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WSTĘP

Bóg przemawiając do człowieka często posługuje się specyficznym językiem niekiedy 
bardzo odbiegającym od współczesnych sposobów interpersonalnej komunikacji. Fun-
damentalnym przesłaniem Bożym jest objawiona prawda, która została spisana na kar-
tach Pisma Świętego. Jednakże wiele biblijnych pojęć ma wielopłaszczyznowe zna-
czenie, a charakterystycznym przykładem może być słownictwo, które odnosi się do 
antropologii. Słowa „dusza”, „ciało”, „duch”, „serce” czy „nerki”, a także zewnętrzne 
części ludzkiego ciała, jak np. „ręka”, „palec”, „stopa”, „kolana”, „biodra”, „kark” 
czy „głowa”, w biblijnych tekstach występują często lecz niejednokrotnie posiadają 
bardzo rozbudowaną symbolikę1. 

Czy jednak biblijny opis człowieka jest kompletny, a może ma jakiś słaby punkt, 
jakąś swoją „piętę achillesową”? No właśnie, co Biblia mówi nam o… „pięcie”? Oka-
zuje się, że jest to wątek niezwykle rzadko poruszany w opracowaniach egzegetycz-
nych. Będzie to również jednym z powodów, dla których obraliśmy właśnie to słowo 
za główny temat naszych rozważań. Dlatego też trzy „miejsca biblijne” występowania 
terminu „pięta” w Księdze Rodzaju będą stanowiły o trzyrozdziałowej strukturze tej 
książki. Rzadkość występowania tego terminu – w całym Nowym Testamencie tylko 
jeden raz! – nie oznacza oczywiście, że nieliczne teksty, które zawierają to określenie 
nie mają większego znaczenia teologicznego. Wręcz przeciwnie, gdyż już pierwszym 
„miejscem biblijnym” jest Protoewangelia (Rdz 3,15), a więc tekst, który ma charakter 
absolutnie fundamentalny dla całej chrześcijańskiej teologii. 

Ze względu na to, że jest to pierwszy fragment, mówiący o konkretnej konfronta-
cji z osobowym złem, a nade wszystko, że jest to pierwsza niezwykle czytelna zapo-
wiedź ostatecznego zwycięstwa nad źródłem wszelkiego zła, tekst ten został nazwany 
Protoewangelią, czyli Pierwszą Dobrą Nowiną (gr. πρῶτον εὐ αγγέλιον, proton-eu-an-
gelion). Charakterystyka tej protoewangelicznej perykopy będzie wyznaczała specy-
ficzną perspektywę naszych poszukiwań ukazaną na kartach niniejszej książki. Będzie 
nią analiza tajemnicy zła oraz ukazanie pewnej niezwykłej Bożej strategii, mającej na 
celu jego definitywne unicestwienie. Hebrajskie słowo „pięta” (ָעֵקב, āqēḇ), będące 

1 Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longmann III, Słownik symboliki biblijnej, Z. Kościuk (tł.), Warszawa 
2003. 
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w Protoewangelii symbolem „słabego punktu” człowieka atakowanego przez demona, 
bez wątpienia odgrywa decydującą rolę w kwestii właściwego rozeznania tego naj-
większego zagrożenia dla ludzkiej duszy, które pochodzi od złego ducha.

Dla egzegezy chrześcijańskiej Protoewangelia to także pierwszy tekst mający cha-
rakter mesjaniczny. Należy zatem zapytać: Czy ów „wąż” z Edenu, atakujący ludzką 
„piętę” i stojący w jawnej opozycji do zapowiadanego wybawiciela, nie jest także 
pierwszą biblijną egzemplifikacją Antymesjasza? Dlatego istotnym celem naszych 
poszukiwań będzie „tropienie” antychrystycznej specyfiki działania szatana, zapowia-
danej – często w sposób dość tajemniczy – już przez teksty Starego Testamentu. 

Kolejny ślad „pięty” odnajdziemy w historii biblijnej dwóch bliźniąt: Jakuba 
i Ezawa. W momencie narodzin Jakub trzyma swego brata za piętę (Rdz 25,26) i tak 
naprawdę nie puści tej pięty już nigdy! – co postaramy się wyjaśnić w przebiegu 
analizy, którą podejmiemy w drugim rozdziale. Spróbujemy odpowiedzieć na wiele 
kontrowersyjnych pytań związanych z postaciami Jakuba i Ezawa, jak chociażby: 
Dlaczego „oszustwo” Jakuba nie jest w ogóle potępione na kartach Biblii, a Ojcowie 
Kościoła w swoich komentarzach bronią tego postępku z wręcz wyrafinowaną eru-
dycją? Czy też: Dlaczego egzegeza rabiniczna widzi w Ezawie wcielenie wszelkiego 
zła i czyni go nawet symbolicznym protoplastą największego wroga Izraela, czyli 
Rzymu? Odpowiemy także na pytanie: Czy talmudyczne komentarze rzeczywiście 
odnoszą się niezwykle krytycznie jedynie do tego historycznego Imperium, czy też 
pod nazwą „Rzym” ukryte są także aluzje chociażby do rzymsko-katolickiej religii? 
Co więcej, ludowa etymologia hebrajskiego imienia Jakub (יֲַעקֺב) wskazuje na pocho-
dzenie tej nazwy od rzeczownika āqēḇ (ָעֵקב), czyli „pięta”, a Jakub to przecież Izrael, 
czyli protoplasta narodu wybranego. Czy zatem fortel jaki zastosował Jakub jest para-
dygmatem tej strategii jaką naród wybrany obiera w walce o supremację nad innymi 
narodami?

Niektórzy wczesnochrześcijańscy interpretatorzy Biblii widzieli w zmaganiu tych 
bliźniąt w łonie matki Rebeki także zapowiedź walki dwóch jakże odmiennych sił 
w łonie jednego Kościoła. Czy Ezaw może być symboliczną prefiguracją Antychry-
sta, a jego ciało pokryte owłosieniem to symbol pokrytego grzechem „Mistycznego 
Ciała” Antykościoła, który zagnieździł się „pod szyldem” Kościoła Chrystusowego? 
Nie jest to bynajmniej bezpodstawne, gdyż w komentarzach patrystycznych gładkie 
ciało Jakuba-Izraela stanowi symbol Mistycznego Ciała Chrystusa, a on sam jest sta-
rotestamentową prefiguracją Mesjasza. Wspólnota Kościoła to przecież wspólnota 
„nowego ludu wybranego”, a więc „nowego Izraela”. Z kart tego rozdziału dowiemy 
się również, dlaczego „fortel Jakuba” stanowi zapowiedź Bożej strategii, która miała 
na celu oszukanie diabła, czyli „chwycenie go za piętę”, gdyż właśnie takie znaczenie 
ma ów hebrajski idiom. 

Michał Ziółkowski, Biblijny ślad pięty. Na tropach Antychrysta
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„Trzecim miejscem” występowania słowa „pięta” w Księdze Rodzaju jest pery-
kopa zwana „błogosławieństwo patriarchy Jakuba”. Jest to tekst w którym znajduje 
się słynne mesjańskie proroctwo dotyczące pokolenia Judy (49,9nn). Natomiast słowo 
„pięta” występuje w tekstach dotyczących pokoleń Dana i Gada (49,17.19). Na poko-
lenie Gada zwrócimy oczywiście odpowiednią uwagę, jednakże przedmiotem naszego 
szczególnego zainteresowania będzie pokolenie Dana. Dlaczego? Główną perspek-
tywę trzeciego rozdziału utworzy bowiem zaskakująca teza jednego z Ojców Kościoła 
– Hipolita Rzymskiego, która głosi, że właśnie z pokolenia Dana wyjdzie Antychryst2. 
Zdaniem Hipolita będzie to osobowa forma misterium iniquitatis, która ma pojawić się 
w „czasach ostatecznych”. 

Jest to teza zaskakująca, gdyż Hipolit, będąc bardzo wytrawnym egzegetą, musiał 
sobie zdawać sprawę, że chociaż w „błogosławieństwie patriarchy Jakuba” Dan 
zostaje porównany do kąsającego węża, to jednak nazwa pokolenia Dana znika z kart 
Pisma Świętego w momencie pojawienia się tekstów na temat niewoli asyryjskiej. 
Wówczas wszystkie pokolenia Państwa Północnego, a więc także pokolenia Dana, 
uległy ostatecznemu rozproszeniu. Natomiast figura Antychrysta należy do teologii 
Nowego Testamentu, gdzie nie ma już mowy nawet o mieście o nazwie „Dan”, tak 
często wymienianym w Starym Testamencie. 

Co zatem oznacza „pokolenie Dana” w kontekście Nowego Przymierza? Co chciał 
przekazać nam Hipolit? Kim tak naprawdę są „Danici”, z których ma wyjść Anty-
chryst? Być może „pokolenie Dana” jest symbolem pewnego „duchowego obszaru” 
w którym misterium iniquitatis dojrzewa do swej ostatecznej i najniebezpieczniejszej 
formy, którą będzie postać Antymesjasza. Skoro ludzie z pokolenia Dana odegrali 
szczególną rolę w budowaniu pierwszego przybytku JHWH, a potem – za czasów 
Salomona – pierwszej świątyni, to być może tym „obszarem” jest pewna sfera sacrum 
związana z kultem Boga. Jednak świątynia jerozolimska nie została odbudowana od 
prawie dwóch tysięcy lat. Czym zatem jest owa współczesna przestrzeń kultyczna, 
która została zdominowana przez „Danitów czasów ostatecznych”? Czy może być nią 
np. Kościół katolicki? Są to niezwykle poważne i zawiłe zagadnienia, które będziemy 
starali się rozjaśnić w trzecim rozdziale. Z pewnością bardzo interesująca okaże się 
także alegoria „pięty” w charakterystyce pokolenia Dana oraz nawiązanie do pewnego 
apogeum tajemnicy zła w związku z bardzo żywą w środowisku syjonistycznym ideą 
„trzeciej świątyni”.

Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej pt. Interpretacja Biblii w Kościele przy-
pomina, że nadrzędnym celem prac egzegetycznych i spekulacji, którym oddaje się 
teologia biblijna, jest wydobycie z tekstu Pisma Świętego tzw. sensu pełniejszego 

2 HIPOLIT, O Antychryście, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Kraków, 2000, s. 118n.

Wstęp
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(sensus plenior). Chodzi tu zatem o optymalne zbliżenie się do tej myśli, która ze 
względu na ludzką analizę różnych obiektywnych kryteriów może być oceniona jako 
intencja zamierzona przez samego Boga. Do odkrycia sensus plenior prowadzą dwa 
fundamentalne etapy, które bezwzględnie powinien pokonać każdy interpretator świę-
tego tekstu. Są to analizy, które mają na celu najpierw ukazanie sensu literalnego 
(dosłownego), a następnie wydobycie sensu duchowego3. 

W przypadku głównego tematu tej książki, którym jest słowo „pięta” (hebr. ָעֵקב, 
āqēḇ), pokonanie tego drugiego etapu wydaje się wielkim wyzwaniem egzegetycz-
nym, którego chcemy się podjąć. Śmiemy przypuszczać, że to właśnie ta druga faza 
naszej pracy, a więc interpretacja w kluczu duchowym, przyniesie niezwykle osobliwe 
i odkrywcze rozwiązania oraz stanie się przełomowa w ukazaniu owego sensus ple-
nior analizowanych tekstów. 

Jaki może być sens duchowy słowa „pięta”? To trudne zagadnienie jest również 
pytaniem o metodę tej pracy. Dlatego też w kwestii duchowej lektury analizowanych 
fragmentów z Księgi Rodzaju niezastąpiona okaże się metoda alegoryczna interpreta-
cji tekstu biblijnego. Trzeba zaznaczyć, że metoda ta, będąc stosowana także w staro-
żytnej greckiej filozofii, korzeniami swymi sięga aż do mitologii, która była swoistą 
„pierwszą próbą” stworzenia pewnej koncepcji teologicznej przez starożytnych. 

Z metody alegorycznej szeroko korzystali pierwsi chrześcijańscy komentatorzy 
Pisma Świętego, którzy jednocześnie kreując pierwsze chrześcijańskie pojęcia teolo-
giczne i definicje dogmatyczne, obficie czerpali z dorobku starożytnej filozofii grec-
kiej4. To właśnie z tego względu umieszczamy główny wątek naszych poszukiwań 
również w perspektywie egzegezy patrystycznej. Korzystając z metody alegorycz-
nej nie zaniedbamy oczywiście odniesienia do pierwszego wielkiego egzegety, który 
w sposób systematyczny używał tej metody do interpretacji ksiąg Starego Testamentu, 
czyli do żydowskiego platonizującego filozofa, Filona Aleksandryjskiego5. Jego ale-
goryczna egzegeza stała się inspiracją dla wielu pierwszych chrześcijańskich interpre-
tatorów6, których komentarze będziemy analizować w tej książce. 

Słowo āqēḇ stanie się zatem hermeneutycznym pomostem pomiędzy trzema 
analizowanymi fragmentami Księgi Rodzaju, w których występuje. Natomiast różne 
poziomy jego symbolicznego znaczenia, które odkryje przed nami metoda alego-
ryczna, będą pewnym hermeneutycznym kluczem, który pomoże nam w analizie 
tajemnicy zła, objawionej na kartach Biblii, co ma na celu lepsze zrozumienie wielu 

3 Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città del Vaticano 2007, 
s. 70-77. 
4 Por. M. Simonetti, Cristianesimo antico e cultura greca, Roma 2010. 
5 Por. R. Radice, Platonismo e creazionismo in Filone di Alessandria, Milano 1989.
6 Por. D.T. Runia, Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana, 1999, Milano.

Michał Ziółkowski, Biblijny ślad pięty. Na tropach Antychrysta
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jej aspektów. Trzeba pamiętać, że problem zła był jedną z najbardziej istotnych kwe-
stii nurtujących pierwszych egzegetów chrześcijańskich7, których wnioski są wciąż 
żywym fundamentem całej teologii chrześcijańskiej8. Tym bardziej zasadne wydaje 
się przeprowadzenie naszego zadania z odniesieniem do interpretacji Ojców Kościoła. 

Odniesienie do egzegezy Ojców Kościoła oraz wczesnochrześcijańskich pisa-
rzy ma jeszcze jeden istotny atut. Jednym z głównych motywów, z powodu których 
mamy tak liczne komentarze do Biblii, autorstwa tych pierwszych świadków wiary, 
była polemika antygnostycka, polegająca m.in. na obronie integralności Pisma Świę-
tego, czyli na walce z gnostyckim dualizmem9 rozdzielającym także obydwa Testa-
menty10. Główny wątek naszej pracy w znaczący sposób wpisuje się w tę tradycję, 
która uobecnia ów egzegetyczny wysiłek pierwszych chrześcijańskich komentatorów. 
Dlaczego? Słowo „pięta” występuje tylko jeden raz w księgach Nowego Testamentu, 
a mianowicie pojawia się w pewnej naznaczonej wielkim dramatyzmem wypowiedzi 
Jezusa podczas ostatniej wieczerzy w Ewangelii świętego Jana. Niezwykle ważny jest 
kontekst tej wypowiedzi, w której Jezus używając słowo „pięta” (gr. ἡ πτέρνα, pterna) 
i nawiązując do tekstu jednego z psalmów (41,10), wskazuje na swojego zdrajcę: „Kto 
ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę” (J 13,18). Jest to zatem 
jeden z kulminacyjnych punktów konfrontacji ze złem. Jednocześnie zapowiada on 
ostateczne zwycięstwo prawdy i miłości, którego antycypacją jest moment ustano-
wienia najświętszej Eucharystii, a wypełnieniem – misterium paschalne Chrystusa, 
uobecniające się w każdej Mszy świętej. Czy zatem podniesienie „pięty” na Mesjasza 
podczas ustanowienia najświętszej ofiary nie zapowiada kluczowego punktu w planie 
Antychrysta, który ma być zrealizowany u „końca czasów”, a którym będzie wściekłe 
uderzenie sił zła w misterium Mszy świętej? 

Będziemy starali się pokazać jak ów nowotestamentowy hapax legomenon 
(„słowo raz powiedziane”), którym jest greckie słowo πτέρνα, staje się również ele-
mentem, który wskazuje na dość tajemniczy związek z proroctwem Protoewangelii 
oraz innymi „miejscami” występowania słowa „pięta” w Starym Testamencie. Jaki 
bowiem jest związek chociażby pomiędzy „piętą” ugodzoną przez „węża” a „piętą” 
podniesioną przeciw Zbawicielowi? Próba odpowiedzi na to pytanie będzie jednym 
ze składników budujących strukturę naszego wywodu, a przez to stanie się w pewnym 
sensie ogniwem scalającym obydwa Testamenty. Należy podkreślić, że zjawisko gno-

7 Por. J. Naumowicz, Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, Bi-
blioteka Ojców Kościoła, 23, Kraków 2004.
8 Por. V. Grossi, L.F. Ladaria, P. Lécrivain, B. Sesboüe, Historia dogmatów. Człowiek i jego zbawienie,  
P. Rak (tł.), Kraków 2001, s. 131-233.
9 Por. H. Jonas, Lo gnosticismo, a cura di R. Farina, Torino 2011.
10 Por. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, Kraków 2000, s. 27-47. 
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stycyzmu – choć współcześnie przybiera zupełnie inne formy niż w początkach chrze-
ścijaństwa – jest zagadnieniem niezwykle aktualnym. Wielu współczesnych myślicieli 
zauważa, że od czasów nowożytnych mamy do czynienia z jego ponowną ekspansją, 
czyli zjawiskiem neognostycyzmu11. Obecnie nie występuje on już jako jawna opo-
zycja wobec chrześcijaństwa, ale często jest ukryty w wielu religijnych doktrynach, 
ideologiach, a nawet teoriach uznawanych za stricte naukowe, co czyni go jeszcze 
bardziej niebezpiecznym. Trzeba bowiem pamiętać o związkach gnozy z kultem  
szatana.

„Wąż” z Edenu był przez wielu gnostyków uznawany za duchowego mistrza 
i przyjaciela człowieka12. Tymczasem, fałszując prawdę o Stwórcy, szatan – chcący 
jedynie zguby istot ludzkich – zafałszował także prawdę o człowieku. Dlatego 
w naszej pracy podejmiemy również próbę stworzenia pewnej wizji antropologicznej 
opartej wyłącznie na opisach stworzenia człowieka, danych przez pierwsze dwa roz-
działy Księgi Genesis. Wzorując się na wielkich starożytnych komentatorach Biblii, 
posłużymy się metodą alegorycznej interpretacji tekstu, co pozwoli także na ukazanie 
szczególnej symboliki „pięty” na tle całościowej wizji człowieka. Promocja antropo-
logii objawionej przez Stwórcę wydaje się dziś niezbędna wobec neognostyckiego, 
a tym samym demonicznego zafałszowania prawdy o człowieku.

Jeżeli chodzi o lekturę niniejszej książki, to proszę, by nie zrażać się jej niezbyt 
bogatą szatą literacką. Książka ta bowiem powstała na podbudowie pracy doktor-
skiej13 jej autora i stąd bierze się ten dość specyficzny język. Niech zatem czytelnik 
nie popada w zniechęcenie chociażby ze względu na dość obszerne fragmenty egze-
getyczne, które znajdują się na początku każdego rozdziału. Był to bowiem zabieg 
niezbędny do szczegółowego wyjaśnienia wielu interpretacyjnych meandrów.

To niepozorne słowo „pięta” będzie zatem spełniało szczególne funkcje. Przede 
wszystkim stanie się najpierw głównym „tropem” naszych poszukiwać, a następnie 
duchowym kluczem, według którego postaramy się „naszkicować” schemat spe-
cyficznej ewolucji tajemnicy zła: od jej form najbardziej pierwotnych i ukrytych 
(„embrionalnych”), które zostały objawione już w pierwszej księdze Biblii, aż do 
tych najbardziej czytelnych i ostatecznych („rozwiniętych”), ukazanych przez pisma 
Nowego Testamentu. W realizacji tego planu niezastąpiona okaże się egzegeza pierw-
szych chrześcijańskich komentatorów Biblii, którzy, będąc prawdziwymi mistrzami 

11 Por. M. J. Czarnecki, Człowiek wobec świata. Gnoza nowożytna Erica Voegelina a gnostycyzm antycz-
ny – próba porównania, w: Dialogi polityczne. Polityka i religia 8/2007, s.155-167.
12 Por. M. Simonetti, Testi gnostici in lingua greca e latina, red. M. Simonetti, Fondazione Lorenzo Valla, 
2009, s. 39-47.
13 Por. M. Ziółkowski, Āqēḇ w Księdze Rodzaju w świetle egzegezy patrystycznej, WTUO, Opole 2014.
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w relekturze ksiąg Starego Testamentu w świetle misterium Chrystusa14, ubogacą nasze 
dowodzenie poprzez swoje niezwykłe starotestamentowe prefiguracje i typologie15. 
Staną się one istotnymi wskazówkami w rozeznawaniu tej często prawie perfekcyjnie 
zamaskowanej logiki tajemnicy zła16.

14 Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Kielce 2002, 
s. 39n.
15 Apostoł Paweł był pierwszym, który użył terminu „typ” (Rz 5,14;1Kor 10,6) pokazując, że osoby i wy-
darzenia ze ST prefigurują (zapowiadają) rzeczywistość, która wypełnia się w NT.
16 Motyw wypełnienia się proroctw Starego Testamentu w Chrystusie jest już obecny u chrześcijańskich 
apologetów z II w. Por. GIUSTINO, Dialogo con Trifone, 31-108, a cura di G. Visonà, Torino 2009, 
s. 152-316.
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Rozdział 1
1 w Protoewangelii (Rdz 3,15)(ʻāqēḇ) ָעֵקב

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, zawierające informacje o dziele stworzenia i począt-
kach historii człowieka, sięgają do podstawowych tematów, nurtujących całą ludzkość. 
Należy do nich kwestia zła, grzechu, cierpienia, śmierci oraz oczekiwań na wybawienie. 
Bardzo głęboką, a wręcz strukturalnie pierwotną, charakterystykę powyższych zagad-
nień przekazuje nam pierwszych jedenaście rozdziałów Genesis, zwanych prehisto-
rią biblijną2. Znajduje się tam również niezwykle istotny tekst zwany Protoewangelią  
(Rdz 3,15), czyli pierwszą dobrą nowiną, który zawiera termin  ָעֵקב(hebr. āqēḇ), czyli 
„pięta”, stanowiący główny „klucz” w podejmowanej przez nas analizie tajemnicy zła. 
Warto przytoczyć dosłowne tłumaczenie tego tekstu: „I powiedział JHWH Bóg do węża 
(…): I nienawiść kładę między tobą i między kobietą, i między nasienie twoje a mię-
dzy nasienie jej: on zmiażdży ci głowę, a ty zranisz mu piętę”3.

W historii zachodniej cywilizacji najsłynniejszą „piętą” jest bez wątpienia ta 
znana z opowiadań o Achillesie, która z greckiego mitu przeniknęła do potocznego 
języka i utrwaliła się w ogólnej świadomości jako „słaby punkt mocarza”. Natomiast 
gdy mówimy o „pięcie” w kontekście kultury biblijnej bądź jeszcze bardziej specy-
ficznie – w kontekście kultury chrześcijańskiej – to bez wątpienia tą najważniejszą 
„piętą” jest ta, która pojawia się w proroctwie zwanym Protoewangelią. Występujący 
w nim motyw, czyli „pięta atakowana przez węża”, ma wiele wspólnego z „piętą” 
Achillesa. Inteligentny „wąż”, występujący w opowiadaniu jahwisty, dobrze zdaje 
sobie sprawę, że skuteczność jego ataku zależy od umiejętności uderzenia w najsłab-
szy punkt. Dlatego „wąż” czyha właśnie na „piętę” (āqēḇ), która może stanowić sym-
bol ludzkiej natury, osłabionej przez skazę grzechu pierworodnego. Z mitologicznych 

1 Wymowa: aqew.
2 Księgę Rodzaju można podzielić na następujące części: prehistoria (Rdz 1–11), historia Abrahama (Rdz 
11– 25), historia Izaaka i Jakuba (Rdz 25–36) oraz historia Józefa (Rdz 37–50).
3 Por. A. Kuśmirek, Hebrajsko-polski Stary Testament. Księga Rodzaju. Wydanie interlinearne z kodami 
gramatycznymi, transkrypcją oraz z indeksem rdzeni, Warszawa 2000. Różnice, które występują pomię-
dzy tym tłumaczeniem a wersją Biblii Tysiąclecia, powszechnie znaną z liturgii słowa, będą wyjaśnione 
w części egzegetycznej. 
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podań Homera wiemy, że Achilles, udając się pod Troję, sam wybrał dla siebie wyrok 
śmierci, która przyszła później z rąk Parysa, godzącego go właśnie w ten jedyny słaby 
punkt, czyli „achillesową piętę”. W odniesieniu do historii biblijnej należy również 
zauważyć, że każdy człowiek, mając wolność wyboru, może sam zadecydować, czy 
zuchwale wejść z odsłoniętą piętą w przestrzeń działania węża i ponieść śmierć, czy 
też roztropnie uzbroić ją w pancerz i rozłupać wężowi głowę.

Może oczywiście dojść do sytuacji, w której znajduje się śmiałek, pragnący roz-
deptać głowę węża gołą stopą. Jednakże, chcąc się tego podjąć, naraża swoją piętę na 
jadowe szczęki. Zmiażdżona głowa węża i śmierć herosa, który dokonał tego dzieła, 
nie kończą jednak biblijnej historii. Ów „Heros”, zapowiadany w Protoewangelii, 

powstaje z martwych i daje klucz do zwycięstwa nad głową „węża” tym wszystkim, 
którzy przyjmują Jego naukę i wierzą w Jego zmartwychwstanie. To właśnie im prze-
kazuje swój  sposób walki, który – dzięki Jego zwycięstwu nad śmiercią – uczynił 
z najsłabszego punktu („pięty”) najpotężniejszy oręż. Tym orężem, czyniącym czło-
wieczą „piętę” absolutnie czymś nowym, jest nadprzyrodzona łaska wiary, która wła-
śnie z tego względu nie przestaje być także celem najbardziej zaciekłych ataków ze 
strony wciąż wijącego się złego ducha.

Spróbujemy w tej części w symbolu „pięty” (āqēḇ) odszukać również „wiarę”, 
a w poszukiwaniu tego ukrytego sensu szczególnie pomocna okaże się metoda inter-
pretacji alegorycznej. Warto podkreślić, że metoda ta została zaproponowana przez 
sam tekst natchniony (np. Ga 4,24), co tym bardziej umacnia jej autorytet. Ukaza-
nie pewnej styczności greckiej myśli z historią biblijną obrazuje także wykorzystanie 
wspólnej dla obu tych obszarów metodologii, opartej na interpretacji alegorycznej. 
Początkowo stosowana przy interpretacji greckich mitów została szeroko adaptowana 
do odczytania tekstu Biblii, przede wszystkim przez środowisko tzw. judaizmu helle-
nizującego. Posługując się alegorią w interpretacji słowa „pięta” nie należy oczywi-
ście lekceważyć sensu dosłownego (literalnego), stąd też powyższy motyw zostanie 
ukazany także poprzez najbardziej podstawowe znaczeniowe perspektywy: anato-
miczną i sytuacyjną. Powstałe wnioski zostaną umieszczone – również za pomocą 
alegorii – w skonstruowanym na podstawie Heksaemeronu (opis sześciu dni stwarza-
nia; Rdz 1,1-31) szerszym kontekście antropogonicznym. Niezwykle istotne jest, by 
ukazać biblijny motyw āqēḇ w świetle holistycznej wizji człowieka, danej nam przez 
antropologię dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, jako że oczywiste jest, że 
„wąż” atakujący „w” ludzki āqēḇ, tak naprawdę atakuje „poprzez” ludzki āqēḇ całego 
człowieka4. Jak każdy wąż chce połknąć swoją ofiarę w całości. 

4 Pięta była traktowana jako wrażliwe miejsce człowieka, swoistą jego słabość, Por. H. Langkammer, 
Życie człowieka w świetle Biblii, Rzeszów 2004, s. 47.

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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Utworzony antropogoniczny schemat skonfrontujemy także z komentarzem do 
Heksaemeronu, którego autorem jest słynny starotestamentowy alegorysta – Filon 
Aleksandryjski. Fundamentem poszukiwań „śladów” Antychrysta będzie tu egzegeza 
wersetu Rdz 3,15, który zostanie potraktowany jako swoiste jądro teologicznej myśli 
ukazanej w pierwszych trzech rozdziałach Genesis. Zostaną również przeprowadzone 
odniesienia do interpretacji patrystycznej, która pomoże lepiej zdefiniować, jaka rze-
czywistość kryje się pod symbolem „pięty” (āqēḇ). Zwrócimy uwagę na występującą 
w niektórych komentarzach patrystycznych niezwykłą symbolikę, urastającą wręcz 
do miana unikalnej historio-zbawczej typologii5, gdzie „pięta” może symbolizować 
i zapowiadać tajemnicę wcielenia (dotknięcie ziemi „stopą Boga”). 

Nie można zapomnieć, że ów protoewangeliczny āqēḇ jest atakowany przez 
„węża” – pierwszego jawnego reprezentanta tajemnicy zła, który pojawia się na kar-
tach Pisma Świętego (Rdz 3,1). Najmocniejszym akcentem całej tej książki jest wła-
śnie zgłębienie tajemnicy zła, m.in. poprzez ukazanie ewolucyjnego schematu jego 
starotestamentowej typologii, w  czym – jako swoistym kluczem – posłużymy się ale-
gorią symbolu „pięta”. Słowo āqēḇ będzie analizowane na podstawie jego występo-
wania w trzech biblijnych miejscach Księgi Rodzaju, stąd trzyrozdziałowa struktura 
książki. Oczywiście zostaną w tym rozdziale uwzględnione także inne odniesienia: 
z ksiąg sapiencjalnych (Hi 18,9; Ps 41,10; 49,6; 56,7; Syr 12,17) i jedno nowotesta-
mentowe (J 13,18). Obecny rozdział dotyczy pierwszego z tych „miejsc”, czyli Proto-
ewangelii (Rdz 3,15).

1.1. StRuktuRa tekStu Rdz 3,1-24

W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, opowiadającym o upadku człowieka, można 
wyodrębnić następującą strukturę: 

I. Pokusa i grzech (1-7) 
II. Sąd Boży: 
IIa. Przesłuchanie (8-13) 
IIb. Wyrok (14-19): 
IIb1: Wyrok na węża (14), który przechodzi w proroctwo zwane Protoewangelią (15), 
IIb2: Wyrok na niewiastę (16)
IIb3: Wyrok na mężczyznę (17-19)
III. Konsekwencje grzechu: wyrzucenie z ogrodu Eden (20-24). 

5 Por. F. Szulc, Struktura teologii judeochrześcijańskiej, Kraków 2005, s.118-122.

1.1. Struktura tekstu Rdz 3,1-24
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1.2. kontekSt hiStoRyczno - kRytyczny

Analizowany tekst Rdz 3,15 należy do części Pentateuchu (Pięcioksięgu), zwanej dzie-
łem jahwisty (J), a datowanej na X w. przed Chr. Autor tego tekstu w roli podmiotu 
ustanowił Boga-Stwórcę, w roli zaś adresata – „węża” (hebr. ַהּנָָחׁש, hannāḥāš) – kusi-
ciela z ogrodu Eden. Wąż, jako zwierzę wypełzające z jaskiń, skalistych rozłamów 
i zwałów ziemi zdawał się jawić ówczesnym ludziom jako ten, który należy do świata 
podziemnego, jako istota należąca do królestwa ciemności. Posiadając zabójczy jad, 
był również symbolem śmierci6. Różne mitologie i folklor starożytnego Wschodu 
widziały w wężu także istotę mającą jakąś wyższą wiedzę, co później odnalazło swoje 
odzwierciedlenie również w doktrynie wielu sekt gnostyckich (np. Ofici).W Babilonii 
i Egipcie oprócz tego, że uchodził za zwierzę święte, był również symbolem niektó-
rych bóstw odpowiedzialnych za życie i zdrowie. Kananejczycy oddawali mu cześć 
jako bóstwu wegetacji i płodności, a w Izraelu i Fenicji węża, wyobrażanego pod 
postacią siedmiogłowego smoka morskiego: Lewiatana, uważano za siłę skierowaną 
przeciwko Bogu (Hi 3,8; Ps 74,13n; Iz 27,1). 

Izraelici, jako wyznawcy religii mojżeszowej, która nade wszystko odrzucała 
politeizm – a tym samym także bardzo powszechny pogański kult węży – z pewnością 
z wielką niechęcią odnosili się do tego zwierzęcia. Nic więc dziwnego, że jahwista 
w swym opowiadaniu jednoznacznie ukazuje węża jako wroga Boga i ludzi. Można 
przypuszczać, że to właśnie gorliwość o zachowanie czystości wiary swych rodaków 
była powodem, że wybrał on to zwierzę, aby w sposób szczególny utożsamić je ze 
złem. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że wielu Izraelitów, przejmując wierze-
nia kananejskie lub mieszając je z kultem wyznaczonym przez prawo mojżeszowe, 
oddawało również cześć różnym innym bóstwom symbolizowanym właśnie przez 
węża. Tym samym jahwista poprzez retrospektywne opowiadanie o „wężu” (kusicielu 
z Edenu) dawał swoim rodakom do zrozumienia, że ta sama zła siła, która doprowa-
dziła do upadku pierwszych ludzi, teraz chce uczynić to samo z nimi, czyniąc ich 
odstępcami od kultu JHWH7. 

Nadanie wężowi cech antropomorficznych (inteligencja, mowa; Rdz 3,1n) jasno 
wskazuje, że ów hannāḥāš (wąż-gad) z Rdz 3,14 był jedynie symbolem pewnej meta-
rzeczywistości, a dokładniej – osobowego bytu, który bez wątpienia był obdarzony 
naturą rozumną. Potwierdza to hebrajski przymiotnik ̒ ārûm (ָערּום), użyty w pierwszej 
charakterystyce węża (Rdz 3,1), który oznacza „mądrość”, jednakże w sensie negatyw-
nym, czyli bycie „podstępnym”, „chytrym” czy „przebiegłym”8. „Wąż” zwiódł swymi 

6 Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, K. Romaniuk (tł.), Poznań 1989, s. 256.
7 Por. J.S. Synowiec, Na początku. Wybrane zagadnienia z Pięcioksięgu, Warszawa 1987, s. 186.
8 Por. M. Peter, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, Poznań 1959, s. 76.
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fałszywymi obietnicami pierwszych ludzi i może również dlatego właśnie to zwierzę, 
mające rozszczepiony język stało się symbolem dwulicowości szatana. Pisma Nowego 
Testamentu także utożsamiają szatana z „wężem”: „I pochwycił Smoka, Węża staro-
dawnego, którym jest diabeł i szatan” (Ap, 20,2).

Warto również zwrócić uwagę na ambiwalentność symbolu „węża” w tekstach 
biblijnych. Z jednej strony jest on symbolem otchłani i mocy piekielnych oraz uciele-
śnieniem szatana, który stopami uczniów zostaje zmiażdżony przez Boga pokoju (Rz 
16,20), z drugiej strony miedziany wąż (Lb 21,9) jest starotestamentową prefiguracją 
(typem) ukrzyżowanego Zbawiciela, do której to typologii odwołuje się sam Jezus: 
„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3,14n)9. Z tego 
względu w drugim rozdziale książki zostanie ukazane również zupełnie inne, aniżeli 
to z Protoewangelii, znaczenie „ataku na piętę”. Na ambiwalentność innych symboli 
biblijnych (np. „lwa”), a tym samym na dwubiegunowość ich typologii, wskażemy 
także w rozdziale trzecim. 

1.3. egzegeza tekStu Rdz 3,1510

Werset Rdz 3,15 stanowi fundament obecnego rozdziału. Jednak główny „trop” 
naszych poszukiwań, czyli słowo āqēḇ („pięta”) znajduje się dopiero na jego końcu. 
Nim więc przejdziemy do analizy słowa/symbolu „pięty”, postaramy się pokrótce uka-
zać najbliższy kontekst, na tle którego pojawia się ono po raz pierwszy, czyli wska-
zać, czym jest zapowiadana w tym wersecie „nienawiść” (hebr. ʼêḇāh, ֵאיָבה), kim są 
„wąż” (hebr. hannāḥāš, ַהּנָָחׁש) i „kobieta” (hebr. hāʼiššāh, ה  oraz ich zwaśnione (ָהִאּשָׁ
„potomstwo” (hebr. zeraʻ, זֶַרע), a także, jakie jest znaczenie „głowy” węża (hebr. rōʼš, 
 jawiącej się – nie tylko w sensie anatomicznym – jako opozycja względem ,(רֹאׁש
„pięty” kobiety.

Tekst hebrajski i przekład (Rdz 3,15):
ה ּוֵבין זְַרֲעָך ּוֵבין זְַרָעּה הּוא יְׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּבינְָך ּוֵבין ָהִאּשָׁ

ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב.               
(Weewah aszit beneha uwen haiszszah uwen zareaha uwen zareah hu jeszufeha 

rosz weattah teszufennu akew)
„I nienawiść kładę między tobą i między kobietą, i między nasienie twoje 

a między nasienie jej: on zmiażdży ci głowę, a ty zranisz mu piętę”.

9 Por. M. Lurker, Słownik…, s. 257.
10 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne studia nad Starym Testamentem, Warszawa, 2012, s. 101-129.
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 ”nienawiść”, „nieprzyjaźń”; „wrogość” (Ez 25,15; 35,5); „wroga postawa„ – ֵאיָבה
(Lb 35,21n)11. Z powodu złamania zakazu Boga niewiasta staje w relacji nieprzyjaźni 
do swego Stwórcy, a tym samym w relacji przyjaźni do „węża-szatana”. Z woli Boga 
ta zdeformowana przez grzech relacja ulega częściowemu uzdrowieniu. Bóg ponow-
nie ustanawia nieprzyjaźń (hebr. ʼêḇāh, ֵאיָבה) między „wężem” a rodzajem ludzkim12 
i wprowadza ludzkość na drogę przyjaźni wobec prawdy i miłości, która ma dopełnie-
nie w relacji do Jego Syna, nazywającego wszystkich, którzy zachowują przykazania 
Boże, właśnie swoimi przyjaciółmi (J 15,10-14)13.

 ”który oznacza: „kłaść”, „ustanawiać ,ִׁשית wprowadzam”; infinitivus„ – ָאִׁשית
(Ps 3,7; Iz 22,7) użyty jest tu w formie imperfectum ָאִׁשית i dlatego oznacza czyn-
ność niedokonaną, trwającą. W języku polskim może być tłumaczony jako czas przy-
szły: „położę” (formę futurum stosuje również Septuaginta: θήσω od τίθημι – „kłaść”) 
albo jako czas teraźniejszy, czyli: „kładę”, „ustanawiam”, „wprowadzam”. Bóg, tuż 
po doznanej zdradzie, rozpoczął z ludźmi dialog: „dialog zbawczy” (Rdz 3,9). Chciał 
pomóc im wyznać prawdę o grzechu i przez nią uwolnić od wpływu tego, który jest 
ojcem kłamstwa (J 8,44). Dochodzenie do prawdy było więc ukierunkowane na to, aby 
człowiek zrozumiał, czym było źródło jego grzechu, a raczej kim było. Dlatego też 
owo „uświadamianie”, kto jest prawdziwym wrogiem człowieka, „uświadamianie”, 
którego na drodze łaski dokonuje Bóg w człowieku, jest nieustannym „wprowadza-
niem” przez Niego owej nieprzyjaźni. 

 ”Ciebie” odnosi się oczywiście do „węża„ .(”ciebie„) ָך + (”między„) ֵּבין = ֵּבינְָך
.do którego skierowany jest wyrok Boga: patrz Rdz 3,14 ,(ַהּנָָחׁש)

ה ָהִאּשָׁ  =  + ta” (rodzajnik określony, który wskazuje na znany już konkret)„ ָה 
ה  kobieta” (Rdz 2,33); „żona” (Rdz 30,4); „samica zwierząt” (Rdz 7,2); „każda„ ִאּשָׁ
kobieta” (Wj 3,22)14. Kontekst, w którym występuje tu słowo „kobieta” (ה -utwo ,(ִאּשָׁ
rzony przez wersety 13 i 16 wskazuje, że chodzi o żonę pierwszego mężczyzny. 
Według zasad gramatyki hebrajskiej rodzajnik „ta” (ָה) mówi nam, że chodzi o osobę 
już znaną, o której już wcześniej była mowa. Tak więc w bezpośredniej interpretacji 
wersetu 15 owa kobieta (hebr. hāʼiššāh, ה  niewiasta”) to oczywiście pierwsza„ ,ָהִאּשָׁ
kobieta ulepiona z męskiego żebra (Rdz 2,22). Nie może być inaczej, gdyż do tego 
momentu jahwista nie wspominał o żadnej innej przedstawicielce płci żeńskiej15. Jed-
nakże zadanie powierzone kobiecie, którym jest zmiażdżenie głowy demona, znacznie 

11 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik Hebrajsko-Polski i Aramejsko-Polski Sta-
rego Testamentu, P. Dec (red.), tom I/II, Warszawa 2008, s. 38.
12 Por. M. Peter, Wykład…, s. 83.
13 Por. H. Langkammer, Teologia Starego Testamentu, Rzeszów 2006, s. 182-194.
14 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki …, tom I, s.90.
15 Por. J.S. Synowiec, Na początku…, s. 169.

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)



23

przekracza możliwości zwykłego człowieka. Z tego względu ten zaimek może wska-
zywać także na inną znaną już Bogu kobietę, o której bezpośrednio nie mówi powyż-
szy tekst. Dlatego już starożytna egzegeza mariologiczna doszukiwała się w hebraj-
skim słowie hāʼiššāh z Protoewangelii starotestamentowej prefiguracji Matki Bożej. 

 ;potomek”, „potomstwo”; „ziarno” (Rdz 47,24); „nasienie” (Rdz 1,11)„ – זֶַרע
„pochodzenie” (Ezd 2,59; Ne 7,61)16. W Rdz 3,15 hebrajskie słowo זֶַרע (zeraʻ) ozna-
cza fizyczne potomstwo: „węża” (z przyrostkiem ָך – „twoje”; זְַרֲעָך) albo niewia-
sty (z przyrostkiem ּה – „jej”; ּזְַרָעה). Może mieć zarówno sens indywidualny, jak 
i kolektywny17, jednakże, uwzględniając Rdz 2,24 oraz 3,16, należałoby skłonić się 
raczej ku interpretacji w sensie zbiorowym. Tak więc nie tylko niewiasta była, ale i jej 
potomstwo będzie w stanie nieustannej walki nie tylko z samym „wężem-szatanem”, 
ale również z jego „wężowym potomstwem”. Słowa Jezusa, mówiące o potomstwie 
diabła, węża i żmij, są więc swego rodzaju komentarzem do tego miejsca: „Wy macie 
diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą 
i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie 
mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44)18, oraz: „Dopełnijcie i wy miary 
waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w pie-
kle?” (Mt 23,32n).

 on” (zaimek osobowy, l.poj., r.m.). Słowo to w Rdz 3,15 odnosi się do„ – הּוא
potomstwa kobiety19, stąd np. w przekładach w języku polskim tłumaczone jest często 
jako „ono” – zetrze głowę „węża”. Swoisty zamęt w interpretacji tego miejsca w tek-
ście Rdz 3,15 wprowadzają różne tłumaczenia Septuaginty, która oddaje הּוא raz przez 
αὐτός („on”), a raz przez αὐτό20 („ono”). Kierując się zasadami pisowni języka grec-
kiego należałoby tłumaczyć właśnie jako „ono”, ponieważ w języku greckim słowo 
τό σπέρμα21 („potomstwo”) należy do rodzaju nijakiego22. Oczywiście chrześcijańscy 
autorzy tych tłumaczeń czytali ten werset w świetle Ewangelii i dlatego w potomstwie 
Ewy dopatrywali się wyraźnej zapowiedzi Mesjasza23. Tak więc, lektura w świetle 
Nowego Testamentu pozwala na interpretację w sensie figuratywnym (typicznym), 
gdzie w potomstwie widziano nade wszystko figurę Potomka-Chrystusa, jako Tego, 
który najpełniej reprezentuje owo potomstwo. 

16 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki …, tom I, s. 268 n.
17 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 122.
18 Por. M. Peter, Wykład…, s. 83n.
19 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 128.
20 Por. F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Torino 2004, s. 386.
21 Tamże, 1950.
22 Por. M. Peter, Wykład…, s. 84.
23 Por. J.S. Synowiec, Na początku,…, s.199.
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Istnieje również hipoteza, która wyprowadza lekturę zaimka הּוא z zasad języka 
hebrajskiego, które odnoszą się do różnej interpretacji danego słowa w zależności od 
kontekstu. Przypomina ona, że hebrajskie słowo na oznaczenie „potomstwa” może 
równie dobrze oznaczać jednostkę, co zauważamy w Rdz 4,25 oraz 21,13. Pogląd ten 
zwraca również uwagę, że według zakończenia Protoewangelii „potomstwo niewia-
sty” ma walczyć nie z „potomstwem węża”, ale z samym „wężem-szatanem” jako jed-
nostką i dlatego w tym ostatecznym starciu ze strony kobiety stanie do walki również 
jednostka – „on”, potomek. Jeszcze inny pogląd głosi, że jest rzeczą wprost niemoż-
liwą, aby jahwistyczny autor tego tekstu nie myślał o Mesjaszu, gdyż w czasie, gdy 
pisał ów tekst (ok. X w. przed Chr.), nadzieja na osobowego Mesjasza była niezwy-
kle żywa w Izraelu. Teoria ta zwraca uwagę również na to, że jahwista miał bardzo 
wyostrzone pojęcie grzechu i uważając świat za bardzo grzeszny, nie mógł myśleć 
o tym, że jakieś zbiorowisko ludzkie bądź też jakaś liczba świętych mogłyby odnieść 
własną mocą zwycięstwo nad siłami zła. Według autorów tej teorii takiego zwycięstwa 
mógł dokonać jedynie posłany przez samego JHWH osobowy mesjański wyzwoliciel, 
stanowiący przedmiot gorących tęsknot i oczekiwań ludu izraelskiego24.

