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Między potępieniem a uświęceniem
Wczesnochrześcijańska etyka rozkoszy

„Raduj się żoną twojej młodości! Łania to najmilsza! Kozica pełna wdzię-
ku! Niech piersi jej darzą cię stale rozkoszą, a miłość jej upaja cię zawsze” 
(Prz 5, 18–19) – poucza biblijna Księga Przysłów1. W innym natchnionym 
piśmie, w Pieśni nad pieśniami, owładnięta namiętnością Oblubienica przy-
zywa swojego Oblubieńca słowami: „Całuj mnie pocałunkami ust twoich, bo 
słodsza jest twoja miłość nad wino. Będziemy się cieszyć i radować tobą, upa-
jać się twoją miłością bardziej niż winem” (Pnp 1, 2.4). Gianfranco Ravasi za-
uważa w tym miejscu, że o ile „smakowanie wina także w Biblii jest symbolem 
wszelkiej przyjemności, rozkoszy i radości życia”2, o tyle upojenie miłością 
przewyższa nawet to, co kryje się za symboliką wina; ono „nie rodzi się jedy-
nie z pocałunku, lecz także z gęstego splotu aktów miłości, które w Pieśni nad 
pieśniami – tutaj i w innych miejscach (4, 10; 5, 1; 7, 13) – są nazwane dodîm, 
amorami, czułostkami, wzajemnymi pieszczotami”3.

Biblia hebrajska zawiera zatem fragmenty, z których można wyczytać wiel-
kie uznanie dla radości wspólnego łoża. Czy słuszny byłby jednak wniosek 
mówiący, że ta starotestamentowa perspektywa, bez wątpienia sankcjonująca 
przyjemność małżeńską jako coś uświęconego Prawem, zbliżającego ku so-
bie tak dwa różne ciała, jak i dwie dusze (zob. Tertulian, Ad uxorem II, 8, 7: 

„Gdzie jest jedno ciało, tam jest i jeden duch”4), jakoś zagubiła się w literaturze 
wczesnochrześcijańskiej? Wszakże dla Hieronima ze Strydonu Pieśń nad pieś-

1 Wszystkie cytaty biblijne podano za: Biblia poznańska. Stary i Nowy Testament, Poznań 2011.
2 G. Ravasi, Pieśń nad pieśniami... jak pieczęć na twoim sercu, przeł. K. Stopa, Kraków 2004, s. 45–46.
3 Tamże.
4 Tertulian, Do żony [w:] tenże, Wybór pism, t. II, oprac. W. Myszor, K. Obrycki, E. Stanula, Warszawa 

1983, s. 164.
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niami, poemat stawiający rozkosz miłości w świetle sacrum, była wyłącznie 
utworem poświęconym pięknu dziewictwa5. Z kolei Grzegorz Wielki w swoim 
liście synodycznym (I, 24) pisze, że święty Paweł porwany do trzeciego nieba 

już jest wtajemniczony w niebieskie tajniki, a jednak zniża się z litością i zajmuje mał-
żeńskimi sprawami [...], ponieważ przez miłość związany jest równocześnie ze sprawami 
najwyższymi i z najniższymi; mocą ducha wewnętrznie został porwany i uniesiony ku 
wysokościom, a przez miłość ku innym spokojnie wraca do rzeczy najniższych6. 

W odpowiedzi na tę obciążającą tradycję Paul Evdokimov pisał:

Z jednej strony legalizm – ciążący i pragmatyczny, z drugiej strony – podejrzliwa pogarda 
wobec erosa, ograniczają porywy duszy szukającej swego przeznaczenia. Jej głębie trwają 
w półsennym oczekiwaniu, którego cisza jest nabrzmiała półsennym falowaniem i poten-
cjalnymi zawieruchami. Dzisiaj przecież już wiemy, że miłość nie jest jedynie prostą grą 
ciała, że pod naiwnymi maskami oraz uczonymi kamuflażami kryje się rzeczywistość inna, 
rzeczywistość, którą należy odkryć i przyjąć w pełni dojrzałą świadomością7.

