Rdz 3-5

Stworzenie: Upadek
1. Gatunek literacki i kompozycja
a) Rdz 1 – proza wierszowana (poezja?),
Rdz 2-5 – narracja, opowiadanie
b) Kompozycja w oparciu o sceny akcji, która rozgrywa
się w Edenie (Rdz 2-3):
 I scena (2,4-14): wprowadzenie, opis miejsca i
bohaterów
 II scena (2,15-17): misja człowieka i nakaz Boży
 III scena (2,18-25): stworzenie kobiety (pomoc)
 IV scena (3,1-6): kuszenie i upadek człowieka
 V scena (3,7-20): wzajemne oskarżenia i wyrok
 VI scena (3,21-24): wygnanie z raju

Wydarzenia następujące po upadku:
Eskalacja grzechu (Rdz 4-5)
Kompozycja w oparciu o sceny akcji, które rozgrywają się
poza Edenem (Rdz 4-5):
 Rdz 4,1-16 – zamordowanie Abla przez Kaina
 Rdz 4,17-24 – potomstwo Kaina, ze sztandarową
postacią Lameka (Gotów jestem zabić człowieka
dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko – jeśli mi zrobi
siniec! Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie,
to Lamek siedemdziesiąt siedem razy)
 Rdz 4,25-5,32 – potomstwo Seta, ze sztandarowymi
postaciami Henocha i Noego, „przyjaciół Boga” (Żył
więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł,
bo zabrał go Bóg).

 IV scena 3,1-6 – kuszenie i upadek człowieka
BTP Genesis

3:1 A wąż był bardziej przebiegły niż
wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On
to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział:
Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego
ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z
drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 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».

Kim jest wąż (vx'n" nahasz)?
Dlaczego wąż został wybrany przez autora dla opisu
przeciwnika Boga i człowieka? Słowo nahasz w Biblii ma
szerokie pole semantyczne: węże (por. Lb 21,6-9),
nieprzyjazne smoki jak Lewiatan (zob. Iz 27,1), legendarne
potwory morskie (por. Hiob 26,13). Wąż, to także:
 Symbol płodności w kultach kananejskich (Rdz 2-5 to
historia o wyborze między YHWH a Baalem)
 Egipski symbol mądrości, magii, chaosu
 Mitologia babilońska: Przeciwnik człowieka w eposie o
Gilgameszu (przez węża człowiek utracił nieśmiertelność).
 W mitologii ugaryckiej wąż Lewiatan (czy raczej smok lub
potwór), wspominany także w Biblii (Iz 27,1; por. Hi 26,13),
jest symbolem siły przeciwnej Bogu, która zostaje
zniszczona przez Boga.
 Zwierzę nieczyste (Kpł 11) – symbol przeciwnika Boga.

Kim jest wąż (vx'n" nahasz)?
W NT (Księga Apokalipsy) i pismach żydowskich
(powstałych jeszcze przed Chrystusem) „wąż” z Rdz 3
identyfikowany jest z „szatanem” (hebr. satan =
„przeciwnik”).
Jeśli rzeczywiście „wąż” winien być identyfikowany jako
„szatan”, to warto zauważyć, iż jest on opisany w Rdz 3 jako
(1) stworzenie - Szatan nie jest jakimś odwiecznym
bytem, równym Bogu. Jest stworzony, a więc jest także
zależny od Stwórcy i niższy od niego.
(2) zwierzę - będąc opisanym jako zwierzę w ogrodzie jest
niższy od człowieka.

Gdzie jest Adam w czasie upadku?
Czy rzeczywiście można winić jedynie Ewę za
upadek?
W czasie całego zdarzenia, Adam i Ewa są razem.
Adam jest obecny przy Ewie. Można to
wywnioskować z użycia liczby mnogiej (2 os. l.mn.)
w wypowiedziach „węża” (Nie jedzcie… etc.) oraz ze
stwierdzenia skosztowała i dała swemu
mężczyźnie/mężowi, który był z nią, i on zjadł (3,6)

Dlaczego Ewa pierwsza?
 Wąż jako burzyciel Bożego porządku.

W kontekście patriarchalnej starożytnej
kultury bliskowschodniej, „wąż” zwracając się
ze swoim pytaniem wprost do kobiety
świadomie narusza strukturę rodzinną
ustanowioną przez Boga.
 Niektórzy (np. J. Synowiec) tłumaczą fakt
zwrócenia się węża do kobiety jej naturą, która
jest słabsza i/lub bardziej skłonna do rozmowy.
 Inni bronią kobiety, np. św. Ireneusz pisząc o
Ewie, jako kobiecie walczącej.

św. Ireneusz (+202) o walczącej Ewie
 „Why did the serpent not attack the man, rather than the

woman? You say he went after her because she was the
weaker of the two. On the contrary. In the transgression of
the commandment, she showed herself to be stronger…
For she alone stood up to the serpent. She ate from the tree,
but with resistance and dissent and after being dealt with
perfidiously. But Adam partook of the fruit given by the
woman, without even beginning to make a fight, without a
word of contradiction – a perfect demonstration of
consummate weakness and a cowardly soul. The woman,
moreover, can be excused; she wrestled with a demon and
was thrown. But Adam will not be able to find an excuse…
he had personally received the commandment from God.”

Przebieg kuszenia:
Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze
wszystkich drzew tego ogrodu? (3,1)

 „wąż” nie używa imienia YHWH (Jestem, który jestem)
albo YHWH Elohim (tak jak to jest w całym Rdz 2), ale
Elohim (Bóg).
 „wąż” suponuje, iż przykazanie Boga brzmiało: nie
możecie jeść z żadnego / ze wszystkich (hebr. kol)
drzewa / drzew, tymczasem brzmiało ono dokładnie
odwrotnie: możecie jeść ze wszystkich (kol).
 „wąż” przez akcentowanie negatywnych limitów (nie
możecie… żadnego), przypisuje Bogu złą wolę, jakąś
złośliwość, słowem: poddaje w wątpliwość dobroć
Boga.