Należy jeszcze wspomnieć o maryjnym kluczu interpretacyjnym owego hebraj-
skiego zaimka (הּוא – „on”). Skoro tą kobietą, o której mówi jahwista, mogła być 
tylko Ewa, to wówczas za niesłuszne należy uznać dość liczne wypowiedzi pierw-
szych chrześcijańskich apologetów i Ojców Kościoła (np. Justyna Męczennika, Irene-
usza z Lyonu) oraz późniejszych teologów i kaznodziei. Przyjmując łaciński przekład 
Hieronima ipsa conteret (Wulgata), czyli „ona zmiażdży”, za jedyny właściwy, odno-
sili go bezpośrednio do Maryi, Matki Jezusa (typologia: niewiasta/Maryja). Jednak 
jeżeli hebrajski zaimek הּוא odnosi się do całej ludzkości rozumianej jako „potom-
stwo Boga”, to oczywiście nie można wykluczyć tu Maryi, a tym bardziej Jej nad-
zwyczajnej roli w walce z grzechem i szatanem25. Prawda o Jej niepokalanym poczę-
ciu, ustanowiona w 1854 roku jako katolicki dogmat wiary, daje już słuszne podstawy 
do widzenia w Niej szczególnej osoby, która miażdży źródło grzechu, czyli „głowę 
węża”. Tak więc w świetle Nowego Testamentu możemy w kobiecie („niewieście”) 
z Rdz 3,15 widzieć figurę, która zapowiada właśnie Maryję, Matkę Jezusa, czyli tę, 
która dzięki szczególnej łasce otrzymanej od Boga oraz mocą tej łaski – jako pierw-
sza doskonała przedstawicielka rodzaju ludzkiego – uobecnia w sobie zwycięstwo nad 
grzechem i szatanem26.

24 Por. A. Feuillet, Triumf Niewiasty w świetle Protoewangelii, „Communio” 5(1983)17, s. 23.
25 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 124-129.
26 Por. A. Klawek, Raj i upadek człowieka, w: Całe życie z Biblią, Poznań 1981, s. 135.
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 zmiażdży” i „zranisz”: formy gramatyczne pochodzące od„ – ְּתׁשּוֶפּנּו i יְׁשּוְפָך
rdzenia czasownikowego ׁשוף. Istnieją dwie szkoły interpretacji wyżej wymienionych 
form gramatycznych z Rdz 3,15. Jedna przyjmuje, że obydwa czasowniki pochodzą od 
jednego rdzenia ׁשוף i takiej interpretacji używa przekład Septuaginty, stosując w oby-
dwu przypadkach formy gramatyczne pochodzące od jednego czasownika τηρέω27 
(„strzec”; tu znaczenie przenośne: „czatować”), a więc: τηρήσει i τηρήσεις. Wówczas 
interpretację dostosowuje się do kontekstu sytuacyjnego, gdyż samo tylko „czatowanie 
na głowę węża” nie mogłoby oznaczać definitywnego zwycięstwa nad szatanem i tym 
samym werset Rdz 3,15 nie mógłby być nazwany Protoewangelią („pierwszą dobrą 
nowiną” zapowiadającą definitywne zwycięstwo nad złem). Również dość nietrafione 
wydaje się tłumaczenie, które mówi, że „wąż ściera piętę człowieka”28. Tak więc naj-
częściej יְׁשּוְפָך tłumaczy się jako „ściera”(głowę „węża”), a w przypadku ְּתׁשּוֶפּנּו, jako 
„będziesz czyhał” (na „piętę” człowieka), którego to tłumaczenia używał już święty 
Hieronim w swoim przekładzie Wulgaty. Druga szkoła interpretacji zakłada pocho-
dzenie tych dwóch form gramatycznych od dwóch różnych rdzeni czasownikowych: 
 i wówczas pierwszy czasownik tłumaczy się jako „zmiażdżyć” (głowę ׁשוף od יְׁשּוְפָך
„węża”), a ְּּתׁשּוֶפּנו, jako forma oboczna pochodząca od rdzenia ׁשאף, tłumaczone jest 
jako: „chapnąć”, „chwycić”(„piętę” człowieka; patrz: Hi 9,17)29.

 głowa” człowieka lub zwierzęcia; „głowa jako przeciwieństwo do„ – רֹאׁש
stopy”, czyli tzw. meryzm (Iz 1,6); „włosy na głowie” (Kpł 14,9); „jednostka” (Sdz 
5,30); „osoba” (Rdz 49,26); „wysokość”, „szczyt”, „czubek” (Rdz 8,5); „początek”  
(Ez 40,1); „najważniejszy”, „najwyższy”, „najlepszy” (Pnp 4,14); „lider”, „wódz” 
(Pwt 35,5); „tytuł najwyższego kapłana” (1Krn 27,5); „wartość” (Kpł 5,24)30. Podsu-
mowując różnorodność znaczeń tego hebrajskiego rzeczownika można stwierdzić, że 
w tekście Rdz 3,15, mówiącym o zmiażdżeniu „wężowej głowy” (hebr. rōʼš), chodzi 
o zmiażdżenie tego, co jest: początkiem i szczytem tajemnicy zła, tajemnicy zrodzonej 
w konkretnej zbuntowanej przeciwko Bogu jednostce, czyli odpowiedzialnej za to zło 
osobie, która poprzez swoją bezmierną pychę osiągnęła najwyższy stopień w hierar-
chii zła i tym samym stała się wodzem i najwyższym kapłanem dla wszystkich odda-
nych złu. Zmiażdżenie właśnie „tej głowy” nadaje temu tekstowi wartość Protoewan-
gelii, czyli pierwszej dobrej nowiny.

  ;rzeczownik āqēḇ poza znaczeniem „pięta” (Rdz 3,15; 25,26; Jr 13,22 – ָעֵקב
Ps 41,10; 56,7; Hi 18,9) ma jeszcze inne odniesienia semantyczne np. „pęciny” 
(Rdz 49,17); „kopyta” (Sdz 5,22), „ślad stopy” (Ps 77,20; 89,52; Pnp 1,8; Syr 10,16;  

27 Por. F. Montanari, Vocabolario..., s. 2115.
28 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 104.
29 Tamże, s. 112-116.
30 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki …, tom II, s. 220-222.
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Oz 6,8), „tylna straż wojska” (Rdz 49,19; Joz 8,13), „koniec sprawy”, „przyszłość” 
(Syr 16,3); „prześladowca” (Ps 49,6). Rzeczownik ָעֵקב wywodzi się od rdzenia cza-
sownikowego עקב, który użyty w osnowie Qal oznacza: „chwycić kogoś za piętę”, 
„chodzić za kimś”, „pełzać za kimś”, „zdradzić” (Rdz 27,36; Jr 9,3; Oz 12,4). Tym-
czasem użyty w osnowie Piel oznacza: „zawadzać”, „przeszkadzać” (Hi 37,4). Formą 
poboczną pochodzącą od rdzenia czasownikowego עקב jest również rzeczownik ֵעֶקב 
który oznacza: „koniec” (Ps 119,33.112); „wynik”, „zarobki” (Iz 5,23; Ps 19,12). 
Istnieje również, wywodzący się od tego samego rdzenia, rzeczownik ָעְקָּבה, który 
oznacza „podstęp” (2Krl 10,19), oraz przymiotnik ָעקֺב posiadający dość szeroki 
zakres semantyczny: „nierówny”, „wyboisty teren” (Iz 40,4), „oszukańczy”, „chytry”, 
„trudny”, „podstępny” (Jr 17,9; Syr 36,25; Oz 6,8)31. 

Natomiast w języku greckim, którym posługuje się Septuaginta, rzeczownik  
ἡ πτέρνα (he pterna), bądź ἡ πτέρνη (he pterne) oznacza: „pięta”, „tył”, „spód”, 
„punkt krańcowy” (Rdz 3,15); „kopyto” (Sdz 5,22); „ślad” (Pnp 1,8), a w miej-
scach pozabiblijnych również: „baza”, „fundament” oraz „część niska”. Rzeczownik  
ἡ πτέρνη pochodzi od czasownika πτερνίζω, który oznacza „zwyciężać dzięki prze-
biegłości” (Rdz 27,36), a w miejscach pozabiblijnych: „kopać”, „deptać”, „podstawić 
nogę”, „usunąć kogoś”, „wyprzeć kogoś w sposób niesprawiedliwy”. Od czasownika 
πτερνίζω pochodzi również rzeczownik poboczny ἡ πτερνίς, który oznacza „dno” oraz 
rzeczowniki ὁ πτερνισμός („podcięcie nóg”, „przebiegłość”, „oszukaństwo”), a także 
ὁ πτερνιστής („ktoś kto podcina nogi”, „ktoś, kto nieuczciwie wypiera innego”, „ktoś, 
kto zwycięża dzięki przebiegłości”)32. W Nowym Testamencie rzeczownik ἡ πτέρνα 
(„pięta”) występuje tylko jeden raz (hapax legomenon) w wypowiedzi Jezusa podczas 
ostatniej wieczerzy, jako cytat Ps 41,10: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na 
Mnie swoją piętę” (J 13,18).

31 Tamże, tom I, s. 811n. Jeżeli chodzi o fragmenty z Księgi Syracha, to należy zauważyć, że do 1896 roku 
jedynym znanym tekstem był przekład grecki, choć jeszcze św. Hieronim wspomina o oryginale hebraj-
skim. Kolejno znalezione urywki hebrajskie (z genizy w Kairze, z Qumran oraz z Masady) pozwoliły 
odtworzyć znaczą część tekstu hebrajskiego, wykazały jednak dość zasadnicze różnice między orygina-
łem a znanym przekładem. 
32 Por. F. Montanari, Vocabolario..., s. 1858n.
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1.4. komentaRze patRyStyczne33

Przyjrzymy się teraz, jak fragment Rdz 3,15, w którym pojawia się słowo „pięta” 
(āqēḇ) – interpretacyjny klucz naszej pracy, był komentowany przez Ojców Kościoła 
i pisarzy wczesnochrześcijańskich. W strukturze tekstu został on zatytułowany jako 
„wyrok na węża”, który przechodzi w proroctwo zwane Protoewangelią. Wydaje 
się słuszne, że skoro adresatem słów Boga jest tutaj „wąż” (hannāḥāš) i cały wyrok 
jest konsekwencją właśnie tego, „co” hannāḥāš uczynił człowiekowi („…ponieważ 
uczyniłeś to…”, Rdz 3,14), to należy rozpocząć tę część rozważań właśnie od analizy 
strategii „węża”, którą zastosował wobec pierwszych ludzi. Zobaczmy, jak do owej 
rzeczywistości odnosili się poszczególni komentatorzy chrześcijańscy34 historycznie 
przynależący do tzw. epoki patrystycznej (II – VIII w.)35. W pierwszej kolejności prze-
analizujemy fragment, który w strukturze tekstu nosi tytuł Pokusa i grzech. 

1.4.1. Pokusa i grzech
Komentarze do tego fragmentu skupiają się przede wszystkim na charakterystyce 
natury węża. Wąż był bardziej inteligentny od innych zwierząt, lecz nie dorównywał 
naturze rozumnej człowieka i być może uzyskał od Stwórcy jedynie zdolność ludz-
kiej mowy36 (Efrem Syryjczyk)37. Wynikałoby z tego, iż użyty hebrajski przymiot-
nik ʻārûm („mądry”, „przebiegły”) w tym miejscu był interpretowany jedynie jako 
określający pewną nadzwyczajną sprawność, która wyróżniała węża spośród innych 
zwierząt. Przed grzechowym upadkiem człowieka wąż utrzymywał z nim dobre i bli-
skie stosunki38 (Jan Damasceński)39, gdyż w całym stworzeniu istniała doskonała har-
monia ustanowiona przez samego Boga. Dlatego też nie było możliwe, aby to zwierzę 

33 Komentarze patrystyczne, z których korzystałem w tym punkcie są moim własnym tłumaczeniem z ję-
zyka włoskiego tekstów pochodzących z serii: Bibbia commentata dai padri, Antico Testamento 1/1. Ge-
nesi 1–11. Città Nuova 2003.
34 Por. C. Corsato, Biblia w interpretacji Ojców Kościoła, Kraków 2007, s. 12-17.
35 Por. H. von Campenhausen, Ojcowie Kościoła, K. Wierszyłowski (tł.), Warszawa 1967.
36 EFREM, Commento sulla Genesi 2,15.
37 Urodzony ok. 306r. w Mezopotamii, być może w Nisbis; diakon Kościoła w Edessie; ze względu na 
pobożność Maryjną nazwany został Doktorem Maryjnym; homileta, autor licznych dzieł o charakterze 
dogmatycznym, egzegetycznym, historycznym, liturgicznym i ascetycznym oraz licznych hymnów; zm. 
w 373r., por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Po-
znań 1971, s. 128n.
38 GIOVANNI DAMASCENO, La fede ortodossa 2,10.
39 Urodzony ok. 675r. w Damaszku; mnich i kapłan; ostatni wielki teolog okresu greckich Ojców Kościo-
ła; homileta oraz autor licznych dzieł o charakterze apologetycznym, dogmatycznym, egzegetycznym, 
hagiograficznym, ascetycznym i poezji liturgicznej; zm. w 749r., por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, 
Słownik…, s. 220nn.
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było wrogo nastawione do innych istot, a szczególnie do ludzi stworzonych na obraz 
i podobieństwo samego Stwórcy. Przeciwnie, wąż, będąc obdarzony ponadprzeciętną 
inteligencją, był w stanie nawiązywać kontakt z człowiekiem i wzbudzać niezwykłe 
zaufanie oraz podziw. Właśnie dlatego stał się idealnym narzędziem diabła40 (Sewe-
ryn z Gabala)41. To właśnie diabeł, który był pełen zawiści wobec Adama i Ewy – 

z powodu ich nadzwyczajnego miejsca wśród innych stworzeń – przemawiał przez 
węża42 (Ambroży z Mediolanu)43. 

Zauważmy, że w powyższych komentarzach samemu wężowi nie jest przypi-
sywane moralne zło i jest on traktowany jako jedno ze stworzeń zamieszkujących 
Eden. Warto jednak już w tym miejscu podkreślić jeden istotny szczegół dotyczący 
natury tych gadów. Cechą charakterystyczną węża jest to, iż prawie zawsze bytuje on 
w najniższej części ekosystemu (poza wężami drzewnymi i wodnymi). Wąż przylega 
całym swoim ciałem bezpośrednio do ziemi. Jednym z podstawowych znaczeń słowa 
„pięta” (āqēḇ) jest także najbardziej przylegająca do ziemi – w postawie wertykal-
nej człowieka – anatomiczna część ludzkiego ciała, którą z tego względu możemy 
nazwać „częścią najniższą”. Wąż więc z natury swej bytuje w tej najniżej strefie –  
strefie āqēḇ. 

Po scharakteryzowaniu pierwotnego statusu ontyczno-moralnego owego inteli-
gentnego węża i określeniu go jako stworzenie Boże oraz przyjaciela ludzi, chrześci-
jańscy egzegeci z pierwszych wieków wkraczają ze swą interpretacją w jego dialog 
z Ewą i ta część komentarzy ukazuje już węża w zupełnie innym świetle. Ten „wąż” to 
po prostu diabeł44 (Augustyn z Hippony)45, który ze względu na swój bunt przeciwko 
Stwórcy został wykluczony z przestrzeni raju i dopiero, wypytując Ewę, dowiaduje 
się o tajemnicy drzewa poznania dobra i zła (Efrem Syryjczyk)46. 

40 SEVERIANO di GABALA, Sulla creazione del mondo 6,2.
41 Bp. Gabala syryjskiej, jeden z typowych przedstawicieli „realistycznej” szkoły egzegetycznej antio-
cheńskiej; dziełami jego są przede wszystkim homilie; zm. po 408r., por. J.M. Szymusiak, M. Starowiey-
ski, Słownik…, s. 357.
42 AMBROGIO, Il Paradiso 12,54.
43 Urodzony ok. 339r. w Trewirze; biskup Mediolanu; wprowadził do łacińskiej umysłowości i przyswo-
ił językowi łacińskiemu najważniejsze osiągnięcia teologii wschodniej; autor licznych traktatów dogma-
tycznych, pism moralno-ascetycznych i egzegetycznych oraz mów, listów i hymnów; zm. w 397r., por. 
J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 23nn.
44 AGOSTINO, La Genesi difesa contro Manichei 2,14,20.
45 Urodzony w Tagaście w 353r.; biskup Hippony; najwybitniejszy chrześcijański myśliciel okresu patry-
stycznego; jego niezwykle obszerna twórczość filozoficzna i teologiczna stały się podwaliną myśli chrze-
ścijańskiej; zm. w 430r., por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 61-81.
46 EFREM, Inni sul Paradiso 3,4,5.
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Wynika z tego następujący wniosek, że po swoim upadku anioł, który pierwot-
nie również zamieszkiwał Eden47, stał się szatanem (hebr. haŝŝāṭān, ָטן -w Sta – ַהּשָׂ
rym Testamencie pojęcie to odnosi się do bytu osobowego: Hi 1,6; Zach 3,1n), czyli 
„przeciwnikiem” Stwórcy i całego stworzenia. W konsekwencji utracił uczestnictwo 
nie tylko w chwale Boga, ale także wiedzę o sprawach niebiańskich. Istnieje również 
inna możliwość, a mianowicie, że stworzenie raju dokonało się po anielskim buncie 
i dlatego szatan nie miał do niego dostępu i nie mógł mieć wiedzy na temat tej bło-
gosławionej rzeczywistości. W obu przypadkach jego obecność w Edenie, już jako 
wrogiego człowiekowi bytu, byłaby niejako z dopustu Bożego. Jednak teksty biblijne, 
które stanowią przykład starotestamentowej typologii „anielskiego upadku”, przema-
wiają zdecydowanie za pierwszą hipotezą: „W Edenie, ogrodzie Boga byłeś (…). Ty 
cherubem byłeś namaszczonym (…) aż znalazła się nieprawość w tobie (…). I strąci-
łem ciebie z góry Boga (…) Na ziemię rzuciłem ciebie” (Ez 28,13-17)48.

Pojawienie się zbuntowanego anioła ponownie w rajskim ogrodzie miałoby więc 
na celu poddanie próbie człowieka. Jedną z wizji proroka Daniela można interpreto-
wać właśnie w tym kluczu: „A cztery bestie wielkie wyszły z morza (…). Pierwsza 
była jak lew, a skrzydła orle były u niej. (…) aż zostały wyrwane skrzydła jej i została 
uniesiona z ziemi, i na nogach jak człowiek została postawiona, i serce człowieka 
dano jej” (Dn 7,4). 

Choć wizja czterech bestii zostaje wyjaśniona w samej Księdze Daniela (w kon-
tekście historycznym), jako odnosząca się do wrogich Izraelowi ziemskich potęg, to 
należy pamiętać, że słowo Boga ma znaczenie ponadczasowe. Może być więc ona 
interpretowana jako zobrazowanie tajemnicy zła w czterech różnych historiozbaw-
czych aspektach. Jedna z charakterystyk bestii pierwszej może dotyczyć tajemnicy 
zła w wymiarze protologicznym: wyrwanie skrzydeł – jako alegoria upadku zbunto-
wanego anioła (być może uskrzydlonego cheruba, bądź serafina49). Natomiast posta-

47 Por. W. Ryan, W. Pitman, Potop Noego. Nowe odkrycia naukowe dotyczące wydarzenia, które zmieniło 
bieg historii, J. Korpanty (tł.), Warszawa 2001, s. 56-67.
48 Wczesnochrześcijańscy pisarze np. Hipolit Rzymski i Orygenes dopatrywali się w cytowanych frag-
mentach Księgi Ezechiela starotestamentowej typologii „anielskiego upadku”.
49 Jeżeli chodzi o podobieństwo morfologiczne, to o wiele więcej wspólnego z postacią węża z Edenu 
miałby serafin, a nie cherub. Księga Liczb (21,6-9) w opisie węży kąsających Izraelitów na pustyni oraz 
w opisie węża umieszczonego na palu używa hebrajskiego słowa sarap, a więc tego samego, które jest 
użyte w Księdze Izajasza (6,1-7) w opisie Bożego tronu, wokół którego fruwają serafini (serapim). Ozna-
czałoby to, że serafin ma wygląd palącego/ognistego latającego węża (przymiotnik serap oznacza także 
„ognisty”). Istotny jest także inny tekst Izajasza, w którym występuje słowo serap: „(…) z potomstwa 
węża wyjdzie żmija, a owocem jej seraf skrzydlaty”(Iz 14,29) – co znowu sugerowałoby podobieństwo 
serafinów do skrzydlatych węży czy żmij. Nie mamy jednak żadnego tekstu opowiadającego w sposób 
bezpośredni – jak jest to w przypadku cheruba u Ezechiela – o upadku anioła. Jedynym ze śladów identy-
fikujących upadłego anioła z „pozbawionym skrzydeł” serafinem może być opis „pierwszej bestii” u Da-
niela, jeżeli odniesiemy ten tekst do wymiaru protologicznego. 
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wienie bestii na nogach jak człowieka i danie człowieczego serca jest symbolem tych 
cech, które szatan przywdział, gdy ponownie pojawił się w Edenie, aby wzbudzić 
zaufanie ludzi i doprowadzić ich do upadku50. Tymczasem mesjański symbol „lwa” 
(Rdz 49,9) przypisany w wizji Daniela tej samej bestii51, może dotyczyć już wymiaru 
eschatologicznego i być zapowiedzią Antymesjasza (Antychrysta), który będzie prze-
mawiał do świata właśnie w niezwykle ludzki (ludzkie serce) – a nie Boży – sposób. 
Możemy w tym miejscu odnieść się do słów Chrystusa: „Zejdź mi z oczu, szatanie! 
Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki” (Mt 16, 23). Wypo-
wiedzenie tych słów do Piotra może także symbolizować niebezpieczeństwo zbytniej 
promocji humanizmu kosztem wyparcia się pełnienia woli Boga, czyli posłuszeństwa 
porządkowi nadprzyrodzonemu, co miałoby się dokonać na samym szczycie ducho-
wej hierarchii. 

Diabeł wie, że powinien rozmawiać z kobietą, a nie z mężczyzną, gdyż ten bez-
pośrednio od Boga otrzymał zakaz (Ambroży z Mediolanu)52. „Wąż” zdawał sobie 
sprawę, że Adam słyszący zakaz bezpośrednio od swego Stwórcy, aby nie spożywać 
owoców z drzewa poznania dobra i zła, mógłby – ze względu na bojaźń – pozostać Mu 
wierny. Z tego względu zrelatywizował53 treść zakazu i sprawił, że Adam spożył ów 
owoc, ponieważ pochodził on nie bezpośrednio „z drzewa”, lecz „z ręki Ewy”. „Wąż”, 
słysząc od Ewy, że Bóg zabronił ludziom nawet spoglądania na owoce, by nie zostali 
zwiedzeni ich pięknem,, tym bardziej chce to wykorzystać (Efrem Syryjczyk)54, aby 
również oni – właśnie skuszeni zmysłowym pięknem – na zawsze pozbawili się tego, 
co prawdziwie jest piękne. Z tego względu „wąż”, wykorzystujący do swych pokus 
piękno stworzeń, symbolizuje przyjemność (Ambroży z Mediolanu)55, której pożąda-
nie zwycięża nawet racjonalną naturę człowieka. 

50 Należy zauważyć, że jeden z fragmentów Apokalipsy św. Jana mówi o Niewieście uciekającej przed 
strąconym z nieba Smokiem/Wężem, której dano dwa skrzydła orła wielkiego (Ap 12,13n). Zbuntowany 
cherub utracił chwałę nieba (wyrwano mu skrzydła), a Niewiasta, która może być figurą Maryi, została 
wywyższona nad istoty anielskie, gdyż nie otrzymała skrzydeł zwykłego orła, ale skrzydła „orła wielkie-
go”. Dlatego ten pełen pychy zbuntowany duch tak nienawidzi Niewiasty oraz jej potomstwa. 
51 Symbol „lwa” w biblijnej typologii negatywnej jest łączony także z symbolem „węża”, np.: „Jak od 
oblicza węża uciekaj od grzechu, jeśli bowiem podszedłbyś, ukąsi cię; zębami lwa – zęby jego, zabiera-
jące dusze ludzi” (Syr 21,2), a także „niedźwiedzia”: „Tak jak ucieka ktoś sprzed oblicza lwa, a spotka 
niedźwiedzia. Albo przyszedł do domu (…), a ukąsił go wąż” (Am 5,19). Te zoomorficzne symbole zła 
(„bestie”) znajdujemy w Księdze Daniela i Apokalipsie św. Jana. 
52 AMBROGIO, Il Paradiso 12,54.
53 Szatan, konstruując pokusę jako pierwszy, zastosował relatywizację i subiektywizm. Zasugerował, że 
istnieje jeszcze „inne dobro”. Ludzie rezygnując z jedynego obiektywnego dobra, które było im gwaranto-
wane dzięki posłuszeństwu wobec Stwórcy, mieli wybrać inne relatywne dobro. Tym „innym dobrem” 
miało być dobro subiektywne (dobro dla siebie), które fałszywie miało im zapewnić „coś” jeszcze lepszego. 
54 EFREM, Commento sulla Genesi 2,20.
55 AMBROGIO, Lettere 6,34,10.
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W alegorii „anielskiego upadku”, przedstawionej w Księdze Ezechiela, także 
odnajdujemy odniesienie do piękna, któremu uległ ten pierwotnie czysty duch: „Ty 
byłeś opieczętowany doskonałością, pełen mądrości i pełni piękna (…). Wywyższyło 
się serce twoje z powodu piękności twojej. Zniszczyłeś mądrość twoją dla splendoru 
twego” (Ez 28,12.17).

Anielska fascynacja pięknem była egocentryczna, a więc skażona i dlatego prze-
jawiła się w samouwielbieniu. Ostatecznie, dostrzeżenie w sobie wyimaginowanej 
„boskości”, pozbawiło tego anioła mądrości, której początkiem jest przecież bojaźń 
Pańska (Ps 111,10). Źródłem skażenia był szczególny (ekstremalny) rodzaj pychy, 
o którym mówią wcześniejsze wersety Ezechiela: „(…) wywyższyło się serce twoje 
i powiedziałeś: Bogiem ja jestem! Mieszkanie Boga zamieszkuję (…) i uczyniłeś 
serce twoje jak serce Boga” (Ez 28,2)56.

Wyraźnie więc widać, że „wąż” z Edenu używa wobec człowieka podobnego 
schematu pokusy, czyli zasugerowania niezwykłej korzyści „bycia jak Bóg”, co powo-
duje fałszywe rozeznanie – przez już skażony pokusą intelekt – że droga ku temu 
wiąże się z sięgnięciem po pewne dobro i piękno („i widziała kobieta, że dobre drzewo 
do jedzenia i że smaczne ono dla oczu i miłe drzewo do pożądania”; Rdz 3,6)57. To 
jeszcze bardziej rozpaliło pragnienie skonsumowania owocu, pomimo Bożego zakazu, 
co godziło w samą miłość do Stwórcy, gdyż: „Miłość względem Boga polega na speł-
nianiu Jego przykazań” (J 5,3). Tak więc szatan relatywizuje obiektywne dobro oraz 
sugeruje fałszywe usprawiedliwienie, którym miałoby być poczucie zdobycia szcze-
gólnego „dobra dla siebie”, wynikające z możliwości stania się jak Bóg, a zatem stania 
się przecież kimś jeszcze doskonalszym. 

Jeżeli atak na ludzką „piętę” (Rdz 3,15) oznacza atak „węża” w najsłabszy punkt 
człowieka, to w świetle wymienionych komentarzy możemy już zacząć precyzować, 
czym jest owa człowiecza słabość. Zły duch wykorzystuje upodobanie człowieka 
w zmysłowym pięknie i dlatego uderza go poprzez sferę zmysłów. Jednakże istotą 
pokusy jest ukazanie fałszywego obrazu Boga jako tego, który przez zakaz ogranicza 
pełną wolność człowieka i zamyka mu niejako drogę do pełni doskonałości. Fałszywy 
obraz Boga zafałszowuje także prawdę o dobru. Tymczasem „wąż” pragnie, aby czło-

56 Należy zwrócić uwagę, że w antropologii starotestamentalnej „serce” jest odpowiedzialne za „myśle-
nie” i dlatego Septuaginta oraz wiele przekładów współczesnych zamiast „serca” umieszczają tu „ro-
zum”. Druga część zarzuty brzmi wówczas w sposób następujący: „Swój rozum uznałeś za rozum boga”. 
Por. Biblia Pierwszego Kościoła, R. Popowski (tł.), Warszawa 2016, s. 1221.
57 Można uznać, że „widzieć dobro” materii nieożywionej, to dostrzegać jej piękno i użyteczność. Praw-
dziwą użyteczność należy jednak tu wykluczyć, gdyż owoc był zakazany. Jedynie szatan – ojciec kłam-
stwa, fałszywie zasugerował ową „szczególną użyteczność”. Natomiast „być smacznym dla oczu”, to 
zarówno być przedmiotem zewnętrznie pięknym, jaki i wewnętrznie pożądanym przez oglądający go 
podmiot.
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wiek nie godził się na takie ograniczenie wolności i tak konstruuje pokusę, aby droga 
do złudnej pełni wolności wiodła przez pociągające go zmysłowe piękno. Człowiek 
ma pomyśleć, że to, co jest piękne i przyjemne, a także – co zasugerował szatan – 
szczególnie użyteczne, czyli zdobycie wiedzy, którą miał Bóg58 – nie może przecież 
być złe59. 

Należy zauważyć, że to właśnie „ziemska” zmysłowość jest tym poziomem, 
do którego pełzający po ziemi „wąż” ma najbardziej bezpośredni dostęp. Dlaczego? 
Symbolowi „pięty” w porządku naturalnym – jako części ludzkiego ciała, mającej 
szczególny kontakt z podłożem – odpowiada najniższy poziom ekosystemu, czyli 
strefa bytowania pełzającego po podłożu węża-gada. Księga Rodzaju wprowadza 
pewien znaczeniowy metapoziom i ukazuje węża-gada jako symbol złego ducha. 
Z tego wynika, że także „pięta” – umieszczona jako symbol na tym samym znaczenio-
wym metapoziomie – musiałaby również oznaczać „najbardziej przyziemną”, a tym 
samym „najniższą” sferę ducha, do której miałby dostęp „wąż-zły duch”. 

Ludzka zmysłowość jest więc tą sferą na „antropologicznej mapie”, która naj-
bardziej „dotyka” tego, co ziemskie (materialne) i dlatego na sposób alegoryczny 
kryje się pod symbolem „pięty”. Owa „pięta-zmysłowość”, odpowiadająca za kontakt 
człowieka z ziemią (materią), jest również najbardziej narażona na ataki tego, który 
„zjada proch ziemi po wszystkie dni swego istnienia” i dlatego na wieki „pełza w tym, 
co ziemskie”, wykorzystując uroki materii do uwodzenia człowieka. W tym alego-
rycznym kluczu „pięta-zmysłowość” jawi się jako najbardziej newralgiczny punkt 
człowieka. Atak na „piętę”, który zainicjowany jest szatańską „super-ofertą” nie-
ograniczonej wolności i boskiej wiedzy, ma na celu zdegradowanie całego człowieka 
do najniższego przyziemnego poziomu, czyli zamknięcia całego jego życia w sferze 
materii, by ostatecznie pozbawić go wolności i uczynić niewolnikiem grzechu. W ten 
sposób za cenę nabycia boskiej wiedzy „wąż” pozbawia człowieka możliwości przy-
jaznego obcowania ze Stwórcą, który jest źródłem prawdziwego szczęścia.

1.4.2. Poznanie dobra i zła
W swej pierwotnej kondycji człowiek, choć świadomy swej ułomności w stosunku do 
Stwórcy, pozostawał szczęśliwy, pełen pokoju i ufności. Nie miał on nawet zamiaru 

58 Ukazanie „węża” z Edenu jako przyjaciela człowieka, który pragnie przekazać ludziom boską wiedzę, 
czyli „gnozę”, było fundamentem doktryny wielu sekt gnostyckich. Por. M. Simonetti Testi gnostici, red. 
M. Simonetti, Fondazione Lorenzo Valla, 2009, s. 39-47.
59 Można to odczytać jako biblijny paradygmat hedonizmu i utylitaryzmu, które za najwyższy cel stawia-
ją sobie by nie pełnić woli Boga (łac. bonum honestum), ale by spełnić subiektywną przyjemność (łac. 
bonum delectabile) i odnieść osobistą korzyść (łac. bonum utile). Taka postawa moralna człowieka zro-
dziła się, gdy uległ on podszeptowi złego ducha. 
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posiadania „czegoś” nad to, co już posiadał, gdyż to, co miał, dawało mu pełnię 
szczęścia. Człowiek nie czynił więc odniesień do czegokolwiek innego poza tym, co 
zostało mu dane przez Stwórcę, gdyż właśnie to, co było mu dane, było także wszyst-
kim, czego potrzebował, aby być szczęśliwym. Z tego względu pierwsi ludzie, żyjąc 
w obecności Stwórcy, nie odczuwali żadnego braku, który pomniejszałby ich poczucie 
wartości. Dlatego też istotą pokusy było zasugerowanie, że człowiek może „poznać” 
i „mieć” jeszcze więcej nad to, co już wie i posiada, a tym samym może „być kimś” 
jeszcze doskonalszym, a więc o wiele szczęśliwszym. 

„Wąż”, czyniąc odniesienie do absolutnego szczęścia Boga, kłamliwie wskazuje, 
że niejako poprzez zawiść o wyłączność swej absolutnej szczęśliwości, Bóg umniejszył 
swoim zakazem szczęście człowieka i dlatego fałszywie postraszył go śmiercią. „Wąż-oj-
ciec kłamstwa” sugeruje kłamstwo Boga i fałszywie, uspokajając człowieka, że na pewno 
nie umrze, odsłania mu inną pseudo-prawdę: „Bo wie Bóg, że w dniu zjedzenia [owocu] 
(…) otworzą się oczy wasze i będziecie jak Bóg poznającymi dobre i złe” (Rdz 3,5).

Kłamliwie sugeruje więc pewien brak w ludzkiej szczęśliwości, który miałby 
jawić się człowiekowi jako coś „nie-dobrego”60. Szatan zarazem daje nadzieję na 
dorównanie Bogu w owym szczęściu absolutnym. Fałszywa wiara w niesprawiedliwe 
umniejszenie swej wartości oddaliła człowieka od prawdy, a podsycona przez „węża” 
chora ambicja, eksplodowała w człowieku absurdalnym pragnieniem: „bycia takim, 
jak Bóg”, czyli grzechem największej pychy (Augustyn z Hippony)61. Księga Syracha 
mówi: „Początkiem wyniosłości człowieka odstępstwo od Pana, i od tego, który uczy-
nił go, odstąpiło serce jego” (Syr 10,12).

Zatem przez pychę „stało się” wszystko co złe. Diabeł, który przez grzech pychy 
sam oddalił się od Boga, teraz pragnie, aby również i ludzie mieli udział w jego grze-
chu, a tym samym odseparowali się od wiecznego szczęścia (Augustyn z Hippony)62. 
Należy zwrócić uwagę, że właśnie Augustyn ukazuje, w jaki sposób pokusa zdobywa 
coraz głębsze przestrzenie w człowieku. Najpierw była to sfera zmysłów (piękno 
owoców), potem sfera intelektu, czyli możliwość zdobycia boskiej wiedzy (poznanie 
dobra i zła), aż wreszcie sfera bycia (pragnienie bycia takim, jak Bóg!). 

„Wąż-zły duch”, który bytuje pełzając w tym, co ziemskie, w strefie āqēḇ, atakuje 
człowieka przez zmysły, czyli przez najniższą część (z duchowego punktu widzenia) 
ludzkiego mikrokosmosu. Pragnie podstępem sprowadzić całego człowieka właśnie 
do strefy āqēḇ, nad którą całkowicie panuje. Zamieszkiwanie tej najniżej sfery przez 
„węża”, co daje mu dostęp do ludzkiej słabości, czyni z niego prawdziwego prześla-

60 Bardzo to współgra z koncepcją „zła” jako „braku dobra” (por. prywacyjna koncepcja zła). 
61 AGOSTINO, La città di Dio 14,13.
62 AGOSTINO, La Natura e la Grazia 29,33.
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dowcę człowieka. „Wąż” pełza po „ziemskich śladach” człowieka. Należy podkreślić, 
że właśnie hebrajskie słowo āqēḇ oznacza również „prześladowcę”, na co wskazuje 
fragment jednego z psalmów: „niegodziwość prześladowcy mojego otacza mnie” 
(‘awōn ‘aqēḇaj jᵊsûbbēnî; 49,6).

Podkreślając, jak wiele brakuje ludziom do doskonałości Boga, zły duch propo-
nuje im sposób, w jaki mogliby ową doskonałość osiągnąć. W efekcie dzieje się jed-
nak odwrotnie: człowiek – ulęgając pokusie – z prawdziwego pana stworzenia staje się 
niewolnikiem grzechu, czyli zaczyna bytować w przestrzeni „duchowego dna”. W tym 
miejscu trzeba zwrócić uwagę, że etymologicznie – jak wcześniej zostało podane – 
od greckiego rzeczownika ἡ πτέρνα („pięta”, „część niska”) pochodzi rzeczownik  
ἡ πτερνίς – oznaczający właśnie „dno”. 

Oto jak przebiega proces duchowej degradacji: „wąż” ukazuje fałszywy obraz 
Boga jako tego, który niesprawiedliwie umniejsza wartość człowieka. Człowiek, zwie-
dziony tym kłamstwem, odczytuje postawę Boga jako coś „nie-dobrego” względem 
siebie, a wskazówki „węża” traktuje jako przyjacielską radę. W ten sposób otwiera 
się na pokusę. Realizacja pokusy „bycia jak Bóg” wiedzie najpierw przez zmysły: 
kuszony człowiek dostrzega piękno zakazanych owoców i tym bardziej pragnie je spo-
żyć. „Wąż” kąsa więc człowieka w „piętę”, czyli poprzez grzeszne pragnienie, które 
otrzymuje szczególne wzmocnienie najpierw dzięki sferze zmysłów. Zmysły podpo-
rządkowane tej absurdalnej pokusie „bycia podobnym Bogu”, zakłócają intelektualne 
rozeznanie prawdy, a tym samym całą sferę moralną, która opiera się na fundamental-
nym rozróżnieniu poznawczym: między dobrem i złem. Następnie – poprzez grzeszny 
czyn – „jad węża” dostaje się do samej istoty człowieka, do jego ontycznego centrum, 
do sfery „bycia”, czyli duszy. 

Zainfekowane kłamstwem grzeszne pragnienie, poprzez odurzone „ziemskim” 
pięknem zmysły, a wskutek tego także przez fałszywie rozeznający intelekt, generuje 
najbardziej błędny akt woli, który uobecnia się przez grzeszny czyn63. Człowiek sięga 
po zakazany owoc „poznania dobra i zła”, aby być podobnym do Boga i tym samym 
zadaje najbardziej okrutny cios swojej duszy64. Duchowy proces, który przebiega od 
ataku na „piętę” do zadania ciosu samej duszy jest dobrze zobrazowany przez nastę-
pujący fragment psalmu: „Zbiorą się przeciw mnie, będą czatowali oni na pięty moje, 
będą pilnowali jak ci, co wyczekują na istotę moją (nap̄šî, „duszę moją”; 56,7).

63 Realizm poznawczy: intelekt poznaje dzięki „treściom” dostarczonym przez zmysły, a wola podejmuje 
decyzję dzięki „treściom” przekazanym przez intelekt.
64 Nim człowiek uczynił realne zło, zrywając zakazany owoc, został zwiedziony kłamstwem „węża” 
i fałszywie uwierzył w pewien „brak dobra” u swego Stwórcy. To samo mogło dziać się w duszy Judasza 
Iskarioty, który nim zdradził swego Pana, najpierw dostrzegł Jego „braki”, tak doskonale zasugerowane 
przez szatana. Widać to wyraźnie, gdy pod koniec działalności Jezusa Judasz jest zbulwersowany cho-
ciażby „marnowaniem” drogiego olejku, na co – jego zdaniem niesłusznie – pozwala Jezus (J 12,5). 
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W tym absurdalnym pragnieniu „bycia takim, jak Bóg” przejawia się owa naj-
straszniejsza choroba duszy, której chyba najbardziej skrajnym symptomem jest 
„wzniesienie pięty na samego Boga”, o czym mówi Jezus podczas ostatniej wieczerzy 
(J 13,18). Ulegając kłamliwej sugestii, człowiek fałszywie dostrzega, że postawa Boga 
wobec niego naznaczona jest pewnym „brakiem dobra”. Sam chce więc sięgnąć po tę 
„pełnię dobra”, której nie udzielił mu Bóg. Pragnie sam uczynić „coś” dla siebie, „coś 
jeszcze lepszego” niż to, co Bóg uczynił dla niego. Chce być nad tego Boga, któremu 
– co zasugerował „wąż” – brakuje nieco dobra względem ludzi. 

Kolejna ze starotestamentowych typologii anielskiego upadku dobrze oddaje te 
grzeszne aspiracje jednego z niebiańskich duchów, za które został ukarany i które póź-
niej – jako wyraz swej zemsty i nienawiści – przetransferował do serca człowieka: 
„Jakże spadłeś z niebios, jaśniejąca gwiazdo65, synu jutrzenki! Zostałeś rozbity o zie-
mię, zwycięzco nad narodami! A ty mówiłeś w sercu swoim: do niebios wstąpię, ponad 
gwiazdami Boga ustawię tron mój (…). Wstąpię na szczyty obłoku, będę podobny 
do Najwyższego. Jakże więc do Szeolu zostałeś strącony, na krańce podziemia?”  
(Iz 14,12-15). 

„Wąż” pełza w tym, co ziemskie. Ziemia jest symbolem jego upadku z niebios, 
a nie można upaść niżej niż „na krańce podziemia”. Czy nadal będąc na tym „dnie”, 
chce być jak Bóg? Wie, że było to niemożliwe już wówczas, gdy zamieszkiwał niebo. 
Tym bardziej teraz, gdy pełza w prochu ziemi. Dlatego konsekwencją jego pychy jest 
nienawiść do Boga i chęć zemsty. Jego celem staje się to najbardziej umiłowane przez 
Boga stworzenie – człowiek, którego chce zainfekować swym grzechem. 

Gest „wzniesionej pięty”, poza sensem dosłownym66, może więc oznaczać, że 
człowiek nie potrafiąc „być jak Bóg”, chociażby przez to, że – będąc „uwikłany w cie-
lesność” – nie może stać się nieśmiertelnym, postanawia odegrać się na Bogu i pragnie 
zniszczyć prawdę o swoim Stwórcy. W konsekwencji, „wyzwalając się” od prawdy 
Bożej, chce zbawić się sam, czyli sam ostatecznie wyzwolić siebie, przez co „wznosi 
swą piętę” także na swego Zbawiciela67. „Wzniesiona pięta” jest zatem także symbo-
lem uczynienia z tej najniższej „wężowej żądzy” najwyższego i najbardziej absurdal-

65 Hieronim w Wulgacie oddaje „jaśniejąca gwiazdo” przez „lucifer” (łac. lux + fero = „który, nosi świa-
tło”), co w chrześcijańskiej demonologii staje się imieniem własnym złego ducha: Lucyfer.
66 Możliwość zadania fizycznego ciosu piętą podczas wspólnego posiłku wynikała ze zwyczaju zajmowa-
nia pół-leżącej postawy przez uczestników uczty (J 13,18).
67 Niektóre koncepcje filozoficzne, nawiązujące do autosoteriologii (samo-zbawienia), które są związane 
przede wszystkim z myślą Platona, a także starożytne systemy gnostyckie oraz współczesne nurty neo-
gnostyckie, jak chociażby transhumanizm, widzą możliwość w osiągnięciu „boskiej kondycji” właśnie 
przez „ucieczkę od ciała”, czy to na drodze mistycznej (platonizm), czy też quasi-magicznej (gnostycy), 
bądź – jak w przypadku transhumanizmu – przez technologiczne przeobrażenie ludzkiej cielesności. Por. 
M. Ziółkowski, Pokonać śmierć czy zmienić człowieka? Ideologia współczesnego transhumanizmu wobec 
heterodoksji Mikołaja Fiodorowa, Von Borowiecky, Warszawa 2021.
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nego celu w życiu człowieka, którym jest wypędzenie Boga z „ludzkiego raju”, by 
mogła tam panować niczym nieograniczona wolność.