* * *
Fundamenty dla gmachu kościelnej teologii małżeństwa powstawały na prze-
łomie III i IV wieku. Trzeba przyznać, że początki te wiązały się z wieloma 
niezwykle cennymi i aktualnymi spostrzeżeniami, na przykład w kwestii es-
chatologicznego aspektu ludzkiej miłości8, z drugiej jednak strony stosunkowo 
mało pisano wówczas o uświęconej roli ciała i zmysłów w akcie małżeńskim. 
John N.D. Kelly sugeruje, że „nie należy spodziewać się pozytywnej oceny 
seksualności ze strony chrześcijańskiego pisarza tej epoki”9, choć – trzeba 
zarazem pamiętać – ton pobłażliwości dla pragnień płynących z natury był 
niejednokrotnie łagodzony w pismach skierowanych do wdów bądź zaanga-
żowanych w głębsze życie duchowe małżonków10. Nie brakowało przy tym 

5 J.N.D. Kelly, Hieronim. Życie, pisma, spory, przeł. R. Wiśniewski, Warszawa 2003, s. 211.
6 Grzegorz Wielki, Listy, t. I, przeł. J. Czuj, Warszawa 1954, s. 40.
7 P. Evdokimov, Sakrament miłości. Tajemnica małżeństwa w świetle tradycji prawosławnej, przeł. M. Żu-

rowska, Białystok 2007, s. 9.
8 Np.: „Obecny czas jest krótki i przemijający. Jeśli zaś, podobając się Bogu, zostaniemy uznani za god-

nych tego życia, które nadejdzie, zawsze będziemy przebywać z Chrystusem i ze sobą w pełniejszej 
radości” (Jan Chryzostom, O małżeństwie: Homilia 20 na List do Efezjan, przeł. M. Jurek [w:] tenże, 
Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, oprac. J. Naumowicz, Kraków 2002, s. 66).

9 J.N.D. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, przeł. K. Krakowczyk, Byd-
goszcz 2001, s. 57.

10 Tamże, s. 58.
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postaw skrajnych. Dzisiejszego czytelnika mogą szokować fragmenty Hie-
ronimowego dzieła Adversus Iovinianum (np. I, 26), w którym autor dowo-
dzi, że święty Piotr mniej podobał się Jezusowi niż święty Jan właśnie z tego 
powodu, iż ten pierwszy doświadczył ze swoją żoną rozkoszy małżeńskiego 
łoża, i nawet męczeństwo nie mogło zmyć tej zmazy11. Niemniej powszechny 
odbiór Adversus Iovinianum w gminie chrześcijańskiej był raczej negatywny; 
nawet bliscy przyjaciele Hieronima nie mogli ukryć skonsternowania tym, 
co przeczytali12. Trudno rozstrzygnąć, co bardziej raziło: gwałtowna, wul-
garna wręcz retoryka, czy też wywyższenie dziewictwa kosztem radykalne-
go poniżenia aktu seksualnego (Adv. Iov. I, 7: „podejrzane jest dla mnie do-
bro, które jest dobrem tylko dlatego, że nierząd jest gorszy”; por. 1 Kor 7, 2). 
Pewne jest natomiast, że Adversus Iovinianum rychło okazało się zarówno 
arcydziełem literatury łacińskiej, jak i skałą zgorszenia dla wielu członków 
gminy chrześcijańskiej.

Zachwytu wczesnego Kościoła nad dozgonną wstrzemięźliwością nie spo-
sób jednak rozpatrywać poza kontekstem niebywałego wprost i powszechne-
go zachwytu nad „życiem anielskim”. Należy przy tym pamiętać, że kultura 
chrześcijańska pierwszych pięciu wieków dokonała ni mniej, ni więcej aktu 
emancypacji ciała ze struktury rzymskiej polis13: nastąpiło przejście od trak-
towania cielesności jako społecznie użytecznego narzędzia do osobowego 
pojmowania ciała, uwolnienia go z jarzma obowiązku wobec państwa. To-
też dziewictwo stało się ową pożądaną perłą, dobrem upragnionym zarówno 
przez radykalnych ascetów, jak i ludzi żyjących w świecie. Łączono je wszakże 
z wolnością, samostanowieniem, ale także z prawdziwą rozkoszą, płynącą z po-
czucia osobowej integracji. Oczywiście, otwierało to pole do całego spektrum 
przyjemnych doznań. Wspólne odmawianie modlitw miało spajać w jedność 
wiele dziewiczych i bezżennych dusz14, zaś pozazmysłowa łączność z Chrystu-
sem-Oblubieńcem i z sobą nawzajem oraz poczucie głębokiego uspokojenia 
jawiły się jako źródło zaspokojenia przerastającego ramy natury. „Chciałbym 
móc opowiedzieć ci rozkosz komunii z Chrystusem, jakkolwiek przekracza 
ona wszelkie słowo i wszelką ideę”15 – wyznawał Jan Chryzostom. Znamien-
ne jest i to, że Hieronim w komentarzu do Ewangelii według świętego Mate-
usza (Mt 19, 12), poruszającym kwestię tak zwanych eunouchos („trzebieńcy, 