Odpowiedź EWY:

 Ewa pominęła pozytywny wydźwięk Bożego

przykazania (Z każdego drzewa / ze wszystkich
(kol) drzew tego ogrodu możesz spożywać do
woli… - 2,16) i mówi: Z drzew tego ogrodu jeść
możemy - 3,2. Mały stylistyczny detal: brakuje
każdego/wszystkich (kol).
 Ewa przejmuje nazewnictwo od „węża” i używa
słowa Elohim (podkreślającego transcendencję),
zamiast bardziej osobowego (rodzinnego) YHWH.
 Ewa zmienia oryginalne brzmienie zakazu Bożego,
przez dodanie od siebie: a nawet dotykać.

Stworzenie: Upadek
 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie
umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z
tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg
będziecie znali dobro i zło». 6 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. Zerwała zatem z
niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który
był z nią: a on zjadł.

 ww. 4-5 – Szatan operuje półprawdami i kłamstwami,
nie zachęca do czynu (nigdy nie mówi wprost
„zjedz!”), ale uwodzi. Jest mistrzem pokusy.

„Na pewno nie umrzecie” – półprawda. Przynajmniej
nie od razu umrą – Adam będzie żył 930 lat (5,5).
Bardziej niż śmierć fizyczną trzeba mieć na względzie
śmierć jako wygnanie z raju (czyli śmierć duchową).
Przykładem tego może być wypowiedź ojca w Łk 15,32 o
synu marnotrawnym: ten brat twój był umarły, a znów
ożył. Inny przykład to 1 Sm 15,35 – 16,1, gdzie mówi się o
Saulu, że umiera, w momencie gdy opuszcza go Pan, a
Saul wciąż jeszcze żyje przez 20 lat (śmierć duchowa jest
zatem czymś innym niż śmierć fizyczna)

 Otworzą się wam oczy, i tak jak Bóg będziecie znali
dobro i zło – to już kłamstwo. Poznają zło, ale nie stają
się jak Bóg. W Rdz 3,22 Bóg stwierdza, iż człowiek stał się
jak Bóg, poznał dobro i zło – ale nie stał się Bogiem.
Istota pokusy: Być jak Bóg (ale bez Boga). (Szatan
opiera swą pokusę na czymś dobrym: naszym pragnieniu
„czegoś więcej”, rozwoju, byciu kimś więcej…). Możemy
być Bogiem, ale w Bogu.
 w. 6 - Adam nie wypowiada się, nie podejmuje żadnej
akcji. Ewa zostaje sama. W ostatecznym rozrachunku nie
podejmowanie decyzji jest decyzją. Już sam fakt
skosztowania owocu przez Ewę był porażką Adama.
(Adam nie mógł żyć bez niej).

Co powinien zrobić Adam?
U podstaw upadku Adama stał lęk przed cierpieniem i
niechęć do umierania, które były większe niż jego
miłość do Ojca i Ewy. Przypomnijmy sobie podstawowe
dane:
(1) Adam miał strzec Edenu przed potencjalnym intruzem.
(2) Niebezpieczeństwo zagrażające Adamowi odnosi się do
duchowej śmierci, a zatem niebezpieczeństwo związane
z owocem z drzewa poznania dobra i zła było poważne (co
ciekawe Ewa nie widzi tego, ale tylko coś dobrego do jedzenia,
rozkosz dla oczu oraz owoce te nadają się do zdobycia
mądrości).
(3) Drzewo życia ubezpieczało Adama na wypadek utraty
fizycznego życia.
(4) Gdy Ewa powstała z boku Adama, został on powołany do
czegoś więcej jak tylko strzeżenie Edenu, on miał kochać swą
oblubienicę, Ewę.

Stworzenie: Upadek
 V scena – 3,7-20 – wzajemne oskarżenia
7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są
nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie
przepaski. 8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli
kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie,
w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem
Bogiem wśród drzew ogrodu.
w.7 – otwierają się im oczy ale tylko po to, aby odkryć, że
są nadzy. Desperackie próby zasłonięcia nagości i
ukrycia się przed Bogiem.
w.8 – pojawia się strach przed Bogiem

Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?»
10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 11 Rzekł
Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z
12 Mężczyzna
drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi
owoc z tego drzewa i zjadłem». 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do
niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała:
«Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
 ww. 9-13 – dialog Boga z ludźmi. Gdzie jesteś? – wołanie
kogoś, kto kocha. Wezwanie do stanięcia w prawdzie (Rdz
4,9). Wzajemne oskarżanie. Nie ma skruchy. Do kobiety
pełne dramatyzmu pytanie – mazzot aszita!? (hebr. coś ty
zrobiła?!)
 Zniszczenie wszelkich relacji: Bóg – człowiek (lęk przed
Bogiem), ale także człowiek – człowiek (wzajemne
oskarżanie się).
9

Nagość
Występuje ona we wstępie (2,25 – byli nadzy i nie wstydzili się jedno przed
drugim) oraz w zakończeniu (3,7 – otwarły się ich oczy i poznali, że są
nadzy; 3,10 – usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem
nagi, i ukryłem się; 3,11 – Któż Ci powiedział, że jesteś nagi).
(1) byli wolni od nieuporządkowanej żądzy cielesnej (istniał prymat
rozumności nad emocjonalnością, instynktem seksualnym?) oraz
(2) nie doświadczali poniżenia, ponieważ w stosunki międzyludzkie nie
weszła jeszcze obawa przed doznaniem pogardy ze strony drugiego
(istniała doskonała harmonia w ich obopólnej relacji). W ST nagość jest
największym upokorzeniem.
W świetle 3,10 – przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się – widać
także zerwanie relacji Bóg – człowiek: człowiek boi się, iż zazna pogardy
ze strony Boga! Nie ma już zaufania do Boga. Człowiek boi się Boga, myśląc,
że Bóg może go wyszydzić, upokorzyć!