1.4.3. Bóg przeklina „węża”
Bóg karze „węża” bez stawiania mu pytań, ponieważ jest on niezdolny do jakiej-
kolwiek skruchy, a tym samym do prawdziwego dialogu ze Stwórcą. Skrucha rodzi 
się na skutek konfrontacji z prawdą. Tymczasem diabeł, jako „ojciec kłamstwa”  
(J 8,44)68, trwając na wieki w swoim buncie, całkowicie pozbawił się możliwości 
przyjęcia prawdy, która – jako moc zbawiająca człowieka – budzi w nim także naj-
większe obrzydzenie. 

Stwórca przeklina „węża” ponad wszelkie inne zwierzęta, ponieważ oszukał on 
Adama i Ewę, którzy panowali nad wszystkimi zwierzętami. „Wąż” będzie więc czoł-
gał się na brzuchu, gdyż sprowadził na kobietę bóle porodowe, będzie jadł po wszyst-
kie dni swego istnienia proch, gdyż pozbawił ludzi pokarmu z „drzewa życia” (Efrem 
Syryjczyk)69. Ukaranie „węża” symbolizuje ukaranie diabła, jednak nie jest to jeszcze 
kara ostateczna, która zarezerwowana jest na „koniec czasów”: „A diabła, który ich 
zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. 
I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków” (Ap 20,10). 

Wielkość kary, która dotyka „węża”, jest proporcjonalna do posiadanej uprzed-
nio możliwości obcowania z prawdą Bożą, w której ów anioł przed swym upadkiem 
uczestniczył w sposób nadzwyczajny. „Wąż” zostaje poniżony bardziej niż wszystkie 
zwierzęta, gdyż te ze względu na swoją bezrozumną naturę nie miały intelektualnego 
dostępu do prawdy i dlatego, żyjąc w zgodzie ze swoją zwierzęcą naturą, wciąż mogą 
zachować pierwotne szczęście dane im przez Stwórcę. Augustyn z Hippony, komen-
tując wersety na temat wyroku na „węża”, używa przekładu Septuaginty: „Na swych 
piersiach i brzuchu będziesz się czołgał” (Rdz 3,14), co komentuje w następujący 
sposób: „pierś” – oznacza pychę, a „brzuch” – poruszenia zmysłowe. Ukarana więc 
została pycha „węża” i dlatego z najwyższej sfery ducha został on rzucony w sferę 
najniższą – w zwierzęcą zmysłowość70. 

Natomiast Cezary z Arles71 w słowach: „proch będziesz jadł przez wszystkie dni 
życia swego” (Rdz 3,14) widzi zobrazowanie tej prawdy, która mówi, że diabeł pożera  

68 W ST jest mowa o osobowym duchowym bycie, który – by zwieść króla Achaba – staje się duchem 
kłamstwa (hebr. רּוַה ֶׁשֶקר, rûah šeqer) w ustach wszystkich jego proroków (1Krl 22,21n). 
69 EFREM, Commento alla Genesi 2, 28-29.
70 AGOSTINO, La Genesi difesa contro i Manichei 2,17, 26.
71 Urodzony w Cabillonum; 502 – 542 r., biskup Arles, reformator ówczesnego kleru i słynny kaznodzie-
ja, zm. w 543r., por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 102-104.
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tych ludzi, którzy swą naturę skłaniają ku ziemi i nie dbając o swoje sumienie pokła-
dają wszystkie swoje nadzieje, jedynie w tym, co ziemskie72.

Na szczególną uwagę zasługują komentarze biskupa Ambrożego73, które wyraź-
nie wkraczają w przestrzeń tzw. ludzkiego mikrokosmosu, wykorzystując symbolikę 
zaczerpniętą właśnie z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju: „wąż” = „przyjemność”, 
„kobieta” = „zmysły”, „mężczyzna” = „intelekt”. Tak więc „przyjemność” pobudza 
„zmysły”, a te zwodzą „intelekt”, który przeniknięty zmysłową żądzą nie potrafi 
już dochować wierności prawdzie Bożej, gdyż jej natura jest na wskroś duchowa. 
„Wąż” pełza brzuchem po ziemi oraz żywi się prochem ziemi i dlatego należą do 
niego ci, których panem jest brzuch, jak również ci, którzy nad rzeczy duchowe sta-
wiają względy ziemskie. Należy zaznaczyć, że prekursorem tego typu interpretacji, 
ukazującej na podstawie tekstów biblijnych oryginalną „antropologiczną mapę” oraz 
funkcjonowanie wewnętrznego ludzkiego mikroświata, był platonizujący żydowski 
filozof – Filon Aleksandryjski, do którego będziemy jeszcze nawiązywać w dalszej 
części tego rozdziału.

„Wąż” to pierwotnie doskonały anioł, który upadł na moralne i bytowe „dno”. 
Ten, który posiadał wszystko – w przeciwieństwie do innych stworzeń nieuczestni-
czących w najwyższych dobrach duchowych – utracił wszystko i tym samym zajął 
najniższe miejsce w hierarchii stworzeń. Warto przypomnieć, w jaki sposób w miarę 
przypisywania „wężowi” cech złego ducha ewoluuje również alegoryczne znaczenie 
słowa „pięta” (āqēḇ): 1. Symbol najniższej (najbardziej przyziemnej) części eko-
systemu, gdzie bytuje wąż-gad. 2. Symbol „najniższej części” przestrzeni duchowej, 
gdzie bytuje „wąż-zły duch”. 3. Symbol „bytowego i moralnego dna”, w które upadł 
i w którym na wieki pozostanie szatan. 

Również w odniesieniu do symbolu „pięty” w perspektywie ludzkiego mikroko-
smosu – dzięki egzegezie patrystycznej – można zauważyć ciekawą ewolucję tego 
konceptu. „Pięta” od znaczenia stricte anatomicznego, jako część ludzkiego ciała, 
która w postawie wertykalnej – typowej dla rodzaju ludzkiego – bezpośrednio przy-
lega do ziemi, na pierwszym poziomie alegorii przechodzi w symbol sfery zmysło-
wej człowieka, mającej bezpośredni kontakt z tym, co „ziemskie”. Ta z kolei ewo-
luuje w koncept ściśle duchowy, gdzie to, co „ziemskie”, staje w opozycji do tego, 
co „niebiańskie”, i tym samym jawi się jako sfera dostępu pokusy. Pokusa wywołuje 
zmysłową żądze, która zaślepia zmysły i odurza intelekt, wpływając niewłaściwie na 
ludzką wolę i skutkując podjęciem złej decyzji. W konsekwencji ten duchowy proces  

72 CESARIO di ARLES, Sermoni 136.
73 AMBROGIO, Il Paradiso 15, s. 73-74.
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stymulowany „jadem węża” (kłamstwem) prowadzi do popełnienia czynu sprzeciwia-
jącego się woli Boga i do zranienia samej duszy. 

Łatwo zauważyć, że w momencie pojawienia się atakującej pokusy symbol 
„pięty” – odnoszący się do sfery zmysłowej człowieka – pokrywa się z konceptem, 
w którym „pięta” była odczytywana jako strefa āqēḇ, czyli najniższa duchowa prze-
strzeń, gdzie bytuje „wąż-zły duch”. Zbieżność tych dwóch linii alegorycznej egze-
gezy w tym kulminacyjnym momencie wyraźnie wskazuje, że natura „węża-złego 
ducha” jest niejako dopasowana do antropologicznej mapy człowieka, podobnie jak 
anatomiczna pięta, dotykając ziemi, jest narażona na atak węża-gada. Dlatego wydaje 
się wręcz koniecznością, by „pięta” (tu: alegorycznie – „ludzka zmysłowość”) była 
w jakiś sposób ochraniana, by demon nie miał przez nią dostępu do ludzkiej duszy.

1.4.4. Protoewangelia
Stwórca kładzie nieprzyjaźń (nienawiść; hebr.ʼêḇāh) między „węża” a kobietę, gdyż 
człowiek może być kuszony przez diabła tylko przez ową zmysłową część swego czło-
wieczeństwa, którą reprezentuje kobieta (Augustyn z Hippony)74. Widzimy, że rów-
nież Augustyn – podobnie jak wcześniej Ambroży – dostrzegając w człowieku część 
zmysłową (symbolizowaną przez „kobietę”), dla której opozycją była część racjonalna 
(symbolizowana przez „mężczyznę”), zaczyna posługiwać się pewnym kluczem antro-
pologicznym, przez który przenosi interpretację tego tekstu w przestrzeń ludzkiego 
mikrokosmosu. W ten sposób wyodrębnia, a następnie odróżnia wewnątrz człowieka 
pierwiastek racjonalny od pierwiastka zmysłowego. 

Bóg karze „węża”, ale nie unicestwia zła, jednak by chronić człowieka, Stwórca 
„kładzie nienawiść”. Sam ustanawia tę specyficzną relację wrogości między szata-
nem a człowiekiem, która powinna trwać aż do „końca czasów”. Pokolenia ludzkie 
mają na wieki pamiętać o tym, że szatan jest największym wrogiem człowieka. Po to, 
by wydostać się ze sfery duchowego zagrożenia, człowiek, którego natura obdarzyła 
podatnymi na pokusę zmysłami, powinien zakrywać swą „piętę” obuwiem Ewangelii, 
czyli osłaniać duchem Bożym swoją zmysłowość (Ambroży z Mediolanu)75. „Pięta”, 
obuta w Ewangelię, czyli ludzka słabość chroniona prawdą Bożą przybliża nas do 
symbolu „wiary”, gdzie słaba natura ludzka uzbrojona jest w nadprzyrodzoną łaskę76. 

Słowa Protoewangelii mogą być także odczytane jako symbol niemożliwości 
zawarcia jakiegokolwiek kompromisu z „wężem” i jego dziećmi oraz ostatecznej 

74 AGOSTINO, La Genesi difesa contro i Manichei 2,17, 28.
75 AMBROGIO, Fuga dal Mondo 7,43.
76 Paweł Apostoł, pisząc o zbroi chrześcijanina wskazuje, że stopy należy uzbroić „gotowością głoszenia 
dobrej nowiny” (Ef 6,14).
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walki między potomstwem wiary (dzieci Boga) a potomstwem ducha tego świata 
(dzieci diabła). W kluczu mesjanistyczno-mariologicznym „potomkiem”, który miaż-
dży głowę „węża”, jest Jezus Chrystus. Tak jak przez niewiastę „wąż” zwyciężył czło-
wieka, tak też zwycięstwo nad „wężem” musiało przyjść przez Potomka zrodzonego 
z Niewiasty, który nazywa samego siebie Synem Człowieczym77 (Ireneusz z Lyonu). 

W powyższych komentarzach Ojców Kościoła spotykamy więc typologiczną78 

interpretację Protoewangelii dokonaną nie tylko w kluczu antropologicznym, ale także 
mesjańskim i mariologicznym. Pozwala to na wyciągnięcie następujących wniosków: 
skoro Potomek Niewiasty (Maryi) to Mesjasz (Chrystus), to – w porządku logicznym 
– „wąż”, będący w odwiecznej opozycji do Potomka, staje się prefiguracją (typem) 
Antymesjasza, czyli Antychrysta. 

Natomiast jeżeli odczytujemy to proroctwo w aspekcie kolektywnym, to zwycięskie 
potomstwo kobiety staje się figurą (typem) wspólnoty Chrystusowego Kościoła, czyli 
„potomstwa wiary”, które formuje Mistyczne Ciało Chrystusa. Kobieta jawi się więc jako 
figura Maryi, która staje się, rodząc „potomstwo wiary”, Matką Kościoła Chrystusowego. 
W takim interpretacyjnym schemacie, „potomstwo węża”, będące w stanie odwiecznej 
nienawiści do „potomstwa wiary” (wspólnoty wiary), staje się figurą (typem) Antyko-
ścioła, czyli wspólnotą bezbożności, której nowotestamentowym symbolem może być 
Wielka Nierządnica (Ap 17). Jest ona uosobieniem „duchowego nierządu”79, czyli zdrady 
Boga. Przez ten grzech wciąż – na sposób duchowy – rodzi nowych członków, a tym 
samym formuje „Mistyczne Ciało” Antychrysta, którego definitywny kształt objawi się 
w „czasach ostatecznych” wraz z przyjściem osobowego Antymesjasza. Zdrada to pój-
ście za pseudo-prawdą „węża”, nie zaś za prawdą, która została objawiona ludziom przez 
Boga80. Duch Antychrysta będzie więc esencją anty-prawdy („wężowej” pseudo-prawdy), 
a sam Antychryst, jak „wąż” w Edenie, będzie jej najbardziej przekonującym propagato-
rem w nadziei, że sam stanie się przedmiotem boskiej czci.

Warto raz jeszcze powrócić zatem do wizji pierwszej bestii z Księgi Daniela 
(7,4). Symbolizuje ona bowiem nie tylko wymiar protologiczny, odnoszący się do 
anielskiego upadku (symbol wyrwanych skrzydeł) oraz udanej próby zdobycia zaufa-
nia człowieka podczas kuszenia w Edenie przez przybranie ludzkich cech (postawa 
wertykalna i serce człowieka). Szczególnie tę drugą charakterystykę, czyli cechy ludz-

77 IRENEO, Contro le eresie 5,21,1.
78 Choć pierwszym, który użył greckiego terminu τῠπος na oznaczenie związku pomiędzy rzeczywisto-
ścią ST i NT był Paweł Apostoł (Rz 5,14; 1Kor 10,6), to jednak sam fakt posługiwania się typologiczną 
interpretacją historii zbawienia sięga swymi początkami okresu proroków, którzy z wydarzeń minionych 
tworzą figury (typy) wydarzeń przyszłych. Por. F. Szulc, Struktura…, s. 106.
79 W Starym Testamencie „nierząd” jest często synonimem „bałwochwalstwa”.
80 „Ale gdybyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy 
– niech będzie przeklęty!” (Ga 1,8).
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kie, można odnieść także do wymiaru eschatologicznego opisanego w Apokalipsie św. 
Jana. Ukazana tam Bestia druga to Fałszywy Prorok, którego często – bardziej lub mniej 
słusznie – identyfikuje się z figurą Antychrysta81 (tę kwestię będziemy starali się roz-
strzygnąć w III rozdziale). Tym, co naprowadza na tajemnicę Antychrysta, jest liczba 
tej Bestii, gdyż tekst podaje, że jest to właśnie „liczba człowieka” (Ap 13,18), a Anty-
mesjasz, podobnie jak Mesjasz prawdziwy, będzie miał z pewnością postać człowieka, 
gdyż główną, a zarazem niezwykle przewrotną strategią zła, jest imitacja dobra82.

Wizja czterech bestii z Księgi Daniela obrazuje jedno i to samo mysterium 
iniquitatis, ukazane jednak w różnych aspektach83. Stąd ostatnia czwarta bestia może 
przedstawiać to, czym będzie najstraszliwsza broń tajemnicy zła użyta w „czasach 
ostatecznych”. Będzie nią wielkie kłamstwo głoszone przez Fałszywego Proroka, bądź 
samego Antychrysta, którego w wizji Daniela obrazuje róg czwartej bestii, mający 
ludzkie oczy oraz usta mówiące „wielkie rzeczy”. Natomiast Księga Apokalipsy opi-
suje Fałszywego Proroka jako mającego rogi baranka, a mówiącego jak Smok (13,11) 
i czyniącego „wielkie znaki” (13,14). Chodzi więc o duchowego „potomka Smoka”. 
Można to odczytać jako zapowiedź albo samego Antymesjasza (Antychrysta), albo 
jego bezpośredniego prekursora (Pseudo-Eliasza; Pseudo-Jana Chrzciciela – zachodzi 
tu kontrapozycyjna analogia z Ml 3,23 oraz Mt 17,11), mającego przygotować świat 
na przyjście Antychrysta, któremu w „czasach ostatecznych” zostanie dana władza 
czynienia cudów84, by zwodzić wszystkich i panować nad całym światem85. 

Należy pamiętać, że hebrajskie słowo ָעֵקב (āqēḇ), czyli „pięta”, etymologicznie 
oznacza także – o czym wspomnieliśmy w części dotyczącej analizy lingwistycznej – 
„przyszłość” i „koniec”. Dlatego też ukazany w tekście Protoewangelii atak „węża” na 
„piętę” może zapowiadać szczególny atak zła w „czasach ostatecznych”. 

Powracając do wymiaru protologicznego, należałoby stwierdzić, że ludzie nie-
jako sami opuścili Eden. Mechanizm tego dramatu funkcjonuje w sposób niezwykle 
prosty, a kluczowa zdaje się tu owa nieumiejętność wytrwania w dobru. Choć intencja 
poznania dobra i zła wydaje się pragnieniem nabycia nowej doskonałości, to jednak 
degraduje ona ludzką moralność, gdyż jest złamaniem zakazu Stwórcy. Poza tym czło-
wiek, zamieszkujący Eden, znał już dobro, szatan zaś sprowokował go, aby nie tylko 

81 Należy to jednak rozważyć, czy te znaczenia są rzeczywiście ze sobą zamienne. Kolejne rozdziały od-
powiedzą na to pytanie.
82 „Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości” (2Kor 11,14)
83 W dalszych wersetach Księgi Daniela wizja ta wytłumaczona jest w kluczu historycznym.
84 Paweł Apostoł określa to także jako dopust Boży: „Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż 
uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niepra-
wość” (2Tes 2,11n).
85 „róg”, „rogi” – to biblijne symbole władzy. Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, Tremper Longman III, Słownik 
symboliki biblijnej, Z. Kościuk (tł.), Warszawa 2003, s. 879n.
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poznał, ale i doświadczył w sobie, czym jest zło. Myśl o zdobyciu szczególnej wiedzy 
łudziła intelekt, iż stanie się on tak doskonały jak u Boga. Są to bezpośrednie remini-
scencje grzechu zbuntowanego anioła: „swój rozum uznałeś za rozum boga” (LXX; 
Ez 28,2). Tymczasem człowiek zrywając zakazany owoc, zerwał także łączność z tym, 
który jest jedynym źródłem prawdziwej doskonałości. 

Pojawia się oczywiście trudne pytanie: Dlaczego Bóg stworzył słabego czło-
wieka? Czy wina musiała pojawić się, by człowiek doświadczył przebaczenia, a tym 
samym i największego daru – Miłosierdzia Bożego, które jeszcze pełniej niż cud 
dzieła stworzenia, pozwala odkrywać, czym jest Miłość Boga? Koniec tej historii i jej 
najgłębszy sens również związany jest z drzewem. Jest to drzewo krzyża, na którym 
dokonuje się odkupienie. Aby pokonać pychę diabła i wyzwolić człowieka z tej strasz-
liwej niewoli, Syn Boży sam musiał stać się potomkiem ludzkim. Nie istnieje dosko-
nalszy akt pokory niż uniżenie się Stwórcy do poziomu wzgardzonego stworzenia. 
Tylko upokorzony Bóg, Jezus Chrystus, pozostając w ludzkiej naturze bez jakiejkol-
wiek skazy, potrafił zmiażdżyć głowę pysznego „węża” i wyważyć bramę więzienia 
grzechu, gdzie ugrzęzła natura człowieka. Przyniosło to zbawienną łaskę, która od 
tej pory umożliwia wszystkim ludziom udział w tym zwycięstwie. Należy tylko spo-
żyć ten „nowy owoc” tzn. zjednoczyć się z prawdą odkupienia, która objawiła się 
w śmierci Chrystusa na drzewie krzyża. Tą prawdą jest śmierć dla grzechu, by mieć 
udział w Jego zmartwychwstaniu i dostępie do drzewa życia. 

„Chrystusowa pięta” zadała więc ostateczny cios tej pełzającej pośród ludzi uoso-
bionej przyczynie ich śmierci. Co więcej, Chrystus wyposażył człowieka w swój āqēḇ, 
którym może on miażdżyć głowę „węża”. Jest nim oczywiście łaska wiary. Dobitnie 
potwierdzają to dwa cytaty biblijne, z których pierwszy odnosi się do „pięty” Syna 
Bożego: „Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł pode-
ptać” (Ps 91,13n), a drugi do mocy deptania „piętą” diabelskiej głowy, przekazanej 
swoim uczniom: „Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej 
potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi” (Łk 10,19).

Jak mówili Ojcowie Kościoła „pięta” osłonięta „obuwiem Ewangelii” symboli-
zuje ludzką słabość uzbrojoną w łaskę wiary. Z tego względu „wąż” nieustannie czyha 
na człowieczą „piętę”. Wciąż atakuje, by swoim jadem jak najbardziej osłabić wiarę 
– najskuteczniejszą broń przeciwko demonowi. W ten sposób alegoryczne znacze-
nie symbolu āqēḇ całkowicie zmienia swój semantyczny biegun: z symbolu słabości 
staje się symbolem mocy. Ta transformacja staje się jednak możliwa tylko i wyłącznie 
dzięki misterium Chrystusa.

Warto wskazać, że metafora „obuwia”, która odnosi się do „oręża łaski”, ma 
swoje potwierdzenie także w tekstach Starego Testamentu. W „błogosławieństwie 
Mojżesza” jako ostatnie z dwunastu pokoleń odnajdujemy pokolenie Asera, ale błogo-
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sławieństwo dotyczące tego pokolenia płynnie przechodzi w formułę, która odnosi się 
już do całego Izraela: „W oliwie moczyć będzie swą stopę. Jego sandał będzie z brązu 
i żelaza (…) Twoi wrogowie będą ci obłudnie schlebiać, a ty będziesz deptał po ich 
karkach” (LXX: Pwt 33,24n.29). „Oliwa” może stanowić symbol oczyszczenia przez 
łaskę, a „zbrojny sandał” – symbol broni przeciwko złym duchom86.

1.5. analiza teologiczna Rdz 3,15

1.5.1. „Wąż” i nieprzyjaźń
Analizując proroctwo, zwane Protoewangelią (Rdz 3,15), nasuwa się następujące 
pytanie: Czy to możliwe, aby Bóg, który jest Stwórcą wszelkiego ładu i harmonii, 
sam ustanowił relację będącą nieodwracalnym konfliktem między konkretnymi rodza-
jami stworzeń? Relację nienawiści, która będzie nieprzejednaną waśnią przez wszyst-
kie pokolenia? Mówiąc o owych stworzeniach, chodzi oczywiście o „węża” (hebr.  
hannāḥāš, ַהּנָָחׁש) i kobietę (hebr. hāʼiššāh, ה  oraz ich potomstwo. Natomiast (ָהִאּשָׁ
mówiąc o konflikcie, należy zwrócić szczególną uwagę na wyeksponowaną w tym 
proroctwie swego rodzaju anatomiczno-symboliczną opozycję, czyli na „głowę” węża 
i „piętę” kobiety („piętę” jej potomstwa; „piętę” jej potomka). Warto przypomnieć, że 
etymologicznie hebrajskie słowo רֹאׁש („głowa”; rōʼš ) znaczy także „szczyt” i „wyso-
kość”, a ָעֵקב („pięta”; hebr. āqēḇ; gr. pterna) „spód” i „część niska”.

W perspektywie anatomicznej głowa stanowi szczytowy punkt ludzkiego ciała, 
natomiast pięta jest jego najniższą częścią. Postawa wertykalna jest postawą naturalną 
oraz specyficzną dla istot ludzkich. Gdy w pierwszych latach życia ciało prawidłowo 
się rozwija, wtedy zwraca się uwagę, że człowiek rośnie w porządku wertykalnym, 
tzn. „do góry”. Można powiedzieć, że w ten sam sposób powinien przebiegać także 
rozwój duchowy. Myśl i duch człowieka powinny wędrować zawsze „ku górze”, ku 
czemuś, co „wyższe”, a tym samym „bardziej duchowe”, gdyż zmierzanie „ku niebu” 
oznacza przybliżanie się do Kogoś, kto jest Najwyższy i jest Duchem par excellence. 
Tym samym człowiek, wzrastając duchowo, przekracza swoją naturalną kondycję, 
czyli transcenduje siebie w porządku wertykalnym87. 

86 „Stopy oczyszczone przez łaskę” mogą stanowić symboliczną zapowiedź obmycia stóp Apostołów 
przez Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy (J 13). Jezus powie jednak, że nie wszyscy są czyści. Zaraz 
potem nawiąże do proroctwa o „wzniesionej na Niego pięcie”. Kolejne wersety opowiadają, jak w Juda-
sza wchodzi szatan, po czym zdrajca opuszcza wieczernik.
87 „Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co 
w górze” (Kol 3,1n).
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Tymczasem naturalnym kierunkiem fizycznego rozwoju węża nie jest perspektywa 
wertykalna, ale horyzontalna (jego ciało się wydłuża). Jednakowoż wąż, nie mając 
nieśmiertelnej duszy, nie przekracza siebie w porządku wertykalnym. Jako zwierzę 
nie może stać się „kimś” duchowo doskonalszym. Natomiast jeżeli odnosimy się do 
„węża”, będącego symbolem upadłego anioła, to bunt przeciw Bogu wykluczył go na 
zawsze z możliwości transcendowania siebie w porządku wertykalnym („ku niebu”). 
„Wąż-zły duch” staje się więc symbolem transcendencji horyzontalnej. Jest więc uoso-
bieniem dynamizmu duchowej transgresji, czyli przekraczania jednego stanu i wkra-
czania w drugi, gdzie owa „nowość” nie jest jednak czymś duchowo doskonalszym 
(„wyższym”), ale – od strony duchowej – „czymś” jeszcze bardziej zdegenerowanym 
bądź po prostu inną odsłoną tego samego, czyli jego pychy i nienawiści. 

Należy zwrócić uwagę, że „wąż-szatan” sam zainicjował ów transgresyjny – 
zabójczy dla duchowego bytu – dynamizm, gdy ostatecznie, będąc doskonałym 
aniołem, przekroczył granicę, którą ze względu na swoją naturę zajmował w hie-
rarchii stworzeń. Był bardzo wysoko w wertykalnym porządku tej hierarchii88. Jak 
głosi Księga Ezechiela: „Każdy kamień cenny był okryciem twoim. (…) Ty cheru-
bem byłeś namaszczonym, osłoniętym. I pozwoliłem tobie na górze świętej Boga, że 
byłeś” (28,13n). „Góra” może tu stanowić symbol porządku wertykalnego, a „bycie na 
górze” – szczyt tego porządku. „Cenne kamienie” to bogactwo łaski, którym ów anioł 
został przez Stwórcę w sposób nadzwyczajny obdarowany89. 

Ze względu na swój grzech ten doskonały duch został całkowicie i nieodwracalnie 
zdegradowany: „(…) napełniły się wnętrza twoje przemocą i zgrzeszyłeś. I strąciłem 
ciebie z góry Boga i zniszczyłem ciebie cherubie (…). Wywyższyło się serce twoje 
(…) zbezcześciłeś sanktuarium twoje. I wyprowadziłem ogień z wnętrza twojego. On 
pożarł ciebie. I uczyniłem ciebie popiołem na ziemi (…). Postrachem stałeś się i brak 
ciebie na zawsze” (Ez 28,16-19). Można powiedzieć, że kara była proporcjonalna 
do nieskończonych dóbr, do których miał dostęp ów anioł. Pychą zbezcześcił swoją 
naturę, pycha pozbawiła go udziału w chwale Boga, pycha stała się ogniem w któ-
rym będzie bytował na wieki, pycha wykluczyła na zawsze jego istnienie z obecności 
Boga. Stał się „popiołem ziemi” i proch ziemi będzie jadł po wszystkie dni swego 
istnienia (Rdz 3,14)90.

88 Serafiny i cherubiny są wymieniane na szczycie hierarchii anielskiej. Por. T. Stępień, Pseudo-Dionizy 
Areopagita. Chrześcijanin i platonik, Warszawa 2010, s. 271.
89 Z języka hebrajskiego słowo „eden” poza znaczeniem „rozkosz” oznacza także „biżuterię”. 
90 Tekst natchniony jest źródłem wiedzy na temat wymiaru nadprzyrodzonego. Przykładem może być 
także budowa przybytku według niebiańskiego wzorca, który Mojżesz „widział” na górze Synaj. Odczy-
tywanie rzeczywistości niebiańskiej poprzez analogię do rzeczywistości objawionej na ziemi (np. wygląd 
przybytku) oczywiście nie jest metodą doskonałą, ale może naprowadzać na istotne treści. W ten sam 
sposób np. bunt ludu wybranego na pustyni (Lb 26,9n) może być figurą przekazującą istotne treści na 
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„Wąż-szatan” jest „popiołem ziemi”, esencją tego, co „ziemskie”, czyli najbar-
dziej skrajną opozycją wobec tego, co „niebiańskie”. Istota jego kuszenia opiera się 
na kłamstwie, które głosi, że człowiek może „stać się jak Bóg”. Pokusa szatana jest 
tak skonstruowana, aby sprawić wrażenie, że człowiek, idąc za „przyjacielską radą” 
odwrócenia się od Boga, może łatwo osiągnąć ów „szczyt” porządku wertykalnego. 
Jedno z biblijnych miejsc – poza Księgą Rodzaju – występowania rzeczownika „pięta” 
dobrze oddaje strategię, jaką posłużył się „wąż” wobec człowieka, chcąc doprowadzić 
go do upadku: „(…) jakoby pomagając podetnie ci piętę” (Syr 12,17).

Tymczasem nieposłuszeństwo wobec Stwórcy zamyka na prawdziwą transcen-
dencję i wprowadza duszę w zgubny dla niej porządek horyzontalny (transgresywny), 
który nigdy nie przynosi spełnienia pragnień o boskości, natomiast coraz bardziej 
i bardziej „spłaszcza” samego człowieka oraz jego życie. Ten, który został stworzony 
na obraz Boga, wypiera się swojego Stwórcy. Dlatego dynamizm porządku horyzon-
talnego (światowego), który wyraża się poprzez nieposłuszeństwo wobec woli Boga 
sprawia, że człowiek nie staje się coraz bardziej boski, lecz staje się coraz bardziej nie-
ludzki. Po prostu: nabywa pełną złości i dwulicowości „wężową naturę”. Jeden z psal-
mów dobrze opisuje, w czym przejawia się „wężowa natura” w pokoleniach ludzkich: 
„w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wzniecają spory. Ostre jak u węża ich języki, 
a jad żmijowy pod ich wargami” (Ps 140,3n).

Jak wynika z dokonanej egzegezy tekstów starotestamentowych i przytoczonych 
komentarzy Ojców Kościoła oraz wczesnochrześcijańskich pisarzy, wąż-gad jest jedy-
nie symbolem pewnej duchowej metarzeczywistości. Symbolem „kogoś”, kto jawi się 
jako „szatan” (haŝŝāṭān), czyli „przeciwnik” Boga i człowieka. Atak „węża-szatana” 
na ludzką „piętę” jest bardzo plastycznym zobrazowaniem również odwiecznej „nie-
nawiści” (ʼêḇāh) pomiędzy potomkami (zeraʻ) „węża” i kobiety91. Atak na „piętę”, 
czyli na ludzką słabość pokoleń Niewiasty, jest zatem symbolem specyficznego 
duchowego dynamizmu, który można określić „strategią demona” wobec człowieka. 
Dlatego też właściwego sensu Protoewangelii – także w przypadku interpretacji doko-
nanej w kluczu kolektywnym – należy doszukiwać się na pewnym metapoziomie, co 
już wcześniej zostało niejednokrotnie dowiedzione. 

Podobnie w świetle tekstów nowotestamentowych, np. 2 P 2,4 i Jud 6, trzeba 
widzieć w „wężu” (hebr. hannāḥāš) symbol szatana, czyli anioła zbuntowanego prze-
ciw Stwórcy. Święty Paweł Apostoł, nawiązując do przepowiedni o starciu głowy 
„węża” przez potomków Ewy, przyrzeka wiernym członkom chrześcijańskiej gminy 

temat natury buntu wobec Boga, którego dopuścili się aniołowie, tym bardziej że karą dla buntowników 
były te same dwa elementy (pochłonięcie przez ogień i pochłonięcie przez ziemię), które odnajdujemy 
w tekście Ezechiela (28 rozdział), określanym jako typologia „anielskiego upadku”.
91 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 101-129.
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w Rzymie, że pod ich stopami Bóg pokoju zetrze szatana (Rz 16,20). Również Księga 
Apokalipsy podaje, że „wąż starodawny” to „diabeł i szatan, zwodzący całą zamiesz-
kałą ziemię” (Ap 12,9; zarówno ὁ διάβολος i haŝŝāṭān oznaczają także „oskarży-
ciel”)92. Bóg zatem budzi nienawiść (wprowadza nieprzyjaźń) ludzi do ich najwięk-
szego wroga, którego teksty nowotestamentowe nazywają „diabłem” (ὁ διάβολος, od 
greckiego czasownika διαβάλλω; „rozdzielić”, „oskarżać”)93. Diabeł pragnie oddzielić 
ludzi od Boga i poróżnić ich między sobą, by potem móc nieustannie przed Bogiem 
ich oskarżać (Ap 12,19)94. 

Proroctwo Protoewangelii jest przełomowe, gdyż odtąd potomstwo zostanie roz-
dzielone i umieszczone jakby na dwóch skrajnych biegunach; na dwóch przeciwstaw-
nych torach, z których każdy wskazuje przeciwny kierunek. Jeden – ku zbawieniu, 
drugi – ku potępieniu. Co więcej, między potomstwem Niewiasty a potomstwem 
„węża” ma trwać nieprzejednana nienawiść, ponieważ sam Stwórca ją tam ustanowił. 
Należy jednak dodać, że Bóg nie stworzył ʼêḇāh (nienawiści). On nie mógł stworzyć 
czegoś przeciwnego sobie, czegoś powodującego rozłam, bo przecież owa harmonia, 
którą wprowadził we wszechświat, była prawzorem stanu komunii wszystkich stwo-
rzeń z Nim samym, była gwarantem prawdziwego szczęścia wszystkich stworzonych 
bytów. Stwórca, dzieląc się swym szczęściem, uczynił wszystko dla szczęścia stwo-
rzeń. Dzieląc się sobą, ofiarował im owo principium jedności – miłość. 

Dlatego też nienawiść zaistniała niejako sama wskutek odwrócenia się od Jego 
miłości. Jedno ze stworzeń, buntując się przeciwko Stwórcy, stało się haŝŝāṭān („prze-
ciwnikiem”) i zapragnęło pociągnąć również inne stworzenia do tego absurdalnego 
buntu, który zakończył się straszliwą klęską. Co wówczas stało się wewnątrz tego 
zdegradowanego istnienia? Jak czytaliśmy w 28. rozdziale Ezechiela: „napełniły się 
wnętrza twoje przemocą i zgrzeszyłeś”. To zbuntowany anioł jako pierwszy zgrzeszył 
pychą, a potem nienawiścią. Ona pojawiła się jak palący ogień w jego umyśle i tą 
właśnie nienawiścią „zbezcześcił sanktuarium swoje”. Ezechiel prorokuje dalej, co 
wówczas uczynił Bóg: „wyprowadziłem ogień z wnętrza twojego. On pożarł ciebie”. 
Nienawiść istnieje, bo wyszła od szatana – z jego wnętrza, a nie przestanie istnieć, bo 
on nigdy nie będzie potrafił pokochać Boga. On żyje w ogniu swej nienawiści. To jego 
nienawiść jest źródłem wiecznych płomieni piekła (Mt 18,8). 

Nienawiść pomiędzy potomstwem „węża” i potomstwem Niewiasty nie jest więc 
jak mur graniczny pomiędzy terytorium dwóch wolnych narodów. Nienawiść jest nie-
przejednanym okalającym „murem” najstraszniejszego więzienia, piekielnej twier-

92 Por. J. S. Synowiec, Na początku…, s. 187.
93 Por. F. Montanari, Vocabolario..., s. 518.
94 Tamże, s. 517.
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dzy grzechu, nad którą władzę dzierży szatan. Dlatego dzieci Niewiasty są zawsze 
po zewnętrznej stronie tego „muru” i nigdy nie może być inaczej. Co zatem oznacza, 
że Bóg „kładzie” tę nienawiść między oba zwaśnione potomstwa? Użyty tu hebrajski 
czasownik ִׁשית (hebr. šîṯ „wprowadzać”, „kłaść”, „ustanawiać”) ma formę imperfec-
tum ָאִׁשית (ʼāšîṯ) i dlatego oznacza czynność niedokonaną, trwającą. Skoro Bóg nie 
stworzył nienawiści, to On ją człowiekowi ostatecznie uświadomił (wprowadził do 
świadomości!) i zawsze będzie uświadamiał (stąd forma niedokonana tego czasow-
nika). Jednakże pełne uświadomienie, że grzech umieszcza człowieka po ciemnej stro-
nie tego straszliwego więziennego „muru”, przychodzi już na drodze łaski. 

Wyjątkowość proroctwa Protoewangelii polega właśnie na tym, że zapowiada 
ono i w pewnym sensie już inicjuje porządek łaski. Bóg zapowiada wyzwolenie, czyli 
przyjście – drogą łaski – swojego potomka, który swoją „piętą”, symbolizującą kon-
dycję słabego człowieka, zmiażdży głowę „węża”. To właśnie nadprzyrodzona łaska, 
która wytryśnie z tego zwycięstwa, będzie miała moc wyzwalania wszystkich, któ-
rzy się w niej zanurzą. Jak głosili wymieniani wcześniej Ojcowie Kościoła, to łaska 
wiary stanowi uzbrojenie człowieczej „pięty” i tym samym skuteczną broń w walce 
z „wężem”.

Powracając do analizy źródła nienawiści, należy pamiętać, że wszystko, co 
Bóg stworzył, było bardzo dobre (Rdz 1,31) i dopóki takie było, wszystkie relacje 
zewnątrz- i wewnątrz-bytowe opierały się na doskonałej harmonii. Wszystkie byty 
uczestniczyły w tajemnicy obecności Bożej, czyli w ich najwyższym dobru95. Jed-
nak jedno ze stworzeń, obdarzone doskonałym poznaniem i pełną wolnością, obrało 
nowy, absurdalny (nielogiczny!) – gdyż zabójczy dla siebie – kierunek. Stworzenie, 
które pierwotnie było czystym duchem, zapragnęło być niczym Stwórca, czyli wbrew 
swemu powołaniu zapragnęło realizować swoją wolność na sposób boski, a praw-
dziwy Bóg – o czym dobrze wiedział ten anioł – mógł być tylko jeden. To on chciał 
zostać „nowym” bogiem. Coś „obcego” jego anielskiej naturze pojawiło się w nim 
i zbezcześciło tę pierwotnie czystą duchową strukturę. Zamiast służyć Bogu zapragnął 
władać sam i dlatego alegoria „anielskiego upadku” w tekstach Starego Testamentu 
budowana jest na odniesieniu do pewnego pysznego władcy (np. król Tyru), któremu 
zaczęło się wydawać, że sam jest bogiem (Ez 28). 

Przez wolny akt swojej woli ten czysty duch stał się duchem nieczystym. Sprze-
ciwiając się powołaniu wyznaczonemu przez Stwórcę i pragnąc samemu być Najwyż-
szym („…ponad gwiazdami96 Boga ustawię tron mój (…). Wstąpię na szczyty obłoku, 
będę podobny do Najwyższego”; Iz 14,13n), a jednocześnie wiedząc, że Najwyższy 

95 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 41-46.
96 W Biblii symbol „gwiazdy” często oznacza istotę anielską. 
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może być tylko jeden, sam wykluczył się z udziału w obecności Boga i stał się duchem 
złym (hebr. rûah rā‘āh; LXX: gr. πνεῦμα τὸ πονερόν)97. Obranie tego kierunku było 
nieodwracalne, gdyż dokonało się w wieczności, której konstytutywną cechą jest brak 
jakiejkolwiek zmienności.

W całym Piśmie Świętym nie ma żadnej bezpośredniej wzmianki o buncie jed-
nego z aniołów, a w wymienianych fragmentach, np. z Księgi Ezechiela, na temat króla 
Tyru (Ez 28, 13-19)98, czy w innych starotestamentowych tekstach (np. Iz 14,13nn), 
można doszukiwać się różnych metaforycznych składników, które pasują do teorii 
„anielskiego upadku”. Interesujące angelologiczne wątki znajdują się także w poza-
kanonicznych księgach apokryficznych. Warto tu zwrócić uwagę na 1 Księgę Heno-
cha99 powszechnie zwaną Henochem etiopskim. W części zwanej Księgą Czuwających 
(rozdziały 6 – 36) opisuje ona historię, którą można interpretować jako odnoszącą 
się do „anielskiego upadku”. Jest to tekst pochodzący z IV wieku przed Chr., który 
opowiada, jak niektórzy aniołowie postanowili zejść z nieba, by spłodzić potomstwo 
z córkami ludzkimi i nauczyć je czarów i zaklęć (Rdz 6,2: „I widzieli synowie boscy 
córki ludzkie, że ładne one są, i wzięli dla siebie żony z wszystkich, które wybrali”). 

Znajduje się tam także interesujący wątek o ataku „węża”, który odnajdziemy 
we fragmencie opowiadającym o duchu mającym imię Kasdeja. Duch ten: „pokazał 
ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie 
[matki] tak, że następuje poronienie. [Pokazał też ciosy atakujące] duszę. [Pokazał 
im] ukąszenie węża i porażenie w południe, dziecko bestii zwanej «samiec» (…)”100. 
Należy więc domniemywać, że anioł Kasdeja mógł wyjawić ludziom również tajem-
nicę tego ciosu demona, który stanowi paradygmat wszystkich ataków zła, czyli – być 
może – także tajemnicę ataku „węża” na ludzką „piętę”.

Można także przypuszczać, że owa nieobecność bezpośredniej wzmianki o „aniel-
skim upadku” w tekście natchnionym nie jest przypadkowa. Właśnie ta nieobecność 
może wskazywać, że ów zdeprawowany duch bytuje poza jakimkolwiek wymiarem 
zbawczym, który jest zdeterminowany przez słowo Boga. Opisy anielskiego buntu 
oraz upadek aniołów zostałyby więc wykluczone z protologicznej perspektywy słowa 

97 W ST hebrajski zwrot רּוַה ָרׇעה „zły duch” pojawia się w 1Sm 16,14-23. Gdy Saula opuścił duch Pański 
wówczas opanował go zły duch, posłany przez Pana. Leszek Misiarczyk odwołuje się do nieznanego 
psalmu Dawida, opisującego stworzenie duchów, które dokonało się dnia drugiego. Do tej grupy duchów 
miałby należeć także ten, który opanował Saula. Por. L. Misiarczyk, Egzorcyzmy w Kościele starożytnym 
od I do III wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 36. 
98 Por. A.S. Jasiński, Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 21 - 30, Opole 2013, s. 281.
99 Jest to dzieło powstałe z różnych fragmentów datowanych na okres od VI w. przed Chr. do I w. po Chr. 
Por. R. Rubinkiewicz, Księga Henocha Etiopska, w: Apokryfy Starego Testamentu, red. tenże, Warszawa 
1999, s. 145.
100 Tamże, s. 165.
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Bożego, gdyż „wszystko przez Nie stało się” (J 1,3) – „wszystko” oprócz zła. Poza 
tym, ten, który dzierży władzę nad śmiercią i na wieki pozostanie księciem ciemności, 
choć pojawia się – przede wszystkim - w tekstach Nowego Testamentu, to jednak nie 
zostanie nigdy objęty zbawienną funkcją słowa Bożego. 

Pismo Święte wymienia wielokrotnie szatana i demony, gdyż istnienie oraz 
działanie złych duchów jest niepodważalne. Najbardziej istotna część zbawczego 
dzieła Syna Bożego polegała właśnie na uwalnianiu człowieka spod władzy demo-
nów i z „kajdan” szatana („Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”; 
1J 3,8). Tekst natchniony nie opisuje jednak dokładnie (jak w przypadku człowieka) 
grzechu aniołów oraz nie wzywa ich do nawrócenia. Dlaczego? Nawrócenie polega 
na przyjęciu słowa-prawdy, a szatan nie jest do tego zdolny. Skoro, będąc sprawiedli-
wie ukaranym i poniżonym przez Boga, nienawidzi Stwórcy i stworzenia, a „Bogiem 
było Słowo” (J 1,1) i „wszystko przez Nie stało się”, to – rzecz oczywista – żyje on 
w wiecznej pogardzie także wobec słowa. Tak więc słowo Boże mówi prawdę o szata-
nie, ale on nie jest objęty zbawczą mocą słowa-prawdy, nie jest obecny w wyzwalają-
cym dziele słowa. Powiedział Jezus: „nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma 
on jednak nic swego we Mnie” (J 14,30). 

Księga Ezechiela ukazuje bezpośredni skutek anielskiego buntu: „ogień z wnę-
trza twojego. On pożarł ciebie” (Ez 28,18). Pycha i nienawiść tego zdeprawowanego 
anioła – „ognistego Smoka” (Ap 12,3) – staje się także źródłem „jeziora ognia”, o któ-
rym mówi Apokalipsa św. Jana (20,10). „Szatan-ognisty Smok” jest więc źródłem 
ognia piekielnego, w którym sam jest zanurzony przez swój wiekuisty grzech. Nie-
możliwość nawrócenia diabła oznacza zatem, że piekielne płomienie będą płonąć na 
wieki. 

Należy także dostrzec, że poza krótkimi wzmiankami z nauczania Jezusa, które 
opisują trwające na wieki piekielne męki (płacz, zgrzytanie zębów, toczenie przez 
robaki, pragnienie, ciemność, palące płomienie), nie znajdziemy w Biblii dokład-
niejszej bezpośredniej charakterystyki piekła101. Dlaczego? Pismo Święte nie opisuje 
rzeczywistości piekła, ale nade wszystko ostrzega przed piekłem. Chrystus, będąc 
wcieloną prawdą, niejednokrotnie przestrzega przed karą wiecznego przekleństwa. 
Słowo Boże mówi więc prawdę o piekle, ale piekło nie jest objęte zbawczą funkcją 
słowa-prawdy, gdyż piekło, którego wieczny status związany jest z nieodwracalnością 
decyzji demona, nie może mieć swego udziału w zbawczym dziele słowa. 