11 J.N.D. Kelly, Hieronim…, dz. cyt., s. 211.
12 Tamże, s. 215.
13 P. Brown, Ideał dziewictwa we wczesnym Kościele [w:] B. McGinn, J. Meyendorff, J. Leclercq (red.), 

Duchowość chrześcijańska. Początki do XII wieku, przeł. P. Blumczyński, S. Patlewicz, Kraków 2010, 
s. 423–424.

14 Tamże, s. 424.
15 F. Trisoglio, Chrystus z tobą. Teologia spotkania w nauczaniu Ojców Kościoła, przeł. M. Jagiełło, Kra-

ków 2014, s. 43.
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którzy się wytrzebili dla Królestwa Niebios”16), napisał: „Czystość bowiem 
sama przez się jest wabiąca i każdego ku sobie pociąga. Ale należy rozważyć 
siły, aby kto może pojmować, pojmował”17. Kultura współczesna przywykła 
do diametralnie odmiennego porządku: małżeństwo traktowane jest dziś jako 
podstawowa forma doświadczania seksualności, natomiast dziewictwo i ce-
libat niejednokrotnie potrzebują swojej mowy obronnej. Inaczej w czasach 
ojców Kościoła. Panowała wówczas tak dalece posunięta fascynacja ascezą, 
że nierzadko teologowie musieli wręcz powściągać tendencje do pogardy dla 
małżeństwa jako niezgodne z ludzką naturą oraz przesłaniem Nowego Testa-
mentu (zob. Mt 19, 6; 1 Kor 7, 3; 1 Tm 4, 3; Ef 5, 31–32; Hbr 13, 4).

Zdaniem Jeana Daniélou ascetyzm wczesnochrześcijański na ogół „nie opie-
rał się na pogardzie dla ciała, tak jak ascetyzm pogański”18, jego ostateczną 
racją było bowiem oczekiwane zmartwychwstanie ciała (soma), a w wymia-
rze doczesnym i antycypującym wypełnienie eschatologiczne – uczynienie 
go mieszkaniem Ducha Świętego (1 Kor 6, 15; por. Ef 5, 29: „nikt nigdy nie 
ma w nienawiści własnego ciała”). Uwaga ta wydaje się mocno uzasadnio-
na, skoro nawet tak jawnie platonizujący chrześcijanin, jak Grzegorz z Nyssy, 
przestrzegał chrześcijańskich ascetów przed lekkomyślną pogardą dla płcio-
wości, mówiąc, że to właśnie rozkosz małżeńskiego łoża doprowadza do tego, 
iż przychodzą na świat kolejni uczniowie Chrystusa19. Również sama asceza 
miała dla większości ojców Kościoła pewien aspekt afirmatywny, ukierun-
kowana była przecież na przebóstwienie, przemianę całej struktury ludzkiej 
płciowości, aby przypominała męskie ciało Chrystusa na górze Tabor: „na ich 
oczach zmienił się Jego wygląd: twarz Jego zajaśniała jak słońce, a szaty stały 
się białe jak światło” (Mt 17, 2). Toteż jeden z przedstawicieli późnej patry-
styki, Jan Klimak, pisał o celibacie i ślubie czystości w następujących słowach:

Szczęśliwy, kto osiągnął taką miłość do Boga, jaką zakochany do szaleństwa darzy uko-
chaną osobę […]. Nawet we śnie nie może przestać jej pragnąć i mówi do niej przez sen. 
Tak jest z miłością cielesną, tak samo z bezcielesną20.

Warto zauważyć, że w starożytności chrześcijańskiej pojawiło się również 
wiele tekstów, które starały się uświęcić naturalną przyjemność seksualną 

16 Przekład Mt 19, 12 podano za: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy Prze-
kład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego [tzw. Bi-
blia Warszawska], Warszawa 1979. Por. kanony soborowe.

