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wszystkich negatywnych uczuć i doznań, które stały się trwałym udziałem
człowieka w wyniku pogwałcenia woli Stwórcy.
W tym specyficznym teologicznym i kosmogonicznym kontekście jahwistycznego przekazu (Rdz 2,4b-3,24) mówi się również o pochodzeniu i specyfice ludzkiego lęku, który według biblijnego autora jest – obok wstydu
– pierwszym odczuciem, jakiego ludzie doznali po przekroczeniu Bożego
nakazu. Aby poprawnie odczytać genezę, istotę, przejawy i następstwa tego
pierwotnego lęku, trzeba najpierw zgłębić teologiczną symbolikę biblijnej
relacji o upadku Adama i Ewy. Ze względu na ramy niniejszego artykułu zadanie to z konieczności sprowadzimy do bardzo zwięzłej analizy egzegetyczno-teologicznej tylko tych motywów opowiadania o Edenie, które dotyczą
interesującej nas problematyki.
MOTYW LĘKU W SCENIE KUSZENIA
PIERWSZYCH RODZICÓW (Rdz 3,1-6)

W myśl biblijnego przekazu jahwisty egzystencjalnym kontekstem, w jakim
zrodził się ludzki lęk, było spotkanie Adama i Ewy z kusicielem prowadzące
do przekroczenia nakazu Bożego. W tle dialogu węża z niewiastą i mężczyzną kryje się stanowcze polecenie zakomunikowane przez Stwórcę Adamowi
w chwili umieszczenia go w rajskim ogrodzie (por. Rdz 2,16-17). Treść tego
nakazu z jednej strony podkreśla hojność JHWH, który pierwszemu człowie8
Literatura judaistyczna i chrześcijańska interpretuje figurę węża z trzeciego rozdziału Księgi
Rodzaju jako ucieleśnienie szatana. Szukając genezy tej figury, niektóre targumy opowiadają o tym,
że upadli aniołowie, lękając się, by z woli Stwórcy ludzie nie zdobyli nad nimi władzy, uknuli spisek,
który miał poróżnić ludzi z JHWH i w ten sposób pozbawić ich statusu najdoskonalszego stworzenia we wszechświecie. Zgodnie z orędziem tych tekstów Sammael – wróg Boga i ludzi – wcielił
się w postać węża i kłamliwą pokusą zbuntował Adama i Ewę przeciw Stwórcy (por. J. B o w k e r,
The Targums and Rabbinic Literature: An Introduction to Jewish Interpretations of Scripture,
Cambridge University Press, Cambridge 1979, s. 99, 125n. Teologiczna idea szatana utożsamianego z nieprzejednanym wrogiem Boga i ludzi pojawia się w Biblii pod wpływem kultury greckiej,
można więc spotkać ją dopiero w późnych tradycjach starotestamentowych i w Nowym Testamencie
(por. 1 Krn 21,1; Mdr 2,24; Za 3,1; por. Łk 10,1819; J 8,44; 2 Kor, 11,3.14; 1J 3,8; Ap 12,9; 20,2).
Sam jahwista widzi jednak w wężu bliżej niezdefiniowaną siłę przeciwną Bogu i człowiekowi. Korzeni literackiego obrazu węża trzeba szukać w kulturze kananejskiej, w której był on symbolem
płodności i chaosu, lub w mezopotamskich eposach (gdzie występuje figura węża, który pozbawił
Gilgamesza przywileju nieśmiertelności, połykając roślinę życia). Którymś z tych archaicznych
obrazów posłużył się jahwista, by zaprezentować własną wizję pochodzenia zła w świecie. Por.
J.H. C h a r l e s w o r t h, The Good and Evil Serpent: How a Universal Symbol Became Christianized, Yale University Press, New Haven 2010, s. 275-323; F. H v i d b e r g, The Canaanite Background of Gen 1-3, „Vetus Testamentum” 10(1960) nr 1, s. 288-290; A l o n s o - S c h ö k e l, dz. cyt.,
s. 472. Zob. też: K.R. J o i n e s, The Serpent in Gen 3, „Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft” 87(1975) nr 1, s. 111.

