
1 

 

Człowiek kwestionujący granice (Rdz 3,1-24) 

 

 Jeśli nie byłoby polecenia Boga dotyczącego drzew (Rdz 2,16-17), czytelnik mógłby sądzić, że 

historia mężczyzny i kobiety kończy się w 2,25. Napięcie narracyjne wprowadzone w 2,18 

stwierdzeniem, że „nie jest dobrze”, znalazło swoje rozwiązanie, niezależnie od relacji, jaka 

zawiązała się między mężczyzną i kobietą. Opowiadanie jest kontynuowane dzięki temu, że na 

scenie pojawił się nowy podmiot, który podnosi kwestię zakazanego drzewa.  

 

1. Struktura narracji 

 Należy rozróżnić dwie sceny: kuszenia (3,1-7) oraz dialogu między ludźmi i Bogiem (3,8-13), 

po których następuje wydanie wyroku przez Boga (3,14-19). Całość zamyka narracja o 

wydarzeniach bezpośrednio następujących po sentencji Boga (3,20-24). 

 Gdyby skupić się na słowach kluczowych, to zauważa się, iż w dwóch pierwszych scenach 

występują pewne słowa kluczowe w pozycji paralelnej. W samym centrum fragmentu 3,1-13 

znajdzie się w. 8, który przynosi pytanie Boga o Adama: „Gdzie jesteś?”. 

a  wąż kusi kobietę             a ona zjadła   ww. 1-6a 

 b  kobieta mówi do swego męża        i on zjadł    w. 6b 

  c  i rozpoznali, że są nadzy               w. 7 

   d  usłyszeli głos Boga w ogrodzie            w. 8 

        i on ukrył się  

     X  a Bóg zawołał    i rzekł: „Gdzie jesteś?”     w. 9 

   d’  „usłyszałem Twój głos w ogrodzie           w. 10 

        i ukryłem się” 

  c’  „Kto ci powiedział, że jesteś nagi?     Czy zjadłeś?”   w. 11 

 b’  „kobieta dała mi…           i zjadłem”    w. 12 

a’  „wąż mnie zwiódł            i zjadłam”    w. 13 

 

 Zaprezentowana struktura uwidacznia korespondencję między kuszeniem i jego konsekwencjami 

(a-d) a odpowiedziami w rozmowie, w której Bóg i ludzie wracają do tego, co się wydarzyło (d’-

a’). To, co w pierwszej części pojawia się w opowiadaniu narratora (a-d), znajduje swoje echo w 

słowach rozmowy toczonej w drugiej części (d’-a’). Centrum nie jest zajęte przez przekroczenie 

polecenia Boga, lecz przez przyjście Boga do ogrodu, z kluczowym pytaniem: „Gdzie jesteś?”. Bóg 

poszukuje człowieka, który się przed Nim ukrywa. 

 Część zawierająca wyrok wypowiedziany przez Boga (ww. 14-19) przynosi odwrócenie 

kolejności podmiotów przesłuchiwanych (kobieta, mężczyzna), podejmując porządek 
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występowania bohaterów w scenie kuszenia (wąż, kobieta, mężczyzna). Zauważa się słowo łączące 

poszczególne sentencje: adresat danej kary, którym jest wprowadzony wcześniejszym zdaniem. 

Bóg wydaje wyrok najpierw na węża (ww. 14-15), który został przywołany wcześniej w zeznaniu 

kobiety (w. 13). Wyrok na węża kończy się przywołaniem kobiety (w. 15), która staje się następnie 

adresatem wyroku (ww. 16). Kara dla niej wiąże się ostatecznie z panowaniem nad nią mężczyzny, 

który staje się następnie adresatem kary (ww. 17-19). 

 Ww. 20-21 wydają się być poza powyższymi strukturami (scenami). Jednakże zauważa się, że 

nawiązują one do jednostek pozostających w centrum omawianych scen: w. 20 (Adam nadaje imię 

Ewie – „matka żyjących”) stanowi echo centralnej kary, która była skierowana do kobiety (w. 16); 

w. 21 (Bóg daje okrycie dla mężczyzny i kobiety) nawiązuje do w. 7, w którym jest mowa o 

okryciu, które upletli sobie ludzie. Ww. 20-21 stanowią też pewną paralelę wobec zakończenia 

rozdz. 2: kobieta, która jest przeznaczona dla mężczyzny (2,24), zostaje określona w relacji do 

swego macierzyństwa (3,20), natomiast nagość (2,25) zostaje okryta już na stałe odzieniem ze skór 

(3,21). 

 Rozwiązanie akcji (3,22-24) przynosi usunięcie pierwszych rodziców z ogrodu. Jest to 

odwróceniem wcześniejszego umieszczenia człowieka w Edenie (2,8.15). Drzewo życia również 

było wzmiankowane wcześniej w 2,9. Bóg usuwa człowieka, by nie uległ pożądaniu, jak to było z 

owocem z drzewa poznania dobra i zła. W ten sposób zostaje podkreślona kontynuacji między 

rozdz. 2 i 3, a zarazem następuje rozwiązanie akcji zapoczątkowanej w 2,4. 

 

2. Mechanizm pokusy (3,1-7) 

 Tekst ten może uchodzić za jedną z najpiękniejszych pereł starotestamentowych narracji, a 

zarazem bardzo głęboką pod względem psychologicznym i teologicznym analizę ludzkich postaw, 

wyborów i motywacji. Bieg zdarzeń, jaki miał miejsce w Edenie po stworzeniu kobiety, jahwista 

prezentuje w kategorii buntu i nieposłuszeństwa ludzi względem Jahwe, do którego dochodzi w 

wyniku dość złożonego procesu pokusy. Jedynym wytłumaczeniem tego, co stało się w Edenie, był 

fakt, iż ludzie zostali stworzeni przez Jahwe jako niczym nieskrępowane istoty, posiadające wolną 

wolę i cieszące się pełną autonomią. Całkowita wolność i niezależność Adama i Ewy były jednym z 

najpiękniejszych Bożych darów, ale zostały przez pierwszych rodziców opatrznie zrozumiane i źle 

wykorzystane.  

 Historia ta ma wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Prezentowany epizod z Edenu autor 

umieszcza, co prawda, w historii życia pierwszych ludzi, ale poprzez figuratywny język symbolu i 

legendarności wyraźnie wskazuje na jego znacznie szerszy kontekst moralny i teologiczny, który 

może dotyczyć każdego człowieka i każdej społeczności, bez względu na epokę i środowisko, w 

których żyją. Biblijna relacja z Rdz 3 jest więc doskonałym teologicznym wzorcem pasującym do 
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wszelakich ludzkich doświadczeń w zakresie pokusy, grzechu, buntu i nieposłuszeństwa wobec 

Boga, które zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym nieustannie są obecne w 

dziejach człowieka. Jahwista w taki sposób skonstruował swą relację, aby każdy mógł rozpoznać w 

Ewie i Adamie siebie samego i swą własną sytuację życiową, w której rozgrywa się jego osobisty 

dramat spowodowany niewiernością względem któregoś z Bożych nakazów. 

 

w. 1 

 Źródłem pokusy był wąż, który od początku trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju pojawia się jako 

jeden z głównych bohaterów narracji o pobycie Adama i Ewy w Edenie. W narracyjnej ekspozycji 

wprowadzającej w scenę pokusy (3,1a) kusiciel określony jest hebrajskim terminem näHäš, którym 

Biblia zwykle definiuje „węża” (Lb 21,7-9; Pwt 8,15; Prz 23,32). Jahwista nie daje imienia wężowi 

i nie uważa go bezpośrednio za wroga czy przeciwnika Jahwe, choć niewątpliwie sugeruje, że 

reprezentuje on tajemniczą i zakamuflowaną siłę, nieprzyjaźnie i buntowniczo zwróconą tak w 

stosunku do Boga, jak i ludzi.  