17 Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, przeł. J. Korczak, Kraków 2008, 
s. 131.

18 J. Daniélou, Origen, London 1955, s. 12.
19 T. Špidlík, Człowiek Boga. U źródeł życia zakonnego, przeł. B.A. Gancarz, Kraków 2003, s. 54.
20 Jan Klimak, Drabina raju, przeł. W. Polanowski, Kęty 2001, s. 325.
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poprzez odwołanie do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju (zob. 2, 22–24). 
Wśród płomiennych inwektyw Hieronima można bowiem odnaleźć jego jed-
noznacznie pozytywne wypowiedzi na temat ludzkiej płciowości. W jednym 
z listów (Ep. CXXX, 10) pisze on na przykład: „Jest przeciwne naturze [...] nie 
znać łoża małżeńskiego [...] i żyć w ciele bez ciała”21. Podobnie w przypadku 
Jana Chryzostoma, który wpierw odnosił się do wartości aktu seksualnego 
z daleko posuniętą rezerwą22, aby z czasem stać się wielkim apologetą życia 
małżeńskiego. Na temat pobłogosławionej przez Kościół jedności kobiety 
i mężczyzny, znajdującej swój naturalny wyraz w „jednym ciele” (Rdz 2, 24), 
pisał, że „nie jest to sprawa ludzka, lecz że Bóg tę miłość rozpalił”23, a zarazem 
że „miłość małżeńska jest miłością najsilniejszą”24. Z kolei Metody z Olimpu 
w Prologu do swojej słynnej Uczty wkłada w usta Teofili (II, 2) następującą 
interpretację słów z Księgi Rodzaju (Rdz 2, 21–25), która może zaskakiwać 
niecodziennym jak na starożytność chrześcijańską uznaniem dla wielkiej 
wartości aktu małżeńskiego:

[...] senna ekstaza zesłana na pierwszego człowieka [...] symbolizowała oczarowanie męż-
czyzny miłością: spragniony płodzenia dzieci ulega oszołomieniu, owładnięty popędem 
seksualnym i rozkoszami, które mu się we śnie ukazały, aby znowu oderwana cząstka 
jego kości i ciała ukształtowała się, jak powiedziałam, w innego człowieka [...]. Z tego też 
względu słusznie powiedziano, że mężczyzna opuści ojca i matkę, nie pamiętając o niczym, 
gdy spleciony z kobietą w miłosnych uściskach ulega rozrodczej namiętności i pozwala 
boskiemu Stworzycielowi wyjąć sobie żebro, aby z syna stał się z kolei ojcem. Jeśli więc 
jeszcze w naszych czasach Bóg stwarza człowieka, to czyż nie jest zuchwalstwem odczu-
wanie wstrętu do prokreacji, skoro nawet Wszechmogący nie wstydzi się przykładać do 
niej swoich nieskazitelnych rąk25?

Autor Uczty, broniąc małżeństwa, wyraźnie odwołuje się do argumentu 
ad consilium Dei; podobnie postąpił na przykład Tertulian, który w pierw-
szej księdze Adversus Marcionem (XXIX, 2) napisał: „Kiedy się [małżeństwa] 
oskarża z wrogością, że są czymś obrzydliwym, to chce się w ten sposób usu-
nąć Stwórcę, który przecież pobłogosławił takie stosunki na mocy ich obiek-
tywnej godności”26. Wywód Teofili (notabene jest to imię oznaczające „miłoś-

21 T. Radliński, Życie duchowe kobiet w świetle „Listów” św. Hieronima, Lublin 2013, s. 122.
22 J. Trenham, Marriage and Virginity according to St. John Chrysostom, Durham 2003, s. 107.
23 Jan Chryzostom, Jakie kobiety należy brać za żony, „Vox Patrum” 2009, nr 29, t. 53–54, s. 609.
24 P. Evdokimov, dz. cyt., s. 119.
25 II, 2: Metody z Olimpu, Uczta, przeł. S. Kalinkowski [w:] Pierwsze pisma greckie o dziewictwie, oprac. 

