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DARIUSZ ADAMCZYK
UJK, Kielce

UPADEK CHAMA I JEGO SKUTKI NA PODSTAWIE RDZ 9,1829
Po opowiadaniu o potopie, w Ksiêdze Rodzaju znajduje siê epizod o upadku
Chama (Rdz 9,1829). Autor podejmuje w nim zagadnienie nowego pocz¹tku
ludzkoci po kataklizmie. Pocz¹tkowe wersety tej narracji (18 i 19) stanowi¹ jednoczenie zakoñczenie opowiadania o potopie. Trzej synowie Noego: Sem, Cham
i Jafet s¹ jedynymi przedstawicielami ludzkoci na ziemi. Autor nie wspomina tu
o ich ¿onach, które razem z nimi wesz³y do arki. W tych dwóch wersetach podkrela rolê synów Noego w dziejach ludzkoci. Od nich bierze pocz¹tek ca³a ludzkoæ popotopowa: od nich to zaludni³a siê ca³a ziemia (w. 19b). Zawarta jest tu
idea rodzinnej jednoci wszystkich narodów1.
W Biblii Tysi¹clecia perykopa z Rdz 9,1829 zosta³a zatytu³owana Noe przeklina Kanaana, a b³ogos³awi Sema. Redaktor umieszcza j¹ po opisie potopu, a w zasadzie na koñcu tego opowiadania. Skutki grzechu zosta³y zmyte wodami potopu.
Nie usta³a jednak przyczyna grzechu (por. 8,21). Cz³owiek bowiem przejawia
sk³onnoci do z³a. Tê prawdê ilustruje opowiadanie z Rdz 9,1827. Po potopie
ponownie pojawiaj¹ siê podzia³y wród ludzi i znów dochodzi do naruszenia jednoci braterskiej. Dokonuje siê to przy ca³kowitej absencji Boga. Przez ten fakt
autor ponownie podkrela, ¿e przyczyna z³a w wiecie nie tkwi w niedoskona³oci Bo¿ego stworzenia. Ma ona swoje ród³o w wolnej woli cz³owieka i s³aboci
ludzkiej natury2. Powstaje problem, na czym w istocie polega wystêpek Chama,
skoro to Noe odurzy³ siê winem, a tak¿e dlaczego Noe przeklina Kanaana, skoro
1 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp  Przek³ad z orygina³u  Komentarz, Poznañ 1962,
s. 277; L. Ruppert, Das Buch Genesis, t. 1: Kap. 125,18, Düsseldorf 1976, s. 120; J. Lemañski,
Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, Zeszyty Naukowe KUL (2005)2,
s. 2324.
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to nie on dopuci³ siê grzechu. Warto podejæ do tej kontrowersyjnej perykopy,
odwo³uj¹c siê do paralelnych miejsc Biblii.
1. WYSTÊPEK CHAMA
Autor w wersecie 20. podaje: Noe by³ rolnikiem i on to pierwszy zasadzi³
winnicê. W ten sposób przedstawia Noego jako odkrywcê uprawy winnego szczepu. W rodowisku autora biblijnego winnice i wino by³y bardzo cenione, podobnie
jak i w póniejszych czasach w Izraelu (por. Iz 3,14; 5,17; 25,6; 27,25; Za 3,10).
Wino by³o postrzegane jako dar Boga i znak Jego b³ogos³awieñstwa (por. Rdz
27,28). Posiadanie za w³asnej winnicy i mo¿liwoæ korzystania z jej owoców
by³o znakiem wyj¹tkowego dobrobytu (2Krl 18,31; Oz 2,17; Mi 4,4; Am 9,1314)3.
Autorzy biblijni zdawali sobie jednak sprawê z tego, jakie zagro¿enia p³yn¹
z nadu¿ywania wina. Prorok Ozeasz pisze: Wino i moszcz odbieraj¹ rozum
(4,11). Prorok Izajasz upomina: Biada tym, którzy rych³o wstaj¹c rano szukaj¹
sycery, zostaj¹ do póna w noc, bo wino ich rozgrzewa (5,11). Przed nadu¿ywaniem wina przestrzegaj¹ te¿ mêdrcy. Autor pisze: Popada w nêdzê, kto lubi hulanki, nie wzbogaci siê, kto lubi oliwê i wino (Prz 21,17; por. 23,2021). Nieco
dalej za: Nie patrz na wino, jak siê czerwieni, jak piêknie b³yszczy w kielichu,
jak ³atwo p³ynie przez gard³o: bo w koñcu k¹sa jak ¿mija, swój jad niby w¹¿
wypuszcza; twoje oczy dostrzeg¹ rzeczy dziwne, a serce twe brednie wypowie
(23,3133)4.
W Ksiêdze Syracha znajduj¹ siê s³owa: Wino jest dla ludzi ¿yciem, je¿eli
piæ je bêdziesz w miarê. Jakie¿ ma ¿ycie ten, który jest pozbawiony wina? Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi. Zadowolenie serca i radoæ duszy
daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem. Udrêczeniem dla duszy jest
za wino pite w nadmiernej iloci, wród podniecenia i zwady. Pijañstwo powiêksza sza³ g³upiego na jego zgubê, os³abia si³y i sprowadza rany (31,2730)5. Pijañstwo by³o uwa¿ane za co poni¿aj¹cego dla wszystkich. Najbardziej jednak by³o
to poni¿aj¹ce dla przywódców czy królów (por. Oz 7,5; Am 2,8; Iz 5,12; 28,1;
56,12; Prz 31,47) oraz kap³anów (por. Kp³ 10,910; Ez 44,21)6.