Niestety nieobecność w Biblii czytelnego opisu buntu oraz upadku aniołów oraz 
brak (poza pewnymi wyjątkami) dokładnej charakterystyki przestrzeni wiecznego 

101 Jeżeli chodzi o mistyczne wizje piekła, które zostały dane osobom uznanym przez Kościół za świę-
tych, to w XX w. można wymienić chociażby dzieci z Fatimy: Franciszka, Hiacyntę i Łucję oraz s. Fau-
stynę Kowalską. 
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potępienia – w przeciwieństwie do licznych opisów chwały nieba (np. w wizjach 
proroków) – stają się często jedną z przesłanek dla głoszenia herezji teologicznego 
negacjonizmu, która podważa w ogóle istnienie szatana, demonów i piekła, a wszel-
kie wzmianki o złych duchach i wiecznych płomieniach traktuje jako symbole mające 
znaczenie quasi-mitologiczne. Ewentualnie negacjoniści interpretują je jako symbole 
„wymyślone w konkretnym celu”, czyli jako duszpasterskie narzędzia, które służą do 
utrzymania w ryzach poziomu życia moralnego chrześcijan. Dość powszechne jest 
także stanowisko, które możemy nazwać infernalnym semi-negacjonizmem, które 
z jednej strony zakłada istnienie piekła i szatana, a z drugiej strony wyklucza możli-
wość przebywania w piekle potępionych na wieki dusz ludzkich. Dawniej takie stano-
wisko było na ogół związane z teorią apokatastazy, zgodnie z którą zakończenie histo-
rii zbawienia rozumiano jako powszechny powrót do Boga całego stworzenia (łącznie 
z diabłem i demonami oraz potępionymi duszami). Teoria ta już w pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa została uznana za herezję i potępiona przez Kościół katolicki102.

Brak możliwości nawrócenia diabła, a tym samym wieczność piekła, można 
dostrzec w symbolice użytej przez Izajasza, gdzie opisuje stworzenie „nowego nieba” 
i „nowej ziemi”. Dojdzie wówczas do przemiany całego stworzenia i nastania tzw. ery 
pokoju, co prorok oddaje za pomocą następujących symboli: „Wilk i baranek paść się 
będą razem, lew jak wół będzie jadł słomę” (Iz 65, 25). Tymczasem kondycja węża nie 
zmieni się nawet wówczas, gdyż: „dla węża proch będzie za pokarm jego” (Iz 65,25), 
a więc wobec węża zostaje powtórzona formuła, która wybrzmiała w Edenie jako nie-
zmienny wyrok: „proch będziesz jadł przez wszystkie dni życia twego” (Rdz 3,14).

Podobnie prawda o  niegasnących płomieniach piekła, przed którymi ostrzega 
Jezus, znajduje swoje potwierdzenie w wizjach Izajasza. Tekst ten możemy nazwać 
opisem ziemi przeklętej: „zmienią się rzeki jego w smołę, a proch jego w siarkę i sta-
nie się ziemia jego smołą płonącą. W nocy i w dzień nie zgaśnie, na wieki będzie 
się unosił dym jego. (…) Tam zagnieździ się wąż i będzie składał jaja i układał je 
i zagrzebywał w cieniu jego” (Iz 34,9-15)103.

W tym miejscu warto ponownie podkreślić znaczenie symbolu „pięty”. Inny 
z tekstów Starego Testamentu pokazuje bowiem dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierw-
sze, grzesznik jest niczym „chwycony za piętę”104, czyli oszukany przez zło, upadający 

102 Natomiast doktryna eschatologiczna Kościoła prawosławnego niekiedy dopuszcza także apokatastazę, 
co odnajdujemy chociażby w dziełach rosyjskich twórców pochodzących z okresu tzw. renesansu filozo-
ficzno-religijnego XIX/XXw.
103 W tym opisie „krainy zatracenia” wymienione są także imiona własne demonów np. Lilit, oraz różne 
gatunki zwierząt nocnych i padlinożernych, mogące symbolizować demony: sowa, kruk, sęp, struś, sza-
kal, kozioł. 
104 W kulturze semickiej jest to wyrażenie idiomatyczne, oznaczające: „być oszukanym”. Ten wątek zo-
stanie szeroko omówiony w 2 rozdziale.
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człowiek. Po drugie, pokazuje, co się z tym człowiekiem dzieje, gdy z tego upadku nie 
powstaje i dokąd wówczas zmierza. Jest to jeden z najbardziej przejmujących biblij-
nych opisów dramatycznego losu człowieka, który wyparł się Boga: „Zaprawdę światło 
grzeszników zgaśnie (…) i przewróci go zamiar jego (…). Chwyci go za piętę pułapka, 
mocno trzymają go sidła. Ukryta na ziemi pętla jego i zasadzka jego na ścieżce. Zewsząd 
straszą go upiory i trapią go na krokach jego. Jest głodne nieszczęście jego i niedola jest 
gotowa na upadek jego. Zje części skóry jego, zje członki jego pierworodny śmierci 
(…). Nie zamieszka w namiocie jego nic z jego własności i rozrzucona nad mieszka-
niem jego paląca się siarka (…). Pamięć o nim ginie z ziemi i nie ma imienia dla niego 
(…). Prowadzą go ze światła do ciemności i ze świata wypędzają go. Nie ma odrośli on 
i nie ma potomka (…). Na dzień jego są przerażeni ludzie (…). Więc takie jest miejsce 
zamieszkania niegodziwca i takie miejsce tego, kto nie zna Boga” (Hi 18,5-21).

Warto zwrócić uwagę, że „pułapka” na grzesznika ukryta jest w ziemi, w tym, co 
„ziemskie”. Po ziemi pełza wąż i to on chwyta człowieka za piętę – w swoją „pętlę”. 
Tymczasem „pierworodny śmierci” to diabeł, przez którego – jak głosi Księga Mądro-
ści – śmierć weszła na świat (2,24). „Brak potomstwa” to według starotestamentowej 
mentalności oznaka pozbawienia błogosławieństwa Bożego. Natomiast „wymazanie 
imienia” oraz „ciemności i siarka” towarzyszą nowotestamentowym opisom zarówno 
potępionych, jak i ostatecznego miejsca ich przebywania.

Z pewnością bunt aniołów dokonał się w „łonie wieczności” (wymiar protolo-
giczny) i być może to właśnie on był powodem zaistnienia „pierwotnego chaosu”, od 
którego rozpoczyna się natchniony tekst Księgi Rodzaju (Rdz 1,2)105. Umiejscowienie 
tego buntu poza tajemnicą działania Słowa (gr. ὁ Λόγος, ho Logos)106 może tłuma-
czyć, dlaczego ów „pierwotny chaos” nie został uporządkowany przez Logos. Chaos 
byłby wówczas dziełem tego, który na wieki stał się uobecnieniem Antylogosu. Dla-
tego Stwórca rozpoczyna swoje dzieło nie od przeobrażenia chaosu, ale ex nihilo107, 

105 Istnieją różne hipotezy na temat „momentu”, w którym dokonał się „anielski bunt”. Augustyn z Hip-
pony w swym dziele O państwie Bożym (11,19) odczytuje stworzenie Pierwszej Światłości jako symbol 
stworzenia aniołów. Natomiast oddzielenie dnia od nocy jako symbol oddzielenia duchów czystych od 
nieczystych. 
106 Por. F. Montanari, Vocabolario..., s. 1269n.
107 Literalne odczytanie pierwszych wersetów Genesis może sprawiać wrażenie, że Stwórca porządkuje 
chaos. Poza teorią, która zakłada prawdopodobieństwo anielskiego buntu jako źródła zaistnienia chaosu, 
należy jednak pamiętać, że tekst Biblii, którego pierwszym autorem jest zawsze Bóg, przekazuje – przede 
wszystkim! – treści teologiczne, ubierając je często w takie formy wyrazu, które były zrozumiałe dla 
ludzkiego autora, natchnionego przez Boga. Należy więc uwzględniać stan religijnej świadomości, który 
mieli – występujący w funkcji swego rodzaju intelektualnych narzędzi – autorzy danych tekstów, umiej-
scowieni w konkretnym kontekście historyczno-kulturowym, a dla których koncept creatio ex nihilo był 
wówczas całkowicie abstrakcyjny. Por. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, W. Szymona (tł.), Warszawa 
2015, s. 211.
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czyli stwarza wszystko z niczego, co potwierdzają także inne teksty Pisma Świętego 
(np. 2 Mch 7,23). Można by więc powiedzieć, że nieobecność anielskiego grzechu 
w tajemnicy działania Logosu-Słowa, nadała karze za ten grzech charakter nieodwra-
calny108. 

Wracając do herezji teologicznego negacjonizmu, warto nawiązać jeszcze do 
pewnego miejsca w Księdze Apokalipsy, gdzie dwukrotnie powtarza się formuła: „Tu 
trzeba zrozumienia, o mający mądrość!” (17,9). Po raz pierwszy – w niezwykle zbli-
żonej formie – jest ona użyta w powszechnie znanym fragmencie na temat umiejętno-
ści odczytania „słynnej” liczby Bestii, czyli: 666 („Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto 
ma rozum niech liczbę Bestii przeliczy”; Ap 13,18). Natomiast po raz drugi, gdy doty-
czy tajemnicy natury Bestii. Ten drugi – o wiele rzadziej cytowany fragment – wyraża 
się w dwóch podobnych do siebie trójczłonowych zwrotach: 

„Zwierzę [bestia] (…) było i nie jest, i ma wychodzić (…), zwierzę [bestia], że 
było i nie jest i będzie obecne” (przekład interlinearny tekstu oryginalnego: Ap 17,8)

Co istotne, w przypadku opisu Boga Wszechmogącego Apokalipsa używa także 
trójczłonowego zwrotu: 

„Będący, i Był, i Przychodzący” (przekład interlinearny tekstu oryginalnego;  
Ap 1,8)

„Który jest, Który był i Który przychodzi” (Biblia Tysiąclecia; Ap 1,8)
Łatwo więc dostrzec, że wszystkie te człony w pewien sposób do siebie się odno-

szą: było/Był, nie jest/Będący, ma wychodzić (będzie obecne)/Przychodzący, ale tylko 
w jednym przypadku stanowią wobec siebie jawną opozycję: „Bestia nie jest”, a „Bóg 
jest tym, Który jest (Będący)”. Należy przypomnieć, że „Będący”109 to imię, które Bóg 
objawił Mojżeszowi z płomieni płonącego krzewu (LXX; Wj 3,14). To także sym-
bol Jego nieustannej zbawczej obecności, którą ogarnia człowieka i na którą człowiek 
może zawsze – jeżeli zechce – się otworzyć. Natomiast „nie jest” to konstytutywna 
cecha Bestii, która jednak nie oznacza, że osobowe zło nie istnieje (jakby sobie tego 
życzyli współcześni heretycy!), ale jest ono wykluczone na wieki ze zbawczej obec-
ności Boga, który jest „Byciem” par excellence. O tej cesze osobowego zła również 
dowiadujemy się spośród płomieni, ale jakże innych od tych, które ujrzał Mojżesz:

„I wyprowadziłem ogień z wnętrza twojego. On pożarł ciebie. I uczyniłem ciebie 
popiołem na ziemi (…) Postrachem stałeś się i brak ciebie na zawsze” (Ez 28,18n)

Choć Bestia „nie jest” i „brak [jej] na zawsze”, to jednak słowo Boże mówi wyraź-
nie, że „ma wychodzić” i „będzie obecna”. Dlatego Bestia „wyjdzie” z krainy nie- 

108 Por. G.A. Maloney, Chrystus kosmiczny, T. Mieszkowski (tł.), Warszawa 1972, s. 114-116.
109 Grecki przekład Septuaginty współgra z greckim tekstem Apokalipsy i oddaje zwrot „który jestem” 
właśnie przez imiesłów pochodzący od czasownika „być”: „Ja jestem, Będący”. Por. Biblia Pierwszego 
Kościoła, R. Popowski (tł.), Warszawa 2016. 
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obecności Boga, czyli – jak podaje Apokalipsa – z „czeluści” tzn. królestwa demonów 
(Ap 9,1-11). Natomiast „będzie obecna” u „końca czasów” (wymiar eschatologiczny), 
aby sparodiować „tego, który jest obecnością” i właśnie tym kłamstwem będzie zwo-
dzić całą ludzkość. To będzie dziełem Antychrysta, który ma zasiąść w świątyni, a więc 
w miejscu szczególnej obecności Boga (2Tes 2,4). Należy przypomnieć, że hebrajskie 
słowo āqēḇ („pięta”), które po raz pierwszy pojawia się w Protoewangelii, oznacza 
także „przyszłość” i „koniec”. Dlatego słowa Jezusa wypowiedziane podczas ostatniej 
wieczerzy: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę” (J 13,18) 
mogą zapowiadać szczególny atak zła, odnoszący się do wymiaru eschatologicznego 
(„u końca czasów”), czyli dotyczyć osoby Antychrysta. 

Trzeba zaznaczyć, że także człowiek (hebr. ָהָאָדם, hāʼāḏām), który zaistniał jako 
bardzo dobry może poprzez swoje akty woli stawać po stronie zła. Może obrać – jak 
zbuntowany anioł – absurdalny kierunek „przeciwko Stwórcy” i utracić możliwość 
osiągnięcia ostatecznego celu swego powołania, który jest jego najwyższym dobrem. 
Jednakże czas, będący przedmiotem biblijnego opisu, w którym zaistniał  hāʼāḏām, 
choć nie był jeszcze czasem przemijania, a więc pewnej historycznej chronologii 
zdarzeń – ὁ χρόνος110, to jednak był już czasem noszącym w sobie zbawczą treść –  
ὁ καιρός111. Objęty był zbawczą tajemnicą działania słowa, co potwierdza nam pro-
roctwo Protoewangelii, niejako inicjujące „historię” zbawienia ludzkości. Zatem, 
człowiek, który wraz ze swym grzechem – za wolą Stwórcy – „został wygnany” 
z wieczności i „wpadł” w czasową zmienność (doczesność), może wciąż odrzucić  
ὁ Λόγος i ostatecznie stanąć po stronie wiecznego zła. Dopóki ten jego „ziemski czas” 
nie minie, ma jednak możliwość – w przeciwieństwie do złych duchów – ponownego 
otwarcia się na ὁ Λόγος i powrotu na stronę błogosławionej wieczności. Sam jednak 
nigdy nie wie, ile mu pozostało czasu i dlatego słowo Boga wzywa go zawsze do 
natychmiastowego nawrócenia.

Człowiek w Edenie uległ kłamliwej ofercie „węża”. Jednak zdrada popełniona 
wobec Stwórcy nie przyniosła zapowiadanej doskonałości, a jedynie wstyd i strach 
(Rdz 3,7-10). Człowiek uświadomił sobie, że został oszukany i zaczął odczuwać 
pierwsze symptomy tego, czym jest „życie w stanie śmierci”. Zrozumiał, że zranił 
miłość Boga i poczuł, że pozbawiając się prawdziwego pokoju, skrzywdził również 
samego siebie. Zaczął uciekać i się chować. „Wąż” objawił się jako ὁ διάβολος, a więc 
jako twórca podziału (łac. factor separationis) i właśnie grzechem oddzielił człowieka 
od Stwórcy. W ten sposób zniszczył tę pierwotną komunię i pozbawił ludzi błogosła-
wieństwa Edenu. Zasiał także „nasienie rozłamu” między Adama i Ewę, którzy zaczęli 

110 Por. F. Montanari, Vocabolario..., s. 2376n.
111 Tamże, s. 1034.
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się przed sobą zakrywać, a potem wzajemnie obwiniać. Z pewnością diabeł chciałby 
nadać tej winie wymiar nieskończony, poprzez nieustanne oskarżanie przed Bogiem 
ludzi naznaczonych skazą grzechu i domaganie się – według niego – sprawiedliwej 
wiecznej kary (Ap 12,10). Człowiek został jednak wyrzucony z przestrzeni wieczno-
ści. Bóg w swoim miłosierdziu nie chciał bowiem, aby w stanie przekleństwa „żyli” 
na wieki, aby spożyli teraz owoc z drzewa życia i „żyli” na wieki jako pogrzebani 
w śmierci (Rdz 3,22n).

W świetle powyższych rozważań alegoria „ataku na piętę” zostaje ubogacona 
o nowe istotne treści. Atak na āqēḇ może być rozumiany jako diabelska prowoka-
cja, która ma na celu, by człowiek, stąpający po ziemi, czyli dotykający „piętą” sfery 
bytowania „węża”, powoli zmieniał kierunek swojego marszu: szedł bardziej ku 
temu, co „ziemskie” („w dół”), zamiast ku temu, co „niebiańskie” („w górę”). Aby 
stał się podobny do cheruba spadającego na ziemię z Bożej góry (Ez 28,16). Idąc za 
pokusą, człowiek traci sens swego pierwotnego powołania do świętości. Podobnie jak 
atak przeprowadzony na piętę, fizycznie może być zrealizowany właśnie od tyłu, tak 
ukąszony przez „węża” człowiek zaczyna iść niejako do tyłu, a więc w przeciwnym 
kierunku niż ten, który wyznacza mu godność dziecka Bożego. Zaczyna się cofać 
w swym duchowym rozwoju, kroczy za „wężem”, a jego droga staje się kręta, jak 
ślady gada na piasku. Rezygnuje z wędrówki wyznaczonej przez wertykalny kierunek 
swego powołania. Zamyka się na transcendencję, a otwiera na dynamizm horyzon-
talnej transgresji, zaczyna żyć niesiony nie duchem Bożym, ale duchem tego świata.  
Tym samym idzie za „panem tego świata” i coraz bardziej przylega do ziemi, aż 
wreszcie pełza. 

„Wąż”, co jakiś czas, gubi swoją łuskowatą skórę i -– przywdziewając nowy 
zestaw łusek – staje się niejako „kimś” nowym, bardziej oryginalnym i piękniejszym. 
Tym samym coraz bardziej oczarowuje człowieka nade wszystko swą „nowocze-
snością”. Linienie „węża”, czyli porzucanie starych łusek, a przybieranie nowych, 
wyznacza dynamizm procesu demonicznej transgresji. Przebieranie się tego samego 
„starodawnego węża” w coraz to nowsze i coraz bardziej subtelne „boskie” szaty ma 
naśladować proces transcendowania – imituje rozwój w kierunku „bycia bogiem”. 
Ludzie zachęceni możliwością osiągnięcia „boskiej” kondycji stają się powoli coraz 
gorliwszymi wyznawcami „religii węża”, a wreszcie fanatykami „religii ducha tego 
świata”.

Dokąd prowadzi ta droga? „Wąż” odkrywa w końcu swoją naturę. Odkrywa 
swą tożsamość „bycia prochem ziemi”, czyli „bycia nicością” (Ez 28,18n). Człowiek 
pozbawiony łaski jest tożsamy właśnie z tym prochem: „prochem jesteś i w proch się 
obrócisz” (Rdz 3,19). Wówczas „wąż” pożera swoich wyznawców. Pożera ten ludzki 
proch i co najgorsze, pożera go na wieki: „proch będziesz jadł po wszystkie dni twego 
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istnienia” (Rdz 3,14). Tak się kończy transgresyjny dynamizm przeobrażeń czło-
wieka, zmierzający ku „byciu jak Bóg”. Odrzucenie Boga ma swój koniec w „brzuchu  
węża”. W wiecznej zgniliźnie rozkładających się ciał i nieprzerwanym jęku zawie-
dzionych dusz. 

Tak więc poprzez atak na piętę „wąż” chce sprowadzić całego człowieka do swo-
jej przestrzeni bytowania (strefy āqēḇ). Pragnie doprowadzić go do skrajnej moralno-
-ontycznej degradacji, wprowadzić w „duchowe dno” wiecznego grzechu, które stało 
się królestwem „węża”. W czasie doczesnego życia człowiek może jednak zmieniać 
swoją decyzję, dlatego „wąż” musi wykazać się szczególnym kunsztem, żeby zachęcić 
ludzi do odwrócenia się od Boga przy jednoczesnym podsycaniu pragnienia „bycia jak 
Bóg”. Musi wykazać się wielką przebiegłością, aby ten dynamizm jawił się człowie-
kowi – do końca jego dni – jako jakieś szczególne „dobro”: „(…) jakoby pomagając, 
podetnie ci piętę” (Syr 12,17).

Przy porównaniu losu zbuntowanego anioła z losem grzesznego człowieka może 
pojawić się zasadnicze pytanie: Dlaczego Bóg, o wiele surowiej niż ludzi potraktował 
te bezcielesne anielskie istnienia? Dlaczego, dając im samą tylko wieczność – której 
fundamentalną cechą jest niezmienność – jako przestrzeń ich bytowania, skazał je na 
nieodwracalność ich decyzji? Odpowiedź może być jedna: Stwórca ich nie skrzyw-
dził, ale szczególnie wyróżnił. Bóg przecież sam jest duchem, więc wyznaczając ich 
bytowanie w samej tylko duchowej przestrzeni wieczności i obdarowując je – wynika-
jącym z ich bezcielesnej kondycji – doskonałym poznaniem, dał im o wiele bliższy niż 
innym stworzeniom dostęp do swojej tajemnicy, a: „komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie” (Łk 12,48). 

Sam Bóg jest przecież wieczny, a jako nieskończenie dobry nie mógł nikogo 
skrzywdzić. Zatem to jeden z tych czystych duchów skrzywdził się sam, decyzją wła-
snej woli. Odwracając się od Boga, obrał nowy absurdalny kierunek. Mając od początku 
wszystko, chciał mieć „jeszcze więcej”: chciał „być jak Bóg”. Z tego względu stracił 
wszystko i skierował się ku nicości, tworząc w wieczności nową duchową przestrzeń 
swego bytowania; przestrzeń, która znajduje się poza tajemnicą zbawienia. Można 
powiedzieć, że sam, własną decyzją i własnym bytem ukonstytuował piekło – prze-
strzeń wiecznego zatracenia (hebr. ְְַאַבּדדוׄן ʼaḇaddôn – „miejsce zagłady”, „otchłań”; 
w ST także jako inna nazwa „szeolu”: Hi 26,6; w NT imię „anioła-króla Czeluści”:  
Ap 9,11; w literaturze apokryficznej jako synonim „gehenna”, gr. ἡ γέεννα). 

Dlatego piekło rozciąga się od „duchowego dna” (gr. ἡ πτερνίς – „dno” pochodzi 
od słowa ἡ πτέρνα – „pięta”), mającego swój początek – ze względu na akt ludzkiej 
woli – jeszcze w wymiarze doczesnym, a sięga aż po wieczny bezkres „krainy zatrace-
nia”. Owe „duchowe dno”, w doczesności podlegające jeszcze możliwości wydosta-
nia się z niego, w wymiarze wiecznym zastyga na wieki wraz z należącymi do niego 
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duszami. Staje się przestrzenią potępienia nieodwracalnie zamkniętą dla światła Bożej 
łaski. Przede wszystkim jest to przestrzeń zatracenia tożsamości Bożego wybraństwa, 
Bożego dziecięctwa i Bożego stworzenia. To jednocześnie przestrzeń wiecznego 
zatracenia miłości Boga, a przez to zatracenia wiecznego szczęścia. Ta zwiedziona 
dusza nie zyskuje nic, gdyż zostaje pozyskana przez nicość.

Ten upadły anioł musiał być bardzo samotny, ale nie chciał takim być. Ktoś, kto tak 
obsesyjnie pragnie władzy, nie potrafi żyć bez poddanych! Pociągnął więc do swego 
buntu także inne duchy i uczynił z nich swoje demoniczne sługi. Apokalipsa św. Jana 
ukazuje scenę, którą można interpretować jako symbol zbiorowego upadku aniołów, 
których szatan pociągnął do swego buntu: „I ogon jego [Smoka] ciągnie jedną trzecią 
gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. (…) [Smok] rzucony został na ziemię i zwiastuno-
wie jego z nim zostali rzuceni”(Ap 12,4.9)112. 

Upadły anioł po uświadomieniu sobie „nowego położenia” i jego nieodwracal-
nych skutków nie tylko znienawidził Boga, ale musiał być także pełen nieprzejedna-
nej zawiści113 wobec innych stworzeń, a w szczególności tych, które nie pozbawiły 
się daru prawdziwego życia i udziału w chwale nieba. Najbardziej złościło go, że 
nie mógł mieć nad nimi władzy i dlatego zaczął kusić człowieka, aby i on stał się 
jego poddanym w krainie śmierci: „Przez zawiść zaś diabła śmierć weszła w świat”  
(Mdr 2,24). Nieszczęście potępionych polega jednak na samotności nawet wewnątrz 
nieprzeliczonego tłumu114 – piekło przecież nie jest puste115. Natomiast jest anihilacją 
prawdziwych relacji, gdyż jest ostateczną utratą tego, który jako prawda i miłość, sam 
jest „Relacyjną Obecnością”. JHWH objawia się swemu ludowi jako „Będący”, czyli 
objawia się jako „Będący w relacji do” (LXX: Wj 3,14)116. 

W niektórych komentarzach pierwszych chrześcijańskich teologów dostrzeżemy 
ważną uwagę, a mianowicie: choć pierwsi ludzie ulegli pokusie i pozbawili się szczę-
ścia Edenu, to jednak ten grzech był popełniony pod wpływem konkretnego działania 
złego ducha i dlatego Bóg dał człowiekowi nową szansę. Dał mu doczesność jako 

112 W Księdze Apokalipsy „gwiazda” jest także symbolem anioła: Ap 1,20.
113 Św. Cyprian z Kartaginy w swoim dziele De zelo et livore (4, CCL 3-A, 76) wskazuje, że zazdrość 
pojawiła się w tym anielskim buntowniku w momencie stworzenia człowieka, gdyż Bóg tylko człowieka 
uczynił na swój „obraz” i „podobieństwo”.
114 Wieczna utrata relacji z Bogiem-Miłością (podmiotem par excellence) powoduje brak możności na-
wiązania właściwej relacji podmiotowej z drugim człowiekiem. W piekle pozostają więc relacje ekstre-
malnie przedmiotowe, które wykluczają możliwość doświadczenia tego, czym jest „obecność” – związa-
na zawsze z podmiotową relacją miłości. 
115 Potwierdzają to wizje mistyków uznanych przez Kościół katolicki za świętych np. św. Teresa od Jezu-
sa i św. Weronika Giuliani.
116 Bóg, jako „Będący w sobie” (mający w sobie wszystko, co potrzebne do swego istnienia), objawiając 
siebie np. poprzez dzieło stworzenia, jawi się także jako „Będący dla” (mający w sobie wszystko, co in-
nym bytom potrzebne jest do istnienia).
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czas nawrócenia. Złemu duchowi nie dał tej szansy, gdyż jego decyzja odwrócenia 
się od Boga była całkowicie wolna i zewnętrznie niczym niezdeterminowana. Była 
więc spowodowana – tylko i wyłącznie! – jego złą żądzą117, a skala tego grzechu była 
dodatkowo spotęgowana o wiele większą niż ludzka zdolnością poznania tajemnicy 
miłości Boga. 

Skąd wzięła się owa zła żądza w czystym duchu? Czy było to znużenie przesy-
tem dobra i poszukiwanie czegoś „nowego”, bardziej intrygującego?118 Czy też było 
to poczucie niedosytu doskonałości i pozazdroszczenie Bogu jej pełni?119 A może 
było to po prostu owo wpatrzenie się w siebie i upodobanie w sobie, które jednak 
w końcu zaowocowało odkryciem swych ograniczeń, z którymi ten anioł nie mógł 
się pogodzić?120 W konsekwencji ów duch aktem swej woli odwrócił się od najwyż-
szego dobra, stał się zły i chciał to zło zaszczepić człowiekowi. Od samego początku 
istnienia człowieka, gdy Bóg stworzył pierwszych ludzi, anioł ten był ich najwięk-
szym przeciwnikiem (hebr. haŝŝāṭān). Jednak człowiek dopiero po grzechu zrozumiał 
tę jego nienawiść (hebr. ʼêbāh), którą Bóg jako dziedzictwo wprowadził („położył”, 
hebr. ʼāšîṯ) w świadomość pokoleń Niewiasty (Rdz 3,15). 

Pomimo grzechu ludzie nie utracili w sobie „obrazu” Boga, który był dla nich 
gwarantem życia wiecznego: „Bo Bóg stworzył człowieka dla niezniszczalności 
i obrazem własnej istoty uczynił go” (Mdr 2,23). Najważniejszym zadaniem stało się 
odzyskanie „podobieństwa” do Stwórcy. W Starym Przymierzu drogą do odzyskania 
utraconej doskonałości była nade wszystko droga posłuszeństwa: „Świętymi bądź-
cie, bo świętym jestem Ja, JHWH, Bóg wasz (…) I będziecie przestrzegać przepisów 
Moich i będziecie czynić je, Ja jestem JHWH, który uświęca was” (Kpł 19,2; 20,8), 
a w Nowym Przymierzu – droga łaski i prawdy, zainicjowana przez tego, który „jest 
obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15) i który sam stał się drogą do odzyskania 
pełni „podobieństwa” (J 14,6). 

Tak więc owa nieprzyjaźń (nienawiść) pomiędzy człowiekiem a złym duchem 
jest odwieczna, gdyż jest zakorzeniona w wiecznym grzechu diabła. Została jednak 
przez Stwórcę uświadomiona człowiekowi dopiero po jego upadku. Zwrot „kładę nie-
przyjaźń” (Rdz 3,15) należałoby więc rozumieć jako: „uświadamiam tobie człowieku 
prawdę o relacji pomiędzy tobą a wężem”, czyli „kładę prawdę o tej fundamentalnej 

117 IRENEUSZ Z LYONU, AH IV, 40, 3, w: Chwałą Boga żyjący człowiek. Wybór komentarzy, J. Comby 
i D. Singles, W. Myszor (tł.), Kraków 1999, 53n. 
118 O przesycie kontemplacją, które może spowodować oddalenie od doskonałości pisał Orygenes. Por. 
H. Pietras, Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Kraków 2000, s. 59. 
119 Zdaniem Wincentego Myszora motyw zazdrości szatana był przejęty przez pisarzy chrześcijańskich 
od gnostyków, tamże s. 32.
120 „znajdowanie upodobania w sobie samym, nie oznacza jeszcze, że się jest niczym, lecz oznacza, że się 
do nicości zbliża”. Por. AUGUSTYN, O Państwie Bożym, XIV, XIII, I.
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nieprzyjaźni w twoją świadomość”. W tym zbawczym dialogu w ogrodzie Eden Bóg 
przez zadawanie pytań pomógł ludziom wypowiedzieć prawdę o grzechu. Zrozumie-
nie tej prawdy było „wprowadzeniem” do świadomości człowieka tej nienawiści, która 
istniała od momentu stworzenia człowieka. Twórcą nienawiści nie był więc Bóg, ale 
sam zbuntowany anioł. Jednak to Bóg ją człowiekowi uświadomił. „Wprowadził” ją 
w jego jestestwo i uczynił to dla jego dobra, najwyższego dobra, ku któremu człowiek 
był z natury swej ukierunkowany.

1.5.2. Niewiasta i nieprzyjaźń
Analizując trzeci rozdział Genesis, należy dokładnie zastanowić się, co ostatecznie 
sprowokowało złego ducha do ataku na człowieka. Czy był to jedynie atak jakiejś złej 
siły, która z natury swej chce niszczyć wszystko, co jest dobre? Wydaje się, że tak nie 
jest, gdyż wówczas zły duch próbowałby doprowadzić do zagłady jak największej 
liczby stworzeń, które Bóg przecież uczynił jako „dobre”. Poza tym szatan raczej nie 
niszczy dla samego niszczenia, nie jest bezmyślnym wandalem, ale wyrafinowanym 
wirtuozem w czynieniu niegodziwości. Należy pamiętać, że to człowiek został usta-
nowiony panem stworzenia i dlatego atak na ludzi mógłby stać się przyczyną wyrzą-
dzenia krzywd także innym stworzeniom. Co więcej, tylko człowiek został obdarzony 
wolą oraz intelektem i dlatego tylko on ponosiłby odpowiedzialność. Wina byłaby po 
stronie ludzi! Diabłu zależało, aby to jedyne stworzenie, uczynione na obraz i podo-
bieństwo samego Boga, utraciło dar życia wiecznego. 

Atak szatana dotyka sfery moralności, która – spośród wszystkich stworzeń 
wymienionych w opisie Heksaemeronu („szczęściu dni stworzenia”) – dotyczy jedynie 
człowieka. Dramat rozpoczyna się właśnie od drzewa „poznania dobra i zła”, wymow-
nego symbolu życia moralnego. Można powiedzieć, że „wąż” jawi się jako pierwszy, 
który chce stworzyć nową – pozbawioną „opresyjnych” zakazów – moralność. 

Trzeba także pamiętać, że szatan nie ma pełnej wolności w realizacji swoich nik-
czemnych planów. Księga Hioba ukazuje nam wyraźnie, że może działać tylko na 
tyle, na ile pozwoli mu Stwórca (Hi 2,6). To wielka tajemnica. Autor natchniony jed-
nej z biblijnych ksiąg mądrościowych wśród zjawisk, których nie może pojąć ludzki 
rozum, wymienia: „drogę węża na skale” (Prz 30,19). „Wąż” na kartach Pisma Świę-
tego symbolizuje złego ducha, a „skała” jest biblijnym symbolem Boga, co potwier-
dzają bardzo liczne cytaty, np.: „nie ma żadnego poza Tobą, i nie ma takiej skały jak 
Bóg nasz” (1Sm 2,2). Tajemnicza „droga węża po skale” może być więc komentarzem 
do zagadkowej sceny z Księgi Hioba, gdzie szatan pojawia się na królewskim dworze 
samego Boga. Atak „węża” należy więc ujmować w kategorii jakiegoś tajemniczego 
dopustu Bożego, poprzez który człowiek zostaje poddany pewnej próbie, co potwier-
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dza także historia biblijna: „Zaś synów twych ani nie jadowitych węży zwyciężyły 
zęby (…). Dla bowiem przypomnienia powiedzeń Twych byli żądleni i rychło ura-
towani zostali, aby nie w głębokie popadłszy zapomnienie, niegodni stali się Twego 
dobrodziejstwa” (Mdr 16,10n).

Poza rozpowszechnioną teologiczną hipotezą, która głosi, że tajemnica wcielenia, 
czyli przyjęcia ludzkiej natury przez Syna Bożego, dokonałaby się bez względu na 
przebieg losów człowieka, co – „od samego początku” – stanowiłoby przyczynę zawi-
ści jednego z aniołów, gdyż inne stworzenie (człowiek), zostałoby wówczas wynie-
sione swą godnością ponad byty anielskie, można by wskazać na jeszcze inne tropy. 
Patrząc, na przykład, na tę kwestię od strony pewnego psychologicznego mechanizmu, 
wydaje się, że tym, co powoduje szczególną przebiegłość i determinację działającego 
zła, jest pragnienie zemsty. Dlaczego jednak zły duch miałby się mścić właśnie na 
ludziach? Można to pytanie jeszcze doprecyzować: Dlaczego „wąż” (hebr. hannāḥāš, 
ה ,zaatakował właśnie kobietę (hebr. hāʼiššāh (ַהּנָָחׁש  ?(ָהִאּשָׁ

Według mechanizmów psychologicznych pragnienie zemsty bardzo często rodzi 
się z poczucia porażki, z którym to upokorzeniem osoby pyszne nie chcą się pogodzić, 
a pełnym największej pychy musiał być ten, który zbuntował się przeciw samemu 
Stwórcy. Czyżby więc zły duch poniósł jakąś porażkę? Czyżby już „wcześniej” dopu-
ścił się swego pierwszego ataku i poniósł sromotną klęskę? Prawdopodobnie wów-
czas był to atak otwarty, w którym zbuntowany anioł wystąpił w pełnej odsłonie 
swego zuchwalstwa, pewny swego zwycięstwa. Poniósł jednak totalną klęskę i dla-
tego z wielką wściekłością, ale już i z wielką przebiegłością, pragnął zemścić się na… 
człowieku. 

Zaatakował więc kobietę, aby być może odegrać się na jakiejś innej „niewie-
ście”, która pokonała go u samych „początków”, czyli w tym tajemniczym wymia-
rze, wobec którego Księga Rodzaju używa hebrajskiego zwrotu ְבֵראׁׅשית (ḇerēʼšîṯ, „na 
początku”; Rdz 1,1). Co istotne, główną część tego zwrotu stanowi hebrajskie słowo 
-które oznacza zarówno „głowę”, jak i „początek”. Zatem owo „zmiażdże ,(rōʼš) רֹאׁש
nie głowy węża” z Protoewangelii może także symbolizować totalną klęskę szatana 
u samych „początków”. Warto przypomnieć, że w tym temporalnym kluczu interpre-
tacyjnym „atak na piętę” może również oznaczać szczególny atak zła na pokolenia 
ludzkie u „końca czasów”, gdyż „pięta” (hebr. āqēḇ, ָעֵקב) znaczy także „przyszłość” 
i „koniec”. Wyłania się więc tutaj wyjątkowe znaczenie użytego w Protoewangelii 
meryzmu: „głowa-pięta”, który można interpretować jako dwa skrajne wobec siebie 
odniesienia temporalne: „początek czasu” (głowa) i „koniec czasów” (pięta). 

Kim więc była owa osoba i jaka była ta rzeczywistość, która stała się tym pierw-
szym celem, ku któremu ukierunkowały się atak i nienawiść złego ducha? Przecież 
zły duch nie staje się przeciwnikiem człowieka w trakcie dialogu z kobietą, ale roz-
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poczyna ten dialog już jako wróg ludzkości. Czyżby w tym tajemniczym wymiarze 
ḇerēʼšîṯ („na początku”) istniała już jakaś inna „niewiasta”, a może jakaś inna rzeczy-
wistość, do której zły duch nie miał żadnego dostępu i przez którą został upokorzony, 
i dlatego pełen nienawiści skierował atak właśnie na Ewę, której wola nie była już tak 
doskonale zjednoczona z wolą Stwórcy? Dlaczego zbawczy dialog Boga z człowie-
kiem tuż po grzechu osiąga swój szczytowy punkt w formule dotyczącej kobiety (hebr. 
hāʼiššāh; Rdz 3,15)?121 Czyżby kobieta („niewiasta”) miała odegrać jakąś szczególną 
rolę w zbawieniu ludzkości? 

Pojawia się kolejne pytanie: Dlaczego Bóg wprowadza nienawiść (nieprzyjaźń) 
właśnie pomiędzy kobietę i „węża”? Czyżby dlatego, że to ona nawiązała w Edenie 
bezpośredni kontakt ze złym duchem, a Bóg teraz pragnie raz na zawsze tę potępień-
czą więź przerwać? Czy jak przez niewiastę przyszedł grzech, tak przez niewiastę chce 
wybawić człowieka? A może Stwórca używa podobnej strategii i jak „wąż”, który roz-
siał zło wśród ludzi, wykorzystując naturalną predyspozycję kobiety do dzielenia się 
z drugim, tak teraz Bóg chce również przez niewiastę „zarazić” cały rodzaj ludzki ową 
nieprzyjaźnią ze złym duchem? 

Na powyższe pytania brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego Bóg wskazuje 
wyraźnie na kobietę? Co w takim razie z mężczyzną? Czyżby owa nieprzyjaźń miała 
dotyczyć tylko kobiety i jej potomstwa? Czy grzeszna Ewa stanie się narzędziem, któ-
rym posłuży się wszechmocny Stwórca w celu ostatecznego zgładzenia „węża”? Wydaje 
się to raczej niemożliwe, gdyż Ewa staje się śmiertelna, a zły duch jest bytem zamiesz-
kującym wieczność. A może chodzi tu o inną „niewiastę”, której natura charakteryzuje 
się jakąś nadzwyczajną cechą, umożliwiającą ciągłą i skuteczną walkę ze złem. Czyżby 
pojawiła się tu jakaś nowa „niewiasta”, a pominięcie mężczyzny (Adama) w proroctwie 
miałoby oznaczyć, że ta inna „niewiasta” nie będzie mieć męża? Skąd w takim razie 
weźmie się jej potomstwo? Czy owo zwycięskie potomstwo (hebr. zeraʻ, זֶַרע) narodzi 
się w jakiś nadzwyczajny sposób? Narodzi się bez udziału mężczyzny? Kim więc jest 
ta „niewiasta”? Od kogo będzie pochodzić jej potomstwo? Czyżby od samego Boga?122 

Konkretnej odpowiedzi dostarcza nam mariologiczny klucz interpretacyjny, któ-
rym wobec powyższego fragmentu Genesis posługiwali się – wymieniani już w tej 
książce – pierwsi chrześcijańscy komentatorzy Pisma Świętego. Proroctwo Proto-
ewangelii miało wypełnić się w Niewieście-Maryi, a ustanowiony przez Kościół dog-
mat o Jej niepokalanym poczęciu (1854 r.)123 potwierdza ową wyjątkową cechę natury, 

121 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne …, s. 118-129.
122 Por. J.H.Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebraj-
skiej, Z. Kościuk (tł.),Warszawa 2005, 11n.
123 W 1858 roku dogmat Niepokalanego Poczęcia NMP (1854r.) został potwierdzony przez treść obja-
wień w Lourdes. 
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którą jest nieskalanie znamieniem grzechu pierworodnego. To właśnie czyni Matkę 
Zbawiciela tą niepokonaną Niewiastą i wyróżnia Ją spośród całego rodzaju ludzkiego. 

Wobec powyższych rozważań należałoby postawić następującą hipotezę. Jeżeli 
ten anielski byt dzięki swojemu doskonałemu poznaniu znał zamysł Boga dotyczący 
tajemnicy wcielenia, która miała urzeczywistnić się bez względu na rozwój losów 
ludzkości, a łącząca porządek łaski z porządkiem natury cudowna inkarnacja miała 
dokonać się poprzez należącą do rodzaju ludzkiego i specjalnie do tego przygotowaną 
kobietę, to wydaje się wielce prawdopodobne, że ten czysty duch mógł uznać takie 
wywyższenie mniej doskonałego człowieka za niesprawiedliwe. Posiadając tak wiel-
kie aspiracje do „bycia niczym Bóg”, ten pełen pychy i zawiści anioł po prostu zbun-
tował się wobec Stwórcy i zamierzał udaremnić Jego zamysł. Paradoks polegał jed-
nak na tym, że sam popadając w grzech, pozbawił się dostępu do tej rzeczywistości, 
która żadnej skazy grzechu w sobie nie miała. Zrozumiał wówczas, że pomimo swej 
nadzwyczajnej inteligencji nie może mieć dostępu do niepokalanego poczęcia124. Nie 
może mieć dostępu do tej Niewiasty. Poniósł więc sromotną klęskę, wpadł we wście-
kłość i zapragnął odegrać się na niewieście. Z tą intencją wpełzał do Edenu, aby tam 
zaaplikować swój jad w serce człowieka. 

W odczytaniu fragmentu zwanego przez chrześcijańską tradycję egzegetyczną 
Protoewangelią oczywiście istotny jest także klucz starotestamentowy. Skoro nie-
przyjaźń pomiędzy człowiekiem a zbuntowanym duchem była odwieczna, gdyż przez 
Boga została jedynie „wprowadzona” do ludzkiej świadomości (Rdz 3,15), to odwiecz-
nie musiały również istnieć dwa przeciwstawne podmioty tej relacji. Jednym z nich 
było ucieleśnienie pychy, a drugim – w takim razie – ucieleśnienie… bojaźni Bożej. 
Któż więc bardziej pasuje do tej charakterystyki „niewiasty”, jak nie Mądrość, której 
właśnie żeńską personifikację, tak bardzo wyraźnie, ukazują nam księgi sapiencjalne, 
a której „początkiem, pełnią i koroną jest bojaźń Pańska” (Syr 1,14.16.18). Tymcza-
sem: „początkiem pychy – grzech” (Syr 10,13). Z tego względu warto poświęcić teraz 
parę punktów rozważań właśnie owej „Niewieście-Mądrości” oraz Jej potomstwu, 
gdyż to właśnie „pięta” owego potomstwa (czy też Potomka) jest nieustannym celem 
ataków „węża”.

„Pięta” Niewiasty jako „punkt najniższy” staje się również symbolem szczegól-
nej pokory i uniżenia, będącej potężnym orężem, które służy do miażdżenia pysznej 
i ogarniętej manią wielkości głowy „węża”. 

124 Por. J. Bolewski, Misterium Niepokalanego Poczęcia, Niepokalanów 2004.
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1.5.3. Protoewangelia wobec literatury sapiencjalnej
Pojawia się zasadnicze pytanie o metodologię: Czy możemy za pomocą ksiąg sapien-
cjalnych (w kanonie Biblii chrześcijańskiej wymienia się 5 napisanych po hebrajsku: 
Hi, Ps, Prz, Koh i Pnp + 2 księgi greckie tzw. deuterokanoniczne: Mdr i Syr), które 
w chronologii redakcji są najmłodszymi księgami Starego Testamentu (redakcja Mdr 
może sięgać dopiero I w. przed Chr.), reinterpretować jego najstarszą redakcyjną część 
zwaną dziełem jahwisty (J), datowaną na X wiek przed Chr.? 125 Należy zauważyć, że 
pomimo tak dużego odstępu czasowego w redakcji tych ksiąg tym, co je znacznie do 
siebie zbliża, jest przede wszystkim gatunek literacki. Charakterystyczne, że w opo-
wiadaniu jahwisty występują liczne motywy właściwe literaturze sapiencjalnej, które 
zostały później wykorzystane właśnie przez autorów ksiąg mądrościowych126. Można 
więc powiedzieć, że już sami autorzy natchnieni posługiwali się tą metodologią. 