 Cała późniejsza judaistyczna i chrześcijańska tradycja w wężu z Rdz 3 widzi szatana. 

Literatura targumiczna posiada nawet teksty, które dokładnie opisują jak to upadli aniołowie w 

obawie o to, by ludzie sobie ich nie podporządkowali, uknuli spisek przeciw Adamowi i Ewie, 

aby zwrócić ich przeciwko Stwórcy i w ten sposób pozbawić uprzywilejowanej pozycji w 

świecie. Plan upadłych aniołów realizuje Sammael, wróg Boga i ludzi, który wciela się w węża i 

doprowadza ludzi do grzechu1. Trzeba jednak mocno podkreślić, że sama idea szatana rozumia-

nego jako wroga i przeciwnika Boga i ludzi w księgach biblijnych pojawia się znacznie później (1 

Krn 21,1; Mdr 2,24; Za 3,1; por. Łk 10,18-19; J 8,44; 2 Kor 11,3.14; 1 J 3,8; Ap 12,9; 20,2), a 

zatem trudno jest przypuszczać, aby tę teologiczną prawdę komunikował już jahwista. I chociaż 

on także widzi w wężu siłę przeciwną Bogu, to genezy literackiej figury węża trzeba szukać gdzie 

indziej.  

 Jedni sądzą, że figura węża została zaczerpnięta przez jahwistę z kultury kananejskiej, w której 

kulcie wąż funkcjonował jako symbol życia, płodności i chaosu, i był reprezentacją boga Baala.  

 Inni dopatrują się tu raczej symbolu literackiego o podłożu mądrościowym, religijnym (por. 

teksty Kpł 11 i Pwt 14, które uważały węże za zwierzęta rytualnie nieczyste) lub mitologicznym 

(por. figurę węża, który pozbawił Gilgamesza daru nieśmiertelności, połykając drzewo życia), 

którym jahwista posłużył się, by wyrazić własną teologię genezy zła, pokusy, grzechu oraz jego 

konsekwencji.  

 Prawdopodobnie jednak pierwszorzędnym powodem wyboru węża jako figury i symbolu zła 

były jego naturalne przymioty i predyspozycje, które wręcz predestynowały to zwierzę do roli, jaką 
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jahwista wyznaczył kusicielowi w swym opowiadaniu. Doskonała zdolność kamuflażu, umiejętność 

przystosowania się do każdych warunków, wyjątkowo przemyślany i przebiegły sposób 

uśmiercania ofiar, zdolność do przeżycia nawet w tak krytycznych momentach, jak utrata znacznej 

części ciała, czy też zwyczaj zrzucania skóry, sprawiły, iż w niektórych środowiskach starożytności 

wąż był uważany za zwierzę nieśmiertelne. Wąż mógł być postrzegany jako symbol zdrady, 

kłamstwa i podstępu również z powodu swego giętkiego, elastycznego i zwinnego ciała, posiada 

nadto rozdwojony język. Ten ostatni przymiot nawet w świecie dzisiejszym jest symbolem zdrady, 

kłamstwa i podstępu.  

 Jedyną kwestią dotyczącą węża, którą autor tej tradycji zgłębia, jest jego pochodzenie i 

charakter. Wąż z ogrodu Eden został określany jako najbardziej przebiegłe `ärûm ze zwierząt 

lądowych, jakie stworzył Jahwe2. I to on właśnie jest obarczony w relacji największą 

odpowiedzialnością za pojawienie się zła w świecie i upadek pierwszych ludzi3. 

 Aby odpowiednio zrozumieć orędzie Rdz 3, najpierw trzeba wrócić do Bożego nakazu z 2,16-

17: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła 

nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”. W świetle tych słów człowiek 

ma prawo do swobodnego spożywania owoców ze wszystkich drzew ogrodu, poza jednym: 

drzewem poznania dobra i zła. Zakaz obwarowany jest najsurowszą z sankcji, czyli karą niechybnej 

śmierci. Adam otrzymuje zatem do dyspozycji wszystkie dobra, jakie kryje rajski ogród, i w 

korzystaniu z tych dóbr dysponuje całkowitą wolnością. Zakaz spożywania owoców z drzewa 

poznania dobra i zła ma mu uświadomić, że nie jest Bogiem, lecz tylko stworzeniem. To, kim jest, i 

wszystko, co posiada, zawdzięcza Jahwe, a zatem ma obowiązek uszanować Jego niepodważalną 

pozycję we wszechświecie i ustalone przez Niego prawa.  

 Wąż, wchodząc w dialog z kobietą, zawłaszcza słowa Boga, przejmuje tylko ich część, 

zmieniając przy tym ich brzmienie: 

 

 

                                                                                                                                                                  
 1 J. Bowker, The Targums and Rabbinic Literature, Cambridge 1979, 99, 125-126 
 2 Wąż, choć najbardziej inteligentny ze wszystkich zwierząt lądowych (o jego inteligencji i wyjątkowości w obrębie 

narracji świadczy choćby fakt, iż jako jedyne ze stworzeń ma zdolność mówienia i komunikowania się z ludźmi, a 

ponadto skutecznie wpływa na ich decyzje), nie był ani istotą ponadnaturalną ani też nie posiadał mocy Bożej. Tak jak 

inne istoty żywe był stworzeniem Jahwe. W ten sposób już na początku interpretacji tego tekstu należy wykluczyć 

wszelkie teorie, które interpretują go w duchu filozofii dualizmu, to znaczy stawiają obok siebie na równi świat dobra i 

zła (reprezentowany odpowiednio przez Jahwe i węża), przypisując obydwu tę samą moc i długowieczność. 
 3 Termin `ärûm „przebiegły” (3,1) współgra brzmieniowo ze stwierdzeniem, że pierwsi rodzice byli `árûmmîm 

„nadzy” (2,25). W ten sposób łączą się w jedną literacką całość dwie narracje: o stworzeniu (2,4b-25) i o 

nieposłuszeństwie pierwszych ludzi (3,1-24). Wskazaną więź pomiędzy 2,4b-25 i 3,1-24 widać wyraźnie nie tylko w 

świadomie powtórzonych przez jahwistę podobnych brzmieniowo terminach, ale też w kontynuacji w obydwu tych 

passusach tego samego wątku tematycznego. Ludzie opisani jako „nadzy” `árûmmîm (2,25) postanowili być przebiegli 

jak wąż (`ärûm) po to, aby zdobyć mądrość i władzę Boga (3,6), co w konsekwencji doprowadziło do tego, iż odkryli 

własną cielesną, duchową i intelektualną nicość i małość, tak więc stali się rzeczywiście „nadzy” `árûmmîm (3,7.10.21). 
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2,16b-17a     Bóg 3,1b     Bóg (wg węża) 
16b ZE WSZYSTKICH DRZEW TEGO OGRODU  

     możesz jeść, 

 17a ale z drzewa poznania dobra i zła  

      nie będziesz jadł… 

Nie jedzcie 

ZE WSZYSTKICH DRZEW OGRODU 

 

 Wąż zakaz spożywania wiąże „ze wszystkimi drzewami ogrodu”, podczas gdy o nich Bóg 

mówił, że „można jeść”, zastrzegając tylko jedno drzewo. Wąż wkłada w usta Boga słowa, które są 

sprzeczne z tym, co Bóg powiedział. Kobieta słowa Boga odczytuje za pośrednictwem wypowiedzi 

węża w następujący sposób: „Nie będziesz jadł z żadnego drzewa ogrodu”. Tu objawia się 

podwójna natura węża, jego rozdwojony język. Przekazuje tylko negatywną część polecenia Boga 

(„nie będziecie jeść”), pomijając zupełnie wyjściowy dar („z wszystkich drzew ogrodu”). W ten 

sposób zakazane drzewo zajmuje miejsce wszystkich innych drzew, zasłaniając prawdę o darze 

Boga. Bez daru wszystkich drzew słowo Boże staje się prawem zakazującym jedzenie, 

przyjemność, życie.  