2

Por. J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 3536.
Por. L. Ruppert, Das Buch Genesis, s. 121; M. Peter, Prehistoria biblijna, Poznañ 1994,
s. 100; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku. Pradzieje biblijne: Rdz 1,111,9, Kraków 1996, s. 218220.
4 Por. J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 220; G. Ravasi, Ksiêga Rodzaju (111), t³um. M. Brzezinka, Kraków 1997, s. 174.
5 Por. L. Boadt, Ksiêga Rodzaju, t³um. z ang. S. Zalewski, w: Miêdzynarodowy komentarz do
Pisma wiêtego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 285.
6 Por. E. Testa, Genesi. Introduzione  storia primitiva, Torino 1977, s. 399; J.S. Synowiec, Na
pocz¹tku , s. 220221.
3

UPADEK CHAMA I JEGO SKUTKI (RDZ 9,1829)

9

Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e autor w analizowanym tekcie o upadku Chama
mia³ wiadomoæ zagro¿enia p³yn¹cego z nadu¿ywania wina. Informuje bowiem
o zasadzeniu pierwszej winnicy, a nastêpnie przechodzi do opisu sytuacji upicia
siê Noego winem: Gdy potem napi³ siê wina, odurzy³ siê nim (Rdz 9,21a)7. Noe
zasadzi³ winnicê oraz konsumuje jej owoce. Wskazuje to ewidentnie na Bo¿e
b³ogos³awieñstwo zwi¹zane z tym przedsiêwziêciem. Zasadzenie winnicy by³o
pierwszym przejawem aktywnoci Noego po z³o¿eniu ofiary Bogu. Dokonuje siê
to na ziemi wczeniej przeklêtej przez Boga (por. 5,29), lecz obmytej wodami
potopu8.
Noe w wyniku upojenia le¿a³ nagi w swoim namiocie (w. 21b)9. Dowiadczy³ na sobie poni¿enia, jakie grozi cz³owiekowi, który nadu¿yje wina. Powi¹zana z pijañstwem Noego nagoæ jest obrazem najwiêkszego poni¿enia i wstydu
(por. Ha 2,15; Lm 4,21). Publiczne wystawianie nagoci jest w Pimie wiêtym
uwa¿ane za z³o (por. Rdz 3,7; Wj 20,26; 2Sm 6,20). Obna¿enie nagoci jest poni¿eniem i zawstydzeniem (por. Pwt 28,48; 2Sm 10,45; Iz 20,24; Oz 2,5). Jest to
jedno z najdotkliwszych upokorzeñ, jakie mo¿e spotkaæ cz³owieka10.
Jednak¿e upicie siê Noego nie jest tu ocenione jako moralne wykroczenie,
choæ samo pijañstwo jest w Pimie wiêtym generalnie oceniane jako z³o (por. Tb
4,15; Ps 78,65; Prz 20,1; 21,17; 23,2935; Iz 5,1112; 28,713)11. Byæ mo¿e upicie
siê Noego jest traktowane jako pierwszy eksperyment z winnic¹. A zatem Noe nie
móg³ jeszcze wiedzieæ o odurzaj¹cych w³aciwociach wina. Nie zna³ skutków
jego nadu¿ycia. Nadu¿y³ zatem wina niewiadomie. Nie ponosi wiêc za swój czyn
winy12. Autor biblijny nie potêpia Noego, a zaistnia³a sytuacja jest dla niego okazj¹ do opisania gorszego przewinienia, jakiego dopuszcza siê Cham13.
W wersecie 22. autor podaje: Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagoæ swego
ojca, powiedzia³ o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. Znajduje siê tu informacja, ¿e Cham jest ojcem Kanaana, przodka Kananejczyków. Ma
to zapewne na celu powi¹zanie Kananejczyków z Chamem oraz uzasadnienie
nakazu Bo¿ego dotycz¹cego ich wytêpienia przez Izraelitów. W Pimie wiêtym