Z najbardziej charakterystycznych interpolacji wątków tekstu jahwisty do biblij-
nej literatury sapiencjalnej należy wymienić „drzewo życia” (Rdz 2,9; 3,24)127, które 
w Księdze Przysłów jest metaforą: „mądrości zapewniającej szczęście” (3,18), „speł-
nionego pragnienia” (13,12), „nagrody za dobre postępowanie” (11,30n) i „łagod-
nego języka” (15,4). Podobnie przykład „drzewa znajomości dobra i zła” jako źródła 
wszechwiedzy z Rdz 3,6, jest bardzo bliski twierdzeniu z Prz 1,1-4, które mówi, że 
sentencje sapiencjalne są źródłem mądrości. Według Prz 1,4 nawet ludzie niedoświad-
czeni studiując uważnie przysłowia, mogą osiągnąć przebiegłość, jaką tekst Rdz 3,1 
przypisuje „wężowi”. Motyw znajomości dobra i zła występuje również w Księdze 
Syracydesa (39,4; 17,6nn). To właśnie ten sam pisarz, wykorzystując podanie o czte-
rech rzekach wypływających z raju (Rdz 2,11-14), porównuje niezwykłą obfitość 
i życiodajność tych wód z prawem mojżeszowym (Syr 24,23-25). Sceną bardzo cha-
rakterystyczną, uwidaczniającą elementy typowo sapiencjalne, jest moment, w któ-
rym jahwista ukazuje pierwszego mężczyznę jako tego, który nadaje imiona innym 
stworzeniom (Rdz 2,20). Adam przedstawiony jest jako ktoś mający wielką mądrość. 
Również scena, w której mężczyzna ulega kobiecie, przyjmując od niej zakazany 
owoc z „drzewa poznania dobra i zła”, wykazuje wyraźne analogie z królem Salomo-
nem – autorem mądrościowych sentencji – którego właśnie kobiety nakłoniły do odda-
wania czci obcym bogom. Podsumowując to wszystko, należy stwierdzić, że tekst 
Rdz 2–3, należący do dzieła jahwisty, wyraźnie przejawia cechy charakterystyczne dla 
opowiadania sapiencjalnego128. 

125 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 146-176. 
126 Tamże, s. 114n.
127 Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman, Słownik Symboliki…, s. 162.
128 Por. J.S. Synowiec, Na początku…, s. 174n.
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1.5.4. Niewiasta z Protoewangelii jako Mądrość?
Istnieją konkretne przesłanki, by zastosować metodologię, która pozwoli na doko-
nanie retrospekcji omawianego fragmentu (Rdz 3,15) w perspektywie sapiencjalnej. 
Dzięki licznym elementom wskazującym na podobieństwo gatunkowe obydwu tek-
stów, jak również dzięki odniesieniom do Genesis, czynionym przez natchnionych 
autorów ksiąg sapiencjalnych, utożsamienie mądrości z figurą „niewiasty” nie stanowi 
z pewnością nadużycia interpretacyjnego. Interpretacja prehistorii biblijnej poprzez 
księgi sapiencjalne nie jest obca także chrześcijańskiej egzegezie Pisma Świętego. 
Egzegetami, posługującymi się taką metodologią, byli przede wszystkim komentato-
rzy używający metody alegorycznej, którzy należeli do szkoły aleksandryjskiej, wśród 
których najwybitniejszym przedstawicielem był Orygenes (II/III w. po Chr)129. 

Orygenes, podążając za wcześniejszą intuicją żydowskiego platonizującego filo-
zofa i egzegety Filona Aleksandryjskiego130 (żyjącego w czasach Chrystusa), postrze-
gał niezwykle charakterystyczny fragment jednej z ksiąg sapiencjalnych mówiący 
o mądrości: „JHWH stworzył mnie na początku drogi swojej, przed dziełami swo-
imi dawnymi. Od wieków jestem ustanowiona, od początków, od początków ziemi” 
(Prz 8,22n), jako otwierający i dopełniający pierwsze słowa Księgi Rodzaju: „Na 
początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1). Orygenes131 właśnie ów „początek” 
z Genesis identyfikował z uosobioną „mądrością”, którą Bóg stworzył „przed swoimi 
dziełami” i „od początków” (Prz 8,22)132. Dlaczego? Taka interpretacja tekstu biblij-
nego wynikała z konkretnej koncepcji filozoficznej. Boża mądrość była dla owych pla-
tonizujących egzegetów i alegorystów przestrzenią, w której powstał świat noetyczny, 
świat idei, które były wzorcem wszystkich stwarzanych bytów133. Tak więc mądrość 
stanowiła dla nich specyficzny – quasi-filozoficzny – klucz interpretacyjny do pierw-
szych stron Biblii. 

Natomiast identyfikację Mądrości, będącej początkiem dzieł Stwórcy, z figurą 
zwycięskiej Niewiasty, zapowiadanej przez Rdz 3,15, chcemy wprowadzić jako swego 

129 Urodzony ok. 185 r.; najwybitniejszy chrześcijański egzegeta pierwszych wieków; pozostając pod 
wpływem filozofii greckiej, stosował nade wszystko alegoryczną metodę interpretacji Biblii; jako pierw-
szy stworzył spójny system teologiczno-filozoficzny służący do zdefiniowania prawdy chrześcijańskiej; 
działał w Aleksandrii i Cezarei; niektóre tezy Orygenesa zostały potępione przez Magisterium Kościoła 
(m.in.: preegzystencja dusz i apokatastaza); zm. w Tyrze w 254r.; por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, 
Słownik…, s. 296-309.
130 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione del mondo, IV: 16–22, in: I classici del pensiero. Filosofia 
classica e tardo antica, a cura di G. Reale, Milano 1978, s. 83nn.
131 ORYGENES, O zasadach, I, 2, 2; I, 4, 3 – 4, seria: Źródła Myśli Teologicznej, H. Pietras, Kraków 
1996, s. 67n; 95n.
132 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 99.
133 Por. G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone, Milano 2003, s. 137-315.
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rodzaju novum134. W mariologicznym kluczu interpretacyjnym, stosowanym do Pro-
toewangelii przez wielu chrześcijańskich egzegetów pierwszych wieków, to „pięta” 
Niewiasty-Maryi miażdżyła głowę „węża” (np. Hieronim w Wulgacie: ipsa conteret 
caput tuum). Skoro owa Niewiasta byłaby figurą Mądrości, to – w perspektywie pro-
toewangelicznej opozycji kobiety w stosunku do „węża” – Jej zwycięstwo dokony-
wałoby się przede wszystkim przez miażdżenie głupoty. Skoro księgi mądrościowe 
wielokrotnie podkreślają, że największą głupotą jest bezbożność, to demonicznego 
„węża” należałoby tu uznać za personifikację „głupoty”, a jego przebiegłość jedynie 
za jakąś „techniczną sprawność”, ujawniającą się chociażby przez wybitnie wysubli-
mowane psychologiczne manipulatorstwo.

Po pokonaniu pierwszej bariery (możliwości reinterpretacji Rdz 3,15 w perspek-
tywie biblijnych tekstów sapiencjalnych) napotyka się następną, która wyłania się 
w momencie odwołania do oryginalnego tekstu hebrajskiego. Użycie rodzajnika okre-
ślonego ָה (hā) przed rzeczownikiem „kobieta” (ʼiššāh) oznacza, że autor odwołuje 
się do już wcześniej znanej czytelnikowi rzeczywistości. Spróbujmy więc teraz ową 
zasadę gramatyczną nanieść na naszą sapiencjalną reinterpretację tego tekstu. Skoro 
ową zwycięską Niewiastę z Rdz 3,15 chcielibyśmy także utożsamić z Mądrością, to 
w takim razie określenie jej rodzajnikiem „ta” „Niewiasta-Mądrość” musiałoby wska-
zywać na już wcześniejsze odniesienia do niej, poczynione przez autora. 

Należy dodać, że w języku hebrajskim rzeczownik ָחְכָמה, (ḥοkemāh; „mądrość”) 
jest rodzaju żeńskiego, a więc gramatycznie odpowiada żeńskiemu rzeczownikowi 
ה -Wśród trzech ksiąg biblijnych, w których wystę .(”ʼiššāh, „kobieta”, „niewiasta) ִאּשָׁ
puje personifikacja mądrości, dwie spośród nich, Księga Przysłów i Księga Syracha, 
zostały napisane właśnie w tym samym języku, którym posługiwał się jahwista, czyli 
w języku hebrajskim. Z wyżej wymienionych jedynie Księga Mądrości napisana 
została w języku greckim i również tam rzeczownik ἡ σοφία (he sofia, „mądrość”), 
wraz z odpowiednim sobie rodzajnikiem, występuje w rodzaju żeńskim, co podobnie 
uzgadnia się z żeńską formą ἡ γῠνή (he gyne, „kobieta”).

Tak więc, jeżeli chodzi o utożsamienie zwycięskiej Niewiasty (Rdz 3,15) 
z Mądrością, to odwołanie się do rzeczywistości już wcześniej wymienianej przez 
autora, którą sugeruje użycie określonego rodzajnika ָה, mogłoby wskazywać na dwa 
odniesienia. Po pierwsze, na wcześniejszy 6. werset, gdzie „drzewo znajomości dobra 
i zła” możemy określić jako „pożądane do osiągnięcia mądrości” (mądrość jako umie-
jętność rozróżniania dobra i zła) – apokryficzna księga Apokalipsa Henocha mówi 
o nim wprost jako o „drzewie mądrości, z którego jedli twój stary Ojciec i twoja stara 

134 Katolickie lekcjonarze liturgiczne proponują czytania na temat spersonifikowanej mądrości właśnie 
w święta maryjne.
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Matka, twoi przodkowie”135. Po drugie, na werset Rdz 1,1 gdzie zwrot „na początku” 
byłby tożsamy – zgodnie z przedstawioną alegoryczną egzegezą aleksandryjską – 
z „początkiem” jako wymiarem, w którym jako pierwsza przed całym stworzeniem 
zaistniała Mądrość, ukazana tam przez kobiecą personifikację (Prz 8,22n).

„Wąż” kusi więc kobietę, aby sięgnęła po tę szczególną boską mądrość, do któ-
rej Stwórca nie dopuszczał człowieka. Paradoksalnie dostęp do prawdziwej mądrości 
gwarantowało coś przeciwnego, czyli posłuszeństwo wobec nakazu Stwórcy. Rozu-
mienie pewnych granic i przestrzeganie ich jest przecież mądrością. To złamanie 
nakazu spowodowało utratę dostępu do mądrości Bożej oraz naraziło człowieka na 
nieumiejętność rozeznawania dobra i zła. Po wygnaniu z Edenu jedynie posłuszeń-
stwo wobec Boga (np. wobec przykazań Bożych) uczyniło z człowieka na powrót 
istotę potrafiącą wybierać prawdziwe dobro. 

Prawdziwą intencją złego ducha jest to, by ludzie łamiąc zakaz Stwórcy, wyzbyli 
się bojaźni Pańskiej, a przez to definitywnie pozbawili się dostępu do prawdziwej 
mądrości, bo „początkiem mądrości jest bojaźń Pana” (Syr 1,14). W tym tkwi cały 
podstęp: nakłaniając ludzi, aby stali się jak Bóg, „wąż” tak naprawdę pragnie, aby stali 
się jak on, a tym samym pozbawili się dostępu do chwały Bożej, dla której „duchową 
bramą” jest właśnie mądrość136. 

Zły duch nie miał już do niej dostępu ze względu na porażkę, której doznał 
„u samych początków” (Rdz 1,1=Prz 8,22n) właśnie od „Niewiasty-Mądrości”. To 
ona, zwycięska Niewiasta z Protoewangelii, będąc tożsama z Mądrością Bożą, sta-
nowi symbol osoby doskonale zjednoczonej z wolą Stwórcy, osoby we wszystkim 
Bogu posłusznej. „Ta” wyjątkowa Niewiasta (hebr. hāʼiššāh) stała się nieskalaną 
grzechem „bramą” wcielenia Boga, niepokalaną „bramą” Potomka, który ostatecznie 
zmiażdży głowę „węża”.

Ta alegoryczna interpretacja jest więc oparta również na lingwistycznych i teo-
logicznych argumentach. Dlatego istnieją ważne przesłanki, aby reinterpretować ową 
zwycięską Niewiastę z Rdz 3,15 w kluczu sapiencjalnym i pod pewnymi aspektami 
utożsamiać ją z symboliczną personifikacją Mądrości (Prz 8,22n), która skonkretyzuje 
się i uobecni w czasie jako realna osoba, czyli Matka zwycięskiego Potomka. Oczywi-
ście nie chodzi tu o preegzystencję niewiasty (co byłoby twierdzeniem heretyckim!), 
ale przede wszystkim o ten niezwykle ważny aspekt dotyczący natury mądrości, do 
której sprawca grzechu, czyli – będący personifikacją głupoty i bezbożności – „wąż”, 
nigdy nie miał (i nie mógłby mieć!) żadnego dostępu. Stąd właśnie owa czystość natury 
tej Niewiasty, czyli jej nieskalanie grzechem, może być utożsamiane także z symbolem 

135 Por. R. Rubinkiewicz, Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 2000, s. 153.
136 Por. J.H.Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s.11n. 
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„pięty” permanentnie „obutej” w łaskę a więc – w tym przypadku – natury wolnej od 
grzesznej i przyziemnej zmysłowości, będącej orężem miażdżącym głowę „węża”137. 

„Pięta” Maryi jest więc tą jedyną „piętą” (oczywiście poza „piętą” Zbawiciela) 
niewymagającą dodatkowej osłony w walce z „wężem”, gdyż z natury swej niepo-
kalane poczęcie jest chronione przez pełnię łaski (Łk 1,28). Jej nieskalana natura jest 
znakiem stałej obecności Boga, symbolem tej „najświętszej ziemi” (Ap 12,4), do któ-
rej „wąż” nie ma żadnego dostępu. Możemy posłużyć się analogicznym symbolem 
„ziemi” z Ksiegi Wyjścia: „[rzekł Bóg do Mojżesza]: «Zdejm sandały z nóg, gdyż 
miejsce na którym stoisz, jest ziemią świętą»” (3,5). Człowiek, oddając się tej zwycię-
skiej Niewieście staje na bezpiecznej ziemi!

Po popełnieniu grzechu ludzie tracą naturalny dostęp do mądrości Bożej. Dlatego 
też miłosierdzie Boże objawia się także w ten sposób, że mądrość dawana jest potom-
stwu ludzkiemu jako niczym niezasłużony nadprzyrodzony dar, czyli jako łaska. Tak 
więc „Niewiasta-Mądrość” zostaje dana potomstwu bojącemu się Boga (potomstwu 
wiary) – przede wszystkim – w tym kulminacyjnym punkcie porządku łaski, którym 
jest tajemnica odkupienia: „Niewiasto oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto 
Matka twoja” (J 19,26n). Dzieje się to znowu w związku z drzewem i jego owocem, 
którym teraz jest ukrzyżowany Chrystus. To On – zwycięski Potomek Niewiasty – jest 
dany ludziom, aby potomstwo wiary, otwierając się na łaskę, ostatecznie zwyciężyło 
„węża” i jego dziedziców. 

137 Wydaje się, że błąd dotyczący uznania preegzystencji (duszy) Maryi wynika z takiego sposobu myśle-
nia, który jest zdeterminowany przez porządek chronologiczny. Warto przytoczyć jedną z wypowiedzi 
Pawła Apostoła: „Wybrał sobie nas w Nim przed położeniem fundamentów świata, by być świętymi 
i niewinnymi wobec Niego w miłości, przeznaczywszy nas ku usynowieniu przez Jezusa Pomazańca 
(…)” (Ef 1,4n). Usynowienie dokonuje się w momencie otwierania na łaskę Chrystusa. Wówczas czło-
wiek „wpisuje się” w zamysł Boga, który jest wyrażony przez Jego Słowo-Syna, które było na początku 
i przez które wszystko się stało. W przypadku Maryi otwarcie na łaskę miało charakter szczególny, gdyż 
Jej wyjątkowe usynowienie przez łaskę dokonało w niepokalanym poczęciu, a następnie – przez macie-
rzyństwo – w fizycznym przyjęciu Tego, który był źródłem łaski. Dlatego owego otwarcia Maryi na łaskę, 
nie można porównać z otwieraniem się na łaskę innych ludzi. Otwarcie Maryi na łaskę miało zatem cha-
rakter stały i nie było związane tylko z historycznym przyjściem Boga do ludzi. Maryja, obdarzona pełnią 
łaski od momentu poczęcia, staje się także symbolem tej rzeczywistości, która związana jest z nieustan-
nym przychodzeniem Boga do człowieka i dlatego jest Ona również „figurą Kościoła”. Natomiast każdy 
inny człowiek raz na łaskę się otwiera, a raz zamyka – gdy grzeszy. Dlatego Maryja znajduje się w od-
wiecznym zamyśle Boga również w sposób szczególny: trwały i przeczysty. Jako Matka-Syna/Słowa, 
przez które wszystko się stało, staje się Ona w zamyśle Boga symbolem tej rzeczywistości, którą księgi 
sapiencjalne ukazują jako personifikację Mądrości, towarzyszącej Stwórcy przy dziele stworzenia. Jej 
wyjątkowe usynowienie, związane jest także z wyjątkowym działaniem w Niej łaski okupienia, wypły-
wającej z misterium paschalnego Jej Syna. Maryja zrodziła Syna/Słowo, które było na początku i przez 
które została stworzona i odkupiona, stąd jej natura – ze względu na odwieczny zamysł Boga co do tajem-
nicy odkupienia – została od początku, czyli odwiecznie, zachowana od skazy jakiegokolwiek grzechu. 
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Po konfrontacji z tą drugą przeszkodą interpretacyjną można dostrzec, że retro-
spekcja tekstu Rdz 3,15 w perspektywie sapiencjalnej wcale nie jest intuicją pozba-
wioną konkretnych podstaw. Jak największą głupotą jest bezbożność, paradygma-
tycznie reprezentowana przez „węża”, tak największą mądrością jest obecność Boga 
w człowieku, czego paradygmatem jest Niepokalana. Poza tym, jak oczywiste jest, że 
ów wąż-gad jest jedynie symbolem jakiejś wrogiej duchowej siły, która swój rzeczy-
wisty sens odkrywa na poziomie pewnej metarzeczywistości, tak również logiczne 
jest, że owa kobieta musi również wkraczać w jakiś semantyczny metapoziom, gdzie 
jawi się jako „nadzwyczajna niewiasta”, która zniszczy „węża” – symbol odwiecz-
nego zła. 

Należy także zwrócić uwagę, że w starotestamentowej tradycji człowiekiem 
będącym uosobieniem mądrości był król Salomon. Salomon prosił Boga o dar mądro-
ści, by posiąść umiejętność sprawiedliwego rozstrzygania spraw sądowych, czyli by 
bezbłędnie rozeznawać dobro i zło (1Krl 3,9-12). Żydowski historyk Józef Flawiusz  
(37 – 94 po Chr.) przekazuje również tradycję, która przypisywała potomkowi Dawida, 
czyli Salomonowi, moc niszczenia demonów138. Tradycja ta była na tyle żywa, że na 
przełomie II i III wieku po Chr. powstało dzieło pt. Testamentum Salomonis. Jest 
to żydowski utwór opisujący egzorcystyczną moc króla Salomona139. W kontekście 
powyższych rozważań mądrość nie przejawia się więc li tylko jako intelektualna 
sprawność, duchowa doskonałość czy jakaś praktyczna umiejętność, ale będąc darem 
Boga staje się rzeczywistą bronią przeciwko demonom140.

1.5.5. „Niewiasta-Mądrość” w księgach sapiencjalnych
Spójrzmy teraz, co księgi sapiencjalne mówią nam o owej nadzwyczajnej Niewieście, 
czyli o uosobionej Mądrości. To właśnie ona „jako pierwsza przed wszystkim stwo-
rzona została” (Syr 1,4), to właśnie „Pan ją stworzył” (Syr 1,9) jako „swe arcydzieło 
i początek swej mocy” (Prz 8,22) i to ona „od Boga pochodzi” i „jest z nim na wieki” 
(Syr 1,1). Owa „Niewiasta-Mądrość” była bezpośrednim świadkiem stwórczego dzieła 
Boga (Prz 8,24-30). Istniała więc przed wszystkim jako uosobiona Mądrość (hebr. 
ḥοkemāh, gr. ἡ σοφία), która znalazła „radość przy synach ludzkich” (Prz 8,31). To 
właśnie „ta”, której początkiem jest „bojaźń Pana” (Syr 1,14), bytująca przed „począt-
kiem wszystkiego” (Prz 8,22n), nie dała się zwyciężyć złemu. Zły duch, odrzucając 
bojaźń i buntując się przeciw Stwórcy, przez sam akt własnej pychy, pozbawił się 

138 JÓZEF FLAWIUSZ, Dawne dzieje Izraela, VIII, 46-48, s. 107n.
139 Por. A. Nicolotti, Esorcismo cristiano e possessione diablica tra II e III secolo, Turnhout 2011, s. 104n.
140 Leszek Misiarczyk, podejmując zagadnienie egzorcyzmów w Kościele starożytnym, zwraca uwagę, że 
w tradycji judaistycznej Salomon był postrzegany jako egzorcysta par excellence Por. L. Misiarczyk, 
s. 37.
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dostępu do mądrości i z tego powodu nic nie mógł uczynić tej Niewieście, która jest 
„przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego i dlatego nic skażonego do niej nie 
przylgnie” (Mdr 7,25). Jako „ta”, która umiłowała sobie bojących się Pana spośród 
wszystkich, których Bóg „uczynił na swój obraz” (Syr 17,3), jest dla nich jak kocha-
jąca „matka” lub „małżonka” (Syr 15,2). Mądrość „jest odblaskiem wieczystej świa-
tłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci” (Mdr 7,26). 
W byciu owym „odblaskiem” i „zwierciadłem” możemy doszukiwać się tego, czym 
jest „podobieństwo” człowieka do Boga, a w „obrazie Jego dobroci” tego, czym jest 
„obraz Boży” w człowieku. 

W ten sposób „Niewiasta-Mądrość”, stworzona według „obrazu” i na „podobień-
stwo” Boga, staje się szczególną duchową przedstawicielką rodzaju ludzkiego (Rdz 
1,26) i dlatego jest w niej „duch ludzki” (Mdr 7,23). Ta pierwsza „Niewiasta-Mądrość” 
była odwiecznym wrogiem złego ducha i nie podzieliła w niczym jego samotności. 
Nie dała się zwieść i pozostała we wszystkim Bogu posłuszna. Tymczasem przez swój 
grzech i swoją pychę zbuntowany anioł stał się ojcem „niewiasty-głupoty”, która „cią-
gle się rzuca (…), niczego nie pojmie (…), a przy bramie swego domu zasiadła na 
tronie (…) odzywa się do tego, komu brak mądrości (…) jej zaproszeni – w głębi-
nach Szeolu” (Prz 9,13-18). To „niewiasta-głupota” jest „matką” potomstwa „węża”  
(Rdz 3,15).

Można więc postawić hipotezę, iż nienawiść złego ducha do człowieka w całej 
swej sile powodowana była tą pierwotną klęską. Była chęcią odwetu z powodu 
porażki, którą była nieumiejętność sprowokowania do grzechu tej pierwszej „Niewia-
sty-Mądrości”. Przyczyną bezradności szatana było cudowne zjednoczenie jej woli 
z wolą Stwórcy: Ona „jest bowiem tchnieniem mocy Bożej” (Mdr 7,25). Jest „odde-
chem Boga” i dlatego, gdy Bóg wypowiada Słowo, Ona zawsze mu towarzyszy. Zły 
duch nie miał do niej żadnego dostępu, ponieważ jej naturą („początkiem”, „pełnią” 
i „koroną”; Syr 1,14.16.18) jest „bojaźń Pana”, co całkowicie uniemożliwia powstanie 
w niej jakiejkolwiek skazy grzechu. „Wąż”, nie potrafiąc pokonać Mądrości, chciał 
pokonać człowieka, aby na zawsze pozbawić go jakiegokolwiek do niej dostępu. Dla-
tego kuszenie dotyczyło „drzewa poznania dobra i zła”, czyli „drzewa mądrości”.

1.5.6. „Niewiasta-Mądrość” i jej potomstwo
Nieskalana natura Mądrości miała również szczególne, nadnaturalne przeznaczenie, 
które objawiło się po grzechu pierwszych ludzi: przeznaczenie do zrodzenia Potomka 
i potomstwa (hebr. zeraʻ, זֶַרע). Interpretując Niewiastę z Rdz 3,15 jako Mądrość, 
należy więc mówić o zrodzeniu jej potomstwa oczywiście na sposób duchowy (nad-
przyrodzony). Mądrość, będąc doskonale zjednoczona z wolą Stwórcy, była zabez-
pieczona pełnią świętości samego Boga i dlatego musiało istnieć w niej „środowisko 
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łaski”, bez żadnego uszczerbku. Właśnie to, że zamieszkiwał w niej duch Boży z peł-
nią swych darów potwierdza następujący tekst: „jest bowiem w niej duch rozumny, 
święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpię-
tliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, nieza-
wodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący…” (Mdr 7,22n). Owa „Niewia-
sta-Mądrość”, która w Bogu „zbudowała sobie dom” (Prz 9,1) jest figurą mieszkania 
dla łaski, przychodzącej przez Nią na świat, która w swym Potomku miała objawić 
ludziom swoje ostateczne zwycięstwo. 

Mówiąc o Potomku i potomstwie „Niewiasty-Mądrości” w kluczu interpreta-
cji nowotestamentowej, odnosimy się oczywiście do tajemnicy wcielenia (Poto-
mek=Chrystus) oraz ustanowienia Chrystusowego Kościoła („potomstwo wiary”). 
Należy zauważyć, że interpretacja Rdz 3,15 w świetle Ewangelii była charaktery-
styczna dla egzegezy patrystycznej141, która bardzo często prowadziła do zastosowania 
tzw. klucza mariologicznego. Księgi sapiencjalne przedstawiają Mądrość jako rzeczy-
wistość stworzoną przez Boga, a jednocześnie tożsamą z Jego wolą. Jednakże personi-
fikacja Mądrości wyraźnie oddziela ją od osoby samego Stwórcy. W mariologicznym 
kluczu tej tajemniczej rzeczywistości/osobie odpowiadałaby nade wszystko tajemnica 
niepokalanego poczęcia/Niepokalanie Poczętej. 

Zobaczmy teraz, jakie istotne konsekwencje, rzutujące na całą historię zbawie-
nia, daje takie odczytanie Protoewangelii. Jak szatan przez swój bunt wobec Stwórcy 
utworzył w wieczności – określił swoim bytem i swoją decyzją – „przestrzeń zatra-
cenia”, tak personifikacja „Niewiasty-Mądrości” – która dzięki cudownemu zjedno-
czeniu z wolą Boga była, jest i będzie na wieki, „gdyż nigdy istnieć nie przestanie” 
(Syr 24,9) – staje się dla swego potomstwa „przestrzenią bycia w Bogu”, czyli „prze-
strzenią łaski”. W perspektywie historiozbawczej ową towarzyszącą Stwórcy „od 
samego początku” figurę „Niewiasty-Mądrości” należałoby więc określić jako sym-
boliczną „przestrzeń pełni łaski”, zabezpieczoną nienaruszalnością swej natury, którą 
– w mariologicznym kluczu interpretacyjnym – byłoby niepokalane poczęcie. 

Bóg, ustanawiając nieprzyjaźń (nienawiść), wprowadza ją jako swoiste dziedzic-
two pomiędzy potomstwo, wywodzące się od zbuntowanego ducha, a potomstwo, 
wywodzące się od zwycięskiej Niewiasty. Słowo „potomstwo” w interpretacji lite-
ralnej Rdz 3,15 ze względu na to, iż mowa jest tu o pierwszej kobiecie i w wersecie 
20. jest ona nazwana „matką wszystkich żyjących”, bez wątpienia trzeba odczytywać 
jako odnoszące się do całej ludzkości. W tym samym kluczu należałoby również inter-
pretować „potomstwo wężowe”, czyli najpierw literalnie jako wszystkie węże, które 

141 Por. A. Louth, Bibbia commentata dai padri. Antico Testamento 1/1. Genesi 1 – 11. Città Nuova 2003, 
s. 124-127.
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miałyby się rozplenić od węża z Edenu. Tak więc w dosłownym znaczeniu werset  
Rdz 3,15 wyrażałby odwieczną wrogość między ludźmi a wężami i mielibyśmy tu 
najwyraźniej do czynienia z etiologią ludową142. 

Jednakże wkraczając na interpretacyjny metapoziom, który logicznie wyłania się 
z kontekstu, w stosunku do literalnego rozumienia kobiety i węża, należy wskazać na 
ich duchowe i fundamentalne dla właściwego odczytania znaczenie. W tym zabiegu 
pomocną staje się również lektura sapiencjalna tego tekstu. Skoro ci, „którzy mądrość 
zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali” (Mdr 7,14), to w takim razie ci, którzy zasłu-
żyli sobie na nieprzyjaźń, musieli przede wszystkim odrzucić mądrość. „Pokolenia 
wężowe” kształtują się zatem przez odrzucanie mądrości Bożej, której początkiem 
i pełnią jest bojaźń Pana (Prz 9,10; Syr 1,16). Interesującej charakterystyki pokoleń 
zwycięskiej Niewiasty i pokoleń „węża” dostarcza nam fragment z Mądrości Syra-
cha: „Jakie pokolenie jest poważane? Pokolenie człowieka. Jakie pokolenie jest szano-
wane? Bojące się Pana. Jakie pokolenie jest wzgardzone? Pokolenie człowieka. Jakie 
pokolenie jest wzgardzone? Przekraczające przykazania” (Syr 10,19). Fundamen-
tem mądrości można by więc nazwać bojaźń Pańską, która charakteryzuje pokolenia 
posłuszne woli Stwórcy, a tym samym „poważane” i „szanowane”. 

Przeciwstawione są im pokolenia „wzgardzone”, czyli „przekraczające przykaza-
nia”, a przez to – można by stwierdzić – w prostej linii wywodzące się od tego, który 
jako pierwszy dopuścił się grzechu, czyli zbuntowanego ducha. Skoro mądrość „zało-
żyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie” (Syr 1,15), to 
ci, którzy ją odrzucili, tym samym odrzucili najistotniejszą cechę swojej egzystencji, 
czyli „fundament wieczny”. Dlatego stali się „potomstwem wężowym”, synami zatra-
cenia pozbawionymi dostępu do tajemnicy życia wiecznego. 

Zamknięcie na mądrość oznacza zamknięcie na tajemnicę działania słowa 
Bożego, która ma moc zbawić człowieka. Ta zależność wskazuje również na ścisły 
związek pomiędzy „Niewiastą-Mądrością”, a „Synem-Słowem” i dlatego właśnie taka 
lektura sapiencjalna Protoewangelii utożsamia się niejako z kluczem mariologicz-
nym i mesjańskim (Niewiasta-Maryja, Potomek-Chrystus). Należy także dostrzec, 
że ludzie bezbożni, którzy podzielą los zbuntowanego ducha, są ukazywani w Biblii 
także jako głusi i niemi, a więc zamknięci na zbawczą tajemnicę Słowa: „(…) położą 
rękę na usta, uszy ich będą głuche. Będą lizali proch jak wąż, jak płazy ziemi zadrżą” 
(Mi 7,16n).

142 Por. J.S. Synowiec, Na początku…, s. 169.
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1.5.7. Mądrość transcendentna powraca do człowieka  
jako immanentna na drodze łaski

Zły duch, pozbawiony mądrości Bożej, był pełen zawiści wobec ludzi, ponieważ 
„Mądrość wywyższa swych synów” (Syr 4,11), a to właśnie on chciał być ponad 
wszystko. Poszedł więc „drogą zżerającej zazdrości, bo ona z mądrością nie ma nic 
wspólnego” (Mdr 6,23). „Wąż-szatan”, aby zwieść człowieka, użył swej inteligencji 
i stanął przed kobietą jako fałszywy przyjaciel. Proponując wiedzę Boga, chciał by 
człowiek odrzucił bojaźń Bożą, a tym samym i mądrość. Jaką korzyść miało przy-
nieść zerwanie owocu z drzewa „poznania dobra i zła”? Wszystko, co Bóg stworzył, 
było przecież „bardzo dobre” (Rdz 1,31). Człowiek miał więc z pewnością wiedzę 
na temat tego, co dobre, a ponadto doświadczał samego dobra. Uległ jednak pokusie, 
bo zapragnął posiadać „nową”, do tej pory zakrytą przed nim, wiedzę (gnozę!), tym 
razem „boską”, jakby nie rozumiejąc, że wszelka niezbędna wiedza była mu już dana, 
a dostęp do jej pełni wyrażał się właśnie w respektowaniu nakazu Boga. Człowiek nie 
znał jeszcze zła. Łamiąc Boży nakaz, nie zdobył niestety „nowej” wiedzy. Nie zdobył 
także jakiejś szczególnej mądrości na temat zła, a raczej zanurzył się w doświadcze-
niu zła, które nieodwracalnie naznaczyło jego duszę. Na tym właśnie polegał podstęp 
szatana. Tymczasem „nie jest mądrością znajomość złego” (Syr 19,22), czyli mądrość 
nie polega na posiadaniu wiedzy, wynikającej z dobrowolnego aktu popełnienia zła. 
Człowiek, łamiąc Boży nakaz, nabył zło, a utracił mądrość i raj, ponieważ to właśnie 
„bojaźń Pana”, będąca początkiem i koroną mądrości, „jest jak raj błogosławieństwa” 
(Syr 40,27). 

W raju mądrość bytowała w wymiarze immanentnym i dopóki człowiek nie prze-
kraczał Bożego nakazu miał ją w sposób naturalny. Człowiek, porzucając bojaźń Pana, 
„zszedł na bezdroża” i znalazł się poza Edenem. Mądrość go opuściła i „oddała w moc 
jego upadku” (Syr 4,19). Odtąd mądrość stała się dla człowieka rzeczywistością abso-
lutnie transcendentną, do której jedyny dostęp wiedzie przez drogę nadprzyrodzoną 
– drogę łaski. Właśnie jako łaskę nadzwyczajną otrzymał ją modlący się młody król 
Salomon, który prosił Boga o mądrość, aby móc właściwie rozróżniać dobro i zło, 
czyli mieć udział w tej mądrości, która jest przypisywana Bogu (1Krl 3,9-12). Oczy-
wiście trzeba odróżnić dar Bożej mądrości od naturalnej zdolności oddzielania dobra 
od zła, czyli tak zwanej zasady synderezy (prasumienia)143, którą w porządku natury 
ma każda istota ludzka. Dar Bożej mądrości w rozeznawaniu dobra i zła nie jawi się 

143 „będące naturalną sprawnością intelektu do odczytywania pierwszych zasad postępowania. Zasada 
prasumienia, najogólniejsza norma moralności: «bonum est faciendum, malum vitandum», umiejscawia 
nas w naturalnym porządku praktycznym, skłania do dobra oraz odstrasza od zła; wyraża porządek prawa 
naturalnego i jako taka jest powszechna i niezmienna”. Por. T. Biesaga, sumienie, w: Powszechna Ency-
klopedia Filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 268.
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jako jakaś pierwotna intuicja, nabyta sprawność czy wypracowana intelektualna cnota. 
Boża mądrość jako nadprzyrodzona łaska jest nade wszystko owocem życia w Bogu, 
a więc owocem posłuszeństwa Jego słowu. 

Należy podkreślić, że idea „mądrości”, jako wartości transcendentnej, pojawia 
się w Izraelu w czasach po niewoli babilońskiej, czyli po zburzeniu świątyni Salo-
mona (pierwszej świątyni). Charakterystycznym fragmentem, który mówi o owej 
transcendencji, są następujące wersety z Księgi Hioba: „I mądrość skąd pochodzi? 
I skąd to miejsce zrozumienia? I ukryta jest dla oczu każdego żyjącego, dla ptaka 
niebios zakryta. Abaddon i śmierć mówią: «W uszach naszych słyszeliśmy pogłoskę 
o niej». Bóg rozumie drogę jej i On zna miejsce jej”. (28,20-23). Na uwagę zasługuje 
sformułowanie, że „Abaddon i śmierć” jej nie mają, czyli mądrość jest wykluczona 
z rzeczywistości pozbawionej obecności Boga, który jest życiem. Wynika z tego, że 
szatan, który jest panem krainy wiecznej śmierci i wiecznego zatracenia („abaddon” 
– oznacza „zatracenie”), rzeczywiście nie ma do niej żadnego dostępu. Mądrość Boża 
przekracza także porządek stworzenia i dlatego, stając się drogą zbawienia dla wszyst-
kich ludzi, objawia się jako nadprzyrodzona łaska, która „poprzez pokolenia zstępując 
w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków” (Mdr 7,27). Jakąż więc było 
łaską dla całej ludzkości, gdy u „pełni czasów” (Ga 4,4) zstąpił na ziemię ten, który 
jest źródłem mądrości. Syn Boga, otwierając porządek łaski poprzez misterium pas-
chalne, właśnie w ramach tego porządku udostępnił dostęp do tej mądrości, z której 
rodzi się potomstwo Boga

1.5.8. Dziedzictwo Niewiasty i „węża”
Kobieta z Protoewangelii może stanowić prefigurację Maryi nie tylko ze względu 
na zawarte w tym tekście proroctwo mesjańskie, ale również dzięki mariologicznej 
interpretacji sceny, która ukazuje powołanie jej do życia przez Stwórcę. Ewa zostaje 
ulepiona z żebra Adama144 (Rdz 2,21n). Maryja także zostaje Matką Tego, który Ją 
poprzedza – „ostatniego Adama” (Kor 15,45), gdyż poczęła i rodzi Syna-Słowo, 
„przez które wszystko się stało” (J 1,3). W ten sposób staje się Matką swego Stworzy-
ciela i Odkupiciela. „Żebro Adama” może być więc symbolem odwiecznego, uprze-
dzającego porządek natury, związku między Synem-Słowem i Jego Matką. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że rzeczownik oznaczający „żebro” poza 
opisem stworzenia kobiety występuje w całym Piśmie Świętym tylko jeden raz. Jest to 
fragment z Księgi Daniela, który był już wcześniej przytaczany, a dotyczył wizji czte-
rech bestii. Słowo to odnajdujemy w opisie drugiej bestii: „A oto bestia inna, druga, 

144 Wielu chrześcijańskich egzegetów pierwszych wieków używało typologii „Maryja/Druga Ewa” (np. 
Justyn Męczennik, Tertulian, Ireneusz z Lyonu).
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przypominająca niedźwiedzia i na stronie jednej postawiona, a trzy żebra w paszczy 
jej między zębami jej” (Dn 7,5). Skąd wzięły się trzy żebra? Komu je wyciągnęła? 
Czy bestia też chce kogoś stworzyć? Zło parodiuje dobro, więc może bestia chce także 
stworzyć pewną niewiastę? 

W Księdze Apokalipsy św. Jana jądro tajemnicy zła reprezentowane jest przez 
trzy postacie: Smoka, Bestię pierwszą oraz Fałszywego Proroka (Bestię drugą)145. Zło 
parodiuje także akt stwórczy Boga. Stwórca stwarza ex nihilo – „z niczego”. Szatan nie 
mając mocy stwórczej, także „stwarza” ex nihilo, tylko w zupełnie inny sposób. Zły 
duch decyzją swej woli na wieki odwrócił się od Boga i swoim bytem utworzył w wiecz-
ności przestrzeń zatracenia – nicość. Szatan gdy „coś” stwarza to wydobywa to z sie-
bie, a że sam jest nicością, to wydobywa to, co „nowe”, z nicości. Oto falsyfikat creatio 
ex nihilo. Trzy żebra mogą zatem odpowiadać trzem postaciom zła, a niewiastą, którą 
szatan ukształtował z własnej nicości, byłaby wówczas Wielka Nierządnica, ukazana 
w Apokalipsie jako siedząca na Bestii (Ap 17). Jak relacja Boga do stworzenia opiera 
się na miłości, tak relacja diabła do swych „wytworów” zasadza się na nienawiści. To 
dlatego Wielka Nierządnica zostaje rozszarpana przez Bestie (Ap 17,16). Kto odwraca 
się od Boga i szuka za to nagrody u „pana tego świata”, będzie bardzo rozczarowany. 
Czeka go status „wiecznej padliny”, wciąż pożeranej i wydalanej przez Smoka. 

Trzy żebra w paszczy bestii mogą stanowić także symbol pewnych trzech niewiast 
ukształtowanych przez zło. Poza Wielką Nierządnicą (Ap 17), która jest ponadczaso-
wym symbolem „zdrady Boga”, Pismo Święte daje nam jeszcze dwa bardzo charakte-
rystyczne przykłady tzw. niewiasty przeklętej. W Starym Testamencie jest nią morder-
czyni proroków JHWH i prześladowczyni proroka Eliasza, Jezabel, żona króla Achaba 
(1Krl 16,31). Z języka hebrajskiego Izebel oznacza „gdzie jest władca?”, a więc może 
to znaczyć, że służy ona, nie uznając JHWH za jedynego Pana, innym „bogom”, czyli 
tak naprawdę demonom. Jezabel występuje także w Księdze Apokalipsy św. Jana 
(2,20) jako fałszywa prorokini sekty nikolaitów. W Nowym Testamencie niewiastą 
reprezentującą zło jest oczywiście Herodiada, żyjąca w cudzołożnym związku z kró-
lem Herodem, która przyczynia się do śmierci Jana Chrzciciela (Mt 14,3). Angażując 
swoją córkę w morderstwo proroka, staje się także symbolem „duchowej mistrzyni” 
nakłaniającej inne kobiety do nierządu i zabijania prawdy. Jest rzeczą interesującą, 
że kobiety te są prześladowczyniami tych dwóch proroków, którzy mają poprzedzić 
przyjście dnia Pańskiego (Mt 17,11). Tak więc działanie Wielkiej Nierządnicy będzie 
jednym ze znaków czasów ostatecznych146.

145 Liczne cechy zoomorficzne czterech bestii z wizji proroka Daniela, odnajdziemy w opisie pierwszej 
Bestii z Księgi Apokalipsy św. Jana.
146 Wydaje się, że w tajemnicę Wielkiej Nierządnicy w XXI wieku wpisuje się wyraźnie ideologia gender 
oraz ruch LGBT+. 

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)



73

Nie może zatem istnieć zgoda pomiędzy dziećmi Boga a dziećmi Nierządnicy. 
To dlatego Stwórca już u samych początków „kładzie nienawiść” („wprowadza nie-
przyjaźń”), czyli „uświadamia” pierwszym ludziom („kładzie w ich świadomość”) 
prawdę o odwiecznie trwającej nienawiści złego ducha do rodzaju ludzkiego. Na 
czym ma jednak polegać pokoleniowe uświadomienie tej prawdy, uświadomienie 
takiego stanu rzeczy? Przecież przynależność do jednego z tych dwóch pokoleń jest 
każdorazowo aktualizowana każdą decyzją człowieka. Jeżeli chodzi o ludzki status 
moralny, to należy zauważyć, że perspektywa wiary przypomina tu o przynajmniej 
dwóch zasadniczych sprawach. Po pierwsze, „opuszczenie Edenu” generuje konkretne 
skutki, które już w Rdz 3 ukazują się jako „nowa” rzeczywistość, a są to: „ból”, „trud” 
i „śmierć” (16.17.19). Jednakże skutki te nie pozbawiają możliwości przynależenia 
do zwycięskiego potomstwa Niewiasty. Po drugie, wciąż istnieje możliwość doko-
nywania wyborów między dobrem a złem, co ostatecznie umieszcza człowieka tylko 
po jednej ze stron tego odwiecznego konfliktu. Zatem to nie kwestia zmiany statusu 
ontycznego (utrata nieśmiertelności), ale działanie ludzkiej woli ostatecznie determi-
nuje w kategoriach moralnych. Dziedzictwo pierwszego grzechu pojawia się w czło-
wieku jako grzeszne pragnienie, aby odrzucić prawo Boże i samodzielnie zadecydo-
wać o swoim losie. Pułapka polega na tym, że człowiek, odrzucając autorytet Stwórcy, 
wkracza na ścieżkę zbuntowanego anioła, co pozbawia go pełni wolności. 

Jednakże Bóg zechciał, aby poza dziedzictwem pierwszego grzechu ludzkie 
potomstwo odziedziczyło jeszcze coś innego: swoisty system zabezpieczający ludzką 
naturę przed zatraceniem. Skoro zły duch przyczynił się do tego, by dobry z natury 
swej człowiek stał się dziedzicem grzechu, to Stwórca zapragnął pomóc ludziom, by 
pomimo swojej skażonej natury stali się dziedzicami Bożego wybraństwa. Tą pomocą 
jest łaska, która przyjęta aktem woli stawia człowieka zawsze po stronie zbawio-
nych. „Wprowadzenie nienawiści”, a więc to pokoleniowe „uświadamianie” tajem-
nicy walki o osiągnięcie zbawienia, dokonuje się na drodze łaski. Moc tej łaski, którą 
została obdarowana ludzkość, objawiła się przez Słowo Boga, które w nieskalanej 
grzechem Niewieście przyjęło naturę ludzką i – jako Potomek Niewiasty – dokonało 
dzieła odkupienia tej zniewolonej grzechem natury, by przywrócić człowieka do peł-
nej komunii z Bogiem. 