 Dochodzi do tego jeszcze sposób, w jaki wąż przywołuje słowo Boga: „Czy rzeczywiście (´ap 

Kî) Bóg powiedział: Nie jedzcie…”. Hebrajskie wyrażenie ´ap Kî niesie w sobie duży ładunek 

emocji i komunikuje treści zawierające się między odczuciem niedowierzania, zdziwienia i 

sceptycyzmu, a pogardą i lekceważeniem. Wąż doskonale zdaje sobie sprawę, że taki zakaz istnieje, 

i wie dokładnie, czego on dotyczy oraz jakie mogą być konsekwencje jego przekroczenia. 

Natomiast od samego początku kusiciel pragnie na wszystkie sposoby zasiać niepokój i wątpliwości 

w sercu Ewy. Najpierw więc podważa sam fakt istnienia zakazu Jahwe, a następnie tendencyjnie 

wyolbrzymia jego rozmiary oraz kwestionuje jego zasadność i sankcje grożące za jego złamanie. 

Cały pierwszy etap kuszenia ma na celu wzbudzenie u Ewy wątpliwości w taki sposób, aby 

zmodyfikować w jej umyśle i sercu dotychczasowe wyobrażenie Stwórcy. Kusiciel pragnie bowiem 

ukazać Jahwe nie jako Boga, który kocha i troszczy się o świat i ludzi, lecz jako despotycznego, 

podejrzliwego i zazdrosnego o swą pozycję Władcę, który z rozmysłem pozbawia swe stworzenia 

możliwości osiągnięcia prawdziwego szczęścia i rozwoju. 

 Wyolbrzymiając nakaz Jahwe, wąż natrafia na podatny grunt emocjonalnej wrażliwości Ewy. 

Jego najważniejszym sukcesem na tym etapie pokusy jest to, że niewiasta weszła z nim w dialog i 

polemikę na temat Bożego nakazu oraz, że pozwoliła narzucić sobie tok jego rozumowania, który 

zostawia wyraźny ślad już w pierwszych słowach jej odpowiedzi, a na dalszym etapie pokusy kon-

sekwentnie doprowadzi do podważenia woli Jahwe i przekroczenia Jego nakazu. 
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w. 2-3 

„Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z 

drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go 

dotykać, abyście nie pomarli»”. 

 

 By przejść do analizy słów kobiety, trzeba przywołać słowa Boga z Rdz 2,26-17, do których 

odwołuje się Ewa: „Ze wszystkich drzew tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa 

poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”. 

 

 W swych początkowych słowach pierwsza niewiasta próbuje jeszcze korygować wyolbrzymioną 

i nieprawdziwą ocenę Boga i Jego woli, i przypomina wężowi rzeczywistą treść nakazu Jahwe 

odnoszącą się do spożywania owoców z drzew ogrodu (3,2-3a), to jednak w jej odpowiedzi, co 

zaznacza jahwista, widać już wyraźny wpływ kuszącej intrygi węża. Przytaczając Bożą wolę, Ewa 

nie dostrzega już tak wyraźnie wielkiej hojności Jahwe i pełnej wolności, z jaką ona i Adam mogą 

korzystać z dobrodziejstw Edenu. Odnosząc się do możliwości spożywania owoców, mówi wężowi 

już tylko o samym prawie do spożywania owoców z ogrodu, natomiast wymownie i świadomie 

pomija fakt, iż wraz z mężem mogli z pełną swobodą korzystać z owoców wszystkich (miKKöl) 

drzew Edenu.  

 Podobnie w kwestii drzewa znajdującego się w środku ogrodu (3,3b), Ewa przyjmuje optykę 

kusiciela. Po wysłuchaniu jego interpretacji, Boże polecenie nagle wydaje się jej znacznie bardziej 

wymagające i trudne, aniżeli to było przedtem. Przywoływana przez nią wersja woli Boga znacznie 

odbiega od tej wypowiedzianej przez Stwórcę w 2,17. Po pierwsze, w ustach Ewy słowo Boga nie 

ma już waloru rozkazu (w 2,16 użyty jest czasownik cäwâ „rozkazać”), lecz zwykłego 

powiedzenia (3,3: Bóg „powiedział” [´ämar]). Po drugie, Ewa pomniejsza ciężar sankcji: w 2,17 

mówi się o niechybnej śmierci w przypadku pogwałcenia woli Jahwe (môt Tämût – forma osobowa 

czasownika wzmocniona formą infitus absolutus tłumaczy się „niechbnie umrzesz”), natomiast Ewa 

przywołuje te słowa tylko jako ostrzeżenie: „abyście nie pomarli”. Po trzecie, Ewa w 

nieuzasadniony sposób wyolbrzymia polecenie Jahwe, gdyż do zakazu spożywania owoców z 

drzewa znajdującego się w środku ogrodu dodaje zakaz jego dotykania. Po czwarte, Ewa, mówiąc o 

Stwórcy (3,3), na wzór kusiciela używa określenia: ´élöhîm „Bóg”, a nie przywołuje właściwego Mu 

imienia: „Jahwe Bóg” yhwh ´élöhîm. 

 Na podstawie tych szczegółów widać wyraźnie, że wężowi już na pierwszym etapie pokusy 

udało się w dużej mierze zmienić stosunek Ewy do Boga. Wskutek podstępnych kłamstw węża Ewa 

zaczęła patrzeć na Stwórcę nie z perspektywy wdzięcznego za dar życia i wszelkie inne dobra 

stworzenia, lecz z perspektywy istoty, która w Bogu widzi kogoś odległego i nieprzyjaznego, kto 
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nie pragnie podzielić się własnym szczęściem, lecz zazdrośnie strzeże swej mocy; dlatego 

utrzymuje ludzi w karności i nie waha się posunąć nawet do ich uciskania, czego dowodem jest 

absurdalny wręcz zakaz dotykania drzewa. Ewa zaczyna wierzyć wężowi i z każdym kolejnym jego 

słowem coraz bardziej oddala się od Jahwe, wątpiąc w Jego słowa i dobroć, nie mając ku temu 

żadnej wiarygodnej i uzasadnionej przyczyny. 

 

ww. 4-5 

„Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z 

tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło»”.  

 W następnej fazie rozmowy z kobietą (3,4-5) wąż już nie skrywa się za zasłoną przebiegłych 

insynuacji, półprawd i niedomówień, lecz wyraźnie odsłania swe prawdziwe intencje. Dotąd 

zwracał uwagę Ewy na słowa Jahwe, teraz pragnie skierować jej serce w stronę Bożych myśli i 

zamiarów, dając do zrozumienia, że zna Stwórcę znacznie lepiej od niewiasty i potrafi przeniknąć 

głębię Jego istoty i Jego planów. Wąż jawi się coraz wyraźniej jako przeciwnik Boga i 

ustanowionego przez Niego porządku, a w konsekwencji również jako nieprzyjaciel ludzi, których 

pragnie poróżnić ze Stwórcą. Jego słowa w tej fazie rozmowy z Ewą są zachętą do jednoznacznego 

buntu przeciw Bogu i próbą nieskrywanego podważenia wiarygodności i prawdziwości słów Jahwe.  

Po pierwsze, wąż sprzeciwia się Bożemu ostrzeżeniu o sankcji śmierci za naruszenie Bożego 

zakazu (por. „na pewno umrzesz” w 2,17b), zapewniając, że groźba Jahwe się nie spełni: „Na 

pewno nie umrzecie” (3,4). Po drugie, wąż rozciąga przed kobietą wspaniałą perspektywę bycia jak 

Bóg. Stanie się tak, gdy kobieta zdecyduje się wraz z mężem sięgnąć po zakazany przez Jahwe 

owoc: „Ale wie Bóg, że w dniu, w którym spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i 

będziecie jak Bóg, znając dobro i zło” (3,5).  