Nagość
Nagość Adama i Ewy ma podwójne znaczenie:
• pozytywnie (oznacza intymność jaką dzielą między sobą) oraz
• negatywnie (oznacza ich słabość czy bezbronność [=nagość] wobec sprytu „węża”).
Ciekawe, iż strategia „węża” skierowana jest na to, co symbolizuje ich nagość, tj. relację
między nimi samymi (oraz także między nimi a Bogiem). Wojtyła: absorpcja wstydu
przez miłość. Nie wstydzą się siebie (swej nagości), bo się kochają.
Warto zwrócić uwagę na grę słów:

~Wr['`arûm wąż był przebiegły (3,1) oraz (w poprzednim wierszu) a mężczyzna i
kobieta, byli nadzy (~yMiWr[] – `arûmim) (2,25) – od ~Ar['`arom nagi.
Występuje podobieństwo graficzne (te same spółgłoski

~wr[) oraz podobieństwo

fonetyczne (arum – sprytny, arumim – nadzy).
Ironia: Chcą zdobyć mądrość/spryt (arum), a człowiek zobaczył tylko swą nagość
(arom)

Reakcja Boga
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to
uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt
domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i
proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. 15
Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».
w. 14 - Wąż ( ָארוּרarur - przeklęty) zamiast ( עָ רוּםarum sprytny) – gra słów.
w. 15 – tzw. proto-Ewangelia – zapowiedź długotrwałej
nienawiści i konfliktu pomiędzy Niewiastą i wężem,
zakończonej zwycięstwem potomstwa Niewiasty.
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Rdz 3,15: ono (LXX „on”) zmiażdży (szuf) ci głowę,
a ty zmiażdżysz (szuf) mu piętę
Tłumaczenie zmiażdży w powyższym zdaniu nie ma
większego sensu, gdyż nie zapowiada zwycięstwa potomstwa
kobiety, ani też zwycięstwa potomstwa węża; wcale też nie
wskazuje na surowszą karę dla węża, gdyż obie strony tej
walki będą martwe (ukoszenie przez węża w piętę jest
śmiertelne)!
Hebr. czasownik szuf (@wv) oznacza zetrzeć, ugodzić,
zmiażdżyć, ale także czyhać, nastawać, prześladować,
zagrażać. Stąd też należy przetłumaczyć ten sam czasownik
szuf na dwa różne sposoby, tak jak łacińska Wulgata:
 ipsa conteret caput tuum (ona [niewiasta]
zmiażdży/zniszczy głowę twoją) et tu insidiaberis
calcaneo ejus (a ty będziesz czyhał – insidio - na jej/jego
piętę)

Wyrok
Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie
wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz
rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała
swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
 17 Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: «Ponieważ posłuchałeś
swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci
rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta
niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie
będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po
wszystkie dni twego życia. W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz
do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w
proch się obrócisz!»
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Wyrok
 w. 16 – bóle porodu i dominacja mężczyzny zamiast
partnerstwa są efektem grzechu.
 ww. 17-19 – najdłuższa jest wypowiedź skierowana do
mężczyzny ze względu na jego odpowiedzialność.
Zamiast słuchać Boga posłuchał kobiety. Jako proch
ma powrócić do ziemi. Wypełnienie Bożego
ostrzeżenia (niechybnie umrzesz - 2,17) czy naturalny
stan człowieka? Wielu badaczy wypowiada się za tą
drugą interpretacją. Życie ludzkie wypełnione trudem
i nieszczęściem staje się przekleństwem, śmierć jest
naturalna.
Grzech prowadzi do zerwania wszelkich relacji: Bógczłowiek, człowiek-człowiek, ale także człowieknatura.

Dlaczego cierpienie?
 Niechęć do cierpienia, ofiary i nawet śmierci ze
względu na miłość do Ojca jest istotą grzechu Adama.
Odrzucenie cierpienia przez Adama (i Ewę) powoduje
wymierzenie kar związanych z cierpieniem. Kobieta:
bóle rodzenia; mężczyzna: praca w pocie czoła.
 Gotowość do dania nas samych, nawet jeśli jest to
związane z cierpieniem, czyni nas „płodnymi”. Jeśli nie
chcemy kochać w taki sposób, czynimy siebie samych
bezpłodnymi. Bóg jest miłością (Trójca: nieustanne
dawanie jednej Osoby drugiej Osobie) i uczy nas
miłości, która nie jest niczym innym jak dawaniem
siebie.

Stworzenie: Upadek
 VI scena 3,21-24 – wygnanie z raju
20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się
matką wszystkich żyjących. 21 Pan Bóg sporządził dla
mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział
ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki
jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie
przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia,
zjeść go i żyć na wieki». 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z
ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został
wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed
ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby
strzec drogi do drzewa życia.

Stworzenie: Upadek
 w.20 – imię Ewa– od hebr. hajah – żyć. Matka
wszystkich żyjących.
 W.21 - C.S. LEWIS (The Problem of Pain): “If God is
Love, He is, by definition something more than mere
kindness. And it appears, from all the records, that
though He has often rebuked us and condemned us,
He has never regarded us with contempt.” Bóg
troszczy się o człowieka dając mu ubranie
i zapowiadając zwycięstwo (3,15).

Stworzenie: Upadek
 Paralele i różnice pomiędzy Rdz 2 – 3 a literaturą

pozabiblijną
a) Atrahasis – mniejsi bogowie trudnią się nawadnianiem
ziemi i narzekają na swój los. Z gliny zostaje stworzony
człowiek, aby przejął ich zadanie.
b) Gilgamesz – wąż i owoc życia
c) mezopotamski mit o Adapie wezwanym do nieba, aby jeść
chleb i pić wodę życia. Nie chciał ich jednak i powrócił na
ziemię.
d) motyw węża zagrażającego bogu Ra w egipskich tekstach
magicznych
e) motyw Ewy-Pandory w mitologii greckiej

Pandora
otwierająca skrzynię
z nieszczęściami
według obrazu
Arthura Rackhama
(1867-1939)
Zwrot:
„puszka Pandory”

Stworzenie : Upadek
Biblijny motyw stworzenia w kulturze
a) Opowiadanie paradygmatyczne i proto-historyczne.
 historyczne – stali za nim konkretni ludzie.
 paradygmatyczne – postaci Adama i Ewy uosabiają
każdego z nas.
b) Początek teologii grzechu pierworodnego (Rz 5,12)
która w IV w. doprowadza do chrztu dzieci.
c) Inspirowany Biblią model kontroli instytucji przez
inne instytucje – biblijny realizm w spoglądaniu na
naturę ludzką. Błąd komunizmu, który nie wziął pod
uwagę grzechu pierworodnego konstruując swój raj na
ziemi (L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na
wszystko).