J. Naumowicz, Kraków 1997, s. 139–140.
26 T. Špidlík, I. Gargano, V. Grossi, Duchowość Ojców Kościoła, przeł. K. Franczyk, J. Serafin, K. Stopa, 

Kraków 2004, s. 325.
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niczkę Boga”) cechuje pełne uznanie dla cielesnego wymiaru chrześcijańskiego 
małżeństwa: miłosna rozkosz jest czymś szlachetnym i świętym, o ile włą-
cza się w plan stworzenia (Rdz 1, 27: „stworzył mężczyznę i niewiastę”) oraz 
współdziała ze Stwórcą (J 5, 17: „Mój Ojciec działa aż do tej chwili i Ja dzia-
łam”). Akt seksualny pozwala wręcz na wejście samego Boga w tę ludzką rze-
czywistość („ulega rozrodczej namiętności i pozwala boskiemu Stworzycie-
lowi wyjąć sobie żebro”).

Rzecz jasna, Metody z Olimpu – jak wielu innych ojców Kościoła – stara 
się uzasadniać przyjemność aktu seksualnego wyłącznie przez jego aspekt 
prokreacyjny. Nieco później Grzegorz Wielki ujmie to w następujący sposób: 

„ponieważ celem małżeństwa jest rodzenie dzieci, Paweł zgadza się na to, by 
ludzie mieli także nieco przyjemności”27. Toteż współczesnego odbiorcę tych 
tekstów razić może niejakie pominięcie personalistycznego ujęcia stosunku 
małżeńskiego (wśród chlubnych wyjątków warto nadmienić De bono coniu-
gali Augustyna bądź Homiliae ad Ephesios Jana Chryzostoma). Wprawdzie we 
współczesnej etyce seksualnej Kościoła przyjemność obcowania nierozerwal-
nie wiąże się z wydaniem na świat potomstwa, niemniej jako jej pierwszo-
rzędny cel postawiono jedność duchową oraz wzrost miłości. Należy przy 
tym pamiętać, że wyjaśnienie sensu małżeństwa wyłącznie przez jego funkcję 
prokreacyjną nie cechowało samych tylko pisarzy wczesnochrześcijańskich; 
znacznie bardziej radykalną postawę można było dostrzec u późnoantycz-
nych filozofów o pogańskiej proweniencji (m.in. epikurejczycy mawiali: „Sto-
sunki płciowe bynajmniej nie przynoszą korzyści, a należy się cieszyć, jeżeli 
nie szkodzą”)28. To również od myślicieli późnoantycznych niektórzy pisarze 
wczesnochrześcijańscy przejęli pogląd, że przeżywanie rozkoszy małżeńskiej 
ściśle wiąże się z zaburzeniem harmonii duchowej, natomiast dziewictwo po-
lega na skoncentrowaniu wszystkich swych wewnętrznych energii w dosko-
nałym ładzie i skupieniu. Nie bez znaczenia dla teologii „życia anielskiego” 
jest fakt, iż syryjska tradycja duchowa wprowadziła nową perspektywę mó-
wienia o prawdziwej i nieustannej rozkoszy; była nią apatia, rozumiana jako 
beznamiętność, bezruch, ogołocenie umysłu i duszy z wszelkiej zmiany, na 
wzór Boga, który sam zmianom nie podlega.

Powyższe rozważania warto zakończyć garścią uwag na temat rozkoszy, któ-
re dał Augustyn z Hippony, pisarz niejako uosabiający dojrzały etap rozwoju 
patrystyki. Wydaje się, że jego wkład w kościelny dyskurs dotyczący obcowa-
nia małżeńskiego (mam na myśli zwłaszcza stosunkowo późne dzieło De bono 

27 I, 24: Grzegorz Wielki, dz. cyt., s. 39.
28 II, X, 98: Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, przeł. M. Szarmach, Toruń 2012, s. 143; zob. też: 