 Pokusa węża ma wymiar wielopłaszczyznowy. Wąż próbuje już bez kamuflażu zniekształcić 

obraz Boga w sercu Ewy i ukazać Go jako nieczułego i egoistycznego Władcę, który broni zazdro-

śnie swojej pozycji i przywilejów. Wąż pragnie również przekonać ludzi, że ich dotychczasowe 

życie jest tylko pozornie szczęśliwe i pełne. Prawdziwe szczęście, według niego, zostało im 

zakazane i zabrane przez Boga, gdyż kryje się w owocach drzewa rosnącego w środku ogrodu, 

które uczynią ich podobnymi do Boga.  

 Wąż nigdy nie namawiał wprost do przekroczenia Bożego nakazu, czyli do spożycia zakazanego 

owocu, by zbytnią nachalnością nie spłoszyć pierwszych ludzi. Kusiciel zrealizował swój zamiar, 

używając daleko bardziej przebiegłych i sugestywnych metod. Doprowadził ludzi do złamania 

przymierza z Bogiem poprzez stopniowe wykreowanie w nich zakłamanego obrazu Stwórcy i ich 

samych, a także iluzorycznego i nieprawdziwego przekonania co do wspaniałych korzyści, jakie 

stałyby się ich udziałem w przypadku złamania woli Jahwe.  
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ww. 6-7 

 Ww. 6-7 przedstawiają akt przekroczenia Bożego nakazu. Ten fragment narracji pozwala nam na 

nowo postawić pytanie o tożsamość węża. Co dotąd o nim można powiedzieć? Po pierwsze, wąż 

wyolbrzymia granice nakazu, za którym znika wszystko to, co podarował Bóg. Po drugie, rzuca 

podejrzenie na intencje Boga, który traktowałby człowieka jako konkurenta, przed którym strzeże 

zazdrośnie swoich przywilejów. Po trzecie, wąż w ten sposób zasiewa nieufność w sercu Ewy, 

przechodząc na pozycję pozornego przyjaciela, który pożądałby tylko jej szczęścia, podczas gdy 

prowadzi ją do zagłady.  

 Za logiką takiego działania węża stoi pożądanie. Po pierwsze, pożądanie nie akceptuje żadnych 

granic. Po drugie, pożądanie uznaje granice za złe, podczas gdy w rzeczywistości to granice 

zapewniają dobro. Po trzecie, pożądanie traktuje jako wroga tego, kto stawia granice. 

 Ten moment pożądania jest wyraźnie obecny w opisie tego, jak Ewa wchodzi w relację z 

drzewem poznania dobra i zła (w. 6): 

 

„I kobieta zobaczyła,  

 że dobre        jest drzewo   do jedzenia,  

 że pragnieniem (Ta´áwâ)4   ono jest     dla oczu  

 i że pożądane (neHmäd)5   jest drzewo   dla zdobycia wiedzy”6. 

 

 Drzewo, o którym mówił wąż i kobieta, znajduje się w centrum trzech wypowiedzi opisujących 

to, co kobieta widzi. Za każdym razem jest ono poprzedzone kwantyfikatorem sugerującym, że 

staje się ono coraz bardziej kuszące dla niej. Za każdym razem następuje też przyimek „dla” (le-), 

który wskazuje na rosnące zainteresowanie kobiety. Tu zauważa się, jak kobieta wyobraża sobie 

słowa węża i widzi ich realizację. Zestawienie paralelne ostatniego zdania węża z w. 5 i początku 

wypowiedzi kobiety z w. 6 pokazuje, jak słowa węża pracują w Ewie: 

 

w. 5 …Bóg wie, że         w. 6  I kobieta zobaczyła, że 

w dniu, w którym spożyjecie z niego,   dobre jest drzewo do jedzenia,  

otworzą się wasze oczy        że pragnieniem jest ono dla oczu, 

będzie znali… dobro i zło.       i że pożądane jest drzewo dla zdobycia wiedzy. 

 

                                                 
 4 Inne znaczenia rzeczownika Ta´áwâ:”pragnienie, delicja, rozkosz”. 
 5 Jest to forma Ni part sg m czasownika Hämad: „pożądać, pragnąć czegoś, znajdować w czymś przyjemność”. 
 6 W przekładzie BT zdanie to brzmi: „Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że 

jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy”. 
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 Pożądanie kieruje spojrzeniem kobiety, która już jest zawładnięta, pochłonięta przez upragniony 

przedmiot. Jej własny brak staje się jej panem. Pożądanie redukuje ją do stanu niewolnika. 

 Gesty, które wykonuje później kobieta, stanowią przedłużenie jej spojrzenia: „wzięła i zjadła, i 

dała swojemu mężowi, który z nią był, i on zjadł” (w. 6b). Dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, 

pożądanie (paradoksalnie) niszczy (dla własnej korzyści) przedmiot, który pożąda. Po drugie, 

pożądanie dzieli – kobieta i mężczyzna spożywają owoc oddzielnie, każdy zaspokaja swoje 

pożądanie dla siebie. 

 Tak oto potwierdza się prawda, że zaakceptowanie braku lub granic to nic innego, jak 

przeciwstawienie się pożądaniu, które chce wszystko wziąć samemu dla siebie. Zaakceptowanie 

granic i odrzucenie pożądania jest koniecznym warunkiem dla stworzenia przestrzeni dla drugiego, 

by w ten sposób doświadczyć w relacji z nim dopełnienia i spełnienia w jego inności, która nie jest 

niszczona, lecz jest przeżywana jako dar, bogactwo (do dzielenia się). 

 W lekturze narracyjnej tego zdarzenia można w nowym sposób odczytać postać węża7. 

Symbolicznie przedstawia on pożądanie, które zawładnęło kobietą. Dlaczego jednak wąż ukazuje 

się jako rzeczywistość zewnętrzna wobec kobiety? By może w ten sposób zostaje oddana 

charakterystyka pożądania. Osoba, która poddaje się pożądaniu, sądzi, że jest pociągana przez jakiś 

przedmiot zewnętrzny (godny pożądania), a tym samym jest przekonana, że pokusa przychodzi z 

zewnątrz, jest poza nim; jest jak wąż, który pokazuje kobiecie owoc. Tymczasem zaspokojenie 

pożądania jest poddaniem się własnym instynktom. Pragnienie przekształca się w potrzebę czysto 

zwierzęcą, wobec którego słowo zachęcające do odłożenia własnego zaspokojenia pozostaje 

bezsilne. Tu gdzieś objawia się natura zwierzęca człowieka, która wciąż czeka na przekształcenie 

się w obraz i podobieństwo Boga. 

 Pragnieniem kobiety (i mężczyzny) jest być jak Bóg (w. 5). Obraz Boga Stwórcy z Rdz 1 

pokazuje, jak ważną rzeczą jest gotowość wyznaczenia granic własnej potencjalności, pragnieniom, 

działaniu, co widzi się przede wszystkim w dniu siódmym. Obraz Boga, który jest powołaniem 

człowieka, to również panowanie, ale nie za pomocą siły i przemocy, ale z delikatnością i 

umiarkowaniem, na co wskazuje chociażby pożywienie dla zwierząt w postaci roślin. 

 Człowiek tymczasem nie odmawia swojej zwierzęcości, nie panuje nad nią. Odmawia uznania 

braku, wynikającej z niego granicy (3,1.4-5), poddaje się własnemu instynktowi. Pragnie stać się 

jak Bóg, ale Boga nie zna – uznaje tylko obraz Boga, który podsuwa mu wąż: obraz Boga, który ma 

wszystko, wie wszystko, który nie uznaje granic, jest zazdrosny o własną potęgę. Tu wręcz 

dochodzi do aktu idolatrii: pożądanie staje się bogiem.  