Ekspansja grzechu (Rdz 4-5)
 Istota grzechu w Rdz 3 (Adam i Ewa) –
nieposłuszeństwo, chęć bycia jak Bóg, autonomiczne
decydowanie co jest dobre, co jest złe, oraz lęk przed
ofiarowaniem siebie (dawaniem siebie).
 Istota grzechu w Rdz 4-5 (Kain) – zazdrość / zawiść,
brak zgody na różnorodność.

Szczytem ekspansji grzechu jest postępowanie potomka
Kaina, Lameka (4,23-24), a szczytem panowania nad
grzechem jest opis postępowania synów Seta, innego
syna Adama (Rdz 5) – człowiek nie jest skazany na
grzech, ale na panowanie nad nim.

Ekspansja grzechu (Rdz 4-5)
 Podczas gdy Kain jest ogarnięty grzechem egoizmu:
buduje miasto i nazywa go imieniem swego syna,
Henoch (fundator) (4,17), troszcząc się o zachowanie
swego imienia.
 Set nazywa swego syna Enosz (co oznacza tyle co
człowiek, ludzkość) i wzywa imienia Boga!

Tworzą się jakby dwie linie ludzkości:
jedna zdeprawowana (potomkowie Kaina) i druga
szukająca Boga (potomkowie Seta). Widać to wyraźnie
w Rdz 5,3, gdzie mówi się jedynie o Secie jako synu
Adama, podobnym do Adama jak jego obraz.

Kain i Abel
 Etymologia imion:
Kain – Otrzymałam / stworzyłam (kaniti) mężczyznę z
pomocą Pana!
Abel – oddech, para, marność (hevel).
 Różnorodność:
- na poziomie kultury: jeden jest pasterzem (Abel), drugi
rolnikiem (Kain);
- na poziomie kultu: pasterz ofiaruje zwierzęta, rolnik
płody ziemi;
- na poziomie odniesienia do Boga.

Dlaczego ofiara Kaina została odrzucona?
 Bóg woli bardziej pasterzy niż rolników
 ofiary ze zwierząt są bardziej wartościowe niż

z roślin
 dary Kaina, gdyż pochodziły one z ziemi przeklętej
przez Boga (zob. Rdz 3,17)
 Boże wybory / decyzje są niezbadane. Wybór Abla
odzwierciedla tajemnicę Bożego wybrania
 Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od
Kaina (Hbr 11,4)
 Różnica w jakości ich darów (jakieś płody roli versus
pierwociny…, najtłustsze)

 Kain nie zgadza się na inność swego brata.
 Spirala grzechu: Zazdrość panuje nad nim – prowadzi
do zawiści – morderstwa – kłamstwa (Gdzie jest brat
twój? Nie wiem – 4,9) – odejścia sprzed oblicza Boga.
 Możność panowania nad grzechem. Jeśli postępujesz
dobrze, wzniesiesz (twoją twarz), jeśli zaś nie
postępujesz dobrze, u bramy (twojej) czai się (dosł.
leży) grzech i jego skłonność (/pragnienie) (zwraca się)
ku tobie, podczas gdy ty winieneś panować nad nim
(4,7). „Panować” = hebr. maszal = „opowiadać”. Kain
nie chce opowiedzieć o swym grzechu.
 Bóg z nim rozmawia (inicjuje dialog) (w. 7), a on nie
odpowiada i zabija brata (w. 8). Po zabójstwie, Bóg się
o niego troszczy – dając mu znamię (nikt go nie może
zabić – w. 15).

Istota grzechu Kaina
Grzech Kaina polegał na totalnym egoizmie wyrażającym
się w braku zgody na inność. Twarz Kaina była opadła (=
smutek) (w. 6), gdyż był opanowany przez grzech, którym
był brak zgody na inność.
Podniesienie oblicza (= radość) wiąże się z trwaniem
w zdrowej potrójnej relacji:
 z sobą samym,
 z bratem (który jest inny),
 oraz Bogiem (z którym się rozmawia, a nie ucieka od
niego).

DID LAMECH KILL CAIN?
How did Cain die?
This 12th-century column
capital from the Cathedral of
Saint-Lazre in France depicts
Lamech hunting with his son
Tubal-Cain.
They accidentally shoot and
kill Cain, mistaking him for a
wild animal.
Photo: Cathedral Museum of
St. Lazare, Autun, Burgundy,
France/The Bridgeman Art
Library

Przesłanie Rdz 3-5
1. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju nie odpowiadają na pytanie JAK POWSTAŁ

WSZECHŚWIAT, ale KTO STOI ZA DZIEŁEM STWORZENIA, JAKĄ ROLĘ ODGRYWA
W NIM CZŁOWIEK I DLACZEGO W LUDZKIM ŚWIECIE POJAWIA SIĘ BEZOWOCNA
PRACA, CIERPIENIE i PRZEKLĘTE ŻYCIE, KTÓRE KOŃCZY się ŚMIERCIĄ.
W Rdz 1 – 3 mamy do czynienia z dwoma tradycjami: kapłańską, do której należy Rdz 1 oraz
tzw. „jahwistyczną” (autorzy Ci używali imienia Boga YHWH) do której przypisujemy Rdz 2
– 3. Różnią się one językiem, stylem i czasem powstania, ale jedna rzecz zdecydowanie je
łączy. Autorzy, którzy tworzyli te teksty byli nie tylko świetnie wykształceni. Byli także
bacznymi obserwatorami otaczającej ich rzeczywistości. Wychodzili od „twardych
danych”: w świecie istnieje wiele zła i cierpienia; człowiek ma wrodzoną skłonność
do buntowania się przeciw swemu Stwórcy (kiedy powstaje Rdz 1 Izrael przebywa na
wygnaniu w Babilonii, gdyż złamał swoje przymierze z Bogiem). Jaka jest przyczyna takiego
stanu rzeczy? Odpowiedź, jakiej udzielają autorzy natchnieni jest następująca:
u początków ludzkości nastąpiło pęknięcie w relacji Boga z człowiekiem, bunt czy
wypowiedzenie posłuszeństwa Stwórcy. Ten akt zmienił nasz ludzki świat, który
oddalając się od Stwórcy zaczął pogrążać się w coraz większym zepsuciu. Przez to dotyka
nas dziś zło i cierpienie. Dlatego także mamy skłonność do zdradzania naszego Boga.