E.R. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju. Niektóre aspekty doświadczenia religij-
nego od Marka Aureliusza do Konstantyna Wielkiego, przeł. J. Partyka, Kraków 2014, s. 39.
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coniugali), niesłusznie osławiony, nie dość mocno opierał się na platońskim 
dualizmie, aby można go było posądzić o pogardę dla ciała. Występując po 
przeciwnej stronie wobec teologii „naturalnej i chwalebnej rozkoszy” (volup-
tas naturalis et laudabilis), reprezentowanej przez Juliana z Eklanu, wcale nie 
odrzucał roli oraz rangi przyjemności doświadczanej w pobłogosławionym 
małżeństwie. Kością niezgody nie było bowiem samo pojęcie „rozkoszy” (vo-
luptas), ale jego relacja do natury i łaski. Dlatego celem antypelagiańskich re-
plik biskupa Hippony było po pierwsze – dostrzeżenie nierównowagi pomię-
dzy ciałem i duchem, na jaką skazał płciowość grzech pierworodny, a którą 
leczy łaska, po drugie – potrzeba stałego korygowania seksualności, tak aby 
służyła ona nie ślepemu instynktowi, ale objawieniu się osoby (zob. De doc-
trina christiana I, 25: „opanowawszy pożądliwości, czyli złe skłonności, [na-
leży] poddać ciało duchowi, jak tego wymaga porządek natury”29), po trzecie 
zaś – skrytykowanie stanowiska, jakoby przyjemność płciowa była celem sa-
mym w sobie obcowania małżeńskiego. Innymi słowy: zjednoczenie cieles-
ne Adama i Ewy w raju, jako pozbawione piętna grzechu, doświadczane było 
w idealnej harmonii między duszą, wolą i ciałem. W życiu doczesnym po-
wrót do tej niezmąconej szczęśliwości możliwy jest jednak dzięki stałej czuj-
ności nad popędem płciowym oraz współdziałaniu z łaską Bożą. Osobnym 
problemem jest przekonanie o niemożności całkowitego usunięcia „korzenia 
grzechu” (radix peccati) w ramach obecnego życia. Warto przy tej okazji za-
znaczyć, że podobną wizję ludzkiej seksualności w jej stanie czystym i pier-
wotnym opisał już w II wieku Ireneusz z Lyonu:

A byli Adam i Ewa […] nadzy i nie wstydzili się. Umysł w nich był niewinny i dziecięcy 
i nic w ich myśli nie powstało z tego, co rodzi się w duszy przez pożądliwość […]. Tacy 
więc byli, zachowując nietkniętą naturę, ponieważ tchnienie, które było przy [ich] kształ-
towaniu, było tchnieniem życia. Tak więc tchnienie to, trwając w swoim porządku i mocy, 
nie mogło pomyśleć czegoś złego. Stąd też nie wstydzili się, całując się nawzajem i obej-
mując w niewinny sposób, jak dzieci30.

Prawdziwą uciechą bliskości Adama i Ewy była – zdaniem niektórych ojców 
Kościoła – idealna zgoda ciała i duszy, określana jako affectus animi („uczu-
cie duszy”). A więc prawdziwym źródłem małżeńskiego szczęścia miałby być 
element duchowy człowieka, jego serce z ciała (por. Ez 36, 26), które traktuje 
wymiar fizyczny jako bezpośredni – choć naznaczony pewną skazą – prze-
jaw tego, co najgłębiej wewnętrzne. W augustyńskiej etyce seksualnej można 

29 Augustyn z Hippony, De doctrina Christiana. O nauce chrześcijańskiej. Tekst łacińsko-polski, przeł. 
J. Sulowski, Warszawa 1989, s. 31.

30 Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej, przeł. W. Myszor, Kraków 1997, s. 36.
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odnaleźć zarazem rozróżnienie na rozkosz zmysłową oraz rozkosz duchową; 
chrześcijańskie małżeństwo, o ile poddawałoby się działaniu łaski, miałoby 
uzdalniać człowieka do przejścia z tej pierwszej formy przyjemności do drugiej, 
przemienionej („Rozkosz duchowa niech więc w stanie świętej czystości zaj-
mie miejsce rozkoszy cielesnej”31), noszącej wręcz znamiona eschatologiczne. 
Ostatecznie byłaby to wspólna przestrzeń przyjemności życia małżeńskiego 
i dziewiczego. Jak bowiem wynika z osiemnastego rozdziału De bono coniu-
gali, miarą małżeńskiego zjednoczenia w ciele miałoby być zjednoczenie du-
chowe, które w życiu doczesnym daje dalekie wyobrażenie wiecznej, w pełni 
uduchowionej rozkoszy obcowania świętych:

Jedno państwo powstanie z wielu dusz. Będzie to społeczność tych, którzy mają w Bogu 
jedną duszę i jedno serce. Jedność owa będzie doskonała po ziemskiej pielgrzymce [...]. 
Wobec tego sakrament małżeństwa w naszych czasach utożsamił się z małżeństwem jed-
nego mężczyzny z jedną kobietą32.
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