobie srebra i 

złota, i skarby królów i krain.  

 
3 E. Montale, [Południem bladym ...], przeł. J. Miszalska (...) 



Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich: kobiet 

wiele. I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną 

w Jeruzalem; w dodatku mądrość moja mi została. Niczego też, czego oczy 

moje pragnęły, nie odmówiłem im. Nie wzbraniałem sercu memu żadnej 

radości - bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu; a to mi było 

zapłatą za wszelki mój trud. I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich 

dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto: wszystko 

to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem. 

Smutne zadziwienie zatem, nie zaś krzyk ascety albo rozczarowanie starca. 

W Księdze Koheleta słychać gorzką i pełną rezygnacji pieśń o ludzkim położeniu, 

którą niekiedy religia, a przede wszystkim nauka i niezliczone rozrywki 

współczesnego świata próbują uciszyć, a nawet zapomnieć. 

Na koniec Kohelet zadaje ostanie pytanie: co więc nam pozostaje? Zrezygnować z 

życia i doznań, prowadzić proste życie bez próżności? 

Nasz przyjaciel również tu nas zaskakuje, udzielając nam bezstronnej rady: 

Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się 

rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co 

oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził 

Bóg!  Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo 

młodość jak zorza poranna szybko przemija. 

Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze 

nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich 

upodobania. 

Możesz się rozkoszować pełnią piękna, które dał nam Bóg, ale pamiętaj, że 

wszystko rozwieje się na wietrze, nie rób sobie złudzeń i nie zapominaj o Twoim 

Stwórcy. 

Życie jest tchnieniem albo, jak mówi wielki współczesny poeta:  

"Życie to dreszcz, który ulatuje, to tylko równowaga nad obłędem!"4. 

 

Dobrej lektury! 

 

 

 
4 Cytat z przeboju Sally autorstwa rockowego kompozytora i tekściarza, Vasco Rossiego (...) 