2. Język, którym Rdz 1 – 3 opowiada o tym wydarzeniu można
nazwać mitycznym. Pojawiają się tu obrazy raju, pierwotnej
harmonii człowieka ze światem stworzonym, stworzenie
człowieka z gliny, i nasza słynna para – Adam i Ewa. Autorzy
natchnieni żyją w czasach, kiedy takimi właśnie obrazami
operowano, należą one do ich tradycji kulturowej. Więcej
nawet, używając takiego języka polemizują z mitami
starożytnymi, które podobnie opisują stworzenie człowieka,
dodając jednak, że powstał on jako niewolnik bogów, ma
przejąć ich prace i składać im ofiary, jest istotą nie tylko
służebną ale i ułomną (patrz Enuma Elisz, Atrahasis). W
opisie Rdz 1 – 3 człowiek to korona stworzenia, ten, który w
imieniu Boga sprawuje władzę nad światem (obraz Boży w
człowieku) i opiekuje się stworzeniem (troska o ogród). Sam
Bóg Stwórca jest także diametralnie różny od bogów
pogańskich, których starożytni utożsamiali z żywiołami
natury. Bóg opisany w Rdz 1 – 3 przekracza świat stworzony i
nie ma żadnego przeciwnika (brak elementu teogonii).
Sposób w jaki starożytni Hebrajczycy opisują stworzenie,
dzielą lata świetlne od mitów ich sąsiadów.

3. Chociaż Rdz 1 – 3 używa języka mitycznego to jednak
mitem nie jest. Jeśli chodzi o gatunek literacki, Rdz 1
określa się jako poemat stroficzny natomiast Rdz 2 – 3 to
spójnie skonstruowana narracja o stworzeniu. Nie chcę
wdawać się w polemikę terminologiczną i kwestię
zrehabilitowanego pojęcia mitu, które wchodzi do literatury
od czasów Straussa. Mit nie jest dobrym określeniem dla Rdz
1 – 3 z dwóch powodów. Po pierwsze, nasuwa skojarzenie z
mitami pogańskimi, od których nasze teksty zasadniczo
się różnią. Po drugie, w naszym popularnym ujęciu mit
jest jednak oparty na fikcji. Tymczasem Rdz 1 – 3 opiera się
na faktach, które próbuje się interpretować. W świecie istnieje
zło i cierpienie. Człowiekowi łatwo przychodzi łamać
przymierze z Bogiem. Dlaczego tak jest? Czy nie logiczne jest
pojawienie się tezy, że człowiek jest „buntownikiem z
wyboru” już od zarania dziejów?

4. Tu dochodzimy do kwestii naszych prarodziców – Adama i
Ewy. Logiczne jest, że za pierwszym buntem muszą stać
konkretni pierwsi ludzie. W ten sposób autor natchniony, nie
znający teorii ewolucji, tłumaczy postępujące zepsucie
ludzkości. Interpretację tę podtrzymał Pius XII w encyklice
Humani Generis w roku 1950. Pius XII upierając się przy tym,
że za pierwszym grzechem stoi para ludzi i że to od nich
pochodzi cały rodzaj ludzki, bronił doktryny o grzechu
pierworodnym jako rzeczywistości przekazywanej przez
zrodzenie. Wypowiedź papieża sugeruje jednak, że jeśli
pojawią się dane naukowe przemawiające za poligenezą (za
stanowiskiem że rodzaj ludzki pochodzi od więcej niż tylko
jednej pary) i jeśli w satysfakcjonujący sposób da się je
połączyć z faktem powszechności grzechu, Kościół jest
otwarty na przedyskutowanie takich naukowych teorii (idę tu
za komentarzem wypowiedzi Piusa XII w Z. W. Kijas,
Początki świata i człowieka [Kraków: WAM 2004] 196-197).

5. De facto takie próby pogodzenia danych teorii ewolucji i danych
biblijnych z sukcesem podejmowano i podejmuje się. W teologii
odchodzi się dziś od określania wspólnoty ludzkiej przez fakt
zrodzenia, wspólnych przodków. Znamienne, że ani Sobór
Watykański I ani II nie poparły otwarcie monogenizmu. W
teologii mówi się dziś bardziej o naturze człowieka, habitacie
kulturowym, aspiracjach duchowych, strukturach
psychicznych, które decydują o tym, że wszyscy ludzie tworzą
rodzaj rodziny. Zło, grzech jednego z nas, odbija się na wszystkich
zmieniając środowisko w którym żyjemy, tak jak wirus
wprowadzony do organizmu, jak palacz, który zatruwa nie tylko
siebie, ale też innych, jak wybuch bomby jądrowej, której fala
uderzeniowa rozchodzi się na przestrzeni wielu kilometrów. Nie
trzeba mówić o tajemniczej złotej nici. Więzi łączące wspólnotę
ludzką są możliwe do zaobserwowania a społeczny wymiar naszych
czynów (złych i dobrych) nie podlega chyba dyskusji. Grzech
Adama, mówimy w teologii, jest także naszym grzechem
PRZEZ ANALOGIĘ, nie na zasadzie popełnienia go przez nas,
ale na zasadzie skutków jego oddziaływania w nas, w
ubóstwie duchowym, okradaniu z łaski, którego
doświadczamy.