48

Ks. Dariusz DZIADOSZ

kowi daje we władanie zasadzony na wschodzie rajski ogród i udziela mu
nieograniczonego prawa do korzystania z jego niezmierzonych zasobów (por.
Rdz 2,8-15)9, z drugiej zaś przypomina człowiekowi o jego statusie stworzenia,
radykalnie różniącym się od natury Stwórcy (por. Rdz 2,17), oraz obliguje go
do wdzięcznego posłuszeństwa woli Boga i akceptacji ustanowionych przez
Niego (ze względu na dobro Adama) reguł pobytu w Edenie. Klarowna treść
tych reguł oraz kategoryczna forma ich komunikacji mają jedynie wskazać
na niebezpieczeństwo, jakie czyha na człowieka w przypadku przekroczenia
Bożej woli. JHWH chce, aby Adam wiedział, że sięgając po zakazane owoce,
wystąpi nie tylko przeciw troszczącemu się o niego Bogu, ale też przeciw
samemu sobie, ponieważ aktem nieposłuszeństwa i pychy uwolni z uwięzi
złowrogie misterium zła, które Stwórca dla jego dobra ukrył w drzewie poznania dobra i zła10.
Zupełnie inaczej intencje Stwórcy przedstawia wąż, który podczas dialogu
z pierwszymi ludźmi w wyrachowany i na wskroś fałszywy sposób prezentuje
Boga jako zazdrosnego o swą niezależność i potęgę Władcę. Według relacji
węża JHWH tylko pozornie troszczy się o dobro i szczęście człowieka, w rzeczywistości zaś lęka się o to, by nie stał się on taki jak Bóg i nie pozbawił Go
pozycji i przywilejów, i tylko z tego powodu, poprzez surowy nakaz, JHWH
nie dopuszcza Adama i Ewy do drzewa poznania dobra i zła (por. Rdz 3,
1b.4-5). Pierwszym kontekstem, w którym w jahwistycznej relacji o ogrodzie
Eden pojawia się lęk, jest zatem scena pokusy, gdy wąż cynicznymi intrygami i podstępnymi kłamstwami pragnie zniekształcić obraz Stwórcy w oczach
ludzi. W swych kolejnych dwuznacznych i fałszywych interwencjach kusiciel przedstawia obraz zalęknionego Boga, który świadomie, ale też z pewną
obawą broni swego wyjątkowego miejsca w świecie, które będzie zagrożone,
jeśli tylko Adam i Ewa przekroczą Jego nakaz i sięgną po tajemnicze owoce
poznania dobra i zła.
Jak informuje dalsza część opowiadania, podstępne insynuacje węża okazują się całkowicie nieprawdziwe. Bóg przestrzegał Adama przed sięgnięciem
po zakazane owoce, kierując się szczerą troską o dobro pierwszych ludzi, nie
zaś zazdrością i lękiem o własną autonomię, której i tak nikt ani nic nie mo9
O wspaniałomyślności Stwórcy świadczy także Jego późniejsza troska o jak najlepsze warunki
życia Adama w raju, przejawiająca się w powoływaniu do istnienia wciąż nowych istot żywych (por.
Rdz 2,18-20), a w końcu kobiety, która okazuje się idealnym spełnieniem egzystencjalnych i uczuciowych pragnień mężczyzny oraz skutecznym lekarstwem na jego samotność (por. Rdz 2,21-24).
10
Teologiczny sens symbolu drzewa poznania dobra i zła był i nadal jest przedmiotem ożywionej dyskusji egzegetów i teologów. Szeroką panoramę najbardziej wiarygodnych hipotez dotyczących tej kwestii oraz ich ocenę przedstawiłem w pracy Tak było na początku. Por. D. D z i a d o s z,
Tak było na początku. Izrael opowiada swoje dzieje, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej,
Przemyśl 2011, s. 115-128.