„Systemem zabezpieczającym” ludzką naturę przed ostateczną utratą łaski jest 
swego rodzaju „relacja zwrotna”. Wierność prawdzie Chrystusowej utożsamia czło-
wieka za sprawa łaski z owym zwycięskim Potomkiem z Protoewangelii. On sam, 
będąc Łaską i źródłem łaski, dał się człowiekowi, a przyjmując ludzką naturę, zabez-
pieczył ją samym sobą, czyli swoją łaską nadzwyczajną: miłością i prawdą, objawiają-
cymi swą moc w misterium paschalnym. Jednak to „zabezpieczenie” pomimo, że jest 
dziedzictwem, ma charakter jedynie aktualny, ponieważ aktualizuje się, tak jak grzech, 

1.5. Analiza teologiczna Rdz 3,15



74

przez akt ludzkiej woli, której Bóg, ze względu na prawdę o swej miłości, nie mógł 
człowiekowi odebrać. 

Warto pamiętać, że konsekwencją zastosowania mariologicznego klucza w odczy-
taniu Rdz 3,15 może być utożsamienie Niewiasty miażdżącej głowę „węża” (Wulgata: 
ipsa conteret caput tuum) nie tylko z ukazaną przez Ewangelie, Matką Jezusa, ale 
także z Niewiastą, będącą w odwiecznej opozycji (nienawiści) do apokaliptycznego 
Smoka (Ap 12). Niewiasta obleczona w słońce była najczęściej odczytywana w klu-
czu kolektywnym, jako figura Chrystusowego Kościoła147. Tak więc uświadomienie 
sobie nienawiści oznacza także uświadomienie sposobu działania tej łaski, którą jest 
sam Zbawiciel, przychodzący przez Niewiastę, czyli Kościół. Zbawiciel przychodzi 
nie tylko poprzez historyczne wydarzenie (narodziny z Maryi), ale także w sposób 
ponadczasowy – właśnie w Kościele, który nieustannie uobecnia tajemnicę paschalną 
przychodzenia zwycięskiego Pana.

Skoro starotestamentowym symbolem protoewangelicznej Niewiasty może być 
personifikacja Mądrości, a jej „korzeniem” jest „bojaźń Pańska” (Syr 1,20), to tylko 
ona może zapewnić człowiekowi udział w tej łasce. Tylko przez bojaźń Pańską może 
dokonać się w czasie otwarcie serca ludzkiego na Potomka, którego „Niewiasta-Ko-
ściół” nieustannie ludziom daje, by doprowadzić ich do zbawienia. Tak było „od 
początku”, gdyż udzielanie mądrości Bożej przed tajemnicą wcielenia dokonywało 
się przez Boże słowo, które objawiało swą moc nie tylko w dziele stworzenia, ale 
było także treścią prawa oraz nauczania prorockiego. To właśnie bojaźń Pana, wyra-
żająca się poprzez posłuszeństwo Bożemu słowu, gwarantowała przyjaźń ze Stwórcą. 
Natomiast w tajemnicy wcielenia mądrość objawia swoją pełnię w sposób najbardziej 
bezpośredni i bliski człowiekowi, gdyż dokonało się to za sprawą odwiecznego Słowa, 
które stało się ludzkim ciałem. Jezus Chrystus, wcielony Bóg, przypomniał tę samą 
prawdę, iż mądrością jest odzyskiwanie przyjaźni Boga, a dzieje się to nie inaczej jak 
przez posłuszeństwo Jego słowu: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuje” (J 15,14). 

Tymczasem Jan Chryzostom w swojej homilii do Rdz 3,8, wykorzystując wątek 
boskiej mądrości, która zniża się „byśmy uczyli się o niewysłowionej dobroci Boga 
i o tym jak bardzo dostosował się On w mowie, okazując przezorność i troskliwość 
względem naszej natury” (Homilia 17, 1; PG 53), tłumaczył to właśnie jako analogię 
wcielenia Słowa Bożego. Tradycja wykorzystywała powyższe stwierdzenia Chryzo-
stoma także do objaśnienia boskiego charakteru natchnienia Pisma Świętego148.

147 Por. CEZARY Z ARLES, Objaśnienie Apokalipsy Św. Jana, tłum. A. Żurek, Kraków 2002, s. 120-124. 
148 Por. R.E. Brown, A.J. Fitzmyer, R.E. Murphy, Katolicki Komentarz Biblijny, W. Chrostowski (red.), 
Warszawa 2013, s. 1581.

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)



75

Należy zauważyć, że potomstwo Niewiasty oznacza ludzkość żyjącą w wymia-
rze skończonego czasu, tymczasem „Niewiasta–Mądrość” i zły duch żyją w wymiarze 
wieczności jako dwa niezmienne źródła dziedzictwa: dziedzictwa łaski i dziedzictwa 
grzechu. Księga Mądrości Syracha mówi, że „kto jej [mądrości] zaufa ten ją odziedzi-
czy i posiadać ją będą jego pokolenia” (Syr 4,16). Dlatego ten, kto mądrość odrzuca, 
wkracza w dziedzictwo „węża”. To podwójne dziedzictwo jest wpisane w naturę każ-
dego człowieka jako swoista możność, której uaktualnianie dokonuje się przez kon-
kretny moralny wybór między dobrem a złem. Dziedzictwo jest zatem w człowieku 
rzeczywistością niezwykle dynamiczną. Uaktualnianie owego dynamizmu wpływa 
na odzyskiwanie bądź zatracanie Bożego „podobieństwa”, a tym samym na udział 
w odsłanianiu „obrazu” Boga w człowieku, bądź też na sprzeniewierzaniu się jemu 
i jego całkowitym zniszczeniu. Człowiek ma nieustanną możność stawania się potom-
kiem Niewiasty bądź potomkiem złego ducha. Jednakże ów wybór dokonywany 
w czasie ma swoje konkretne odniesienie do wieczności, warunkuje bowiem wieczną 
przynależność bądź do grona zbawionych, bądź do grona potępionych.

W tym nieustannie trwającym przez pokolenia – aż do „końca czasów” – dawa-
niu ludziom zwycięskiego Potomka przez „Niewiastę-Kościół”, zawarta jest nieskoń-
czona miłość Stwórcy do człowieka. Miłość Ojca, który pragnie, by Jego dzieci osta-
tecznie weszły do wiecznej chwały Jego dziedzictwa. „Niewiasta-Kościół” jest więc 
także figurą otwarcia i pochylenia się Boga nad grzesznym człowiekiem. Jest wciąż 
otwartym „zaworem” Bożego miłosierdzia, przez który Bóg daje światu zbawienie. 
W ciągle aktualnej, odwiecznie ustanowionej nieprzyjaźni pomiędzy „wężem” a Nie-
wiastą, zawarta jest tajemnica zawsze aktualnej i trwającej na zawsze nieprzyjaźni 
pomiędzy ich potomstwem: Kościołem Chrystusowym i Antykościołem.

W toku powyższych rozważań mogła jednak pojawić się pewna wątpliwość, ura-
stająca nawet do miary absurdu, że ów zwycięski Potomek jako uosobiona łaska (Syn 
Boży/Słowo) przed swym wcieleniem preegzystował w pewnej uosobionej rzeczywi-
stości, którą nazwaliśmy „Niewiastą-Mądrością”. Dlatego należy przypomnieć i pod-
kreślić, że owa „Niewiasta-Mądrość” oprócz tego, że mogłaby być starotestamentową 
personifikacją określającą „miejsce” przebywania owego Potomka-Łaski (Słowa) 
w wieczności, to nade wszystko jest figurą ukazującą „sposób” udzielania tej Łaski 
ludzkości. W Nowym Przymierzu odnajduje ona swoje spełnienie w figurze „Nie-
wiasty-Kościoła”. Starotestamentowa figura „Niewiasty-Mądrości” może być więc 
zobrazowaniem tego, co Apostoł Jan w Prologu swej Ewangelii nazywa „łonem Ojca” 
(1,18), a co w Nowym Przymierzu objawi się jako „Niewiasta-Kościół” (Ap 12). Nie-
wiasta jest więc także symboliczną figurą pewnego dynamizmu przychodzenia Boga 
do człowieka oraz nieustannego zapraszania go do udziału w tajemnicy zbawienia, 
czyli do rodzenia się przez „łono Ojca” w Chrystusowym Kościele, by ostatecznie 
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zamieszkać w Nim na wieki. Powiedział Jezus do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa 
Bożego” (J 3,5).

Istota tajemnicy owej Niewiasty polega na tym, że nie jest ona jedynie symbo-
liczną figurą, lecz także konkretną osobą stworzoną w odwiecznym zamyśle Boga, 
która objawiła się w czasie jako Matka Syna Bożego. Bóg właśnie przez Nią zechciał 
dać swojego Syna, aby objawić światu tajemnicę wieczności. Mądrość przekazana 
ludziom przez Potomka Niewiasty jest równoznaczna z ponownym otwarciem rajskiej 
bramy do „drzewa życia”. Dostęp do tego drzewa został ponownie udzielony poprzez 
absolutne posłuszeństwo, które Syn Boga, przyjmujący ludzką naturę, okazał swemu 
Ojcu. Dzięki posłuszeństwu Syna możemy stać się na powrót umiłowanymi synami 
Ojca. Możemy skosztować owocu z „drzewa życia”, gdy we wszystkim posłuchamy 
Syna (Mt 3,17; 17,5), o czym przypomina nam również Niewiasta z Kany Galilejskiej 
(J 2,3-5). Tak rozumiana mądrość staje się istotą życia moralnego, jest prawdziwym 
głosem sumienia, a dzięki Bożemu usynowieniu człowieka przez posłuszeństwo łasce 
„jest wtajemniczona w wiedzę Boga i w Jego dziełach dokonuje wyboru” (Mdr 8,4). 
Tym samym, będąc włączoną w zbawcze dzieło Syna, również „usprawiedliwiona jest 
przez swe czyny” (Mt 11,19). 

1.5.9. Głowa „węża”
Zły duch nie mając dostępu do prawdziwej mądrości, posiadł jedynie jej karykaturalne 
odbicie: „mądrość ziemską, zmysłową i szatańską” (Jk 3,15), którą możemy nazwać 
„inteligencją pozbawioną miłości”, ponieważ ukierunkowaną ku zagładzie innych 
stworzeń i przeciwstawną mądrości „zstępującej z góry” (Jk 3,17). Dobrze oddaje 
to, odnoszący się do „węża” z Edenu hebrajski przymiotnik ָערּום (ʻārûm, Rdz 3, 1), 
który oznacza „mądrość”, ale w sensie negatywnym, czyli pozbawioną Bożego ducha 
sprawność, objawiającą się jako wysublimowana przebiegłość, czy wręcz umiejętność 
finezyjnej manipulacji, które są jego zbrodniczym narzędziem, czyniącym go najnie-
bezpieczniejszym ze wszystkich stworzeń. To, co mu pozostało po buncie wobec Boga 
i sromotnej klęsce doznanej od „Niewiasty-Mądrości”, to właśnie ta niezwykła inte-
ligencja, „szatańska mądrość” – ziemska i zmysłowa, która w tekście Protoewangelii 
symbolizowana jest przez jego „głowę” (hebr. רֹאׁש, rōʼš). Zmiażdżenie głowy „węża” 
będzie więc jego ostateczną klęską. To jest właśnie ta „pierwsza dobra nowina”  
(gr. πρϖτον εὐ αγγέλιον, proton-eu-angelion, „protoewangelia”): Bóg zapowiedział, 
że zło zostanie ostatecznie pokonane! 

Trzeba jednak zaznaczyć, że utożsamianie „głowy” węża z jego „rozumem” czy 
„inteligencją” jest interpretacją wynikającą raczej z antropologii pozabiblijnej. Pocho-
dzi ona z obszaru i ducha cywilizacji zachodnioeuropejskiej, która – będąc pod wpły-
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wem filozofii greckiej149 – ostatecznie przyjęła en-kefalo-centryczny150 paradygmat antro-
pologiczny. Nauki przyrodnicze określiły już dawno, iż głównym ośrodkiem decyzyjnym 
odpowiedzialnym za procesy myślowe człowieka, a tym samym także za jego iloraz inte-
ligencji, jest położony w głowie mózg. Natomiast w antropologii biblijnej takim organem 
było „serce”, które oprócz uczuć zawierało również wspomnienia, myśli, zamiary i decy-
zje, a Księga Syracha mówi wprost, że: „Bóg dał człowiekowi serce do myślenia” (17,6). 
Nie można oczywiście zapomnieć, że enkefalocentryczny paradygmat antropologiczny – 
ze względu na postulowaną otwartość Kościoła katolickiego także na nauki przyrodnicze 
– został przyjęty również przez współczesną antropologię chrześcijańską. 

Nim przejdziemy do stricte biblijnego rozumienia hebrajskiego terminu rōʼš 
-warto odwołać się do wymienianego już wcześniej żydowskiego filo (”głowa„ ;רֹאׁש)
zofa i egzegety, Filona z Aleksandrii, który jako pierwszy, posługując się alegorią, 
w sposób systematyczny interpretował tekst Starego Testamentu w duchu myśli helleń-
skiej. W swoim dziele Legum allegoriae, analizując drugi opis stworzenia człowieka 
(Rdz 2,7), Filon stwierdził, iż moment, w którym Bóg tchnął swego ducha w oblicze 
człowieka, oznaczał tchnienie ducha Bożego w ludzki intelekt. Filon zauważył, że jak 
oblicze/głowa jest przewodnią częścią ciała ludzkiego, tak natchniony intelekt prze-
wodzi duszy151. Mamy więc to bardzo wczesne (I w. po Chr.) świadectwo interpretacji 
tekstu biblijnego, identyfikujące głowę/oblicze z intelektem. 

Na czym miałoby zatem w tym kontekście polegać zmiażdżenie głowy „węża”, 
czyżby na walce ze zdeprawowanym rozumem? Człowiek otrzymał rozum jako wielki 
dar, dzięki któremu, oświecony łaską może poznawać także Boże tajemnice i doświad-
czać szczęścia obcowania ze swoim Stwórcą. Nie zapominajmy, że zły duch u swoich 
„początków”, a więc jeszcze jako dobry anioł, też otrzymał wszystko – w porządku 
natury! – co było potrzebne do uczestnictwa w chwale Bożej. On jednak zapragnął 
własnej chwały i dlatego jego rozum został „zainfekowany” tym najgorszym „wiru-
sem” – pychą. Prorok Ezechiel, prorokując o upadku wielkiego cheruba (Ez 28,14.16), 
podał również przyczynę tego smutnego wydarzenia: „swój rozum uznałeś za rozum 
Boga” (LXX; Ez 28,2). Poprzez chory angelo-centryzm ten niebiański duch chciał 
umieścić samego siebie w miejscu Boga („Ja bogiem jestem, ja pałac boga w sercu 
morza zamieszkuje”; Ez 28,2) i od tej pory, pozbawiony bojaźni Bożej152, zaczął uży-
wać swego – już zdeprawowanego! – intelektu jako narzędzia ślepej żądzy. 

149 Platon umieszczał duszę rozumną w głowie człowieka. 
150 „enkefalocentryzm” - gr. ἐν + κεφᾶλή; en + kefale („w” + „głowa)”, + „centrum”.
151 FILONE DI ALESSANDRIA, Le allegorie delle leggi, I: XII, XII, Milano 1978, 184-188.
152 Na wręcz zbawienną wartość „Bożej bojaźni” bardzo często kładli nacisk w swych duchowych trakta-
tach Ojcowie Kościoła, np. DOROTEUSZ z GAZY, Nauki ascetyczne, M. Borkowska (tł.), Warszawa 
1980, s. 63-72.
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Dlatego ta pyszna „głowa” musi zostać ostatecznie zmiażdżona, gdyż chciała się 
wynieść nad wszelkie stworzenie, by być niczym Stwórca. Wspomniany już fragment 
z Księgi proroka Izajasza, który w łacińskim tłumaczeniu tekstu hebrajskiego, doko-
nanym przez Hieronima, wobec pysznego władcy używa imienia Lucifer, także bar-
dzo trafnie ukazuje zakusy tego zbuntowanego ducha: „mówiłeś w sercu swoim: do 
niebios wstąpię, ponad gwiazdami Boga ustawię tron mój (…). Wstąpię na szczyty 
obłoku, będę podobny do Najwyższego. Jakże więc do Szeolu zostałeś strącony, na 
krańce podziemia?” (Iz 14,13-15). Głowę „węża” możemy zatem interpretować jako 
symbol napełnionego pychą rozumu, któremu zdawało się, że wie wszystko i że więk-
szy jest od wszystkiego. Co więcej, „obłok” jest symbolem chwały Boga, stąd „szczyty 
obłoku” to „szczyty chwały”, których tak bardzo pragnął. Pyszny duch, będący skraj-
nym przeciwieństwem mądrości Bożej, która rodzi się z pokory („owocem pokory 
jest bojaźń Pańska”; Prz 22,4 – a ta stanowi „początek Mądrości”; Ps 111,10), został 
ukarany już w wymiarze protologicznym, a jego kara dopełni się u „końca czasów”. 

Przy rozważaniu, czym jest ta rzeczywistość, symbolizowana przez głowę „węża”, 
warto powrócić do wizji „czterech bestii” z Księgi Daniela. Tam bowiem opis tej naj-
straszniejszej, ostatniej bestii, dostarcza nam istotnych szczegółów na temat „głowy”, 
a więc „szczytowego punktu” tajemnicy zła. Choć w charakterystyce czwartej bestii 
nie odnajdujemy słowa „głowa”, to najważniejsza część jej opisu dotyczy „rogów”, 
które – jak pokazuje wizja z Apokalipsy św. Jana – wyrastają z „głów” Bestii. Należy 
dostrzec, że opis Bestii pierwszej z Apokalipsy (13,1n), która wyszła z morza i otrzy-
mała władzę od Smoka, stanowi kumulację cech wszystkich bestii z wizji Daniela 
(7,3-8), także wychodzących z morza. Świadczą o tym chociażby elementy zoomor-
ficzne, obecne w jej opisie, które dostrzeżemy również u bestii z wizji Daniela (I – lew, 
II – niedźwiedź, III – pantera, IV – rogi). Jest to również ta sama Bestia, której w wizji 
św. Jana dosiada Wielka Nierządnica, zasiadająca nad wielkimi wodami (Ap 17,1-3). 

To, co wyróżnia czwartą bestię z wizji Daniela, to rogi na jej głowie, a w szczegól-
ności pewien jeden róg, przed którym trzy inne rogi upadły. Apokalipsa podpowiada 
nam, że bestia czwarta musiała mieć siedem głów, a na tych głowach – jak mówi 
Daniel – rosło dziesięć rogów. Z tekstu wynika, że sześć głów miało być uzbrojonych 
w jeden róg, a jedna głowa aż w cztery. To właśnie tej czworo-rożnej głowy dotyczy 
opis Daniela, mówiący, że z jednej głowy Bestii trzy rogi zostały wyrwane, a wówczas 
wyrósł inny róg, który miał ludzkie oczy i usta i mówił „wielkie rzeczy”. Aby zrozu-
mieć, czym było owo wyrwanie rogów z jednej z głów czwartej bestii, należy ponow-
nie odwołać się do wizji Bestii z Apokalipsy, której także zostały dane usta mówiące 
„wielkie rzeczy” i bluźnierstwa. Jest tam powiedziane, że jedna z głów Bestii otrzy-
mała śmiertelny cios – co interesujące! – nie wiadomo skąd i od kogo. Następnie – 
znowu nie wiadomo, w jaki sposób! – głowa ta ożyła, co wywołało podziw całej ziemi 
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(Ap 13,3n). Tak więc ów śmiertelny cios symbolizuje zniszczenie trzech rogów na jed-
nej z głów czwartej bestii z wizji Daniela. Natomiast ożywienie tej głowy symbolizuje 
wyrośnięcie nowego nadzwyczajnego rogu, który – według Księgi Daniela – wygląda 
i przemawia jak człowiek. Na figurę człowieka, pojawiającą się tu w symbolu mówią-
cego i patrzącego rogu, wskazuje także tajemnicza liczba Bestii z Apokalipsy, która 
jest właśnie „liczbą człowieka” („666”; 13,18). 

To właśnie ta „głowa” i ten „róg” związane są z tajemnicą przyjścia Antychrysta, 
który „objawi” światu swą nadzwyczajność w związku z – bliżej niewyjaśnionym! – 
faktem śmierci, oraz – bliżej niewyjaśnionym! – powrotem do życia. Będzie to oczy-
wiście diabelska imitacja tajemnicy paschalnej Chrystusa. Należy także dostrzec, że 
Smok nazywany jest w księdze Apokalipsy „starodawnym wężem” (20,2) i to on prze-
kazuje władzę Bestii (13,2), której „głowa” odgrywa tak wielkie znaczenie w finalnym 
etapie historii zbawienia. Mówimy więc cały czas o „głowie węża”, która jest „głową 
Smoka” i „głową Bestii” (Antychrystem), a która objawi się w konkretnym momen-
cie historii. U „końca czasów” najpierw dokona się zmiażdżenie tej ziemskiej „głowy 
węża”, które związane ze zwycięstwem nad „człowiekiem-bogiem”, czyli Antychry-
stem, co Apostoł Paweł opisuje w 2Tes 2 w następujący sposób: „wówczas ukaże 
się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust”. Szczególnym 
orężem w walce z Antymesjaszem, będzie zatem prawda, którą niesie wychodzące 
z „ust” Boga, słowo. Współgra to z opisem Bestii w Apokalipsie, która zostaje poko-
nana przez zwycięskiego Jeźdźca o imieniu Słowo Boga (19,13.20). 

W tym miejscu można więc już uściślić, że w Księdze Apokalipsy postać Antychry-
sta związana jest raczej z symbolem Bestii o zranionej i ożywionej głowie, a tym samym 
z symbolem tajemniczego „rogu” z wizji Daniela. Natomiast Bestia druga z Apokalipsy, 
mająca rogi jak baranek, a mówiąca jak Smok, to nie sam Antychryst (Antymesjasz), ale 
– jak mówi tekst – jest to Fałszywy Prorok, będący najbardziej zaufanym współpracow-
nikiem „Fałszywego Baranka”, czyli właśnie Antymesjasza. Możemy zatem dostrzec 
tu szatańską triadę, parodiującą Trójcę Świętą. Są to: Smok – źródło zła, Bestia – Anty-
chryst, oraz Fałszywy Prorok, który może być figurą ducha kłamstwa. 

W tej perspektywie „głowa węża” staje się symbolem władzy nad światem 
i duszami, która w czasach ostatecznych – pośród fałszywych znaków, a więc dzięki 
panowaniu ducha kłamstwa – będzie skutecznie sprawowana przez Antychrysta. 
„Róg” w symbolice biblijnej oznacza właśnie „władzę”. Tak więc Antychryst będzie 
chciał przejąć rządy i sprawować je w sposób absolutny: zarówno w świecie, co sym-
bolizowane jest przez znak Bestii, mający charakter pieczęci, pozwalającej na funk-
cjonowanie światowej ekonomii (Ap 13,16n), jak i w przestrzeni religii, co zapowiada 
Apostoł Paweł, pisząc o człowieku bezprawia, który zasiądzie w przybytku, wskazu-
jąc samego siebie jako „nowego boga” (2 Tes 2,3n).
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Do sprawowania tych rządów potrzebna będzie „szatańska kawaleria”, którą rów-
nież wymienia Księga Apokalipsy. Opis tych demonicznych hybryd także zawiera ten 
szczegół, który nas obecnie najbardziej interesuje: „A głowy koni jak głowy lwów, 
a z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka (…) Moc bowiem koni jest w ich 
pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony – podobne do węży: mają głowy i nimi czynią 
szkodę” (9,17.19).

Skoro ostatecznym odniesieniem do symbolu „pięty” – ze względu na jego zasto-
sowanie w całym Piśmie Świętym – jest użycie tego terminu w Nowym Testamen-
cie (J 13,18), gdzie występuje on jako hapax legomenon (słowo „raz powiedziane”), 
to – ze względu na tekst Protoewangelii – zagadnieniem niezwykle ważnym będzie 
także nowotestamentowe występowanie terminu „głowa”. Wydaje się, że najistot-
niejsze znaczenie wyłania się z perspektywy chrystologiczno-eklezjologicznej. Paweł 
Apostoł nazywa Chrystusa „głową” Ciała tzn. Kościoła (Kol 1,18; 2,19; Ef 1,22n; 
4,15). W powyższej interpretacji Paweł nie mówi jednak o „głowie” jako o jednym 
z członków ciała, ale raczej jako o źródle życia całego organizmu, zapewniającemu 
mu spójność i wzrost (Kol 2,19; Ef 4,15). Tak więc skoro Chrystus jest „głową” 
Ciała-Kościoła, to będący w odwiecznej opozycji „wąż-szatan” jest Antychrystem 
oraz „głową” Ciała-Antykościoła. Jako przykład bezpośredniej identyfikacji „węża” 
z Antychrystem możemy wskazać np. fragment z Adversus haereses Ireneusza 
z Lyonu153, a także – należący do literatury pozakanonicznej – jeden z hymnów odna-
lezionych w Qumran154. 

Jeżeli nałożymy perspektywę chrystologiczno-eklezjologiczną na tekst Pro-
toewangelii, czyli odczytamy Niewiastę (kobietę) jako symbol Kościoła (podobnie 
jak w Ap 12), to staje się rzeczą oczywistą, dlaczego „wąż” nie ma dostępu do jej 
„głowy”. Głową Kościoła jest Syn Boga, Chrystus – pogromca szatana. Natomiast 
„piętą”, czyli najsłabszym punktem tej wspólnoty, jest – naznaczona słabością – 
ludzka natura jej członków, jej czasowe usytuowanie w doczesności oraz bezpośredni 
kontakt z „ziemskim” wymiarem życia. Gdy Chrystusowy Kościół zbytnio wikła 
się w sprawy doczesne i „ziemskie”, wtedy naraża się na atak – pełzającego w tym 
„obszarze” – przebiegłego „węża”. Znaczna ilość „jadu” złego ducha, wstrzyknięta 
w „piętę” Kościoła, może w końcu tak zainfekować cały organizm, że doprowadzi 
do jego najbardziej przerażającej mutacji. Należy oczywiście zaznaczyć, że choć 
duchowej, boskiej Głowie tego Ciała, czyli Chrystusowi, ów jad nic nie może uczynić, 
to jednak może on skrajnie zdeformować Ciało, czyli ten wymiar, którego strukturę 
– z namiestnikiem Chrystusa na czele – tworzą ludzie Kościoła. Może to doprowa-

153 IRENEUSZ Z LYONU, AH III, 23, 7, w: L’anticristo. Il Niemico dei tempi finali. Testi dal II al IV 
secolo. Vol I, a cura di G.L. Potestá, M. Rizzi, 2005, s. 43.
154 QHod 11, 12; 17 - 18, w: Testi di Qumran, F. G.Martinez, Brescia 2003, s. 530n.
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dzić do wyrośnięcia innej karykaturalnej „głowy”, czyli do powstania „nowotworu” 
w obrębia Ciała Kościoła, który nie będzie spójny z pierwotną duchową naturą tego 
Ciała. Kościół wówczas będzie się jawił jako organizm mający dwie głowy, a walka 
pomiędzy potomstwem Niewiasty i potomstwem „węża” nie będzie walką z zewnętrz-
nym wrogiem, ale rozegra się we wnętrzu Kościoła. Będzie to zatem niezwykle trudna 
walka z wewnętrzną chorobą trawiącą to Ciało. 

1.5.10. „Pięta” potomka Niewiasty
Przedstawiona wyżej charakterystyka „węża” i Niewiasty była niezbędna do dokład-
niejszego sprecyzowania głównego „tropu” naszych poszukiwań, czyli znaczenia 
symbolu „pięty” (hebr. āqēḇ, ָעֵקב) z Protoewangelii, analizowanego w perspektywie 
działania tajemnicy zła. Podjęte kroki służyć miały lepszemu zrozumieniu, czym tak 
naprawdę jest atak „węża” skierowany właśnie w ów āqēḇ. Otóż „głowa”, należąca do 
„węża-szatana” zmiażdżona ma zostać przez rzeczywistość o wiele od siebie potęż-
niejszą, której rozum nie może i nigdy nie będzie mógł do końca ani ogarnąć, ani jej 
dorównać, a tym bardziej jej przezwyciężyć. Jest rzeczą interesującą, że gdybyśmy 
wyobrazili sobie człowieka, który miażdży łeb jakiegoś pełzającego gada, to ciosem 
najskuteczniejszym i niejako naturalnym byłoby zmiażdżenie owej głowy właśnie 
piętą, która przy postawie wertykalnej ludzkiego ciała stanowi jego najmocniejszy 
punkt oparcia. Postawienie stopy (pięty) na karku (głowie) przeciwnika jest wymow-
nym symbolem zwycięstwa, także w Piśmie Świętym (Ps 110,1). 

Oczywiście gdy przenosimy ową strategię walki na poziom duchowy i gdy zamiast 
węża-gada mamy do czynienia z „wężem-złym duchem”, to również symbol „pięty” 
nabiera znaczenia duchowego. To dlatego „wąż-szatan” będzie atakował „duchową 
piętę” człowieka, gdyż dobrze wie, że jest to najskuteczniejsza broń skierowana prze-
ciw złu. „Pięta”, która miażdży „głowę” demona, to symbol ludzkiej słabości obutej 
w „sandał” łaski wiary. Szatan za wszelką cenę pragnie sprowokować człowieka, by 
pozbył się tej osłony. Dlatego w różny sposób imituje świętość, bo przecież wypada, 
aby człowiek zdjął buty na ziemi, która jest święta. Szatan tworzy różne hybrydy tzw. 
ziemskiej świętości. Z tego powodu jest najgorliwszym promotorem tezy, która głosi, 
by wiarę w Boga zastąpić humanizmem, czyli wiarą w człowieka. Bardzo często to 
właśnie humaniści, odważnie odrzucający wiarę Kościoła, zostają ukąszeni przez 
„węża”, a stojąc na spalonej, przeklętej ziemi, wysilają swoje „głowy”, by bronić tezy 
o pustym piekle. Ich zdaniem to właśnie człowiek musi być zawsze w samym centrum 
i dlatego nic tak nie zasługuje na wieczną nagrodę jak humanizm. Tymczasem liczba 
Bestii to właśnie „liczba człowieka” (Ap 13,18).
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Postawiliśmy hipotezę, że wymiar protologiczny ḇerēʼšîṯ (hebr. ית ִֹ  na„ ,ְבֵרש
początku”) związany jest także z upadkiem zbuntowanego anioła oraz jego porażką 
doznaną w konfrontacji z tą, która była przed wszystkim, czyli z „Niewiastą-Mądro-
ścią”. Natomiast wymiar eschatologiczny, który jest ściśle związany z kontekstem 
chrystologicznym, odnosi się do szczególnego ataku Antychrysta na pokolenia wiary 
„u końca czasów”. Figurą symbolizującą pokolenia wiary (potomstwo Niewiasty) jest 
oczywiście Chrystusowy Kościół, który będzie musiał stanąć do ostatecznej konfron-
tacji z Antykościołem (potomstwem „węża”). 

Teraz zobaczmy, jak może być rozumiany – wzbogacony o nowe szczegóły 
– symbol „pięty” w kontekście sapiencjalnym. Skoro Niewiasta z Rdz 3,15 została 
tam utożsamiona z antropomorficzną figurą mądrości Bożej („Niewiasta-Mądrość”), 
a pięta jest tą częścią ciała, która ma nieustanny kontakt z ziemią, to w takim razie 
musimy szukać rzeczywistości, która z jednej strony będzie mieć cechy transcen-
dentne – niczym mądrość Boża – a z drugiej strony, będzie równocześnie odnosić się 
do tego, co ziemskie. Tą rzeczywistością, która łączy ziemski wymiar życia człowieka 
z tym, co nadprzyrodzone, jest nade wszystko wiara. Warto przypomnieć, że księgi 
sapiencjalne utożsamiają właśnie wiarę z mądrością, a niewiarę z głupotą: „Mówi 
głupi w sercu swoim «nie ma Boga»” (Ps 14,1). 

Głowa „węża” zostanie ostatecznie zmiażdżona przez „piętę-wiarę” i dlatego sza-
tan nieustannie ten „punkt” będzie atakował. Odsłonięta „pięta” dotykająca ziemi, to 
wiara zdominowana przez kategorie ziemskie (światowe). Wówczas jest słaba i bez-
bronna wobec ataków „węża”, a jego jad może sprawić, że stanie się martwa. Nato-
miast „pięta” oderwana od podłoża, czyli wyzwolona od tego, co ziemskie, to wiara 
żywa, której wewnętrzną mocą jest nadprzyrodzona łaska. „Pięta” oderwana od ziemi 
oraz odziana w „sandał łaski” stanowi bardzo skuteczny oręż do zadawania ciosów 
pełzającemu „wężowi”. 

Protoewangelia, zapowiadając porażkę „węża”, tym samym wskazuje także, że 
„pokolenia wężowe” zostaną zwyciężone przez „pokolenia Niewiasty”, czyli Chrystu-
sowy Kościół, a tym, co zada ostateczny cios, będzie oderwana od ziemi i uzbrojona 
w łaskę „pięta”. Jednak zmaganie się ze złem będzie trwało aż do „końca czasów”, do 
kresu doczesności. Dopóki człowiek będzie mógł wybierać między dobrem a złem, 
między pokorną wiarą a pychą rozumu. Walka trwać będzie przez wszystkie poko-
lenia, pokolenia ludzkie, którym „wąż” będzie nieustannie próbował ranić „pietę”. 
Im wiara słabsza, im bardziej przylegająca do ziemi, tym większe pole manewru  
ma „wąż”. 

Trzeba jednak zastanowić się, na jaką rzeczywistość wskazuje „pięta”, będąca 
właśnie w tym kolektywnym wymiarze najistotniejszym orężem wspólnoty wiary. 
Z pewnością moc jest tam, gdzie jest łaska, a łaska w Kościele wypływa przede 
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wszystkim z sakramentów ustanowionych przez Syna Bożego. Warto przypomnieć, 
co mówi Jan Chrzciciel przed chrztem Jezusa w Jordanie, czyli przed sceną ukazującą 
ustanowienie najbardziej fundamentalnego sakramentu, inicjującego ziemską misję 
Syna Bożego. Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie jako o tym, „któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów” (Łk 3,15n). Syn Boga, czyli Potomek Nie-
wiasty przyszedł, aby pokonać diabła, więc zdjęcie Jego sandała i odsłonięcie pięty 
jest wymownym symbolem rozpoczęcia tej misji. Syn Boga uczyni to odsłoniętą piętą 
ponieważ jest święty. On cały jest łaską i źródłem łaski. On sam jest życiem wiecz-
nym, więc nie potrzebuje żadnej „osłony”, by życie to ocalić. 

Należy dostrzec, że skoro „głowa” oznacza także „początek”, a „pięta” to również 
„koniec”, to w momencie zadania ostatecznego ciosu wymierzonego „piętą” Zbawi-
ciela w „głowę” demona, te dwa wymiary się niejako zbiegną. Koniec ziemskiego kró-
lowania „węża” stanie się jednocześnie początkiem „nowej ziemi” i „nowego nieba”. 
Antycypacją tej rzeczywistości jest misterium paschalne Jezusa Chrystusa, poprzez 
które szatan otrzymał ostateczny cios, a zmartwychwstały Pan objawił się jako począ-
tek nowego stworzenia. 

Jednakże by powyższa teoria identyfikująca „piętę” z Protoewangelii z symbolem 
„wiary” nie wydawała się zbyt abstrakcyjnym przeskokiem myślowym bądź też jedy-
nie jakąś duchową intuicją, spróbujmy uargumentować ją teraz jeszcze w inny sposób. 
Pamiętając o dość rozbudowanym zakresie semantycznym hebrajskiego słowa āqēḇ, 
postaramy się odnieść do świadectwa jednego z Ojców Kościoła, Ireneusza z Lyonu – 
tym bardziej że właśnie jego refleksja nad wiarą jest niezwykle żywa. Był on bowiem 
uczniem Polikarpa, który słuchał nauk Jana Prezbitera, będącego uczniem Jana Apo-
stoła, jednego z Dwunastu. W swym największym dziele pt. Adversus haereses Irene-
usz pisze: „Dla stworzenia świata oraz ukształtowania człowieka, z powodu którego 
świat powstał, Ojciec nie potrzebował aniołów, nie potrzebował także żadnej pomocy 
dla stworzenia tych bytów, które znalazły się w stworzeniu i służyły dla przeprowa-
dzenia planu zbawczego, zdarzeń, które dotyczyły człowieka. Miał przecież bogatą 
i niewymowną pomoc, wspomagają Go bowiem we wszystkim jego Bliscy, a zarazem 
Jego Ręce, to znaczy Syn i Duch, Słowo i Mądrość, którym służą i są im poddani 
wszyscy aniołowie”155. 

W swej refleksji trynitarnej Ireneusz identyfikuje Mądrość Bożą z Duchem Świę-
tym i dlatego też w innym miejscu dodaje: „dzięki Mądrości Bożej w ostatnich czasach 
człowiek będzie Go (Boga) oglądał na wyniosłej skale, to jest w Jego przyjściu jako 
człowieka”156. Tak więc „miejscem”, w którym Bóg poprzez swego Ducha (Mądrość) 

155 IRENEUSZ Z LYONU, AH IV, 7, 4, w: Chwałą…, s. 47.
156 Tamże, s. 61.
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dotknął ziemi, jest tajemnica wcielenia Syna Bożego. Bóg Ojciec ma względem czło-
wieka całkowitą transcendencję. Również Mądrość Boża po utracie raju stała się dla 
ludzi wartością transcendentną. Jednak „w ostatnich czasach” (tzn. „gdy nadeszła peł-
nia czasu”; Ga 4,4) z nieskończonej łaski Boga owa Mądrość dotknęła ziemi: poczęty 
z Ducha, Syn Boży przybrał ludzką naturę, aby – jak podaje Ireneusz – naturę ludzką 
wynieść na wyniosłą skałę. Wszystko to, w tym celu, aby człowiek uczestniczący za 
sprawą łaski Bożej w tajemnicy Syna, stawał się sam „synem” i w ten sposób mógł na 
wieki oglądać Ojca. 

Uwzględniając powyższą teologiczną perspektywę i umieszczając w niej symbol 
„pięty”, odnoszący się do „Niewiasty-Mądrości”, należałoby uwzględnić właśnie tę 
tajemnicę wiary, w której transcendencja Boża dotknęła ziemi, czyli tajemnicę wciele-
nia. Refleksja trynitarna Ireneusza pozwala odczytać Protoewangelię w następującym 
kluczu: aby zbawić ludzkość, Ojciec zapowiedział „Niewiastę-Mądrość” (Rdz 3,15), 
czyli – w duchu Ireneuszowej egzegezy – szczególne udzielenie Ducha Świętego. 
Kulminacją tego zbawczego procesu była tajemnica wcielenia, w której Syn Boży, 
poczęty z Ducha Świętego, stał się człowiekiem – doskonałym Potomkiem. Poprzez 
przyjęcie natury ludzkiej wkroczył On w to, co ziemskie. Łaska dotknęła ziemi, po 
której pełzał „wąż”. Zatem w tajemnicy wcielenia to „Niewiasta-Mądrość” dotknęła 
swą „piętą” ziemi, a więc piętą „Niewiasty-Mądrości” był po prostu jej Potomek, 
Jezus Chrystus. 

Odnosząc to do szerszego zakresu semantycznego hebrajskiego rzeczownika 
āqēḇ – podanego w części egzegetycznej – można powiedzieć, że tajemnica wcielenia157 
była „ekstremalnym punktem” dawania się Boga człowiekowi. Była zstąpieniem Boga 
do „najniższych części” oraz niezatartym „śladem” Boga w historii ludzkości, „koń-
cem” starej ekonomii zbawczej, a „fundamentem” tej nowej i zwycięskiej. Podobne 
ujęcie tej zbawczej tajemnicy odnajdziemy też w świadectwie Jana Damasceńskiego. 
W swoim dziele pt. Wykład wiary prawdziwej autor ten, stosując alegoryczną metodę 
interpretacji tekstu, utożsamia tajemnicę wcielenia z symbolem „stopy Boga”, a prze-
cież „stąd” jest już bardzo niedaleko do „pięty” i naszej alegorii. Przytoczmy ten 
fragment: „A ziemia to podnóżek stóp Jego. Tu bowiem w ciele obcował z ludźmi, 
a święte Jego ciało nazwano stopą Boga”158. 

W świetle tych patrystycznych komentarzy wyraźnie widać, że zmiażdżenie 
głowy „węża” piętą „Niewiasty-Mądrości” staje się niezwykle interesującą typolo-
gią tajemnicy wcielenia, która inicjuje dzieło Syna Bożego na ziemi. Oczywiście to 

157 Liczne paradoksy związane z tajemnicą wcielenia wymienia GRZEGORZ z NAZJANZU, O Synu 
Bożym I, 18 – 20, w: Święty Grzegorz z Nazjanzu. Mowy wybrane, (praca zbiorowa), Warszawa 1967, 
s. 323-326.
158 JAN DAMASCEŃSKI, Wykład wiary prawdziwej, B. Wojkowski (tł.), Warszawa 1969, s. 56.
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nie wystarcza, ponieważ nie przez akt wcielenia dokonało się ostateczne zwycięstwo 
nad złym duchem, ale przez tajemnicę odkupienia, którego punktem centralnym było 
mysterium crucis. W tym miejscu raz jeszcze z pomocą przychodzi piękna myśl Irene-
usza z Lyonu, który na temat drzewa krzyża pisze w następujący sposób: „to co przez 
drzewo utraciliśmy, przez drzewo objawiło się nam na nowo”159. Człowiek w Edenie 
padł ofiarą kuszenia „węża” i zerwał owoc z drzewa mądrości Bożej, aby stać się takim 
jak Bóg. Ten czyn – łamiący zakaz Stwórcy – pokazał, że człowiek wyzbył się bojaźni 
Pańskiej, będącej „początkiem, pełnią i koroną” (Syr 1,14.16.18) właśnie mądrości. 
Tym samym ludzie całkowicie utracili ten pierwotnie naturalny do niej dostęp.

Jednakże jak przez utratę mądrości, człowiek został wykluczony z tajemnicy 
życia wiecznego, tak też spodobało się Bogu, aby właśnie przez mądrość, to życie mu 
przywrócić. Dlatego Słowo, poczęte z Ducha/Mądrości, stało się ciałem i – jak dodaje 
Ireneusz – „zawisło na drzewie, aby w sobie samym zrekapitulować wszystko”. Skoro 
człowiek wygnany z raju nie miał już dostępu do drzewa mądrości, to Bóg, pragnąc 
przywrócić mu raj, zasadził na ziemi nowe drzewo mądrości: drzewo krzyża. To wła-
śnie Chrystus ukrzyżowany – jak mówi Paweł Apostoł – „jest mocą Bożą i mądrością 
Bożą” (1Kor 1,24). Tak więc to On jest owocem, który trzeba spożyć, aby mieć życie 
wieczne (J 6,54). Ireneusz dodaje: „przez posłuszeństwo, w którym posłuszny aż do 
śmierci zawisł na drzewie, usunął dawne nieposłuszeństwo popełnione w związku 
z drzewem”160. Ten, który dotknął ziemi w tajemnicy wcielenia, został wyniesiony 
ponad ziemię w tajemnicy krzyża. Dlatego to właśnie udział w tajemnicy krzyża 
w sposób szczególny odrywa „piętę-wiarę” od ziemi i czyni z niej skuteczną broń do 
walki z szatanem. 

Zauważmy więc, że w symbolu „pięty” kryje się nie tylko alegoryczne znaczenie 
Bożej transcendencji (Mądrości/Ducha), która dotknęła ziemi, czyli tajemnica wcie-
lenia, ale również tajemnica drzewa krzyża, czyli nowego drzewa mądrości, które 
wyrasta z ziemi i na którym dokonało się nasze odkupienie. W ten sposób „pięta” 
dotykająca ziemi, która symbolizowała „słabość ludzkiej natury”, dzięki paschalnemu 
misterium Chrystusa, stała się także symbolem najskuteczniejszej duchowej broni, 
czyli „wiary”. Jeżeli człowiek zanurzy się w tajemnicy krzyża, wówczas oderwie 
„piętę-wiarę” od tego, co ziemskie, i będzie w stanie miażdżyć głowę „węża-szatana”. 
Ostateczne wywyższenie ludzkiej natury, które jest partycypacją w zmartwychwsta-
niu i wniebowstąpieniu Pana, nie może dokonać się bez uprzedniego wywyższenia 
w tajemnicy krzyża. Treścią wiary jest bowiem Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwych-
wstały – doskonały Potomek i pogromca zła. 