6. Adam i Ewa nie musieli być jedynymi istniejącymi wówczas ludźmi.
W biblistyce określa się ich jako parę reprezentującą wszystkich, którzy mogli
wówczas żyć. W ich wyborach odbijają się wybory ludzi wszystkich czasów.
Ich czyn (grzech początków) uruchomił lawinę ludzkiego grzechu. Nie tylko
pokazał, że dokonywanie wyboru wbrew Bogu jest możliwe, za czym mogli
pójść inni. Ich grzech, jak każdy ludzki czyn, zmienił habitat duchowy, w
którym żyli. Odpowiadając na wątpliwość, jak Adam i Ewa mogli dopuścić się
świadomie grzechu skoro byli tak prymitywni, można sobie wyobrazić
sytuację, w której grzech pierworodny pojawia się na pewnym etapie ewolucji
człowieka, kiedy jest on już dostatecznie dojrzały do samodzielnego działania
i wartościowania. Odkrywa wówczas, czy też objawiona mu zostaje obecność
Boża i podstawowe prawa, jak nie zabijaj itp. Być może Adam i Ewa, to ktoś w
rodzaju pośredników objawienia, jak Abraham, którzy mieli być
przewodnikami dla reszty. Buntując się, swoim przykładem i
charakterem czynów, które zmieniają ludzki habitat, pociągając za
sobą resztę. Obecności Złego w tej scenie nie wykluczałbym, bo praktyka i
fakty dowodzą jego istnienia (wystarczy być przy egzorcyzmach, żeby się
przekonać). On jest cichym promotorem wszystkich buntów człowieka
przeciw Bogu.

7. Zasadnicze przesłanie Rdz 1 – 3 dotyczy więc niezwykłej
godności człowieka stworzonego na obraz Boży, dobroci Boga
oraz dramatycznego wyboru, którego na pewnym etapie
historii dokonał człowiek chcąc być jak Bóg. Raz jeszcze
powtórzę: refleksja wychodzi od twardej danej o
obecności grzechu i cierpienia w ludzkim świecie. Stoi za
nimi ludzki wybór. Ile było nas na początku, jak wyglądał raj i
gdzie się mieścił, to rozważania wykraczające poza cel narracji
w Rdz 1 – 3. Autor natchniony oczywiście opisuje raj jako
konkretne miejsce fizyczne. Słownictwem i obrazami
przypomina słynne perskie ogrody z VI w. przed naszą erą,
mieści się gdzieś na terytorium ówczesnej Mezopotamii. Nie
precyzuje jednak gdzie się znajdował, bo bardziej od
lokalizacji interesuje autora STAN, w którym znajdowali
się ludzie i Bóg. Raj to równocześnie MIEJSCE FIZYCZNE I
STAN DUCHA – przyjaźń i przymierze między Stwórcą i
stworzeniem. Obrazy, którymi się posługuje moją służyć
wyrażeniu tego stanu harmonii.

8. Mówi się, że z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy, nauk
matematyczno-przyrodniczych, Biblia zawiera błędy. Czy to
sprawia, że jest także niewiarygodna w kwestii najważniejszej, czyli
wiecznego zbawienia? Trudno zrozumieć taką konkluzję.
Po pierwsze, Biblia nie był pisana jako podręcznik przyrody czy
fizyki (o tym pisali już inni). W tych kwestiach więc może się
mylić. Oceniając surowo te błędy popadamy jednakże w pewien
anachronizm. Wymagamy od starożytnych, aby dysponowali
wiedzą, jaką my dysponujemy. Biblia po prostu opisuje stan wiedzy
starożytnych i ich obraz świata. Czytając Biblię z perspektywy
czasu, w którym powstawała (a to warunek każdego rzetelnego
badania historycznego), jest to po prostu summa wiedzy
starożytnych. Ludzkość rozwijając się wzbogaca ten zasób wiedzy.
NADRZĘDNYM CELEM BIBLII JEST NATOMIAST PRZEKAZANIE
PRAWDY O BOGU I JEGO RELACJI Z CZŁOWIEKIEM. To jest to,
co nazywamy PRAWDĄ BIBLII. Opisuje ona wiernie i prawdziwie
naszego Boga i jego działanie w historii. Gwarantem Prawdy Biblii
jest sam Bóg, który chciał się objawić w czasie i historii, wybrał do
tego konkretnych ludzi, bohaterów i redaktorów biblijnych historii.
Bóg deistów, pierwszy poruszyciel, to konstrukt wyobraźni, który
nie istnieje. To Bóg dopasowany do teorii lub hipotezy naukowej.

Stworzenie: Upadek
 Literatura

1) Kaczmarski – Gintrowski – Łapiński
- Wygnanie z Raju
- Sprawozdanie z Raju
- Pusty Raj

Stworzenie: Upadek
„Pusty raj”
 W pustym raju dni po wygnaniu
Stwórca trawi na długich spacerach
Nocą leży na chmurnym posłaniu
Jasność własna sen mu odbiera
Swoich praw się uczy na pamięć
Sam ich musi przestrzegać by trwały
W pustym raju niebo jak kamień
Pusty raj jest dla Stwórcy za mały

A ludzi dwoje

W świecie brodzi
Adam poluje
Ewa dzieci rodzi

 W pustym raju powietrze kwaśne

Jałowieje nietknięta ziemia
Zarastają ścieżki ostatnie
Nikt nie zbiera owoców stworzenia
W wielkiej ciszy prócz kroku swojego
Słyszy Stwórca rytm uporczywy
Z drzewa wiedzy dobrego i złego
Lecą jabłka w wysokie pokrzywy

 A tam deszcz pada

Wichry żałosne
Adam ma katar
Ewa sieka czosnek

 W pustym raju archanioł Gabriel

Miecz ognisty czyści od święta
To przed Panem wypręży się nagle
To postraszy z nudów zwierzęta
Towarzyszy Stwórcy w przechadzkach
Lecz nie może Go bawić rozmową
Żadną myślą zaskoczyć znienacka
Obaj myślą wszak jednakowo