                                                 
 7 A. Wénin, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo, 76. 
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 Idąc za logiką węża, zaspokojenie pożądania nie przynosi upodobnienia do Boga, lecz raczej do 

zwierzęcia. Po spożyciu owocu narracja z pewną ironią podejmuje słowa węża w opisaniu rezultatu 

tego czynu:  

 

Słowa węża (w. 5)          Opowiadanie (w. 6b-7a)  

„… w dniu, w którym spożyjecie z niego,  „zjadła… on zjadł  

otworzą się wasze oczy         i otworzyły się im obojgu oczy, 

będzie znali… dobro i zło”.       i poznali, że są nadzy”.   

 

 Kobieta i mężczyzna nie znają „dobra i zła” – poznają, że są nadzy; nadzy jak wąż8 – jak bóg, w 

którego uwierzyli. To poznanie prowadzi do zerwania relacji z Bogiem, który budzi lęk w 

człowieku tak wielki, że człowiek ukrywa się przed Nim (3,8). Upodobnienie do zwierzęcia ujawni 

się jeszcze później w opowiadaniu. Mężczyzna usłyszy, iż podobnie jak wąż (3,14) będzie żywił się 

z ziemi (3,17b), będzie karmił się płodami ziemi (3,18a), to znaczy roślinami stanowiącymi pokarm 

dla zwierząt (1,30). Ostatecznie mężczyzna i kobieta zostaną przyodziani w skóry zwierzęce 

(3,21a), by przykryć swą nagość. To wszystko sugeruje, że zaspokojeniu swego pożądania – 

poddaniu się swoim instynktom zwierzęcym – człowiekowi jest tym bardziej bliżej do zwierząt niż 

do Boga. 

 Bóg natomiast pozostaje blisko człowieka. W 3,8 pojawia się informacja o nadchodzącym Bogu. 

Narrator sięga po imiesłów koniugacji Hithpael czasownika hälak (mithallëk), który tłumaczyłby się 

jako „powolne i bardzo spokojne kroczenie”, „spacerowanie”, „przechadzanie się”. Pojawienie się 

Boga w ogrodzie nie ma w sobie nic z zaskoczenia i nie jest podyktowane gniewem czy też 

nieprzyjazną chęcią zemsty. To wyrażenie maluje na powrót prawdziwy wizerunek Jahwe, który tak 

dalece zniekształcił wąż w rozmowie z Ewą. W świetle analizowanego zdania 3,8a można sądzić, 

że Bóg miał w zwyczaju częste odwiedzanie ludzi, które dokonywało się zawsze o stałej porze dnia 

(późnym popołudniem), kiedy wiejący od morza lekki wiatr poczynał łagodzić doskwierający żar 

południowego słońca. Ponadto narrator sugeruje, że Stwórca poprzedzał swe nadejście przyjaznym 

wołaniem Adama i Ewy, co wskazuje na bezpośredniość, bliskość i zażyłość relacji, jaka łączyła 

Go z ludźmi. Jednocześnie nota o nadejściu Boga w 3,8 przywraca Stwórcy należne Mu miejsce w 

strategii narracji, które na moment zostało przysłonięte aktywną postawą węża, niewiasty i 

mężczyzny (3,1-7). 

 

 

                                                 
 8 Tu widzi się wyraźnie grę słów między określeniem węża mianem „przebiegłego” (`ärûm) i „nagością” 

(`árûmmîm) odkrytą przez pierwszych rodziców po spożyciu owocu. 
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Dialog między ludźmi i Bogiem (Rdz 3,8-13) 

 Swoim pojawieniem się na scenie wydarzeń Bóg na nowo przywraca ustanowiony przez siebie 

porządek, zachwiany przez grzech i nieposłuszeństwo ludzi. Od tej pory o biegu zdarzeń znów 

decyduje tylko On, a nie stworzenia, jak to miało miejsce w 3,1-7. Także w hierarchii stworzeń 

następuje gruntowna reorganizacja. Ponownie na pierwsze miejsce wysuwa się mężczyzna, z 

którym Jahwe rozmawia jako pierwszym (3,9-12). Dopiero później, zgodnie z wcześniejszym 

porządkiem stworzenia, pojawia się przed Bogiem kobieta (3,13). Co się tyczy węża, czyli istoty 

najbardziej aktywnej spośród wszystkich bohaterów występujących w 3,1-7, to nie jest on nawet 

partnerem dialogu z Bogiem. Kusiciel słyszy jedynie wyrok Jahwe (3,14-15). Po nim, to samo 

dzieje się w stosunku do dwojga pozostałych winowajców: Ewy (3,16) i Adama (3,17-19). 

Kolejność w proklamacji wyroku odpowiada zatem roli, jaką poszczególni bohaterowie narracji 

odegrali w procesie buntu przeciwko Stwórcy (3,1-7). 

 Odpowiedzią mężczyzny i kobiety na nadejście Boga i Jego głos w ogrodzie jest ucieczka 

powodowana lękiem przed konsekwencjami popełnionego wykroczenia i poczuciem winy (3,8b). 

Bóg szuka więc i woła mężczyznę: ´ayyeKKâ „gdzie jesteś?”. To pytanie, jak też następne, poprzez 

które Jahwe dopytuje Adama o to, co się stało (3,11), należy rozumieć w sensie retorycznym i 

wiązać ze specyficzną prezentacją Boga przez jahwistę (antropomorfizm). Bóg doskonale wiedział 

zarówno, gdzie ukrył się Adam, jak też, co zdarzyło się w ogrodzie podczas Jego nieobecności. 

Powyższe pytania mają cel wyłącznie literacki. Ich zadaniem jest ożywienie i udramatyzowanie 

narracji oraz harmonijne wprowadzenie w jej kolejny etap, w którym zostanie proklamowany Boży 

wyrok.  

 W odpowiedziach Adama i Ewy na zapytania Jahwe o przyczynę, dla której ukrywają się przed 

Stwórcą, i dla której przekroczyli Boży nakaz, przewija się jeden wspólny motyw. Oboje najpierw 

próbują ukryć to, co się stało, w rezultacie czego Bóg poprzez kolejne pytania musiał dociekać, by 

poznać całą prawdę (3,9-12). Kiedy ta wychodzi już na jaw, obydwoje usiłują pomniejszyć własną 

odpowiedzialność za popełnione zło i zminimalizować rolę, jaką odegrali w dramacie pokusy i 

grzechu. Oboje pragną zrzucić z siebie winę i za wszelką cenę chcą się usprawiedliwić. Mężczyzna 

za swój postępek obwinia kobietę (3,12), ta natomiast składa winę na węża (3,13). Żadne z nich 

nawet w najmniejszym stopniu nie okazuje skruchy za to, co się stało, ani też nie próbuje prosić 

Boga o przebaczenie i łaskę. W rozmowie ze Stwórcą znacznie gorzej wypada mężczyzna. 

Zapytany bezpośrednio przez Jahwe (3,11) przyznaje, że przekroczył polecenie Boga, ale w swej 

relacji całą winę składa na ramiona kobiety (3,12; por. 3,6b). Co więcej, Adam w pewien sposób 

obwinia także i Boga. Sugeruje bowiem, że gdyby Bóg nie stworzył i nie przyprowadził do niego 

kobiety, czyniąc z niej towarzyszkę jego życia, aż do tej chwili byłby posłuszny poleceniu Stwórcy. 

Znacznie korzystniej w tej perspektywie prezentuje się Ewa (3,13), która zapytana przez Stwórcę o 
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motyw nieposłuszeństwa zrzuca, co prawda, odpowiedzialność za swój postępek na węża, ale nie 

wini za to ani Boga, ani swego męża. 