159 IRENEUSZ Z LYONU, AH V, 17, 4, w: Chwałą…, s, 68.
160 Tamże, s. 69.

1.5. Analiza teologiczna Rdz 3,15



86

Chrystus daje swoim uczniom władzę miażdżenia głowy „węża”: „Oto dałem 
wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic 
wam nie zaszkodzi” (Łk 10,19). Użyte w tym wersecie greckie słowo πᾰτέω oznacza 
również „deptać”, „gnieść”, „miażdżyć”. Dla mieszkańców starożytnego Wschodu 
„węże” i „skorpiony” stanowiły symbol sił ciemności, śmierci i samego szatana. Jed-
nakże Chrystus w tym miejscu dodaje także bardzo istotne przesłanie: „nie z tego się 
cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są 
w niebie” (Łk 10,20). Ewangelia podaje, że zdolność wyrzucania demonów posiadali 
także tzw. ludowi egzorcyści (Łk 11,19). Jednak władza nad duchami nie zapewnia 
człowiekowi zbawienia: „Wielu powie Mi w owym dniu «Panie, Panie, czy (…) nie 
wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was 
nie znałem»” (Mt 7,22n). Umiejętność czynienia cudów i wyrzucania złych duchów 
nie stanowi bowiem gwarancji życia wiecznego. Tylko życie w prawdzie Chrystuso-
wej, a więc życie wiary, sprawia, że imiona wiernych są zapisane w księdze życia (Ap 
3,4n). To wiara jest „Chrystusową piętą”, dającą władzę nad mocami ciemności. 

Dlatego szatan atakuje przede wszystkim wiarę i dopóki życie człowieka roz-
grywa się na arenie doczesności, będzie ono naznaczone nieustanną walką. W walce 
tej nigdy nie można lekceważyć tego odwiecznego nieprzyjaciela, który nas praw-
dziwie nienawidzi i pełen największego gniewu z powodu doznanego upokorzenia 
będzie nas nieustannie prześladował. Używając swej niezwykłej inteligencji i prze-
biegłości, symbolizowanej w tekście Protoewangelii przez „głowę”, pragnie wywrzeć 
okrutną zemstę na całym rodzaju ludzkim. Oto stosowny fragment z Księgi Syracha, 
który powinien nieustannie wzbudzać naszą czujność: „Każde prześladowanie, byle 
nie prześladowanie przez nienawidzących nas, każda zemsta, byle nie zemsta nieprzy-
jaciół. Nie ma bowiem głowy nad głowę węża i nie ma gniewu nad gniew nieprzyja-
ciela” (25,14n). 

Wielkie niebezpieczeństwo tkwi także w tym, że ów największy nieprzyjaciel 
człowieka działa pod pozorem przyjaźni i tak jak chciał „pomóc” pierwszym ludziom 
w Edenie stać się takimi jak Bóg („doskonałymi”), tak również i wobec nas używa 
tego samego fortelu: „(…) jakoby pomagając podetnie ci piętę” (Syr 12,17). Cechą 
morfologiczną węża-gada jest rozdwojony język. Rozdwojony język „węża-szatana” 
polega właśnie na jego „podwójnej mowie”, co potwierdza scena z rajskiego ogrodu. 
Stąd Księga Syracha ostrzega także przed potomstwem „węża”, czyli ludźmi żyjącymi 
w zgodzie z grzechem, których charakterystyczną cechą jest bycie „dwujęzycznymi” 
(Syr 5,9.15).

W kluczu obecnej interpretacji „podciąć piętę” oznacza „podciąć wiarę”, a przez 
to spowodować duchowy upadek człowieka. Wiara odcięta od Chrystusa, czyli wiara 
odcięta od źródła sakramentalnej łaski, staje się tworem czysto ludzkim. Wówczas nie 
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stanowi już żadnej osłony przed demonem i właśnie dlatego demon bardzo popiera 
taki „model wiary” („grzesz i wierz”). Jeżeli ktoś mówi „wierzę”, a świadomie 
i dobrowolnie żyje poza przykazaniami Bożymi, to taka deklaracja wiary jest raczej 
podpisaniem diabelskiego cyrografu, nie zaś jego „kartą usprawiedliwiającą”. 

Jedyną prawdziwą bronią jest ta wiara, której fundamentem jest bojaźń Pana, 
gdyż wiara bierze się z posłuszeństwa słowu Boga. Dzięki Bożej bojaźni człowiek 
potrafi odpierać pokusy diabła i nie idzie za radą fałszywych przyjaciół. Tak jak inną 
cechą węża-gada jest praktycznie absolutna głuchota (anatomicznie: wąż nie ma błony 
bębenkowej i ucha środkowego), tak „wąż-szatan” jest głuchy na słowo Boga, a tym 
samym zamknięty na jego zbawcze działanie. Jednakże swoją głuchotą pragnie „zaka-
zić” człowieka. Należy podkreślić, że ludzie głusi są często pozbawieni także zdol-
ności mowy. Ewangelie opisują, jak Jezus wyrzuca złego ducha, który jest właśnie 
głuchy i niemy: „Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci wyjdź z niego (…)” (Mk 9,25). 
Stąd bojaźń Pana, która otwiera nas na posłuszeństwo słowu, chroni nas przed głu-
chotą i niemotą, a tym samym umożliwia także międzyludzką komunikację opartą na 
prawdzie. Bojaźń Boga to otwartość na Jego słowo, to otwarcie na wiarę, która rodzi 
się ze słuchania słowa (Rz 10,17). Życie według wiary to udział w tajemnicy mądrości 
Bożej, która choć dotyka swą „piętą” ziemi, to jednak nie daje złemu duchowi żadnego 
dostępu do siebie. 

Należałoby raz jeszcze podkreślić, że analizowaną opowieść sapiencjalną jahwi-
sty, której punktem kulminacyjnym jest Protoewangelia (Rdz 3,15), trzeba by scharak-
teryzować – również ze względu na jej literacką specyfikę – jako refleksję dokonaną 
właśnie w świetle wiary i przez wiarę ukierunkowaną. Wszystkie poszczególne części 
tego dzieła (Rdz 2–3), jak i całość zawartej w nim nauki, są przeniknięte wiarą i zdają 
się stanowić jej wyznanie161. Z powyższej refleksji można wysnuć zatem interesującą 
konkluzję – symbol „pięty” (hebr. āqēḇ, ָעֵקב) należy interpretować także jako alegorię 
„wiary”, której najistotniejszą treścią jest misterium paschalne Chrystusa. Wiara jako 
„pięta” zwycięskiego Potomka i najskuteczniejsza broń przeciwko „wężowi”. 

Na koniec tej części rozważań warto by zastanowić się nad teologicznym znacze-
niem, które ma dość nietypowa struktura Protoewangelii. Co decyduje o jej nietypo-
wości? Otóż najpierw jest w niej mowa o zmiażdżeniu głowy „węża”, a więc – wyda-
wałoby się – o jego definitywnej klęsce, a dopiero później o ataku tego samego „węża” 
na „piętę” kobiety. Czyżby zmiażdżenie głowy „węża” nie było prawdziwym i osta-
tecznym zwycięstwem Niewiasty? Perspektywa historiozbawcza tłumaczy wszystkie 
te niejasności. Zmiażdżenie głowy „węża” dokonało się dzięki misterium paschal-
nemu Chrystusa – Potomka Niewiasty. Wówczas szatan rzeczywiście został ostatecz-

161 Por. W. Trilling, Stworzenie i upadek według Rdz 1 - 3, E. Schulz (tł.), Warszawa 1980, s. 126nn.

1.5. Analiza teologiczna Rdz 3,15
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nie pokonany. Jednakże zło – z tajemniczego dopustu Bożego – ma moc działania, aż 
do „końca czasów”, których następstwem będzie przeobrażenie doczesnego wymiaru 
Kościoła (pielgrzymującego i walczącego) w wymiar wieczny, czyli w Kościół chwa-
lebny. Dopóki to nie nastąpi, „wąż” ma moc nękać – a przez to poddawać próbie – 
członków tej wspólnoty wiary, czyli kąsać piętę „Niewiasty-Kościoła”162. 

w kontekście antRopologicznym Rdz 2,7 ָעֵקב .1.6

Przejdźmy teraz do poszukiwań bardziej systematycznych, by jeszcze dokładniej 
zbadać to, co kryje się pod hebrajskim słowem ָעֵקב (āqēḇ, „pięta”), którego analiza 
w perspektywie działania tajemnicy zła jest głównym tematem tej książki. Pierwszy 
poziom znaczeniowy tego terminu wyłania się oczywiście jako odniesienie anato-
miczne: „pięta” – to część ludzkiego ciała. Zatem by dobrze sprecyzować, czym jest 
symbol „pięty”, należy najpierw odnieść się do antropologii fizycznej, a w tym kon-
kretnym przypadku do antropologii występującej na kartach Biblii. Niestety słowo 
„pięta” nie ma tak licznych i charakterystycznych biblijnych odniesień jak inne części 
ludzkiego ciała, jak chociażby: „ręce”, „głowa”, „kark”, „biodra”, „oczy”, „język” 
czy też organy wewnętrzne jak „nerki”, „serce” bądź „krew”. Pomimo bardzo licznie 
używanych w całym Piśmie Świętym antropomorfizmów nigdzie nie ma także mowy 
o „pięcie Boga”. Hebrajski rdzeń עקב w znaczeniu „pięta” w całej Biblii występuje 
tylko kilka razy! Szerokiego manewru w rozwinięciu tego zagadnienia nie dają rów-
nież „miejsca biblijne”, gdzie użyty jest ten termin – czyli najbliższy kontekst – gdyż 
są po prostu bardzo skąpe. 

Pozostaje jednak metoda, która daje wielką nadzieję na dalsze procedowanie po 
śladach „pięty”, do której odwoływaliśmy się już wcześniej, chociażby chcąc zre-
interpretować „niewiastę” z Rdz 3,15 w perspektywie sapiencjalnej. Tą metodą jest 
alegoria, zaproponowana – o czym już wspominaliśmy – przez samego Pawła Apo-
stoła (Ga 4,21-31; 1Kor 5,6-8; 9,8-10; 10,1-11) oraz tak wspaniale wykorzystywana 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, chociażby przez tzw. egzegetyczną szkołę 
aleksandryjską, reprezentowaną przez takich myślicieli jak Klemens Aleksandryjski163 

162 Identyczne wytłumaczenie odnajdziemy w „wizji czterech bestii” z Księgi Daniela. Najstraszliwsza 
czwarta bestia zostaje zniszczona, jednakże Bóg pozwala działać trzem pozostałym bestiom, „aż do pew-
nego czasu” (Dn 7,1nn).
163 Urodzony ok. połowy II w. w Aleksandrii, bądź w Atenach; kapłan; stał na czele słynnej szkoły kate-
chetycznej w Aleksandrii; gorliwy obrońca literatury i filozofii starożytnej, które uważał za nauki przygo-
towujące do przyjęcia prawdy chrześcijańskiej; główne dzieło to Stromata (Kobierce); zm. ok. 212r; por. 
J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 249-251. 

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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i Orygenes164. Należy dodać, że często czerpali oni inspiracje od żydowskiego pla-
tonizującego filozofa i egzegety – Filona z Aleksandrii165, który przy odczytywaniu 
Starego Testamentu upodobał sobie w sposób szczególny właśnie metodę interpretacji 
alegorycznej.

Zatem skoro antropologia będzie teraz obszarem naszych poszukiwań, to będzie 
to antropologia w ujęciu alegorycznym, która w sposób szczególny pozwoli wejść 
w tajemnicę człowieka i Boga ukrytą na kartach Biblii. Jak powiadał Jan Damasceń-
ski: (…) wszystkie przenośnie, brane ze sfery naszego ciała i stosowane do Boga, 
mają ten ukryty sens, że wychodząc od rzeczy nam znanych prowadzą do pozna-
nia takich, które są dla nas niedostępne (…)166. 

Poszukiwania, mające na celu zgłębianie tajemnicy Antychrysta – idąc śladami 
„pięty” – rozpoczęliśmy od analizy wersetu Rdz 3,15 zwanego Protoewangelią. 
W tym niezwykle ważnym dla katolickiej teologii fragmencie po raz pierwszy pojawił 
się hebrajski termin ָעֵקב. To szczególne miejsce jego występowania świadczy o tym, 
że ten wydawałoby się niepozorny i rzadko używany rzeczownik, określający jedną 
z części ludzkiego ciała, naprawdę posiada – w odniesieniu do tajemnicy Boga i czło-
wieka – niezwykłą wagę. Posiada swój ukryty sens, fundamentalny dla całej historii 
zbawienia, bo dotyczący ostatecznej konfrontacji z odwiecznym złem. 

Aby wyjaśnić znaczenie klucza antropologicznego, powróćmy raz jeszcze do 
owej „nienawiści” (hebr. ֵאיָבה, ʼêḇāh), zapowiedzianej przez Protoewangelię. Poprze-
dzający werset zawiera proklamację Bożego wyroku na „węża”: „na brzuchu twoim 
będziesz czołgał się i proch będziesz jadł przez wszystkie dni życia twego”. W tym 
miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na termin „proch” (hebr. ָעָפר, ‘āp̄ār). Dla-
czego? Tego samego słowa używa jahwista, opisując stworzenie człowieka (Rdz 2,7). 
Rzeczownik ‘āp̄ār spotykamy również w formule wyroku Bożego skierowanego do 
człowieka, kiedy to, po jego pierwszym grzechu, Bóg tak konkluduje swoją sentencję: 
„bo prochem ty jesteś i do prochu powrócisz” (Rdz 3,19). 

Postarajmy się złożyć te fragmenty w pewną logiczną całość. Fundamentem 
„położenia” owej nienawiści było uświadomienie człowiekowi („wprowadzenie” 
w świadomość wszystkich ludzkich pokoleń), że „wąż-szatan” będzie nieustannie 
chciał go zniszczyć i dlatego wciąż będzie czyhał na jego „piętę”. Należy dostrzec, 
że „wąż-szatan” po wszystkie dni swego istnienia ma pożerać ów „proch” (Rdz 3,14), 
który jest „budulcem człowieka”, gdyż „ulepił JHWH Bóg człowieka z prochu ziemi”  

164 Obszernego studium na temat metody egzegetycznej Orygenesa dokonał M. Simonetti, Origene ese-
geta e la sua tradizione, 2004 Brescia.
165 Por. G. Reale, D. Antiseri, Il Pensiero occidental dalle origini ad oggi, Brescia 2009, s. 307-309.
166 JAN DAMASCEŃSKI, Wykład…, s. 50.

w kontekście antropologicznym Rdz 2,7 ָעֵקב .1.6
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(Rdz 2,7). Oznacza to, że atak na „piętę” można również identyfikować z pożeraniem 
tego człowieczego budulca, czyli z pożeraniem „prochu” (āp̄ār). 

Tak więc słynna formuła: „prochem ty jesteś i do prochu powrócisz” (apar attah 
weel apar taszuw; Rdz 3,19), nie jest jedynie uświadomieniem ontycznej słabości 
ludzkiej kondycji, ale w kontekście grzechu brzmi jak straszliwy wyrok: „zgrzeszyłeś 
ludzki prochu i jak proch będziesz pożerany przez przyczynę swego grzechu!”. To 
właśnie w tym świetle odczytanie następnego wersetu w sposób szczególny zasługuje 
na miano proklamacji pierwszej dobrej nowiny. W tym kontekście widać bowiem, 
jak potężnie jaśnieje w nim nadzieja zbawienia, która wręcz narzuca interpretację 
w kluczu mesjańskim. Dlatego Protoewangelia zapowiada Potomka, który ostatecz-
nie pokona „węża-szatana”, pożerającego coś fundamentalnego dla człowieka, czyli 
„proch” – jego istotowy budulec. Bóg stwarza jedynie człowieka „z prochu [z] ziemi” 
(Rdz 2,7). Natomiast o zwierzętach jest powiedziane, że lepi je po prostu „z ziemi” 
(Rdz 2,19). Dlatego „proch” (āp̄ār) to symbol nie tylko tego najbardziej fundamen-
talnego tworzywa, niezbędnego do fizycznego zaistnienia człowieka jako stworze-
nia, ale to coś, co wyraża także jego specyficzną naturę, która odróżnia go od innych  
stworzeń167. 

Jeżeli atak na „piętę” zestawiliśmy z „pożeraniem prochu” to znaczy, że chodziło 
o to, by te dwa różne elementy pokazać jako symbol jednej rzeczywistości. Należy 
także zauważyć, że uczniowie Jezusa mają strząsać pył (proch) ze swoich stóp (pięt) 
na dowód tego, że nie mają nic wspólnego z grzesznikami, którzy odrzucają naukę 
Zbawiciela, czyli nie mają nic wspólnego z „wężem” i jego „potomstwem” (Mt 10,14). 

Powróćmy teraz do analogii, w których funkcjonuje symbol „pięty”. Pierwsza ana-
logia wygląda następująco: „pięta” to część ciała ludzkiego, która w postawie wyróż-
niającej człowieka od innych stworzeń (czyli wertykalnej) nieustannie dotyka ziemi. 
Natomiast o „prochu” powiedziane jest wprost, że pochodzi on „z ziemi”. Mamy więc 
„coś”, co dotyka ziemi oraz „coś”, co jest z ziemi. Oba te elementy wskazują na cechy 
specyficzne jedynie dla rodzaju ludzkiego. „Proch” symbolizuje istotny budulec ludz-
kiej natury. Tymczasem „pięta” mówi o tym, poprzez którą część tej natury zostaje 
zaatakowany człowiek. „Wąż”, atakując przez komponentę zmysłową, pragnie zde-
prawować ludzką naturę, a tym samym pozbawić człowieka „podobieństwa” do Boga 
i zamazać w nim „obraz Boży”. 

Według opowiadania jahwisty Bóg lepi człowieka z prochu rajskiej ziemi, tchnie 
w jego nozdrza swego ducha i człowiek staje się istotą żyjącą (Rdz 2,5-7), która swymi 

167 „Proch” wskazuje zatem na element materialny człowieka oraz na specyficzny składnik natury ludz-
kiej, który podkreśla różnicę gatunkową między człowiekiem i innymi zwierzętami. Natomiast stworze-
nie człowieka na „obraz i podobieństwo Boga” wskazuje na element duchowy, czyli duszę, która jest 
nieśmiertelna i podkreśla „pokrewieństwo” z Bogiem i duchami czystymi. 

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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piętami dotyka tej świętej rajskiej ziemi. Należy zauważyć, że ziemia na której JHWH 
objawia się w płonącym krzewie (Wj 3,5) również nazwana jest „świętą” i dlatego Moj-
żesz musi zdjąć sandały, gdyż wkracza w tajemnicę „bycia” samego Boga, na co wska-
zuje objawienie Jego imienia: „Jestem, który Jestem”. Na tej świętej ziemi „obecności 
Boga” ludzka pięta jest absolutnie bezpieczna. W kluczu Nowego Przymierza powie-
dzielibyśmy, że aby „wąż” nie wyrządził człowiekowi krzywdy, natura ludzka musi 
zatem wejść w „przestrzeń świętości”, czyli być zabezpieczona łaską obecności Boga. 

Jednakże po grzechu pod piętą człowieka znalazła się już inna ziemia, ziemia 
przeklęta (Rdz 3,17). Od tego momentu pięta człowieka będzie nieustannie zagrożona 
ze strony tego, który pełza po „ziemi przekleństwa”, czyli „ziemi grzechu”. Szatan 
pragnie pożerać „człowieczy proch”, czyli ten „rajski budulec” konstytuujący ludzkie 
istoty. Ze względu na to, że człowiek został naznaczony skazą grzechu, „wąż” ma 
do niego dostęp. Dziedzictwo grzechu jest niczym „szczelina” dla „węża”. Pożerając 
„ludzki proch”, zły duch pragnie, by człowiek nigdy się już nie „odbudował”, czyli by 
został pozbawiony udziału w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, a tym samym 
pozbawiony także chwalebnego ciała i wiecznej szczęśliwości. To właśnie dlatego 
Ojcowie Kościoła podkreślali, że ludzka „pięta” musi być osłonięta „obuwiem łaski”. 

1.7. alegoRyczna integRalność Rdz 1,26n i Rdz 2,7

Jeżeli za obszar poszukiwań obierze się antropologię biblijną, to nie sposób nie 
uwzględnić drugiego fundamentalnego odniesienia, a mianowicie opisu stworzenia 
człowieka danego przez tradycję kapłańską (Rdz 1,26n). Heksaemeron, czyli znajdu-
jący się w pierwszym rozdziale Genesis opis stworzenia wszechświata w ciągu sześciu 
dni (gr. Ἑξαήμερον [h]eksa – „sześć”, [h]emera – „dzień”) ukazuje kreację człowieka 
jako „ukoronowanie” całego dzieła stworzenia. Tylko człowiek zostaje stworzony na 
„obraz” i „podobieństwo” Boga: „Uczyńmy ludzi na obraz nasz podobnych nam (…) 
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój” (Rdz 1, 26n). Należy zauważyć, że pomimo 
kilkuwiekowej różnicy w redakcji tych dwóch opisów kreacjonistycznych (tradycja 
jahwistyczna [J] – X w. przed Chr.; tradycja kapłańska [P] – VI w. przed Chr.)168 nie 
można tekstów tych traktować na gruncie teologii i antropologii jako od siebie nieza-
leżnych. Święte księgi Izraela były dostępne w sposób szczególny właśnie środowi-
sku kapłańskiemu i dlatego opis stworzenia wszechświata i człowieka, który wyszedł 
z tego środowiska, nie mógł być wolny od poprzedzającej go głębokiej refleksji 
nad pierwotnym tekstem jahwistycznym. Również wielu współczesnych egzegetów 

168 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…,s. 146-176.

1.7. Alegoryczna integralność Rdz 1,26n i Rdz 2,7
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dostrzega wewnętrzną zgodność opisów stworzenia, pochodzących z tradycji jahwi-
stycznej (Rdz 2,7) i kapłańskiej (Rdz 1,26n)169. 

Gdy chodzi o interpretację tych tekstów w sposób integralny, to istnieją konkretne 
świadectwa, pochodzące właśnie z wymienianej już wcześniej aleksandryjskiej szkoły 
egzegezy, które potwierdzają taki sposób odczytywania biblijnych podań o stwo-
rzeniu człowieka. Filon Aleksandryjski w dziele pt. De opificio mundi interpretuje 
fragment Rdz 1,26n, należący do kapłańskiego opisu stworzenia człowieka na Boży 
„obraz” i „podobieństwo”, jako stworzenie uniwersalnego, duchowego (intelektual-
nego) archetypu człowieka. Należy podkreślić, że Filon był platonikiem i posługiwał 
się językiem filozoficznym oraz konstruktami filozoficznymi, zaczerpniętymi prosto 
z systemu Platona. Stąd jego interpretacja Rdz 1,26n odnosi się do „idei człowieka”, 
czyli do rzeczywistości całkowicie niematerialnej i nieśmiertelnej, będącej doskona-
łym wzorcem i duchowym modelem. Tymczasem właśnie to, co jest dla niego w Rdz 
1,26n owym wzorcem, we fragmencie Rdz 2,7, należącym do tradycji jahwistycznej, 
czyli w opisie stworzenia człowieka „z prochu [z] ziemi”, staje się dla niego real-
nym konkretem. Człowiek ulepiony „z prochu [z] ziemi” zostaje więc przedstawiony 
w kategoriach materialnych: jako byt indywidualny, zmysłowy, składający się z duszy 
i ciała, mający określoną płeć i podlegający śmierci170. 

W innym dziele pt. Legum allegoriae Filon mówi, że istnieją dwa rodzaje ludzi: 
„człowiek niebiański” (Rdz 1,26n) i „człowiek ziemski” (Rdz 2,7)171. Musimy jednak 
pamiętać, że dla tego mocno platonizującego egzegety między tymi dwoma rodzajami 
ludzi istnieje nierozerwalna więź podobna do tej, która występuje między wzorcem 
i kopią w systemie filozoficznym Platona. W tym samym duchu swoją refleksję prze-
prowadza chrześcijański alegorysta Klemens Aleksandryjski (II/III w. po Chr.) Jego 
interpretacja Rdz 1,26n i Rdz 2,7 wydaje się kompozycją jeszcze bardziej integralną 
niż u jego poprzednika. W dziele pt. Kobierce fragment Rdz 2,7, w którym Bóg tchnie 
swego ducha w oblicze ulepionego z prochu ziemi człowieka, Klemens interpretuje 
jako doprecyzowanie tego, czym było stworzenie człowieka według „obrazu” i „podo-
bieństwa” samego Boga (Rdz 1,26n). Zdaniem tego autora fragment Rdz 2,7 opo-
wiada, jak przez swe tchnienie Bóg umieszcza w cielesnym człowieku duszę rozumną, 
która jest „obrazem” boskiego Logosu, a który to Logos jest „obrazem” absolutnie 
transcendentnego Stwórcy. W ten sposób „obrazem” Bożym w człowieku staje się 
dusza rozumna, która – dokładniej rzecz ujmując – jest jakby odciśnięciem „obrazu-
-Logosu”, będącego pierwotnym „obrazem” Stwórcy172.

169 Tamże, s. 84.
170 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione del mondo, XLVI: 134,131.
171 FILONE DI ALESSANDRIA, Le allegorie delle leggi, I: XII, 31, Milano 1978, 184.
172 CLEMENTE DI ALESSANDRIA, Gli Stromati, V: 94, 3–5, Milano 2006, s. 572n.

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)



93

Pewną nowość do owej integralnej wizji Rdz 1,26n i Rdz 2,7 wprowadza Ory-
genes, następca Klemensa w aleksandryjskiej szkole egzegezy. Obydwa teksty, które 
mówią o stworzeniu człowieka, umieszcza bowiem w schemacie przyczynowo-skutko-
wym. Tak więc ulepienie „cielesnego-ziemskiego” człowieka (Rdz 2,7) było skutkiem 
oddalenia się od Boga człowieka „duchowego-niebiańskiego”, stworzonego według 
„obrazu” i „podobieństwa” samego Boga. Pomimo grzechowego upadku w „ziem-
skim” człowieku pozostała jednak ta wyższa i doskonalsza część duszy, pochodząca 
ze stanu pierwotnej doskonałości, o którym mówi Rdz 1,26n, oraz ta niższa część – 
otwarta na materię, która dzięki boskiemu tchnieniu, została dodana właśnie po grze-
chu, co opisuje fragment Rdz 2,7. Sam upadek człowieka został sprowokowany przez 
diabła, w którym Orygenes widział principium materii173, które można określić jako 
„zasadę materialności”, będącą w opozycji do „zasady duchowości”. 

Powyższe przywołanie tych trzech ważnych świadectw miało również na celu 
pokazanie bezzasadności obaw przed stosowaniem – tak bardzo cenionej w minionych 
wiekach – metody alegorycznej. Uwolnienie się od takiego modelu interpretacji Biblii, 
do którego miałaby prawo tylko metoda historyczno-krytyczna często sprawiająca, iż 
tzw. poza-teologiczne elementy egzegetyczne przeważają w ostatecznej, teologicznej, 
ocenie danego fragmentu, wpisuje się także w postulat papieża Benedykta XVI uży-
wania tzw. hermeneutyki wiary174. 

Jeżeli chodzi o dowodzenie ukazane już w tej książce, to za integralną interpreta-
cją obydwu opisów stworzenia człowieka przemawiają również wnioski wypływające 
z interpretacji dokonanej w tzw. kluczu sapiencjalnym, którego użyliśmy w charakte-
rystyce „niewiasty” (kobiety) z Rdz 3,15. Niewiasta z opisu jahwistycznego została 
utożsamiona z kobiecą personifikacją Mądrości, która – zdaniem Orygenesa – odno-
siła się także do pierwszych słów Biblii, należących do tradycji kapłańskiej, a dokład-
nie do zwrotu: „na początku” (Rdz 1,1). W duchu alegorycznej egzegezy Orygenesa 
protologiczny wymiar określany przez pierwsze zdanie Pisma Świętego, to właśnie 
wymiar, w którym przebywa – stworzona przed wszystkim, a więc na początku – 
Mądrość. Oto literalne tłumaczenie fragmentu z Księgi Przysłów na temat Mądrości: 
„JHWH mnie stworzył [na] początku drogi swojej, przed dziełami swoimi dawnymi. 
Od wieków jestem ustanowiona, od początku, od początków ziemi. Gdy nie było 
oceanów zostałam powita, gdy nie było źródeł obfitujących [w] wody. Zanim góry 
zostały osadzone, przed wzgórzami zostałam powita. Gdy jeszcze nie stworzył ziemi 
i pól i początku pyłu świata” (Prz 8,22-26). 

173 Commento a Giovanni, XX, 22, s. 181-183.
174 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini.
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Mądrość została stworzona „na początku”, „od początku” i gdy jeszcze nie było 
„początku” świata175, czyli – jak wynika z powyższego tekstu – „przed wszystkim”. 
Zwrot „na początku” (ḇerēʼšîṯ) – zawierający także rzeczownik rōʼš („głowa”) – roz-
poczyna kapłański opis stworzenia wszechświata, którego momentem kulminacyjnym 
jest kreacja człowieka na Boży „obraz” i „podobieństwo” (Rdz 1,26n). 

Zwróćmy teraz uwagę na koniec ostatniego wersetu przytoczonego z Księgi Przy-
słów. Bóg stwarza Mądrość nim stworzył początek „pyłu świata”, a dokładniej z języka 
oryginalnego: początek „prochów świata”. Występuje tu ten sam hebrajski rzeczow-
nik āp̄ār, który był użyty w jahwistycznym opisie stworzenia człowieka „z prochu 
[z] ziemi” (Rdz 2,7). W Księdze Przysłów ten rzeczownik użyty jest jednak w liczbie 
mnogiej, co należałoby tłumaczyć jako początek „prochów” świata. W kluczu antro-
pologicznym termin „proch”, będący symbolem podstawowego „budulca człowieka” 
(Rdz 2,7), użyty w liczbie mnogiej można odczytać jako zapowiedź „bytowego plu-
ralizmu”, czyli powołania do życia przez Stwórcę nie jednego człowieka, ale całej 
ludzkości. 

Natomiast na miejscu rzeczownika „ziemia” pojawia się hebrajski rzeczownik 
tēḇēl, tłumaczony jako „świat”, co należałoby tu rozumieć jako materialne podłoże, 
czyli „wyschnięty ląd”, albo, „stały ląd”, a to korespondowałoby właśnie z opi-
sem kapłańskim, gdzie stworzenie ziemi ujęte jest także w wymiarze ḇerēʼšîṯ („na 
początku”). Czym więc jest ta „ziemia”, która zostaje stworzona „przed wszystkim” 
(Rdz 1,1), skoro – jak dalej podaje opis kapłański – dopiero „dnia trzeciego” suchy 
ląd wyłonił się z wód (Rdz 1,9n)? Na powyższe pytania także postaramy się znaleźć 
odpowiedź.

Kolejnym punktem spajającym obydwa opisy stworzenia człowieka jest postać 
„węża”. Aby powiedzieć coś więcej o „wężu”, który – według opisu jahwistycznego 
– jako inteligentny byt pojawia się w Edenie, by kusić człowieka (Rdz 3,1), musimy 
także poczynić odniesienie do stworzenia „istot pełzających”, o których – według 
chronologii Księgi Rodzaju – jest najpierw mowa właśnie w relacji kapłańskiej (tłu-
maczenie literalne: „I uczynił Bóg (…) wszelki płaz ziemi według rodzaju swego”; 
Rdz 1,25). 

Przedstawiciele aleksandryjskiej szkoły egzegezy, umieszczając Mądrość z Prz 
8,22nn w „początku” relacji kapłańskiej (Rdz 1,1), oraz kierując się schematami filo-
zofii platońskiej, widzieli w tym pierwszym zdaniu z Genesis początek opisu stworze-
nia przez Boga świata noetycznego: idealnego, niematerialnego, będącego wzorcem 
tego materialnego i zniszczalnego, do którego miałby odnosić się opis jahwistyczny 

175 Pogrubiona czcionka wskazuje miejsca gdzie w oryginalnym tekście użyty jest hebrajski rzeczownik 
rōʼš oznaczający „początek”.
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z Rdz 2,4b-25. Można by powiedzieć, że w Mądrości, która „wyciosała sobie słupów 
siedem” (Prz 9,1) widzieli siedmiodniowy schemat opisu kapłańskiego. Nie można 
również odeprzeć wrażenia, że właśnie dzięki interpretacji całego tekstu kapłańskiego 
(Rdz 1,1–2,1) jako opisu stworzenia świata noetycznego, a więc wymiaru, w którym 
również owe „istoty pełzające” są rozumiane jako rzeczywistości duchowe i dosko-
nałe, można z większą łatwością interpretować owego inteligentnego „węża” z Edenu 
(Rdz 3,1) jako istotę obdarzoną naturą rozumną, czyli jako najbliższą emanację  
inteligibilnego „wzorca”. Oczywiście nie jest to wówczas interpretacja ortodoksyjna, 
ale raczej nałożenie filozoficznego plotyńskiego schematu na tekst Biblii.

Pojawiająca się w Starym Testamencie nazwa istot anielskich zwanych serafinami 
(hebr. serapim; Iz 6,1-7) wywodzi się od hebrajskiego rzeczownika serap, oznaczają-
cego pewien gatunek „węża”, prawdopodobnie „ognistego”176. Opis istot anielskich, 
który spotykamy u Izajasza, jako służących Bogu uskrzydlonych ognistych węży, 
pozwala nam zbudować antytezę tej charakterystyki, czyli stworzyć opis tej istoty, 
która sprzeciwiła się Stwórcy, a ukazana jest również jako „wąż”. Ważną rolę odgrywa 
tu inny fragment z Izajasza, dzięki któremu można by nawet odtworzyć pewną „dyna-
mikę” anielskiego buntu: „(…) z potomstwa węża wyjdzie żmija, a owocem jej seraf 
skrzydlaty” (Iz 14,29). Spróbujmy to uporządkować. Jeżeli pierwszym aniołem, który 
sprzeciwił się Bogu był cherubin, o którym jest mowa u Ezechiela w alegorii dotyczą-
cej króla Tyru (Ez 28), to właśnie on stał się owym Smokiem, „starodawnym wężem” 
(Ap 20,2) i pociągnął do swego buntu inne istoty anielskie (Ap 12,4.9), które także – 
jak on – zostały ontycznie zdegradowane, co odpowiada symbolowi „żmii”. W końcu 
udało mu się także „zwerbować” anioła z najwyższego chóru177, czyli „skrzydlatego 
serafina”. Ten pierwotnie uskrzydlony i ognisty duch stał się po swoim buncie peł-
zającym zimnym wężem. Jak przeciwieństwem „latania” może być „pełzanie”, tak 
przeciwieństwem bycia „ognistym” jest bycie „zimnym”, wręcz „lodowatym”. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że Orygenes wyprowadzał pojęcie „duszy” 
(gr. psyche) właśnie od greckiego słowa „zimny” (psychos). Dlaczego? Po grzechu 
ludzkie dusze stały się „zimne”, gdyż oddaliły się od ognia Bożej miłości. Natomiast 
powrót do jedności z Bogiem miał ponownie wypełnić zimną duszę nadprzyrodzonym 
„ciepłem”178. Tymczasem w przypadku zbuntowanego ognistego anioła, który stał się, 
odwracając się od miłości Boga, „najzimniejszą” z istot, zaistniało jakoby nieodwra-

176 Por. P.J. Achtemeier, Encyklopedia biblijna, Oficyna Wydawnicza Vocatio, W. Chrostowski (red.), 
Warszawa2004, s. 1095.
177 Por. T. Stępień, Pseudo-Dionizy Areopagita. Chrześcijanin i platonik, Wydawnictwo Fronda, Warsza-
wa 2010, s. 270n.
178 Por. P. Chantraine, Dictionnaire etymologique de la langue grecque: Histoire des mots, tome III, Paris 
1968, s. 1294-1296.
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calne przeobrażenie jego natury. Stało się tak dlatego, że jego decyzja odwrócenia 
się od Stwórcy dokonała się „przed wszystkim” – była odwieczna. Z tego względu 
pozostała na wieki niezmieniona, gdyż konstytutywną cechą wieczności jest brak 
jakiejkolwiek zmienności. Niektórzy myśliciele chrześcijańscy umieszczali serafina 
w najwyższym chórze anielskim, dlatego jego degradacja musiała być proporcjonalna 
do jego wyniesienia. Upadł więc najniżej. Księga Apokalipsy mówi nam o demonie, 
który mieszka na samym dnie Czeluści. Imię owego króla Czeluści to Abaddon (Ap 
9,11), a jego latająca armia demonicznych hybryd ma w swej morfologicznej specy-
fice także element „wężowy”: „ogony ich podobne do węży: mają głowy i nimi czynią 
szkodę” (Ap 9,19). 

1.8. alegoRia hekSaemeRonu179jako Schemat antRopogoniczny

Ukazując argumenty przemawiające za integralnym rozumieniem jahwistycznego 
opowiadania o Edenie i kapłańskiego opisu stworzenia, postaramy się o pewne novum 
w naszej alegorycznej interpretacji. Ze względu na główny „trop” naszych poszuki-
wań, czyli słowo āqēḇ („pięta”), spróbujemy odczytać sześciodniowy opis stworzenia 
świata, dany nam przez tradycję kapłańską, właśnie w kluczu ściśle antropologicz-
nym, by wnioski pomogły nam jeszcze lepiej zrozumieć scenę z Edenu i proroctwo 
Protoewangelii, należące do tradycji jahwistycznej180. 

Wypada podkreślić, że opis kapłański nie jest kosmogonią, gdyż każda dana nam 
przez starożytne świadectwa kosmogonia była jednocześnie efektem teogonii, czyli 
historii dotyczącej pochodzenia bogów (np. babiloński epos Enuma elisz: ok. 2000 r. 
przed Chr., czy też napisana w języku greckim Teogonia Hezjoda: VIII w. przed 
Chr.)181. Tymczasem tekst kapłański wyszedł ze środowiska ze wszech miar monote-
istycznego, które bardzo wyraźnie zaznaczało transcendencję Stwórcy wobec całego 
stworzenia. Określono zatem ten opis jako teologiczną kosmologię182. 

Posługując się kluczem antropologicznym, charakterystycznym także dla tekstu 
jahwistycznego, oraz przekonującymi świadectwami metody alegorycznej, można 
spróbować – właśnie dzięki tej metodzie – odczytać ową teologiczną kosmologię jako 
teologiczną antropogonię, czyli jako przekaz ukazujący wyłanianie się poszczegól-
nych wymiarów człowieka stwarzanego przez Boga. Dla antropologii chrześcijańskiej 

179 Nazwa „Heksaemeron” została wprowadzona właśnie przez Filona z Aleksandrii, a do języka chrze-
ścijańskiego wprowadził ją Teofil z Antiochii (II w. po Ch.).
180 Por. W. Trilling, Stworzenie…, s. 79.
181 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 59.
182 Por. W. Trilling, Stworzenie…, s. 57-61; 64-66
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jest to tekst absolutnie fundamentalny i dlatego z opisu owych sześciu dni stworzenia 
postaramy się wydobyć „kształty” i „treści” stanowiące o tym, kim jest człowiek. Tym 
samym dokonamy również analizy jego „najbardziej przyziemnego” i „pełzającego 
po ziemi” wymiaru, który w tekście kapłańskim kryje się pod symbolem ֶֹרֶמש (hebr. 
remeŝ), czyli „istot pełzających”. Należy przypomnieć, że na anatomicznej mapie 
człowieka ten „najniższy wymiar” ukryty jest pod symbolem „pięty” (ָעֵקב; āqēḇ). 
Interpretacja tego fragmentu w powyższym kluczu rzuci także nowe światło na źródło 
tożsamości odwiecznego wroga człowieka, czyli „węża”, który mając nadzwyczajną 
inteligencję, jednocześnie jest ukazany, jako przedstawiciel „istot pełzających”. 

Trzeba w tym miejscu nadmienić, że kapłańskie opowiadanie o stworzeniu świata 
(Rdz 1–2,4a), zwane Heksaemeronem, pomija motyw ogrodu rajskiego. Oznacza to, 
że dla środowiska kapłańskiego ów wątek Edenu nie był opowiadaniem pojmowanym 
realistycznie. Poza tym sama Biblia jasno potwierdza, że dla jej późniejszych auto-
rów opowieść o rajskim ogrodzie była tylko metaforycznym obrazem szczęśliwości 
człowieka, żyjącego w wielkiej przyjaźni i zażyłości ze swoim Stwórcą183. Tak więc 
to pewna antropologiczno-teologiczna myśl o stworzeniu człowieka przez Boga oraz 
o jego upadku była głównym przesłaniem tekstu jahwistycznego, a autor posłużył się 
„sceną w Edenie” jako specyficzną formą przekazu tej prawdy. 

Chcąc odczytać obydwie tradycje integralnie, można więc wskazać, że istnieją 
przesłanki ku temu, by użyć jahwistycznej perspektywy antropologiczno-teologicz-
nej właśnie jako swoistego „duchowego obiektywu”, przez który spojrzy się na tekst 
kapłański. Należy dodać, że właśnie ten fragment, będąc najmłodszą redakcją Pięcio-
księgu (ok. VI w. przed Chr.), miał wówczas ambicje – będąc nade wszystko tekstem 
teologicznym – uchodzenia również za tekst jak najbardziej zaawansowany w sensie 
kosmologicznym. 

Według Rdz 1–2,1 Bóg w ciągu sześciu dni w stworzył cały wszechświat. Wśród 
wszystkich stworzeń Stwórca najdoskonalszym uczynił człowieka (hebr. ָהׇאׇדם, 
hāʼāḏām; Rdz 1,27). To właśnie człowiek jest tym, który ma nie tylko „dla siebie” – 
jako ustanowiony pan nad resztą stworzeń – ale i „w sobie” – jako uczyniony według 
„obrazu” i „podobieństwa” Boga, nieprzeliczone skarby bogactw i głębie niezmierzo-
nych przestrzeni. Sam w sobie jest wszechświatem i wielką tajemnicą, u źródeł której 
kryje się właśnie „obraz” (hebr. ֶצֶלם, celem) i „podobieństwo” (hebr. ְדמּות, ḏemûṯ) 
samego Stwórcy184. Spróbujemy przeto odczytać opis stworzenia wszechświata w klu-
czu ściśle antropologicznym, interpretując go przede wszystkim jako opis stworzenia 
ludzkiego mikrokosmosu. 

183 Por. J.S. Synowiec, Na początku…, s. 185.
184 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron i inne…, s. 73.
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Odczytując tekst kapłański, mówiący o sześciodniowym stwarzaniu makroświata 
(makrokosmosu), będziemy go zatem umiejscawiać w perspektywie mikroświata 
(mikrokosmosu), czyli będziemy go traktować jako opis wyłaniania się prawdy o czło-
wieku, ukazanej jako konstytuowanie się jego poszczególnych wymiarów (duchowego, 
intelektualnego, uczuciowego, emocjonalnego, zmysłowego, cielesnego). Będzie to 
więc alegoryczny opis jego „wszechczłowieczości”185, gdzie oczywiście wszystkie 
części ciała, a więc także i pięta, będą odgrywały rolę istotnych symboli. 

W odróżnieniu od Filona Aleksandryjskiego, który także dokonywał alegorycz-
nej analizy Heksaemeronu, nie będziemy posługiwać się schematem platońskim: idea 
(wzorzec) – byt (kopia). Tekst Rdz 1,1–2,1 potraktujemy bowiem jako realistyczny 
i spójny opis pewnej antropologicznej wizji człowieka. Niemniej będziemy nieustan-
nie konfrontować tok przeprowadzania tej refleksji z pierwszą tego rodzaju systema-
tyczną wizją, której autorem jest właśnie Filon, interpretujący biblijny opis stworzenia 
świata jako alegorię stworzenia człowieka. Ten żydowski filozof i egzegeta zamieścił 
ją w swym słynnym dziele pt. De opificio mundi. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że istnieje jeszcze inne bardzo ważne świadec-
two odczytania Heksaemeronu jako alegorii ludzkiego mikrokosmosu, którego auto-
rem jest Orygenes. Chociaż zaginął jego niezwykle obszerny komentarz do prehisto-
rii biblijnej, to jednak zachowała się jego homilia do kapłańskiego opisu stworzenia 
świata w przekładzie łacińskim186 Rufina187. Pojawiają się tam wyraźne wątki, z któ-
rych można wywnioskować, że autor ten również stosował alegorię w schemacie 
makrokosmos/mikrokosmos. Nie uczynił jednak z tego systematycznego klucza, gdyż 
kierował się w nim raczej interpretacją duchową, narzucając tekstowi perspektywę 
chrystologiczną. 