7

Por. G. von Rad, Genesis, Brescia 1978, s. 173.
Por. J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 2728.
9 Por. G. von Rad, Genesis, s. 173.
10 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp , s. 277; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 221; J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 28.
11 Por. J. Lemañski, Satyryczna epopeja o pijañstwie w Prz 23,2935, Zeszyty Naukowe KUL
(2004)2, s. 6769.
12 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp , s. 277; M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 100; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 221; R.J. Clifford, R.E. Murphy, Ksiêga Rodzaju, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 26.
13 Por. J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 2829.
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znajduj¹ siê wzmianki o bezwstydzie Kananejczyków (por. Rdz 13,13; 19,56;
Kp³ 18,3; 1Krl 14,24)14.
Wina Chama polega³a na tym, ¿e widzia³ nagoæ swego ojca (w. 22a) i opowiedzia³ o tym swym braciom (w. 22b). Prawo zakazywa³o ogl¹dania nagoci
matki, macochy, siostry, wnuczki, przybranej siostry, krewnych, synowej i bratowej (por. Kp³ 18,618; 20,1920; Rdz 19,3038). Obowi¹zywa³o tak¿e okazywanie szacunku rodzicom (por. Wj 21,17; Kp³ 20,9). Za brak szacunku wobec rodziców grozi³a kara mierci lub przynajmniej przekleñstwo (por. Pwt 27,16). Cham
naruszy³ tu pewne tabu. Nie przykry³ nagoci ojca. Z³ama³ w ten sposób zasadê
szacunku i zasadê przyzwoitoci. Nie tylko patrzy³ na nagoæ swego ojca, ale
i rozpowszechni³ ten fakt wród braci. W ten sposób szydzi ze s³aboci rodzica
i okazuje mu pogardê (por. Iz 51,1718). Cham nie okaza³ nale¿nego szacunku
wobec ojca, co stanowi³o powa¿ne przewinienie15.
Inn¹ natomiast postawê przyjmuj¹ dwaj bracia Chama. Wtedy Sem i Jafet
wziêli p³aszcz i trzymaj¹c go na ramionach weszli ty³em do namiotu i przykryli
nagoæ swego ojca; twarzy za swych nie odwracali, aby nie widzieæ nagoci
swego ojca (w. 23). Bracia Chama wype³niaj¹ swój synowski obowi¹zek. Autor
biblijny podkrela ich respekt wobec nagoci ojca. Dwukrotnie podaje, ¿e obydwaj bracia, wchodz¹c i wychodz¹c z namiotu Noego, mieli twarze odwrócone,
aby nie ogl¹daæ jego nagoci. Jest to postawa odwrotna wobec postawy Chama
opisanej w wersecie 22a. Przykryli oni ojca. Postawa obydwu braci dystansuje
ich wobec zachowania ich brata. Koniec wersetu 23. wyranie wskazuje, ¿e nie
widzieli oni nagoci ojca. Ten zwrot z wersetu 23c jest przeciwstawny do s³ów
z wersetu 22a: i widzia³ Cham, ojciec Kanaana, nagoæ swego ojca. Autor jeszcze mocniej w ten sposób podkrela niegodziwoæ Chama i Kananejczyków. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w odró¿nieniu od Chama, jego bracia nie mówi¹ nic na temat tego, co przydarzy³o siê Noemu16.
2. REAKCJA NOEGO
W drugiej czêci perykopy autor przechodzi do opisu reakcji Noego na zaistnia³¹ sytuacjê. Noe budzi siê ze snu i poznaje, co zasz³o gdy spa³ upojony winem.