Na ludzkim lądzie

Nagle już starzy
Adam wciąż błądzi
Ewa ciągle marzy

 W pustym raju czas przejął władanie

Stwórca czeka z rękami wzdłuż ciała
Panujący światu skazaniec
Dożywocie wyłącznej chwały
Życie Pana jest wiecznym czuwaniem
Wśród niewysłowionych problemów
W pustym raju cokolwiek się stanie
Zawsze stanie się przeciw Niemu

Stworzenie: Upadek
2) Mark Twain – Pamiętniki Adama i Ewy
Piątek
Oznajmiła mi, że wąż radzi jej, aby spróbowała owocu z tego
drzewa, gdyż wówczas posiądzie ogromną, wyjątkową i
wspaniałą wiedzę. Powiedziałem jej, że to pociągnie za sobą
również przeciwny skutek - sprowadzi śmierć na ziemię.
Popełniłem błąd - lepiej było zachować tę uwagę dla siebie;
podsunęło jej to myśl, że mogłaby ocalić chorego sępa, a
osowiałym lwom i tygrysom dostarczyć świeżego mięsa.
Radziłem jej trzymać się z dala od tego drzewa.
Odpowiedziała, że wcale nie ma tego zamiaru. Obawiam się,
że będą kłopoty. Chciałbym odejść.

Stworzenie: Upadek
Środa
Mniej więcej na godzinę przed wschodem słońca, gdy
przejeżdżałem przez kwietną równinę, na której pasło się,
spało albo igrało tysiące zwierząt, zerwał się nagle - niczym
huragan - przerażający zgiełk, i w jednej chwili równinę
ogarnął szalony tumult, każde zwierzę zaatakowało swego
sąsiada. Domyśliłem się, co to znaczy – Ewa zjadła owoc i
śmierć zstąpiła na świat... Tygrysy pożarły mego konia,
ignorując zupełnie mój zakaz - i zjadłyby nawet mnie
samego, gdybym w porę nie uciekł ile sił w nogach...
Przyniosła trochę tamtych jabłek. Musiałem je zjeść, gdyż
byłem bardzo głodny. (…) Przyszła osłonięta gałęźmi i pękami
listowia,

Stworzenie: Upadek
 Po dziesięciu latach

Po tylu latach dochodzę do wniosku, że pomyliłem się co
do Ewy, lepiej jest żyć poza Ogrodem z nią niż w
Ogrodzie bez niej. Z początku sądziłem, że za dużo
mówi, lecz teraz zmartwiłbym się, gdyby ten drogi głos
umilkł i zniknął z mego życia. Błogosławiony niech
będzie kasztan, który nas zbliżył i odkrył dobroć jej serca
i słodycz jej charakteru.

Stworzenie: Upadek
 Ewa

Sobota
Żyję już prawie jeden dzień. Zjawiłam się wczoraj. W każdym
razie tak mi się wydaje i chyba tak jest, gdyż zapamiętałabym
przedwczorajszy dzień, gdyby się w nim coś zdarzyło.
Oczywiście coś mogło się wydarzyć i ujść mojej uwagi. Tym
lepiej, będę teraz bardzo czujna i jeśli nastąpią
przedwczorajsze dnie, nie omieszkam tego zapisać. Najlepiej
zacząć od razu, aby nie dopuścić do bałaganu w notatkach;
czuję instynktownie, że pewnego dnia szczegóły nabiorą
znaczenia dla historyka. Ponieważ czuję się właśnie jak
eksperyment i mało prawdopodobne, aby jeszcze ktoś prócz
mnie tak to odczuwał, dochodzę do przekonania, że jestem
tylko eksperymentem i niczym więcej.

Stworzenie: Upadek
 Po upadku

Gdy sięgam pamięcią wstecz, Ogród wydaje mi się snem.
Był piękny, niezwykle czarująco piękny, a teraz jest
utracony i nie ujrzę go już nigdy. Ogród jest utracony,
lecz jestem szczęśliwa, gdyż odnalazłam Adama.

Stworzenie: Upadek
 Po czterdziestu latach.

Modlę się o to, abyśmy zeszli z tego świata razem - to
pragnienie nie zniknie z tej ziemi – lecz przetrwa w sercu
każdej kochającej żony po kres dni, i przezwą je moim
imieniem. Lecz jeśli jedno z nas musi odejść pierwsze, modlę
się, abym to była ja; gdyż on jest silny, a ja słaba, nie jestem
mu tak niezbędna, jak on mnie - życie bez niego już nie
będzie życiem, jak je zniosę? Ta modlitwa jest również
nieśmiertelna i tak długo będzie zanoszona, jak długo
przetrwa mój ród. Jestem pierwszą żoną, a ostatnia żona
będzie moim odbiciem.
 Na grobie Ewy
ADAM: Gdziekolwiek była ona, tam był Raj.

Stworzenie: Upadek
3) Goethe, Faust

Upadek: Goethe, Faust
Pokusa poznania dobra I zła
FAUST
Słysz! O radości wszak tu nie ma mowy!
Szaleństwu służyć chcę, syceniu wiecznej żądzy,
Rozkochanej zawiści, zgryzocie krzepiącej!
Duch mój, co z głodu wiedzy dawno się wyleczył,
Niech swych przed żadnym bólem nie zamyka bram.

Wszystkim, co wziął w udziale cały ród człowieczy,
Ja chcę się w wnętrzu moim rozkoszować sam.
Duchem chcę wszystkie wyże i głębie przewiercić.
Dobro ich jak i zło do własnej zgarnąć piersi,
Na ich istoty miarę jaźń mą rozprzestrzenić
I sam na końcu tez roztrzaskać się wraz z niemi!

 MEFISTOFELES
Uwierz ty mnie, com w ciągu tysiącleci
Zakalcowaty chleb ten żuł,
Ze od kolebki aż do śmierci
Człek się tym kwasem wiecznie truł.
Wierz mi, że tylko dla jakiegoś boga
Stworzony został cały świata krąg.
On mieszka w blasku wiecznego pożogach.
Nasz ród z rozkazu jego w ciemność wsiąkł,
Wam tylko dni i nocy ciąg.