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gło zagrozić. JHWH był przecież jedynym Stwórcą wszystkiego, co istnieje,
i Władcą całego wszechświata. Pierwsza pośrednia aluzja do uczucia lęku ma
zatem w biblijnych tradycjach wymiar wyłącznie iluzoryczny, jest bowiem
częścią kłamliwej i wyrachowanej interwencji kusiciela, który usiłując skłócić
ludzi z JHWH, prezentuje na wskroś zafałszowany obraz Stwórcy. Taktyka
węża przyniosła jednak wymierny skutek. Pierwsi ludzie zaczynają sądzić, że
JHWH istotnie lęka się o swoją pozycję w świecie – obawiając się, że i oni
mogliby się z Nim zrównać, ukrywa przed nimi prawdę o drzewie poznania
dobra i zła, a w ten sposób autorytatywnie pozbawia ich możliwości uzyskania
podobnej godności i władzy. Kusiciel sugeruje więc, że ludzie mogą być tacy
jak ich Stwórca, muszą tylko sięgnąć po owoc z drzewa poznania dobra i zła,
którego JHWH strzeże przed nimi z zazdrością i niepokojem.
W kłamliwej propozycji węża lęk pojawia się też w nieco innej perspektywie. I tym razem wpisuje się w podstępną strategię, za pomocą której kusiciel
chce przekonać Adama i Ewę do zmiany ich dotychczasowego stosunku do
Stwórcy. Posługując się wyrachowaną insynuacją i ambiwalentną terminologią11, wąż najpierw próbuje podważyć bezinteresowność i autorytet Stwórcy.
Następnie, gdy Ewa i Adam podejmują już dialog z wężem i przyjmują jego
tok rozumowania (por. Rdz 3,2-5), postanawia on przypuścić ostateczny atak
i otwarcie zbuntować ich przeciw Bogu. Na podstawie jego podstępnych słów
pierwsi rodzice dochodzą do wniosku, że Stwórca nie tylko nie pragnie ich
rzeczywistego i pełnego dobra (obawia się bowiem, by ludzie nie stali się Mu
równi), ale też nie jest w stanie wyegzekwować sankcji za złamanie Jego woli
(por. Rdz 3,4b-5). Wskutek pokusy ludzie przestają żywić szacunek dla Bożej
woli i Bożego słowa, przedkładając nad nie złudne i przebiegłe obietnice węża.
Jego wypowiedź sprawia, że Adam i Ewa przezwyciężają w sobie naturalny
lęk przed obrazą Stwórcy i sprzeciwieniem się Jego woli, a także lęk przed karą
przewidzianą za pogwałcenie Bożego polecenia, jaką jest niechybna śmierć
(por. Rdz 2,17)12. Niemająca żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale
jakże kusząca zapowiedź: „Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5),
11
Pytanie węża o Boży zakaz zredagowane jest w taki sposób, że w przypadku stanowczej
kontestacji kusiciel może się z niego wycofać, tłumacząc, iż został źle zrozumiany (por. Rdz 3,1b).
12
Jahwistyczny narrator obrazuje tę sytuację świadomym zestawieniem treści Bożego nakazu,
a ściślej mówiąc, konsekwencji jego zlekceważenia: „Gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”
(Rdz 2,17b), z zapewnieniem węża: „Na pewno nie umrzecie!” (Rdz 3,4b). Gwarancja dawana przez
węża jest więc przeciwieństwem słów JHWH i ma pozbawić pierwszych ludzi lęku przed surową
sankcją wynikającą z Bożej przestrogi. W kontekście rozważanej tu kwestii ludzkiego lęku warto
zwrócić uwagę również na literacką formę Bożej wyroczni. Nie ma ona charakteru kategorycznej
i surowej groźby (na przykład: Jeśli złamiesz moją wolę, ukarzę cię śmiercią) wypowiedzianej przez
niedostępnego władcę, który mógłby napełniać człowieka uzasadnionym strachem, a nawet trwogą,
lecz przybiera formę ojcowskiej przestrogi mającej na celu uświadomienie niedoświadczonemu
dziecku realności grożącego mu niebezpieczeństwa i nieodwołalności jego konsekwencji.