 

Boży wyrok (Rdz 3,14-19) 

 

Wyrok dla węża (ww. 14-15) 

 Bóg nie wchodzi w dialog z wężem, nie pyta się go o motywy jego podstępnego i niegodziwego 

postępowania, lecz od razu przystępuje do osądu jego postawy: „ponieważ to uczyniłeś” (3,14a), 

oraz do ogłoszenia niezwykle surowej kary, którą stanowi uniwersalne i ponadczasowe 

przekleństwo: „bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu 

będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego życia” (3,14b). Jest tu pewna 

ironia: w 3,1 wąż jest przedstawiony jako „najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych”; 

jego wyjątkowość została podkreślona także w 3,14, lecz tym razem w sposób bardzo negatywny9.  

 Wiersz 3,15 należy do najtrudniejszych miejsc Biblii i od zawsze nastręczał egzegetom wielu 

trudności. Jedni odczytują ten wiersz w kluczu zapowiedzi mesjańskich10, inni natomiast są 

zdecydowanie przeciwni takiemu rozwiązaniu i w 3,15 widzą tylko ślady starożytnej etiologii 

wyjaśniającej przyczynę wrogości pomiędzy ludźmi a światem węży. W interpretacji tego tekstu 

napotyka się na trzy problemy: 

 

a) Jak rozumieć czasownik šûp, który w 3,24 pojawia się dwukrotnie z różnymi podmiotami 

(wężem i przeciwnikiem pochodzącym od kobiety)? 

 Czasownik šûp jest wieloznaczny: „uderzać”, „miażdżyć”, „łamać”, „ranić”. W przekładzie LXX 

przy obu podmiotach użyty jest czasownik τηρέω („strzec, czyhać, zadać siniec”), natomiast w 

przekładzie Wulgaty za pierwszym razem (działanie potomstwa Ewy wobec węża) używa się 

terminu contero „rozetrzeć”, „zmiażdżyć”, „zdruzgotac”, a za drugim (działanie węża wobec 

potomstwa Ewy) – insidior „czyhać na kogoś”, „ustawiać zasadzkę”, „bacznie obserwować”. 

                                                 
 9 Ponownie zachodzi tu gra słów o podobnym brzmieniu: `ärûm „przebiegły” (3,1) i ´ärûr „przeklęty” (3,14). Ten 

ostatni termin w przypadku węża należy interpretować raczej jako: „wyłączony”, „skazany na banicję”. 
 10 Już najstarsze rabinackie interpretacje tego tekstu z III wieku przed Chrystusem, tłumacze LXX, targumy 

palestyńskie oraz targum Onkelosa widziały w wężu symbol szatana, natomiast w Bożej sentencji w 3,15 - zapowiedź 

jego ostatecznej klęski, która będzie miała miejsce, kiedy nadejdą dni króla mesjańskiego. Wiele tekstów Nowego 

Testamentu czyni aluzję do 3,15, interpretując ten passus w sensie zapowiedzi mesjańskiej (Rz 16,20; Hbr 2,14; Ap 12). 

Niektórzy są zdania, że nowotestamentowy tytuł Jezusa: „Syn człowieczy”, a także tytuł „niewiasty” – przypisywany przez 

Chrystusa Maryi (J 2,4; 19,26), są również odzwierciedleniem tego tekstu. Już bowiem wczesna tradycja chrześcijańska 

interpretowała 3,15 w sensie mesjańskim (Justyn, Ireneusz), widząc w tym tekście tzw. protoewangelię, czyli pierwszą 

radosną mesjańską zapowiedź Starego Testamentu. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu interpretacja jest dozwolona 

dopiero w świetle lektury kanonicznej (całościowej) Pisma świętego, a szczególnie tekstów nowotestamentowych, które 

prezentują osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Trudno jest jednak przypuszczać, iż tego rodzaju teologiczne intencje miał 

już redagujący ten tekst jahwista. Wszystko wskazuje na to, że edytor tej tradycji w Bożej zapowiedzi widział raczej 

ogólną obietnicę zwycięstwa, jakie w przyszłości ludzkość odniesie nad potęgą zła, grzechu i słabości. 
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Wydaje się, że charakter i skutki prowadzonej przez tych dwu uczestników walki należy rozważać 

na jednej i tej samej płaszczyźnie.  

 Obaj przeciwnicy będą walczyć na śmierć i życie, obaj też poniosą dotkliwe rany w tej 

bezpardonowej i twardej konfrontacji, jednakże będą to obrażenia nieporównywalnie różne. Wąż 

zostanie pokonany w walce i poniesie śmierć, czego dowodem będzie jego zmiażdżona głowa, 

natomiast jego rywal zostanie dotkliwie i boleśnie zraniony w piętę, ale z tego powodu jego życiu 

nie będzie zagrażać żadne niebezpieczeństwo. Tak więc rywalizacja węża z tajemniczo określonym 

potomstwem niewiasty będzie miała charakter trwały i będzie ciągle przedłużać się na kolejne 

pokolenia. Towarzyszyć jej będzie nieustanna nieprzyjaźń i wrogość przejawiająca się w bezlitosnej 

walce, w której walczący będą zadawać sobie nawzajem śmiercionośne ciosy i zmierzać do 

ostatecznego unicestwienia przeciwnika. Definitywna klęska stanie się jednak udziałem jedynie 

węża. 

 Interpretując węża jako symbol zła, pokusy, grzechu i śmierci, symbol siły przeciwnej Bogu, 

której niegdyś udało się przeciągać na swą stronę Adama i Ewę, a na przestrzeni wieków nadal 

udaje się zwieść ich potomków, można widzieć w walce zapowiedzianej w 3,15 bezpardonową 

konfrontację dobra ze złem. Zwycięstwo w tej rywalizacji, która, jak sugerują słowa wyroku Jahwe 

z 3,14-15, ma wymiar ponadczasowy i uniwersalny, a więc z jednej strony dosięga i angażuje cały 

rodzaj ludzki wszystkich miejsc i epok, a z drugiej wszystkie siły, które kiedykolwiek w historii 

sprzysięgały się, bądź też będą sprzysięgać się przeciw Bogu i człowiekowi, jest przewidziane dla 

ludzkości.  

 

b) Jak rozumieć w 3,14 hebrajski termin zera` „potomstwo”?  

 W Biblii istnieją teksty, w których mówi się o potomstwie w sensie zbiorowym (potomkowie, 

spadkobiercy), a jego pojawienie się umieszcza się w dalekiej przyszłości (np. w Rdz 9,9 Bóg 

zawiera przymierze z Noem i z jego potomstwem; w 12,7 Bóg daje ziemię Abrahamowi i jego 

potomkom). Są też jednak teksty, w których jest mowa o potomstwie w sensie jednostkowym i 

konkretnym, o „dziecku”, które przychodzi na świat w czasie nieodległym, nierzadko w 

konsekwencji bezpośredniej Bożej interwencji (np. w Rdz 4,25 tak o Secie, swoim synu, mówi 

Adam). W obu przypadkach język hebrajski używa tego samego rzeczownika zera`  w liczbie 

pojedynczej, natomiast większość starożytnych oraz współczesnych przekładów biblijnych oddaje 

je w liczbie mnogiej, czyli przypisuje mu sens kolektywny. Z punktu widzenia formy literackiej jest 

zatem możliwa w 3,15 lektura indywidualna, jak i kolektywna terminu zera`. Możliwe jest też 

rozwiązanie kompromisowe, które widzi w tym wierszu zapowiedź nadejścia jednego konkretnego 

reprezentanta ludzkości lub pewnej grupy społecznej, który w konfrontacji z wężem będzie 

występował w imieniu wszystkich. 
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3) z kim albo z czym (hebr. hû´) należy identyfikować przyszłego pogromcę węża? 