Kiedy Noe obudzi³ siê po odurzeniu winem i dowiedzia³ siê, co uczyni³ mu jego
14 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp , s. 278; L. Ruppert, Das Buch Genesis, s. 121; M. Peter,
Prehistoria biblijna, s. 100.
15 Por. M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 100; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 221; G. Ravasi,
Ksiêga Rodzaju (111), s. 175; R.J. Clifford, R.E. Murphy, Ksiêga Rodzaju, s. 26; J. Lemañski,
Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 2930.
16 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp , s. 278; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 221; J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 30.
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m³odszy syn, rzek³: «Niech bêdzie przeklêty Kanaan! Niech bêdzie najni¿szym
s³ug¹ swych braci!» (Rdz 9,2425)17.
Werset 24. jest momentem zwrotnym ca³ego opowiadania. Autor nie wyjania, w jaki sposób Noe dowiedzia³ siê o ca³ym zajciu. Nie jest to istotne w tej
narracji. Wiedza Noego jest punktem wyjcia do wypowiedzianych przez niego
s³ów. Noe okrela Chama jako najm³odszego, a raczej dos³ownie najmniejszego
(hebr. haqqatan) sporód synów. Tymczasem podana kolejnoæ wymienionych
synów Noego w wersecie 18. wskazywa³aby raczej, ¿e najm³odszy jest Jafet: Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Byæ mo¿e nie chodzi
tu o wiek, lecz o ocenê moraln¹, lub o to, ¿e Cham by³ najmniej lubiany przez ojca
(por. Jr 49,15; Ab 2). Cham bowiem swoim postêpkiem wprowadzi³ miêdzy braæmi roz³am, poprzez swój niew³aciwy stosunek do ojca18.
Interesuj¹ce jest, ¿e Noe przeklina Kanaana, nie za Chama. Tymczasem z³o
pope³ni³ jego ojciec, Cham, i wydawa³oby siê, ¿e to on powinien ponieæ konsekwencje. Nast¹pi³o tu jednak przesuniêcie kary z ojca na syna (por. Jr 31,29;
Ez 18,2)19. Powstaje problem, dlaczego Noe nie przekl¹³ tak¿e pozosta³ych Chamitów (por. Rdz 10,6). Byæ mo¿e chodzi o to, ¿e konsekwencje winy najm³odszego syna ponosi jego najm³odszy syn, który teraz staje siê przyczyn¹ hañby dla
swego ojca (por. Syr 3,5)20.
Wszelkie wykroczenia w relacjach miêdzyosobowych oraz spo³ecznych sprzeciwiaj¹ siê planowi Bo¿emu. Grzesz¹c, cz³owiek wywo³uje konflikty, które niszcz¹ harmoniê w rodzinie i spo³eczeñstwie. Przyczyniaj¹ siê bowiem do niezgody
pomiêdzy cz³onkami najbli¿szej rodziny. W wyniku powstaj¹cych napiêæ dochodzi nawet do spo³ecznych antagonizmów. W s³owach przekleñstwa wypowiedzianych przez Noego, Kanaan zostaje nazwany najni¿szym s³ug¹ swych braci
(w. 25)21. Wed³ug staro¿ytnego zwyczaju, wynikiem z³amania relacji ojciecsyn by³o miêdzy innymi branie w niewolê nawet swych braci. W prawodawstwie
Izraela (por. Wj 21,111; Kp³ 25,3546; Pwt 15,1218) jest to wyraz najwiêkszej
hañby22.
Skierowane do Kanaana w analizowanej narracji wyra¿enie najni¿szy s³uga ma cis³y zwi¹zek z postêpkiem Chama. Napiêtnowanie postawy Chama na17