Upadek: Goethe, Faust
Prolog w niebie, Szatan krytykuje stworzenie
człowieka
Ja widzę tylko, jak się męczy człowiek.
Ten mały świata bóg, snadź wcale się nie zmienia.
I tak jest dziwny dziś, jak w pierwszym dniu stworzenia.
Lecz lepiej żyłby sobie, gdybyś w zbytku łaski
Nie ubrał go w światłości niebieskiej odblaski.
Rozsądkiem on to zwie i asumpt z tego bierze
By stać się bardziej jeszcze zwierzęcym niż zwierzę.

Upadek: Goethe, Faust
Wybaczcie, lecz przyrównać śmiałbym go na przykład
Do jednej z onych polnych, długonogich cykad,
Co wiecznie podlatując w podskokach się zrywa
I w trawie wciąż tą samą piosnkę swoją śpiewa;
A niechby już w tej trawie raz się uspokoił!
Lecz gdzie tam! On wciąż nosem grzebie w byle gnoju.

Stworzenie: Upadek
4) John Milton, Paradise Lost
 Paradise Lost is an epic poem in blank verse by the 17thcentury English poet John Milton. It was originally
published in 1667 (though written nearly ten years earlier)
in ten books, with a total of over ten thousand individual
lines of verse. A second edition followed in 1674, re-divided
into twelve books (in the manner of the division of Virgil's
Aeneid) with minor revisions throughout and a note on the
versification; most of the poem was written while Milton
was blind, and was transcribed for him.
 The poem concerns the Christian story of the Fall of Man:
the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan
and their expulsion from the Garden of Eden.

John Milton, Paradise Lost
 Milton's story contains two arcs: one of Satan (Lucifer) and

another of Adam and Eve. It begins after Satan and the
other rebel angels have been defeated and banished to
Hell, or as it is also called in the poem, Tartarus. In
Pandæmonium, Satan employs his rhetorical skill to
organize his followers; he is aided by his lieutenants
Mammon and Beelzebub. Belial and Moloch are also
present. At the end of the debate, Satan volunteers himself
to poison the newly-created Earth and God's new and most
favored creation, Mankind. He braves the dangers of the
Abyss alone in a manner reminiscent of Odysseus or
Aeneas. After arduously traversing the Chaos outside Hell,
he enters God's new material World, and later the Garden
of Eden.

John Milton, Paradise Lost
 Partway through the story, the Angelic War over Heaven is

recounted. Satan's rebellion follows the epic convention of
large-scale warfare. The battles between the faithful angels
and Satan's forces take place over three days. The final
battle involves the Son of God single-handedly defeating
the entire legion of angelic rebels and banishing them from
Heaven. Following the purging of Heaven, God creates the
World, culminating in his creation of Adam and Eve. While
God gave Adam and Eve total freedom and power to rule
over all creation, He gave them one explicit command: not
to eat from the Tree of the Knowledge of Good and Evil on
penalty of death.

John Milton, Paradise Lost
 The story of Adam and Eve's temptation and fall is a

fundamentally different, new kind of epic: a domestic one.
Adam and Eve are presented for the first time in Christian
literature as having a full relationship while still without
sin. They have passions and distinct personalities. Satan,
disguised in the form of a serpent, successfully tempts Eve
to eat from the Tree by preying on her vanity and tricking
her with rhetoric. Later, Adam seeing Eve has sinned,
knowingly commits the same sin. He declares to Eve that
since she was made from his flesh, they are bound to one
another so that if she dies, he must also die. In this manner,
Milton portrays Adam as a heroic figure, but also as a
deeper sinner than Eve, as he is aware that what he is doing
is wrong.

Blake, Temptation of Adam and Eve

John Milton, Paradise Lost
After eating the fruit, Adam is convinced that Eve was
right in thinking that eating the fruit would be
beneficial. However, they soon fall asleep, having
terrible nightmares, and after they awake, they
experience guilt and shame for the first time. Realizing
that they have committed a terrible act against God, they
engage in mutual recrimination.

John Milton, Paradise Lost
 However, Eve's pleas to Adam reconcile them
somewhat. Her encouragement enables Adam and Eve
both to approach God, to "bow and sue for grace with
suppliant knee", and to receive grace from God. Adam is
shown a vision by the angel Michael, in which Adam
witnesses everything that will happen to mankind until
the Great Flood. Since Adam is very upset by this vision
of humankind's future, Michael also tells him about
humankind's potential redemption from original sin
through Jesus Christ (whom Michael calls "King
Messiah").

John Milton, Paradise Lost
 Adam and Eve are then cast out of Eden, and Michael
says that Adam may find "a paradise within thee,
happier far". Adam and Eve also now have a more
distant relationship with God, who is omnipresent, but
invisible (unlike the previous tangible Father in the
Garden of Eden).

5) Samuel Beckett, Czekając na Godota (fr. En
attendant Godot, ang. Waiting for Godot) (1952)
 A) Motyw dwóch ludzi (Vladimir i
czekających pod nagim drzewem
 B) Akcja od wieczora do wieczora
 C) Oczekiwanie na zbawienie

Estragon)

Stworzenie: Upadek
 Malarstwo

Cranach, Adam nazywający zwierzęta

Michał Anioł, Ewa

Michał Anioł, Ewa

Michał Anioł, Grzech Adama i Ewy

Bosch, Raj

1550, Tycjan, Adam i Ewa

Fall of Man, Cornelis van Haarlem-De-zondeval

1909 Adam and Eve by Edvard Munch

Michał Anioł, Wygnanie

1626, The Rebuke of Adam and Eve
by Domenichino

1795 God Judging Adam by William Blake

1791 The Expulsion of Adam and Eve from
Paradise by Benjamin West

Chagall, Adam and Eve Expelled from Paradise

 Film

„Adwokat Diabła” (The Devil’s Advocate) (1997)

Idealne oddanie istoty pokusy w Rdz 3: bycia
„kimś więcej” (= próżność, pycha, ego…)