 Starożytne przekłady są rozbieżne w interpretacji tego zaimka. LXX oddaje literalnie – „on” – 

nadając temu tekstowi wyraźne zabarwienie mesjańskie, Przekład Wulgaty ma ipsa („ona”) i odnosi 

drugą część wiersza (zwycięstwo nad wężem) do niewiasty, a nie do jej potomstwa. Większość 

przekładów współczesnych oddaje hebrajski zaimek hû´ jako rodzaj nijaki i łączy go z 

„potomstwem” (de facto grecki rzeczownik przedkładający zera`  jest rodzaju nijakiego τό σπέρμα). 

Jednakże LXX idzie w przekładzie w kierunku mesjańskim („on”, a nie „ono”). Pozostaje jednak 

pytanie, czy jahwista, redagując swoją teologicznej wizji dziejów początków ludzkości, użył 

męskiego zaimka hû´ „on” w kontekście Bożej zapowiedzi zwycięstwa nad złem, by wskazać 

jakiegoś  konkretnego męskiego potomka Ewy, który ostatecznie zwycięży węża, czy też raczej 

wskazywał ogólnie na rodzaj ludzki.  

 

 Wewnątrz Starego Testamentu tekst Rdz 3,15 można odczytywać w kontekście mesjańskich 

oczekiwań Izraela i Judy oraz ich królewskiej ideologii związanej z dynastią Dawida, tak głęboko i 

tak obszernie obecnej w tradycjach biblijnych Starego i Nowego Testamentu. Izrael rozumiany jako 

„potomstwo” i „dziedzictwo” ojców otrzymał bowiem od Boga obietnicę trwałego i wiecznego 

królestwa oraz Jego solenne zapewnienie ostatecznego triumfu nad swymi nieprzyjaciółmi (2Sm 

7,12; Ps 89,5). Na mocy tych obietnic nastąpi czas, kiedy to królestwo Izraela, mocą Jahwe 

objawioną przez Jego charyzmatycznego posłańca – mesjasza, zmiażdży wszystkich swych 

nieprzyjaciół (Ps 89,24) i uczyni z nich podnóżek dla swych stóp (2Sm 22,39). W tym to czasie 

wszyscy nieprzyjaciele Izraela będą musieli w wielkim upokorzeniu lizać pył drogi (Ps 72,9). 

 Przy lekturze kanonicznej zapowiedź z Rdz 3,15 można odczytać w świetle osoby wyjątkowego 

Mesjasza – Jezusa Chrystusa, i Jego Ewangelii, to znaczy dobrej nowiny o zbawieniu skierowanej 

do wszystkich ludzi. Dopiero w Jezusie Chrystusie Boża zapowiedź definitywnej i ostatecznej 

klęski zła, grzechu, szatana i śmierci zrealizowała się w sposób pełny. W Nim cała ludzkość, a więc 

całe potomstwo Ewy, odniosło zapowiedziane przez Jahwe zwycięstwo nad wężem, i z 

niecierpliwością oczekuje, aż Chrystus zaprowadzi swoje królestwo w całym wszechświecie, a Bóg 

podda pod Jego stopy wszystkich nieprzyjaciół (Ps 110,1; 1Kor 15,25). Ta interpretacja jest 

najpełniejszą (sensus plenior) teologiczną lekturą oryginalnego orędzia jahwisty zawartego w Rdz 

3,15. 

 Jest jeszcze możliwa lektura narracyjna Rdz 3,15. Czytając ten wyrok w kluczu narracyjnym, 

można ponownie odnieść się do pożądania obrazowanego symbolicznie postacią węża. W w. 14 

Bóg nie przeklina węża11, tylko stwierdza, że jest przeklęty. Przekleństwo jest odwrotnością 

błogosławieństwa, które jest życiem, daje życie. W ten sposób pożądanie jest radykalnie 
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wykluczone przez Boga, skazane jest na śmierć, którą obrazowo oddaje czołganie się węża w 

prochu ziemi. Walka z pożądaniem, podobnie jak konfrontacja z wężem, nie jest łatwa, niesie 

niebezpieczeństwo zranień, permanentnej walki, ale zwycięstwo będzie udziałem tego, który stanie 

po stronie Boga.  

 

Wyrok dla kobiety (3,16) 

„Do niewiasty powiedział: Pomnożę wielce twój ból (`iccäbôn) i twoją brzemienność (hërôn), w 

bólu (`eceb) będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi twoje pożądanie (Tüšûqâ), on zaś będzie 

panował (mäšal) nad tobą”.  

 

 Bóg ogłasza konsekwencje nieposłuszeństwa najpierw Ewie. Słowa Boga skierowane do węża w 

3,15 zapowiadały zwycięstwo potomstwa Ewy nad potomstwem węża, jednakże pojawienie się 

tego potomstwa okupione będzie niezwykle ciężkim trudem, wyrzeczeniem i cierpieniem niewiasty 

(3,16).  

 Skutki buntu będą rozciągać się na wiele innych aspektów jej kobiecego życia, szczególnie 

relacji do mężczyzny. Według słów Jahwe w w. 16b kobieta nie będzie już istotą zupełnie autono-

miczną i wolną, jak to miało miejsce przed spotkaniem z wężem. Odtąd będzie ona zależeć od 

mężczyzny uczuciowo, emocjonalnie, ale też społecznie i materialnie. Tę zależność wyraża 

rzeczownik Tüšûqâ(„żądza, pragnienie, pożądanie”) – pragnąc mężczyzny, kobieta wyda się pod 

jego władzę, co oddaje czasownik mäšal („panować, mieć władzę, dominować)12. W jednym i w 

drugim przypadku traktują się przedmiotowo: kobieta „pragnie” mężczyzny, by go posiąść; 

mężczyzna bierze ją w posiadanie. W tym ostatnim przypadku potwierdzenie będzie już w w. 20, w 

którym jest mowa o tym, iż mężczyzna nadał swojej żonie imię „Ewa”, które definiuje jej rolę 

życiową jako matki. 

 Bez wątpienia kara zapowiedziane kobiecie, a następnie mężczyźnie, stanowi odbicie warunków 

życiowych człowieka. Wydaje się zasadne poszerzenie spojrzenia na te teksty, biorąc pod uwagę 

rzeczywistość życia znaną czytelnikowi tych tekstów, a która znajduje odbicie w słowie Bożym. W 

tym kontekście warto zastanowić się nad podwojeniem informacji o bólach porodowych. 

Zestawienie obok siebie w w. 16a „twojego bólu” (`iccäbôn) i „twojej brzemienności (hërôn) można 

odczytać jako hendiadys (jeden termin wzmacnia drugi: BT tłumaczy „niezmiernie wielki trud twej 

brzemienności”). Możliwe jest jednak odczytanie w. 16a jako zapowiedzi podwójnego trudu 

                                                                                                                                                                  
 11 To wymagałoby zastosowania czasownika „być” w imperatywie: „bądź przeklęty”. 

 12 Oba terminy powrócą w Rdz 4,7: (1) Tüšûqâ na określenie relacji grzechu do Kaina: grzech (potencjalny) 

przedstawiony jest jak podmiot, którego „pożądanie” jest skierowane ku Kainowi, (2) mäšal  na określenie zadania 

Kaina panowania nad tym potencjalnym grzechem. Tym Tüšûqâ, jak pokaże analiza Rdz 4, są nieuporządkowane 

uczucia w Kainie, które nie poddane panowaniu przez nazwanie ich (drugie znaczenie czasownika mäšal  to „mówić, 

opowiadać”), zawładną nim. 
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macierzyństwa: pierwszy przy narodzinach, drugi, gdy syn opuszcza dom rodzinny i łączy się ze 

swoją żoną, co wymaga od matki ostatecznego odcięcia pępowiny od syna. Pożądanie 

macierzyńskie jakby nie chce się zgodzić na taką rozłąkę13. 