Por. L. Ruppert, Das Buch Genesis, s. 121; J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 3031.
18 Por. J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 31.
19 Por. J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 222; Z. Zió³kowski, Najtrudniejsze stronice Starego
Testamentu, Warszawa 2004, s. 326.
20 Por. N.C. Baumgart, Die Umkehr des Schöpfergottes. Zu Komposition und religionsgeschichtlichem Hintergrund von Gen 59, Freiburg 1999, s. 184185; J. Lemañski, Upadek Noego  grzech
czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 3132.
21 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp , s. 278; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 221.
22 Por. G. Ravasi, Ksiêga Rodzaju (111), s. 177178.
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le¿y rozpatrywaæ w kontekcie znaczenia s³ów przekleñstwa czy te¿ b³ogos³awieñstwa. S³owa b³ogos³awieñstwa czy przekleñstwa by³y traktowane w staro¿ytnoci jako maj¹ce moc sprawcz¹ zgodnie ze swoj¹ treci¹. Wierzono, ¿e by³y
one urzeczywistnieniem tego, co wyra¿a³y (por. Rdz 12,2; 27,1314.33)23. Nastêpstwem s³ów b³ogos³awieñstwa by³ Bo¿y dar pomylnoci. Natomiast przekleñstwo by³o wypowiedzi¹ przynosz¹c¹ nieszczêcie. Skutkowa³o ono brakiem
³askawoci ze strony Boga. Nie by³y to zatem tylko czcze formu³y. W tym kontekcie, przekleñstwo Kanaana mia³o skutkowaæ jego zale¿noci¹ od Sema i Jafeta.
Wyra¿enie zawarte w s³owach przekleñstwa wskazuje, ¿e w przysz³oci Kananejczycy bêd¹ pozbawieni wolnoci i skazani na s³u¿bê u potomków braci Chama24.
Warto przypomnieæ, ¿e Kananejczycy stanowili rdzenn¹ ludnoæ Palestyny.
Byli oni zatem historycznymi przeciwnikami Izraela. Jednak¿e sk³aniali oni równie¿ lud Bo¿y do ba³wochwalstwa, co by³o przyczyn¹ wielu niepokojów. W tej
perspektywie, wyra¿one przekleñstwo z Rdz 9,25 by³o wymierzone przeciwko
ba³wochwalczym kultom p³odnoci, w których Bóg by³ zredukowany do jednej
z si³ natury. A zatem, analizowany tekst jest os¹dzeniem grzechu25. Przekleñstwo
skazuj¹ce Kanaana na s³u¿enie Semowi stanowi teologiczn¹ interpretacjê opanowania Kanaanu przez Izraelitów. Chodzi nie tylko o wejcie do ziemi obiecanej,
ale równie¿ o stopniowe podporz¹dkowanie sobie mieszkañców Kanaanu, co ju¿
dokona³o siê ca³kowicie w czasach, kiedy powstawa³o to opowiadanie26.
Analizowany fragment zawiera równie¿ b³ogos³awieñstwo, które rodzi nadziejê. Po wypowiedzianych s³owach przekleñstwa, Noe udziela b³ogos³awieñstwa Semowi i Jafetowi. Autor podaje: A potem doda³: «Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan bêdzie s³ug¹ Sema! Niech Bóg da i Jafetowi du¿¹ przestrzeñ i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan miech
bêdzie mu s³ug¹» (Rdz 9,2627)27.
Interesuj¹cy jest fakt, ¿e tym, który jest b³ogos³awiony, nie jest cz³owiek,
lecz Bóg: Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, Bóg Sema! (w. 26a). To bowiem
Bóg jest ród³em wszelkiej mi³oci i pokoju. Jednak¿e z dalszych s³ów tego b³ogos³awieñstwa wynika, ¿e cz³owiek stoi przed mo¿liwoci¹ harmonijnego wspó³¿ycia z innymi. A zatem, to w rêkach cz³owieka znajduj¹ siê losy historii. Jest on
