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Ramy pojęciowe

Seks jako dotyczący monogamicznej, 
heteroseksualnej relacji małżeńskiej ( הש + אש'א ).
Zmysły a yetzer ra ( יצר רע): skłonność do zła.
Niddah (נידה), taharat hamiszpacha ( טהרת
 cykl regulujący współżycie w rytm :(המשפחה
menstruacji.
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (pru urvu: 
.(פרו ורבו
Onah (מצוות עונה): obowiązek męża do 
regularnego seksualnego zaspokojenia żony.



Trzy wymiary małżeństwa

● Międzyludzki: wola dzielenia 
przyszłości, angażowanie się

● Historyczny: żydowskie 
małżeństwo jako powtórzenie 
małżeństwa Abrahama i Sary, 
przedłużenie Przymierza; Żydzi 
jako dzieci Abrahama i Sary i 
przodkowie Mesjasza

● Boski / kosmiczny: małżeństwo jako ramy 
podporządkowywania się B-gu ( הש + אש'א ); 
seks jako droga do transcendencji



Tumah & taharah (טומאה וטהרה)

Czystość (taharah) / 
nieczystość (tumah) jako nie do 
końca adekwatne tłumaczenie.
W czasach świątynnych: 
możliwość zbliżania się do 
świątyni. 
Kwestia kontaktu ze śmiercią a 
zdolność do intymności.



Niddah (נידה), taharat 
hamiszpacha (טהרת המשפחה)

Różnice między męskim i kobiecym 
doświadczeniem i między męskimi i kobiecymi 
zobowiązaniami.
Krwawienie → symboliczna obecność śmierci.
5 dni krwawienia, 7 dni niekrwawienia → czas bez 
dotyku (tumah, טומאה), autonomia, czas 
intymności wyrażanej przez słowa.
Owulacja → powrót potencjału życia (taharah, 
 Zanużenie się w mykwie jako symboliczny .(טהרה
powrót do wód płodowych.
Cykl rodzinnej czystości jako „wspólna gra w 
intymność”.



Rachel Adler:
 

„W tym cyklu odgry-
wamy własną śmierć 
i zmartwychwsta-
nie”; 
„Śmiertelność 
naszych ciał (tumah) 
konfrontowana jest z 
nieśmiertelnością 
naszych dusz”.



Uczeń, nierządnica i pożytki z 
frędzli (ציצית)

400 sztuk złota; sześć łóżek srebrnych i jedno 
złote, połączone drabinami.
„Nie pozwolę ci odejść, dopóki nie powiesz, jaką 
ujrzałeś we mnie skazę”
„Nie widziałem nigdy równie pięknej kobiety [...]. 
Tzitzit okazały się dziś być moimi świadkami”
„Nie pozwolę ci odejść, dopóki nie podasz mi 
swojego imienia, miasta z którego pochodzisz, 
imienia swojego nauczyciela i nazwy miejsca, w 
którym studiujesz Torę”

Za: W. Z. Harvey The Pupil, the Harlot and Fringe Benefits, “Prooftexts” 6 
(1986), p. 259-264. [Talmud Babiloński, traktat Menachot 44a]



E. Berkovits:
Seks jako uosobienie 
tego, co bezosobowe, 
tchnięcie duchowości w 
to, co fizyczne.
Partykularyzacja tego, 
co uniwersalne: 
przestrzeganie zasad 
czyni z człowieka – 
Żyda.
Połączenie tego, co 
materialne, z tym, co 
duchowe i święte.


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8