 

Wyrok dla mężczyzny (3,17-19) 

 Kara dla mężczyzny jest poprzedzona w pewnym sensie wskazaniem istoty jego winy (w. 17a), 

którą było posłuszeństwo żonie, zamiast uległości wobec Stwórcy, od którego Adam otrzymał 

wszystko. Nieposłuszeństwo względem Jahwe przynosi poważne konsekwencje. Sentencja jest 

logiczna i oczywista: ponieważ Adam zjadł zakazany owoc, dlatego też odtąd będzie musiał wiele 

natrudzić się, by zebrać owoce ziemi i zaspokoić swój głód (w. 19).  

 Adam zatem traci właściwą relację z ziemią. Ziemia jest przeklęta z jego powodu (w. 17b), w 

rezultacie czego nie jest już nawodnionym ogrodem, lecz jest spękana i sucha, zdolna rodzić tylko 

ciernie i osty (w. 18). Ziemia jakby wraca do chaosu, do stanu sprzed stwórczej aktywności Jahwe. 

Uprawianie jej będzie kosztowało mężczyznę wiele trudu, bólu (w. 17b). Niejednokrotnie będzie 

ona znacznie przekraczać siły człowieka, a jej owoce będą niewspółmierne do wkładanego przez 

niego wysiłku. Zatem w życie mężczyzny i realizowanie przez niego swego powołania życiowego 

wpisuje się, podobnie jak w los kobiety, cierpienie i udręka (rzeczownik `iccäbôn w w. 16 i w. 17), 

które mają wymiar cielesny i duchowy. Praca przestanie mieć charakter sakralny, o czym mówił 

narrator w 2,15, kiedy użył na określenie aktywności mężczyzny w ogrodzie czasowników `äbad 

(„służyć”) i šämar („,zachowywać, strzec”)14. 

 Utrata relacyjności z ziemią przez mężczyznę będzie również skutkowała tym, że w momencie 

śmierci „powróci do ziemi, z której został wzięty” (w. 19). W śmierci nastąpi zatem usunięcie 

różnicy dzielącej człowieka od ziemi w życiu. Natura, dotknięta wcześniej śmiercią na skutek 

działania człowieka, jakby zwraca się przeciw człowiekowi, odmawiając mu swych owoców i 

czyniąc go podobnym sobie w momencie śmierci. Śmierć w świetle w. 19 nie jest jednak 

bezpośrednią karą da ludzi za ich nieposłuszeństwo. Dla Adama tą bezpośrednią karą jest ciężka 

praca, trud życia i, jak to zostanie powiedziane w w. 23, wydalenie z ogrodu Eden. 

 

Wygnanie z Edenu (3,20-24) 

 Po wymierzeniu kary mają miejsce jeszcze trzy zdarzenia. Pierwsze to nadanie przez Adama 

imienia Ewa swojej małżonce (w. 20), o czym była mowa już wcześniej.  

                                                 
 13 W pewnym sensie ten bolesny moment w relacji matki do syna widzi się w relacji Ewy do swego pierworodnego 

syna, któremu nadaje imię „Kain”, co tłumaczy się „nabyłam go, kupiłam go sobie na własność” – Ewa syna chce 

posiadać. 

 14 Pierwszy czasownik jest klasycznym terminem dla oddania czynności kultowych, drugi natomiast jest 

podstawowym czasownikiem opisującym postawę człowieka wobec Prawa Bożego. Opisują one zatem postawę 

człowieka wobec Boga i Jego darów. Podobną postawę miał przyjąć człowiek wobec ziemi. 
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 Drugie zdarzenie to sporządzenie przez Boga solidnych ubrań ze skóry zwierząt dla Adama i 

Ewy (w. 21). Gest ten uwzględnia wstyd, jaki dotknął pierwszych rodziców po ich grzechu 

nieposłuszeństwa. Stanowi równocześnie dowód Bożego przebaczenia i łaski, na co wskazuje 

kontekst następujący, czyli wygnanie z Edenu. Pierwsi rodzice opuszczą go już nie jako nadzy i 

opuszczeni. 

 Trzecie wydarzenie to wygnanie pierwszych rodziców z Edenu (ww. 22-24). W pierwszym 

momencie można by sądzić, iż wypędzając Adama i Ewę z Edenu, Bóg rzeczywiście okazuje się 

mściwy i szukający zemsty na człowieku, który okazał się nieposłuszny. Tymczasem jest to akt 

łaski, który umożliwi w przyszłości dostęp do drzewa życia.  

 Pan Bóg najpierw ocenia sytuację pierwszych rodziców po upadku. Jest w tej ocenie nuta ironii: 

„Oto człowiek stał się jak jeden z nas, poznając dobro i zło” (ww. 22a). Człowiek bowiem, sięgając 

po zakazany owoc, mimo zapewnień węża, wcale nie stał się takim jak Bóg, lecz jedynie poznał 

rzeczywistość grzechu i zła wraz z ich konsekwencjami, a zatem dostrzegł coś, co nie było mu 

znane z powodu pierwotnej niewinności. 

 Skoro człowiek przekroczył już jedną granicę, Pan Bóg wyraża w w. 22b myśl, że może 

odrzucić on kolejny nakaz i sięgnąć po owoc drzewa życia. Żyłby wiecznie, tyle że byłoby to życie 

w nieprzyjaźni z Bogiem. Wypędzenie z Edenu służy ich życiu, gdyż otwarta jest – zgodnie z 

obietnicą Boga z 3,15 – droga do zwyciężenia pożądania, które doprowadziło do buntu i upadku 

pierwszych ludzi. 

 Po usunięciu pierwszych rodziców z ogrodu, Pan Bóg w ich miejsce umieścił w roli jego 

strażników cheruby15, które zajęły pozycję u wejścia ogrodu (na wschód ogrodu). W tym samym 

celu został postawiony przez Jahwe także połyskujący ognisty miecz16. Oba te obrazy, choć same w 

sobie dość tajemnicze, nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do swego teologicznego znaczenia 

w kontekście jahwistycznej relacji. Są one skutecznym zabezpieczeniem drogi do drzewa życia i 

grożą niechybną śmiercią temu, kto odważyłby się sięgnąć bez zgody Jahwe po jego owoce. 

                                                 
 15 Cheruby na całym Bliskim Wschodzie były uważane za tradycyjnych strażników miejsce świętych (ich nazwa 

pochodzi prawdopodobnie z akadyjskiego kāriḇu / kuriḇu „modlić się”, „błogosławić”). Także w Izraelu cheruby były 

symbolem Bożej obecności (2 Sm 22,11; Ps 18,11; Ez 1,4-25), dlatego też widniały na ścianach świątyni (Wj 26,31; 

1Krl 6,29), dwa z nich, jako ogromne figury, stały w jej wewnętrznym sanktuarium (1 Krl 6,23-28), natomiast dwa inne 

tworzyły tron dla Jahwe na przebłagalni arki przymierza (Wj 25,18-22; 36,35; 1 Sm 4,4; 2 Sm 6,2; 2 Krl 19,15; Iz 

37,16) 
 16 Hebrajskie określenie laha† haHereb hammithaPPeket, które należałoby dosłownie oddać: „ognisty miecz 

pozostający w ciągłym ruchu, raz tu a raz tam”, a więc wirujący w taki sposób, że nie pozwalał nikomu zbliżyć się do 

miejsca, w którym się obracał, jest bardzo zagadkowe i nie znajduje paralel w innym tekście biblijnym. Jedynym 

tematycznym odpowiednikiem tego symbolu obecnym w innych tradycjach biblijnych jest ogień, który w Biblii służy 

bardzo często na określenie Bożej obecności (Wj 3,2-6), a szczególnie Bożego gniewu, sądu i kary (Wj 19,18; Ps 

104,4). 