odpowiedzialny za budowanie relacji w rodzinie i spo³eczeñstwie28.
23 Por. M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 101; J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 32.
24 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp , s. 278; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 221.
25 Por. G. Ravasi, Ksiêga Rodzaju (111), s. 176.
26 Por. A. Clamer, Genèse, Paris 1953, s. 203; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 223.
27 Por. M. Peter, Prehistoria biblijna, s. 101102; Z. Zió³kowski, Najtrudniejsze stronice Starego Testamentu, s. 327.
28 Por. G. Ravasi, Ksiêga Rodzaju (111), s. 178.
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Sem by³ uwa¿any za przodka wszystkich Semitów, w tym tak¿e ludów wywodz¹cych siê od Ebera. Ten za, wed³ug Rdz 10,2130 i 11,1020, by³ przodkiem aramejskich i arabskich plemion Mezopotamii, Syrii i Zajordanii. Przede
wszystkim za Eber zosta³ ukazany jako przodek Abrahama, praojca Izraelitów.
Autor opowiadania o upadku Chama wykorzystuje zasadê odpowiedzialnoci
zbiorowej. W godnej pochwa³y postawie Sema autor dostrzega przyczynê pomylnoci Izraelitów. Natomiast naganna postawa Chama mia³aby staæ siê uzasadnieniem zale¿noci jego potomków od Izraela. W przekonaniu autora, warunkiem udzia³u Izraelitów w b³ogos³awieñstwie Sema by³o ich dobre postêpowanie.
Podobnie ma siê rzecz w przypadku ludów wywodz¹cych siê od Jafeta29.
Treæ b³ogos³awieñstwa udzielonego Jafetowi stanowi¹ trzy ¿yczenia (por.
Rdz 9,27). Najpierw Noe ¿yczy mu wielkich przestrzeni. W tekcie hebrajskim
zachodzi w tym miejscu pewna gra s³ów pomiêdzy imieniem Jafet a czasownikiem jafte. Zdanie to stanowi prawdopodobnie nawi¹zanie do wielkich obszarów
Azji Mniejszej, które zosta³y zajête przez potomków Jafeta (por. 10,25). Fakt ich
rozprzestrzenienia by³ dla autora skutkiem b³ogos³awieñstwa udzielonego ich
cnotliwemu przodkowi30.
Drugie ¿yczenie zawarte w b³ogos³awieñstwie udzielonym Jafetowi dotyczy
jego zamieszkania w namiotach Sema. Byæ mo¿e chodzi w tej zapowiedzi o uczestnictwo potomków Jafeta w szczêciu Semitów z posiadania prawdziwego Boga.
To ¿yczenie stanowi³oby zatem niejako preludium do obietnicy danej przez Boga
Abrahamowi, która mia³a dotyczyæ osi¹gniêcia przez wszystkie narody szczêcia
za porednictwem Abrahamowego potomstwa (por. Rdz 12,3)31.
Mieszkanie w cudzych namiotach mo¿e siê odbywaæ na zasadzie gociny.
W omawianym wersecie przypuszczalnie chodzi o wspólne ¿ycie Semitów i potomków Jafeta oraz ich wspó³dzia³anie, jak to mia³o miejsce w czasach Dawida
i Salomona. Wtedy to Kananejczycy byli ju¿ ca³kowicie podporz¹dkowani Izraelitom. Wi¹¿e siê to równie¿ z trzecim ¿yczeniem zawartym w b³ogos³awieñstwie
dla Jafeta, aby Kanaan by³ jego s³ug¹. Pokazuje to zarazem prawdê, ¿e pomimo
skazania potomków Kanaana na s³u¿bê Semitom i Jafetytom, nie zostali oni jednak pozbawieni uczestnictwa w skarbach Bo¿ego objawienia32.

29

Por. J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 223.
, s. 279; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 223; Z. Zió³kowski, Najtrudniejsze stronice Starego Testamentu, 327.
31 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp , s. 279; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 223224.
32 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp , s. 279; R. de Vaux, La Genèse, La Sainte Bible,
Paris 1962, s. 67; J.S. Synowiec, Na pocz¹tku , s. 224.
30 Por. S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp
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PODSUMOWANIE
W perykopie z Rdz 9,1827 chodzi o naruszenie przez Chama pewnych zasad szacunku wobec ojca. Wczeniejsze opowiadania z Ksiêgi Rodzaju ukazywa³y skutki grzechu w relacjach pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem (rozdz. 3 i 6),
pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ (rozdz. 3) oraz pomiêdzy braæmi (rozdz. 4). Tym
razem grzech dotyka jeszcze innej, wa¿nej relacji: pomiêdzy ojcem a synem. Jest
to jedna z fundamentalnych relacji w strukturach spo³ecznych. Chroni j¹ osobne
Bo¿e przykazanie, któremu towarzyszy szczególne b³ogos³awieñstwo: Czcij ojca
twego i matkê twoj¹, aby d³ugo ¿y³ na ziemi, któr¹ Pan, Bóg twój, da tobie
(Wj 20,12)33. Zarówno przykazanie, jak i b³ogos³awieñstwo z nim zwi¹zane eksponuj¹ obowi¹zek mi³oci w stosunku do rodziców.
Niejako duchowym komentarzem do historii Noego i Chama s¹ s³owa Syracydesa: Nie przechwalaj siê nies³aw¹ ojca, albowiem hañba ojca nie jest dla
ciebie chwa³¹. Chwa³a dla ka¿dego cz³owieka p³ynie ze czci ojca, a matka w nies³awie jest ujm¹ dla dzieci. Synu, wspomagaj swego ojca w staroci, nie zasmucaj
go w jego ¿yciu. A jeliby nawet rozum straci³, miej wyrozumia³oæ, nie pogardzaj nim, choæ jeste w pe³ni si³. Mi³osierdzie wzglêdem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. W dzieñ utrapienia wspomni
siê o tobie, jak szron w piêkn¹ pogodê, tak rozp³yn¹ siê twoje grzechy. Kto porzuca ojca swego, jest jak blunierca, a przeklêty przez Pana, kto pobudza do gniewu
swoj¹ matkê (Syr 3,1016). Ostatnie s³owa tego m¹drociowego pouczenia przypominaj¹ o mi³oci Boga zawartej w osobach rodziców. St¹d, grzech przeciwko
ojcu lub matce jest sprzeniewierzeniem siê samemu Bogu34.
To, co przydarzy³o siê Noemu (Rdz 9,2021), jest postrzegane przez autora
biblijnego jako konsekwencja s³aboci cz³owieka i jego poznawczych mo¿liwoci. Rozwój kultury niesie ze sob¹ niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z ludzkiej s³aboci. Jej przezwyciê¿enie ma zwi¹zek z obecnoci¹ Bo¿ej ³aski. Cz³owiek potrzebuje Boga, aby móg³ sobie poradziæ z w³asn¹ wolnoci¹. Bez Boga nie jest
mo¿liwe utrzymanie jednoci braterskiej zamierzonej w Jego stwórczym planie35.
33

Por. G. Ravasi, Ksiêga Rodzaju (111), s. 175.
Por. tam¿e, s. 175176.
35 Por. J. Lemañski, Upadek Noego  grzech czy koniecznoæ ³aski (Rdz 9,1829)?, s. 36.
Zakoñczeniem perykopy o upadku Chama s¹ s³owa: Noe ¿y³ po potopie trzysta piêædziesi¹t lat.
I umar³ Noe w wieku lat dziewiêciuset piêædziesiêciu (9,2829). Wersety te stanowi¹ zakoñczenie
genealogii Noego, która zaczyna siê w Rdz 6,9. S¹ one jednoczenie wprowadzeniem do listy narodów semickich (rozdz. 10). G³ówny temat opowiadania o dziejach Noego i potopu ma niewiele
wspólnego z genealogi¹ w cis³ym znaczeniu tego s³owa. Potop jest bowiem metafor¹ unicestwienia i pocz¹tków nowego ¿ycia. S¹ w tym opowiadaniu jednak obecne elementy genealogiczne,
które zawieraj¹ informacje istotne w dalszej narracji.
34

UPADEK CHAMA I JEGO SKUTKI (RDZ 9,1829)
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CHAMS DECAY AND HIS RESULTS BASIC ON GEN 9,1819
Summary
Story from Gen 9,1819 is showing the Truth, that a man displays propensity to the evil, which
has their source in free will and weakness of human nature. Author is describing situation of Noah
drunk. He is showing bigger Chams sin, which rely on violation rule of property and respect to
father. The evil touches important relationship between father and son. The sin is bringing serious
results. Person of Cham is justification of depending his descendant from Israel.
Keywords: sin, results of sin, blessing, curse
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