Jeżeli chodzi o egzegetów chrześcijańskich okresu patrystycznego, to poza 
komentarzem do Heksaemeronu, pochodzącym z homilii Orygenesa, istnieją jeszcze 
dwa pełne komentarze: Bazylego Wielkiego188 i biskupa Ambrożego189 oraz bardzo 

185 Koncepcja „wszechczłowieczeństwa” i „wszechczłowieka” – jednakże w innym, gdyż platońskim zna-
czeniu – pojawia się także u niektórych rosyjskich myślicieli, szczególnie przełomu XIX i XX w., np.: 
„Zdaniem Bułgakowa (…) przed upadkiem Adam był człowiekiem uniwersalnym, wszechczłowiekiem, 
w nim bowiem żył realnie cały rodzaj ludzki, we wszystkich możliwych aspektach”. Por. T. Špidlík, Myśl 
rosyjska. Inna wizja człowieka, J. Dembska (tł.), Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 132. 
186 ORIGENIS, Homiliae in Genesim, I, 1 – 12, in: Opere di Origene. Omelie sulla Genesi, a cura di M. 
Simonetti, L. Perrone, Roma 2002, s. 39-61.
187 Urodzony w 345r. pod Akwileą; kapłan; obrońca dzieł Orygenesa; zm. ok. 410 r.; por. J.M. Szymusiak, 
M. Starowieyski, Słownik…, s. 345-347.
188 Urodzony ok. 330 r. w Cezarei Kapadockiej gdzie sprawował posługę biskupią; autor licznych dzieł 
teologicznych i dwóch zbiorów zasad życia monastycznego; zm. w 379r.; tamże, s. 87-90.
189 AMBROŻY, Hexaemeron, w: Pisma chrześcijańskich pisarzy, tom IV, W. Szołdrski (tł.), Warszawa 
1969.
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szczątkowe wzmianki na temat komentarza Hipolita Rzymskiego190, które zachowały 
się w Historii kościelnej191 Euzebiusza z Cezarei192. Należy dodać, że komentarz Bazy-
lego193 ma charakter kosmologiczny, wzorowany nade wszystko na Timajosie194 Pla-
tona oraz niektórych pismach Arystotelesa i tym samym nie ukazuje antropologicznej 
perspektywy ludzkiego mikroświata. Natomiast Ambroży korzystał z dzieła Bazylego, 
a także – jak podaje Hieronim195 (List do Pammachiusza i Oceana)196 – z homilii Ory-
genesa i pism Hipolita. Jego komentarz ma charakter bardziej pastoralny niż egzege-
tyczny i również nie wkomponowuje się w antropologiczny mikrokosmiczny sche-
mat. Trzeba także zaznaczyć, że autorem pierwszego alegorycznego komentarza do 
Heksaemeronu był żydowski filozof Arystobul197, żyjący w Aleksandrii w II wieku 
przed Chr. Bardzo nikłe wzmianki na temat jego dzieła odnajdziemy również u Euze-
biusza z Cezarei198. 

Teraz więc przejdziemy do naszego schematu, w którym na podstawie Heksa-
emeronu za pomocą metody alegorycznej będziemy budować antropologiczną mapę 
człowieka. Oczywiście podejmiemy próbę zdefiniowania tego, co kryje się pod sym-
bolem „pięty” (Rdz 3,15). Jednak nie ograniczymy się jedynie do tego pojedynczego 
elementu, gdyż jest rzeczą oczywistą, że „wąż”, atakując „piętę”, chce zdobyć całego 
człowieka. Dlatego też, interpretując Heksaemeron w kluczu alegorycznym, spróbu-
jemy ukazać holistyczną wizję człowieka, gdyż w człowieku, jako konkretnej jedno-
stce, wszystkie elementy stanowią jedność, będącą przejawem jego jednej, indywidu-
alnej, ludzkiej tożsamości. Będziemy zatem przemierzać „wszechczłowieczość”, czyli 

190 Na podstawie najnowszych badań wyszczególniono dwóch różnych autorów, którym przypisywano to 
imię. Jednym był biskup Kościoła wschodniego, znany Euzebiuszowi i Hieronimowi, autor Contro No-
eto, traktatu o antychryście i innych dzieł egzegetycznych. Drugim był autor Elenchos i tzw. chronologii 
biblijnej, również biskup wschodni aktywny w Rzymie w pierwszych latach III w.; Por. L’anticristo. Il 
nemico dei tempi finali. Testi dal II al IV secolo, a cura di G.L. Potestà, M. Rizzi, 2005, s. 110.
191 EUSEBIO di CESAREA, Storia ecclesiastica/2, VI, 22, F. Migliore (trad.), Città Nuova, 2005, s. 42n.
192 Urodzony ok. 260 r. w Cezarei Palestyńskiej; biskup; autor licznych dzieł historycznych, apologetycz-
nych, egzegetycznych i dogmatycznych; zm. ok. 339r.; Por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, 
142-146.
193 Por. E. Osek, Wizja prapoczątków świata w Heksaemeronie Bazylego Wielkiego, Vox Patrum 18 (1998) 
t. 34 – 35, s. 389-413; Vox Partum 19 (1999) t. 36 – 37, s. 237-257.
194 PLATONE, Timeo, a cura di G. Reale, Milano 2007, s. 89-202.
195 Urodzony ok. 347 r. w Strydonie; kapłan i wybitny egzegeta; jego główną zasługą dla kultury Zachod-
niej jest wydanie Biblii łacińskiej i udostępnienie Zachodowi dzieł greckich; zm. ok. 420 r.; J.M. Szymu-
siak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 187-191.
196 HIERONIM, II, epist. 84, 7, J. Czuj (tł.), Warszawa 1953, s. 248-250.
197 Na temat myśli Arystobula i jej znaczenia panuje duża niezgodność wśród badaczy. Niektórzy podwa-
żają autentyczność przypisywanych mu dzieł i twierdzą, że pochodzą one z epoki późniejszej i są podrób-
kami dzieł Filona. Dwie fundamentalne tezy tego autora to: 1. Antropomorfizmy biblijne należy odczyty-
wać alegorycznie i 2. Grecy zawdzięczają swą mądrość filozoficzną Mojżeszowi.
198 EUSEBIO di CESAREA, Storia…, VII, 32, s. 141.
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człowieczy wszechświat, którego zręby znajdują się w strukturze konkretnego ludz-
kiego bytu. Nasz mikrokosmiczny schemat skonfrontujemy z komentarzem Filona 
Aleksandryjskiego199, który zachował się w całości dziele pt. De opificio mundi. 

1.8.1. Dzień pierwszy
Dla Filona dzień pierwszy to „dzień jeden”, zgodnie z występującym w oryginalnym 
tekście hebrajskim liczebnikiem głównym ʼeḥāḏ (ֶאׇחד), który Aleksandryjczyk odnosi 
do stworzenia „monady”. Filon, idąc za Pitagorejczykami, uznaje „jeden” nie jako 
pierwszą liczbę, ale jako principium wszystkich liczb. Tego dnia Bóg stworzył nie-
materialny świat inteligibilny200, mający służyć za wzorzec stworzenia świata mate-
rialnego201. Świat ten składa się z dwóch wymiarów: boskiego Logosu i bezkształtnej, 
nieożywionej materii202. „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. Dla Aleksandryj-
czyka „na początku” oznacza „jako pierwsze idee”. Bóg stworzył więc ideę „nieba” 
i ideę „ziemi”, a następnie idee: „powietrza”, „pustki”, „wody” i „światła”203. W ten 
sposób inteligibilny świat doskonałych idei, który miał być wzorcem świata material-
nego, był już gotowy. 

Tymczasem teraz postaramy się przedstawić cały opis Heksaemeronu w kluczu 
ściśle antropologicznym, czyli potraktujemy go jako alegoryczny opis człowieka 
stwarzanego przez Boga. Zastosowanie perspektywy ludzkiego mikrokosmosu do 
całego tekstu Heksaemeronu znajduje poniekąd swoje usprawiedliwienie już w pierw-
szym zdaniu Księgi Rodzaju: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (1,1). Jest to 
zdanie wprowadzające do opisu sześciu dni stwarzania i trzeba podkreślić, że w całym 
sześciodniowym opisie, występujący tu hebrajski czasownik bārāʽ („stwarzać”; ָּבָרא) 
w formie perfectum, użyty jest tylko w odniesieniu do człowieka (1,27). Pierwsze 
zdanie Pisma Świętego może zatem pod symbolami nieba i ziemi ukrywać tajemnicę 
człowieka, a więc symbole te mogą odnosić się do dwóch absolutnie podstawowych 
wymiarów jego „wszechczłowieczości”, czyli do duszy i ciała. W całej Biblii pod-
miotem dla czasownika bārāʽ jest zawsze Bóg. W opisie Heksaemeronu występuję 
on jeszcze w innej formie, czyli imperfectum, gdy odnosi się do stworzenia wielkich 
wodnych potworów (1,21). Inne rzeczywistości także powstają na słowo Boga, co 
jednak wyrażone jest przez czasownik „czynić” („robić”; עׂשה) i streszcza się w for-
mule: „Niech się stanie (…). I stało się”. Dlatego, gdy w zdaniu wprowadzającym do  

199 Na temat idei kreacjonistycznej u Filona: Por. R. Radice, Platonismo e creazionismo in Filone di Ales-
sandria, Milano 1989.
200 Poznawany umysłem; a propos: pojęcie „inteligibilny” pochodzi właśnie od Filona.
201 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione del mondo, IV, s. 83-85.
202 Tamże, V, s. 85n.
203 Tamże, VII, s. 87-89.

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)



101

Heksaemeronu pojawia się czasownik „stwarzać” (bārāʽ) w formie perfectum, odno-
simy to właśnie do człowieka, gdzie niebo i ziemia są już alegorycznym przedstawie-
niem tego, co jest fundamentalnym składnikiem ludzkiego mikrokosmosu. 

Zatem w kluczu antropologicznym zastosujemy następujące odniesienia: niebo 
i to, co na nim się znajduje, to duchowa część człowieka, czyli nade wszystko jego 
„dusza”, a ziemia i wody oraz to, co należy do nich, to różne wymiary ludzkiej „ciele-
sności”204. Trzecim elementem jest duch Boży, o którym w pierwszych zdaniach tego 
opisu jest powiedziane, że „unosił się nad powierzchnią wody”. Duch jest elementem 
boskim zarówno „w człowieku” (immanentnym) – zamieszkuje to, co duchowe, jaki 
i „przekraczającym człowieka” (transcendentnym) – wykracza poza doczesny wymiar 
ukonstytuowania cielesnego. 

Zaznaczmy, że wyłanianie się poszczególnych antropologicznych „obszarów” 
z Heksaemeronu odnosi się do procesu poznawczego, zachodzącego w podmiocie, 
który zaznajamia się z treścią, jaką daje mu do poznania – w formie poszczególnych 
etapów (dni) – słowo Boże. Kolejno wyłaniające się wymiary ludzkiego bytu nie sta-
nowią zatem opisu procesu rozwojowego np. poszczególnych struktur ontologicznych 
konstytuujących człowieka. „Pierwszy dzień” jest zatem po prostu „pierwszą odsłoną” 
tajemnicy człowieka, objawioną nam przez Stwórcę. Właśnie w ten sposób stajemy 
się świadkami niezwykłej antropogonii ukazywanej stopniowo przez słowo Boże. 

„A ziemia była bezładem i pustkowiem”. Skoro jest mowa o ziemi to znaczy, że 
cielesność zostaje już dana do poznania, ale jeszcze w sposób bardzo ogólny jako 
rzeczywistość bliżej nieokreślona, czyli niezdefiniowana w swych poszczególnych 
wymiarach. Kolejne dni („odsłony”) będą ją ukazywać i nazywać coraz wyraźniej. 
„I ciemność [była] nad powierzchnią otchłani”. Skoro otchłań jest synonimem „wod-
nych głębin”, to ciemność przenikała przestrzeń nad wodami. Z dalszych wersetów 
wynika, że jest to przestrzeń gdzie rozpoczyna się niebo, i gdzie także unosił się 
duch Boży. Na antropologicznej mapie oznaczałoby to, że także pierwiastek duchowy 
w człowieku – jego dusza – nie został jeszcze dany do poznania, stąd ciemność. Dusza 
jednak tkwiła już w swoim prawzorze – w „obrazie” Bożym, który jest ontologiczną 
podstawą jej istnienia205 i stąd obecność ducha Bożego, który był już obecny pomimo 
ciemności. „Wkrótce” pojawi się światło i dzięki niemu wyłoni się również „podo-
bieństwo” Boże. 

204 „Cielesność”: ziemia – z prochu ziemi powstał człowiek (Rdz 2,7) oraz wody – już w pierwszym zda-
niu stanowią opozycję do Bożego Ducha, który się nad nimi unosi (Rdz 1,2). „Dusza” to niebo w człowie-
ku, gdyż z natury swej przeznaczona jest dusza dla nieba, a w doczesności może stać się mieszkaniem dla 
Boga (J 14,23). Jest to porównanie także mocno zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej duchowości. 
205 Bóg stworzył nas w swoim odwiecznym Synu, który jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15).
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„I powiedział Bóg: «Niech się stanie światło! I stało się światło i widział Bóg 
światło, że jest dobre. I podzielił Bóg między światłem i między ciemnością”. Dusza 
została napełniona światłem (אֹור), czyli Bożym „podobieństwem”. Jako element 
pośredni między tym, co boskie (Duchem), a tym, co materialne (ciałem), dusza sta-
nie się „areną” ludzkich wyborów. Dusza organizuje ciało oraz całe życie człowieka. 
Bóg, który jest Duchem par excellence, tylko wyższą część duszy, odpowiedzialną 
właśnie za życie duchowe, napełnił swym „podobieństwem”, czyli światłem. Niższą 
część duszy pozostawił w ciemności. Dlaczego? Ponieważ dał człowiekowi wolność. 
W zależności od ludzkich wyborów dusza może cała stawać się światłością bądź ciem-
nością. Jako pierwsza na słowo Boga stała się więc światłość. Przez zwrot stała się 
należy rozumieć, że została stworzona, czyli zaistniała jako podobieństwo do Boga, 
który jest światłością (1J 1,5)206. 

Na słowo Boga, przez to słowo i w tym słowie człowiek zaistniał, a następnie 
został niejako wydobyty z tej odwiecznej światłości. Dusza w zamyśle Boga, będąc 
w „obrazie” Jego Syna, została wypowiedziana przez słowo niejako na zewnątrz, 
otrzymując światłość, czyli „podobieństwo”. Wydaje się, że odwrotny kierunek, czyli 
motyw stopniowego odzyskiwania światłości, a nie wyłaniania się ze światłości, jest 
obecny u pisarzy aleksandryjskich i był rozumiany jako proces powrotu człowieka, 
dotkniętego grzechem, do czystego prawzoru, który objawiał się w Bożym „podo-
bieństwie”. Natomiast w analizowanej obecnie antropogonii ukazywany jest absolut-
nie pierwotny („wyjściowy”) status ludzkiego bytu. 

„I widział Bóg światło, że (jest) dobre”. Istotne jest to, że na tym etapie tylko 
światło zostało określone jako „dobre”. Nie została tak nazwana ciemność, która 
w opisie Heksaemeronu nie ma statusu rzeczywistości stworzonej! Ona była niejako 
tłem Bożego dzieła. Czyżby zaistniała „już wcześniej” na skutek buntu świetlistych 
duchów, które odwróciły się od światłości? Światło, którego Stwórca udziela czło-
wiekowi, jest Jego pierwszym dziełem w człowieku. Należy więc wyciągnąć prosty 
wniosek, że dobre było tylko to, co było dziełem Boga w człowieku. Dlatego oddzie-
lenie światła od ciemności można także odczytać jako stworzenie pewnej ochronnej 
bariery dla człowieka. Bariery, którą jednak człowiek będzie mógł przekroczyć swoim 
aktem woli, korzystając z danej mu wolności. Trzeba jednak podkreślić, że ciemność, 
rozumiana tu jako istniejąca przed stworzeniem człowieka, należy raczej do ujęcia 
kosmologicznego, być może związanego także z teorią anielskiego upadku, nie zaś do 
schematu antropogonicznego.

„I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą”. Jasność dnia i ciemność 
nocy zależna jest od „stanu” nieba. Powracając więc do schematu ściśle antropolo-

206 Podobieństwo wyraża się właśnie w tym, że jesteśmy dziećmi światłości (Ef 5,8n).
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gicznego, w którym niebo to dusza, należy orzec, że może być ona zarówno dniem, 
jak i nocą. To, że ciemność jest w człowieku rzeczywistością „niestworzoną”, może 
oznaczać, że Bóg pozostawia w nim pewien „zwierzęcy” obszar jego natury. Człowiek 
poprzez niewłaściwe wybory (przeciwne Bożemu duchowi) może aktywować ową 
„zwierzęcość” i sam niejako stwarzać ciemność w sobie, która będzie ogarniać jego 
duszę. Podział na światło i ciemność może także oznaczać, że dusza ludzka zawiera 
w sobie część wyższą, gdzie mieszka światłość – dzień, oraz część niższą – noc, 
która jest jedynie przez światłość oświecana. Zadaniem człowieka jest żyć tak, aby 
osiągnąć „wieczny dzień”, czyli by – poprzez właściwe wybory – wciąż rozświetlać 
swoją ciemną stronę, by ostatecznie zamieszkać tam, gdzie już ciemności nie ma, czyli 
w wiecznej Światłości. 

„I był wieczór i był poranek, dzień jeden”. Zwrot ten użyty tu po raz pierwszy 
oznacza, że dusza jako już ukonstytuowana wraz ze swymi obiema częściami: niższą – 
ciemną (nocą, którą zakończył poranek) i wyższą – świetlaną (dniem, który zakończył 
wieczór) została nam dana do poznania przez słowo Boga. Nie oznacza to, że dusza 
została ukonstytuowana przed ciałem, lecz oba te elementy powstały równocześnie. 
Tekst natchniony ukazuje jednak poszczególne wymiary cielesności rozciągnięte na 
parę wieczorów i poranków, a więc zawsze w jedności z rzeczywistością światła, czyli 
duszą. Oznacza to, że dusza jest niezbędna do konstytuowania każdego wymiaru czło-
wieka związanego z jego byciem w ciele. To, że wieczór i poranek składają się na 
dzień jeden, należy interpretować, że człowiek – pomimo opozycyjnych części swej 
bytowej struktury – stanowi nierozłączną jedność. Nie można więc analizować ducho-
wości człowieka w oderwaniu od jego cielesności i odwrotnie. 

Należy też zaznaczyć, że w tym antropologicznym schemacie słowo dzień, użyte 
w zwrotach: „dzień pierwszy”, „dzień drugi”…itd., nie oznacza wyższej części duszy, 
ale kolejną „odsłonę” tajemnicy człowieka, daną nam do poznania przez słowo, jako 
świadectwo procesu antropogonii już ukształtowanego bytu ludzkiego. W antropolo-
gicznym kluczu Heksaemeronu ukazywane są zatem w kolejnych „dniach” („odsło-
nach”) różne jakości i części, zarówno duszy, jak i ciała. Niebo – dusza i ziemia – ciało 
powstały ḇerēʼšîṯ („na początku”; Rdz1,1), jak mówi biblijny opis, co rozumieć należy 
także jako „równocześnie”, gdyż nie może być dwóch różnych początków jednego 
człowieka. 

1.8.2. Dzień drugi
Przechodząc do opisu „dnia drugiego”, zobaczmy najpierw, jak zinterpretował go 
Filon Aleksandryjski. Idealny świat inteligibilny (wzorzec) jest już gotowy. Od „dnia 
drugiego” rozpoczyna się więc stwarzanie świata widzialnego: kopii. Jednakże „fir-
mament” („sklepienie”) czy też stworzone drugiego dnia „niebo” nie są jeszcze dla 
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Aleksandryjczyka ukonkretnieniem cielesności, lecz stanowią raczej cielesność  
abstrakcyjną, niejako pierwszą projekcję cielesności. Stworzony przez Boga „firma-
ment” („sklepienie”) wydaje się zatem czymś pośrednim pomiędzy ideą a jakimś 
konkretnym bytem. „Niebo” stworzone „dnia drugiego” jest więc w tym Filonowym 
schemacie abstrakcyjnym fundamentem wszystkiego, co cielesne207, niejako „materią 
pierwszą” wszystkiego, co materialne208.

Opis „dnia drugiego” wydaje się odnosić także do aktu stworzenia nieba. Według 
prezentowanego schematu antropogonicznego numeracja dni nie odzwierciedla jed-
nak chronologii zdarzeń, lecz konkretne jakości i części tych rzeczywistości, które 
są obecne w stworzonym przez Boga człowieku, a które są kolejno odsłaniane przez 
opis Heksaemeronu. Stworzenie nieba i ziemi zostało bowiem ukazane już w pierw-
szym zdaniu Biblii: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. Natomiast „dzień 
drugi’’ odkrywa, w jaki sposób powstało niebo (ָׁשַמׅים) i jakie miejsce odnajduje ono 
na antropologicznej mapie ludzkiego mikrokosmosu: „(…): «Niech stanie się sklepie-
nie w środku wód i [by] było podzielone miedzy wodą a wodą». I uczynił Bóg skle-
pienie i podzielił między wodami, które pod sklepieniem i między wodami, które nad 
sklepieniem (…) I nazwał Bóg sklepienie niebem”. 

Dusza (niebo) poprzez swą najniższą część, czyli sklepienie, staje się granicą 
oddzielającą duchową przestrzeń człowieka („wody górne”) od cielesności („wód 
dolnych”). Oczywiście pomimo tej granicy dusza oddziałuje na cielesność, jak np. 
światło słońca oddziałuje na życie organizmów żywych. W Rdz 1,1 symbolem ciele-
sności była ziemia, która w dalszym opisie Heksaemeronu wyłoni się „dnia trzeciego” 
właśnie z „wód dolnych”. Jednakże skoro z pozycji powierzchni ziemi, sklepieniem 
 dla niej jest niebo, to trzeba orzec, że niebo należy do „wód górnych”. Dlatego (ָרׅקיַע)
część duszy, będąca sklepieniem nie jest linią podziału, lecz niebem, czyli rzeczy-
wistością należącą do duchowej przestrzeni człowieka, a jednocześnie – jako skle-
pienie – najbardziej wysuniętą ku cielesności. Z tego wynika, że pomiędzy tym, co 
cielesne (ziemia, „wody dolne”), a tym, co duchowe („wody górne”) istnieje wyraźny 
podział209. Na antropologicznej mapie człowieka ten podział zarysowuje się chociażby 
ze względu na różne funkcje np. mentalne i fizjologiczne. Nie ma za to konkretnej 
granicy pomiędzy tym, co duchowe (sklepienie wraz z niebem), a tym, co boskie, czyli 
Bożym duchem, który unosi się nad niebem („wodami górnymi”). 

207 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione..., X, s. 91n.
208 „Materia pierwsza” – niepoznawalny empirycznie ontyczny fundament tego wszystkiego, co empiria 
określa jako materialne. 
209 Paweł Apostoł podkreślał, że czego innego chce ciało, a czego innego dusza. Ciało dąży ku temu, co 
ziemskie, a dusza ku temu, co niebiańskie (Ga 5,16n).
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Boży duch, opisany w pierwszym zdaniu Genesis unosił się nad „wodami gór-
nymi”, ponieważ to, co boskie, ma naturę duchową i dlatego właśnie na to, co boskie, 
otwarta jest duchowa część człowieka, a dokładnie: wyższa świetlana część duszy. 
W ten sam sposób należy teraz poszerzyć znaczenie ciemności (Rdz 1,1), która była 
nad powierzchnią otchłani, a mianowicie iż ową otchłań stanowią „wody dolne”. 
Przypomnijmy także, że ciemność wraz z „wodami dolnymi” (pod sklepieniem) jest 
nie tylko pozbawioną światła Bożego cielesnością, ale także stanem obecnym w niż-
szej części duszy („dzień pierwszy”). Dlatego właśnie to niższa część duszy zawiaduje 
cielesnym wymiarem ludzkiego bytu. 

Na antropologicznej mapie ludzkiego mikrokosmosu wygląda to następująco: 
pod sklepieniem jest cielesność, czyli „wody dolne” i to, co się z nich wyłoni, czyli 
ziemia. Natomiast niebo, a więc „wody górne”, to dusza, która swoją najniższą częścią 
(sklepieniem) jest skierowana ku cielesności. Należy jeszcze pamiętać, że dusza ma 
swoją część wyższą – świetlaną, oraz niższą – ciemną („dzień pierwszy”).

Sklepienie powstało w środku wód, tak więc człowiek w stanie pierwotnym 
był istotą „na pół cielesną i na pół duchową”. Jednak sklepienie zostało przez Boga 
nazwane niebem, a nie „granicą” pomiędzy „wodami górnymi” a „wodami dolnymi” 
(i ziemią). Ta granica istnieje, należy jednak do nieba, czyli duszy. To w duszy doko-
nują się wybory człowieka „pomiędzy” (np. dobrem a złem), a więc te najbardziej 
pierwotne „rozdzielenia”, które konstytuują chociażby ludzką moralność. To wła-
śnie od wyborów „pomiędzy” jednym a drugim wymiarem zależy także, do którego 
wymiaru bardziej się upodobnimy, czy do człowieka duchowego (niebieskiego), czy 
do człowieka cielesnego (ziemskiego)210. Dlatego Stwórca nie definiuje tego dzieła, 
czyli „podziału” dokonanego „dnia drugiego”, jako dobre. Wpisuje się to ponow-
nie w symbol funkcji spełnianej przez akty wolitywne człowieka, które jako pewien 
mechanizm, służący do podejmowania wyborów, same w sobie są moralnie neutralne. 
Natomiast ludzka moralność jest determinowana przez to, co wybieramy. 

„I był wieczór i był poranek, dzień drugi” – część ciemna i jasna duszy (patrz 
„dzień pierwszy”) cały czas pozostają niezmienione, gdyż człowiek nie dokonał jesz-
cze żadnego świadomego wyboru. Jednak nieustannie powtarza się słowo „dzień” 
 Wszystko więc dokonuje się „za dnia”, czyli .(.dzień pierwszy, dzień drugi…itd ;יוֺם)
w światłości i przez światłość, a więc w duchu Bożym i przez ducha Bożego, w któ-
rym działa i żyje Słowo Ojca. Oto obydwie „ręce” Stworzyciela, o których pisał Irene-
usz z Lyonu: Mądrość (Duch) i Słowo (Syn).

210 Paweł Apostoł wyraźnie rozdziela: człowiek z nieba – niebieski, dla którego paradygmatem jest Chry-
stus – Ostatni Adam, oraz człowiek z ziemi – ziemski, dla którego paradygmatem jest Pierwszy Adam 
(1Kor 15,45-49).
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1.8.3. Dzień trzeci
Według Filona cała ziemia była nasączona wodą jak gąbka. Dnia trzeciego na rozkaz 
Boga cała woda słona (która powodowałaby niepłodność ziemi) została zgromadzona 
w jedno miejsce i nazwana morzem. Tymczasem to, co zostało osuszone, zostało 
nazwane ziemią, która kryje w sobie źródła wody słodkiej, potrzebnej do produkcji 
roślin. Owa ziemia była niczym brzemienna niewiasta, która w jednym momencie 
na rozkaz Stwórcy zrodziła dojrzałe owoce wszelkiego gatunku. Pierwsza generacja 
roślin pojawiła się natychmiast jako dojrzała, aby móc od razu stanowić wartościowe 
pożywienie dla innych istot. W owej pierwszej generacji owoców zawarte były rów-
nież w sposób niewidzialny tzw. rozumne nasiona, które stanowiły „rację” procesu 
rozwojowego wszelkich roślin. Według Aleksandryjczyka właśnie dzięki tym „rozum-
nym nasionom” natura uczestniczyła w wieczności. W rodzeniu nasion oraz wciąż 
nowych owoców, mających znów nasiona, widział on niezwykły cykl łączący począ-
tek z końcem: początek, który zmierzał ku końcowi, i koniec, który stawał się znowu 
początkiem211.

„Dzień trzeci” rozpoczyna się następującymi słowami: „(…) «Niech zbiorą się 
wody spod nieba w miejsce jedno i niech ukaże się suchy ląd» (…). I nazwał Bóg suchy 
ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzami”. Skoro już na początku Bóg stworzył 
niebo i ziemię, wynika z tego, że ziemia była okryta wodami, gdyż do tej pory nie było 
mowy o powierzchni suchej. Aby więc ukazać to, co „wody dolne” kryją w sobie, 
Stwórca wyłania z nich to, co było dotąd zakryte, czyli ziemię (ֶאֶרץ), określoną tu 
jako suchy ląd. Należy więc orzec, że cielesność ma dwa wymiary: zewnętrzny, który 
obrazują „wody dolne”, nazwane tu morzami (ַיִּמים), oraz wewnętrzny, który jest teraz 
eksponowany, a który obrazuje ziemia wydobyta z „wód dolnych”. 

Zwróćmy uwagę na sposób poznawania, który jest tu dany przez słowo Boga. 
Jest on oparty na „wydobywaniu z głębi”, a w głębi ukryty jest sens, który stanowi 
o prawdzie każdej rzeczywistości. Ten tekst wydobywa zatem to, co ukryte jest pod 
„wodami dolnymi” (morzami), czyli istotę cielesności (ziemię). Wydobyta ziemia 
może być teraz oświecona przez Boże światło, a ono daje także poznanie. Wody spod 
nieba, które zebrały się w miejsce jedno mogą oznaczać koncentrację pewnych jakości 
cielesnych, co sprawia, że kształtuje się coś zarazem „cielesnego” i „jednostkowego”, 
czyli konkretne ciało. 

Przyjrzyjmy się zatem, co ono w sobie kryje. Oto ukazuje się powierzchnia sucha. 
Bóg nazwał ją ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzami. W kluczu alegorycznej 
interpretacji ziemia to istota cielesności, a morza, powstałe ze zbiorowiska wód, 
to jej zewnętrzny wymiar, czyli konkretne ciało. „I widział Bóg, że [były] dobre”. 

211 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione..., XII, XIII, s. 93n.
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Ten zwrot przypomina nam, że w cielesności, jako takiej, oraz w samym ludzkim 
ciele nie ma nic złego, dopóki nie ulegną one złej pożądliwości. „I powiedział Bóg: 
«Niech zazieleni się ziemia zielenią, zielem rozsiewającym nasienie, drzewem owo-
cowym czyniącym owoc, według rodzaju swego, którego nasienie jego w nim, na 
ziemi.»”. Z wód wyłania się ziemia, z ziemi wyłania się zieleń (ֶדֶֶׁשא), spośród zie-
leni wyłaniają się ziele (ב ֶֹ  a wewnątrz nich znajduje ,(ְפׅרי ֵעץ) i drzewo owocowe (ֵעש
się nasienie (זֶַרע). Wchodzimy więc coraz głębiej w ukrytą istotę cielesności, w jej  
ukrytą „rację”.

Ziele to roślinność niska, czyli obrazuje sferę niską istoty cielesności – „fizjolo-
gię”, która odpowiada za zaspokajanie najbardziej egzystencjalnych, przyziemnych 
potrzeb, związanych z utrzymaniem ciała przy życiu, jak picie, jedzenie, oddycha-
nie… itp. Natomiast drzewo to roślina wysoka, obrazująca sferę wysoką istoty ciele-
sności. Sferę tę nazwijmy „sferą pożądliwą”. Można też pokusić się o charakterystykę 
bardziej szczegółową. Tekst natchniony wymienia ziela rozsiewające nasienie według 
rodzaju swego, z których to nasion ma wyrastać znów nowe ziele. Obrazuje to cykl 
fizjologiczny sfery niskiej istoty cielesności. Konkretnemu przyjmowaniu nasion ziela 
przez ziemię odpowiada konkretny sposób ich oddawania, czyli wyrastania nowego 
ziela. W fizjologii to, co przyjęte, oddziałuje na ciało i choć zostaje wydalone, spra-
wia, że ciało to np. wzrasta czy się umacnia. 

Następnie pojawia się „drzewo czyniące owoc, którego nasienie jego w nim, 
według rodzaju swego”. Owocem drzewa, a więc owocem sfery pożądliwej jest „zaspo-
kojenie”. W ,,zaspokojeniu’’, czyli w owocu, znajduje się nasienie, z którego wyrasta 
nowy owoc. Tak więc zaspokojone pragnienie (,,zaspokojenie”) jest tylko chwilowe, 
gdyż potem znów rodzi się nowe pragnienie, które szuka nowego „zaspokojenia”. To 
wszystko dzieje się według rodzaju swego. Oznacza to, że każdemu rodzajowi „pra-
gnień” odpowiada konkretny rodzaj „zaspokojenia”. Ta sfera (sfera wysoka istoty cie-
lesności) w odróżnieniu od fizjologii (sfery niskiej) pnie się – tak jak drzewo – w górę, 
a więc w kierunku nieba, czyli w kierunku tego, co duchowe. Cielesność spotyka się 
więc z tym, co duchowe. Przestrzeń tę nazwijmy „duchowością”: cielesny człowiek 
uczestniczy w tym, co boskie.

W prezentowanym schemacie antropogonicznym ,,duchowość” to wymiar, w któ-
rym cielesny człowiek odrywa się od ziemi, czyli cielesnych żądzy i zaczyna pragnąć 
rzeczy duchowych, czyli nieba. Konary drzew, czyli nasza pożądliwość, wkraczają 
przeto w obszar ,,duchowości” – dlatego muszą być one odpowiednio przycinane, aby 
zawsze zwracały się ku niebu. Człowiek, by duchowo wzrastać, powinien pożądać 
rzeczy niebiańskich. Wielkość obszaru ,,duchowości” w człowieku zależna jest od 
tego, w którym miejscu znajduje się „sklepienie”, tzn. ile w nas jest jeszcze tego, co 
należy do cielesności, a ile w nas tego, co podporządkowane jest duchowi Bożemu. 
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Pomiędzy „pragnieniem” a ,,zaspokojeniem’’ jest konkretne „działanie”. Rodzaj 
działania jest skutkiem wyboru człowieka, a wybór dokonuje się w duszy. Tak więc 
pragnienie wychodzi z cielesności, ale żeby mogło być zrealizowane, potrzebne 
jest działanie poprzedzone decyzją i wyborem, który dokonuje się w duszy. Światło 
potrzebne do dokonania właściwego wyboru otrzymujemy od Boga-światłości, czyli 
od ducha Bożego (Rdz 1,2), który unosi się nad tym, co w człowieku duchowe, czyli 
nad świetlaną częścią duszy. Oto jak człowiek, mający wymiar cielesny i duchowy, 
jawi się jako komplementarna całość otwarta na działanie Boga.

Prawidłowe funkcjonowanie tego duchowo-cielesnego compositum zależne jest 
zatem od otwarcia się na ducha Bożego. Dobre drzewo rodzi dobry owoc, a złe drzewo 
rodzi zły owoc (Mt 7,17). Dobre pragnienie powoduje dobre działanie i przynosi 
,,zaspokojenie’’, którym jest konkretne „dobro”. Złe pragnienia powodują złe działa-
nia i przynoszą ,,zaspokojenie’’, którym jest konkretne „zło”. W owocach są nasiona, 
z których wyrastają nowe drzewa. Dobro rodzi dobre pragnienia, a zło rodzi złe pra-
gnienia. „I Bóg widział, że [były] dobre” – od samego początku w człowieku nie było 
więc złych pragnień, złej pożądliwości. ,,Ktoś” ją jednak później rozbudził. „I był 
wieczór, i był poranek dzień trzeci”. „Dzień trzeci”: oto drzewo i jego owoc, a w nim 
nasienie, czyli trzy różne elementy stanowiące jedność. Bóg w trzecim dniu ,,dwu-
krotnie” nazwał dobrym to, co uczynił (Rdz 1,10.12). Co do tego „dwukrotnie”, to 
można to odnieść do istotowej cechy opisywanej tu cielesności, czyli do „płciowości”, 
która do „owocowania” potrzebuje dwu różnych elementów. Ziemia, wydająca zieleń, 
może być symbolem żeńskiej płci, natomiast ziele, rozsiewające nasienie, symbolem 
płci męskiej (Rdz 1,12). 

1.8.4. Dzień czwarty
„Dzień czwarty” dla Filona to dzień niezwykły. Bóg stwarza najdoskonalsze ciała, 
czyli gwiazdy. Pod słowem „gwiazdy” Filon rozumie również słońce i księżyc, któ-
rymi Stwórca zdobi firmament nieba. Są najdoskonalsze, gdyż przenoszą światło, a nie 
ma nic doskonalszego od światła. Dla Aleksandryjczyka światło „materialne” jest odbi-
ciem światła „doskonałego” – inteligibilnego. Światło jest także „racją” („zasadą”) 
najdoskonalszego ze zmysłów, czyli „wzroku”. Tym, czym intelekt (oświecany świa-
tłem „doskonałym”) jest dla duszy, tym oko (oświecane światłem „materialnym”) jest 
dla ciała. Według Filona to właśnie zachwyt wywołany oglądaniem ciał niebieskich 
i próba wyjaśnienia racji ich istnienia oraz działania stały się dla człowieka natchnie-
niem, które zrodziło największy skarb dla ludzkości – filozofię. Gwiazdy służą rów-
nież do podziału czasu na dni, miesiące, pory roku i lata. Jednak wśród owych ciał 
niebieskich tylko jedno jest „królem” i jest nim słońce, gdyż ono „jedno” – co odnosi 
do doskonałości „monady” – samodzielnie rządzi połową czasu. Natomiast drugą 
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połową czasu musi zarządzać mnóstwo innych ciał: księżyc i niezliczone gwiazdy. 
Niezwykłą funkcją owych ciał jest to, że służą człowiekowi jako znaki zapowiadające 
rzeczy przyszłe. Jednakże w tym miejscu Aleksandryjczyk mówi jedynie o wydarze-
niach meteorologicznych, nie wspomina zaś, że gwiazdy niejako mogłyby wyprze-
dzać historię człowieka i w ten sposób przepowiadać jego przyszłość212.

„(…) «Niech staną się światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały między dniem 
i między nocą i będą znakami i dla pór i dla dni i lat. I będą światłami na sklepieniu 
nieba, aby świeciły nad ziemią» (…)”. Przypomnijmy, że sklepienie należy do nieba 
(duszy), które wysunięte jest właśnie przez najniższą swą część w kierunku ziemi (cie-
lesności). Oprócz tego, że sklepienie należy do „wód górnych” i stanowi ich najniższą 
część, należy jeszcze pamiętać, że należy także do niższej części duszy, gdzie unosi się 
ciemność. Opisywane to było we fragmencie mówiącym o „dniu drugim”. Natomiast 
część wyższą „wód górnych”, a więc wyższą część duszy, przenika światłość – duch 
Boży, który się nad nimi nieustannie unosi. 

Ponieważ sklepienie należy do ciemnej części nieba, czyli do niższej sfery duszy, 
Bóg umieścił tam świecące ciała niebieskie. Jak wyższą część duszy całkowicie prze-
nika światłość i jest to jej część pasywna (przyjmująca światło), tak część niższa jest 
aktywna (zabiegająca o światło). Część aktywna duszy to także część twórcza. Dla-
tego też, aby człowiek dokonywał wszystkiego na chwałę Bożą i aby wszystko w czło-
wieku na chwałę Bożą się dokonywało, Bóg umieścił w duszy swoje światła. Mają 
one za zadanie wskazywać właściwą drogę działania, a więc oddzielać między dniem 
i nocą, by dzięki ich pomocy człowiek postępował w światłości. 

Chodzi więc o to, by wyższa, świetlana część duszy, zdobywała coraz więcej 
przestrzeni i aby w ten sposób człowiek – coraz to bardziej opanowany przez ducha 
Bożego – wyzwalał się spod panowania nocy i tym samym, by niższa, ciemna część 
duszy, nigdy nie górowała nad tą wyższą i świetlaną. Tu również autor natchniony 
podaje nam dokładniejszą charakterystykę tych świetlistych elementów oraz ich kon-
kretne zadania: aby wyznaczały pory roku, dni i lata. Światła fizyczne, czyli astrono-
miczne ciała niebieskie, wyznaczają czas, a więc budują jego chronologię (χρόνος). 
Tymczasem na antropologicznej mapie ludzkiego mikrokosmosu to światła duchowe 
oświecają czas życia człowieka i powinny być one tak wykorzystane, by dany czas 
został spożytkowany na chwałę Bożą, czyli miał charakter zbawczy (καίρος). Każdy 
czas podlega Bożemu wglądowi, ponieważ dany jest przez Boga. Dlatego też życie 
człowieka ma swoje dni, pory i lata dane przez Stwórcę. Zadaniem człowieka jest być 
odpowiedzialnym za ten czas, aby wszystko, czego dokonuje w każdym czasie, było 
otwarte na Boże światła, które ukazują sens każdej chwili danego nam czasu. 

212 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione..., XVII – XIX, s. 98-101.
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Światła te wyznaczają czas naszej doczesności i gasną w chwili wejścia w wiecz-
ność, czyli w wieczną światłość, na którą już tu, w doczesności, może być otwarta 
wyższa część duszy. Istotną charakterystyką owych ciał świetlanych jest, aby były 
światłami na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. Mają one oświecać niższą 
część duszy odpowiedzialną za naszą aktywność i ziemię, a więc naszą cielesność. 
W odniesieniu do tego, co ukazane zostało „dnia trzeciego”, jawią się one jako światła 
naszych pragnień, czyli są Bożymi natchnieniami inspirującymi pragnienia. Właśnie 
dzięki temu światłu pojawia się dobre drzewo (dobre pragnienie), wydające dobre 
owoce (dobre zaspokojenie, czyli dobro). Działa to zupełnie podobnie jak w cyklu 
wegetacyjnym roślin, którym fizyczne światło jest także niezbędne do owocowania. 

Po raz kolejny widać więc, że to, co duchowe (światło oświecające ziemię) 
dotyka cielesności (sfery pragnień, czyli drzew, wyrastających z ziemi „ku górze”), 
a przestrzeń przenikania się tych dwóch rzeczywistości (Bożego światła i ludzkich 
pragnień) już wcześniej w antropologicznym schemacie nazwana została ,,duchowo-
ścią”. Człowiek jest więc całością i części cielesnej nie można odłączyć od części 
duchowej, gdyż obie te sfery są w człowieku komplementarne: konary drzew, czyli 
pragnienia, odpowiednio przycinane pną się do góry i przenikają przestrzeń nieba, 
a więc duszę. „I stało się tak”. Ta formuła powtarza się w całym Heksaemeronie. Co 
Stwórca zamyślił, to też uczynił, jak gdyby „myślenie” Boga było równoważne z Jego  
„działaniem”. 

„I uczynił Bóg dwa światła: wielkie światło, aby rządziło dniem i światło małe, aby 
rządziło nocą i gwiazdy”. Wielkość tych ciał nie jest ich wielkością własną w sensie 
dosłownym. Wielkość tę, jak i pozostałe elementy, rozpatrujemy w sensie ludzkiego 
mikrokosmosu, a więc w ścisłym odniesieniu antropologicznym, czyli w związku 
z tym, co duchowe i cielesne w bycie ludzkim. W zależności od tego, w jakim stop-
niu człowiek „tkwi” w swej cielesności, jest on oświecany mniejszym lub większym 
Bożym światłem. Oświeceni światłem większym (przez ciało wielkie), które jest 
„panem” nad dniem, są ci, którzy potrafią oderwać się od cielesnych pragnień i pną się 
w górę, tam gdzie światłość oświeca wszystko i gdzie nie ma już nocy. Oświeceni świa-
tłem przez małe ciało świecące, które jest „panem” nad nocą, są ci, których pragnienia 
są jeszcze przyziemne, ale już potrafią ukierunkować się ku jednemu prawdziwemu 
światłu. Wreszcie oświecani światłem gwiazd (ַהּכוָֺכׅבים), czyli światłem najsłabszym 
i rozproszonym po całym niebie, są ci, którzy są najbardziej pogrążeni w cielesności 
i jeszcze nie rozumieją, że istnieje tylko jedno prawdziwe światło. Chcą iść ku światłu, 
ale nie są zdecydowani, ku któremu z tych punktów świetlnych (zobrazowanych przez 
gwiazdy) mają podążać. Jednak dobrze, że patrzą już w niebo. W zależności więc od 
stopnia oderwania się od ziemi człowiek oświecany jest mocniejszym lub słabszym 
światłem, dzięki czemu przechodzi od duchowej ciemności ku duchowemu światłu. 

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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Bóg stworzył te światła „aby rządziły w dzień i w nocy i dzieliły między świa-
tłem i między ciemnością”. Skoro światła rządzą także nocą (ַהַּליְׇלה), to znaczy, że 
nawet jeżeli człowiek jest pogrążony w duchowej ciemności, to i tak owa ciemność 
podlega światłu. Wynika z tego, że Bóg jest „nad wszystkim”. Natomiast gdy chodzi 
o duchowy dzień (ַהּיוֺם), to Bóg jest już „we wszystkim”. Zadaniem tych świateł jest 
również, aby oddzielały światło od ciemności. Tak więc nie wystarczy jedynie kiero-
wać się „ku światłu”, aby nie należeć do ciemności. Trzeba pozostawić noc i wejść 
„w światłość”, a więc trzeba przekroczyć granicę oddzielającą światło od ciemności 
i osiągnąć prawdziwy dzień. Granica ta znajduje się w sklepieniu, a więc w niższej, 
ciemnej części duszy, w której znajdują się właśnie owe ciała świecące, czyli kanały 
prowadzące dalej: poprzez wyższą część duszy do wiecznej światłości. Droga prowa-
dzi zatem przez duszę.

W alegorycznym opisie ludzkiego mikrokosmosu za owe ciała świecące i kanały 
prowadzące do światłości można uznać słowo Boże. Najpierw dostrzeżone w ciem-
ności wśród wielu innych słów-prawd („gwiazd”), potem przyjęte jako jedyny blask 
słowa prawdy („księżyc”), i wreszcie ukochane jako słowo-życie („słońce”), które 
wprowadza duszę w prawdę wiecznego „dnia”. Można zapytać: W jaki sposób słowo 
dane jest duszy? Odpowiedzią jest „obraz” i „podobieństwo” Boga zawarte zarówno 
w ludzkiej duszy, jak i – w pełni doskonałości – w odwiecznym Słowie-Synu. To rela-
cja miłości pomiędzy duszą i słowem pozwala jej wznosić się ku tej najwyższej i naj-
prawdziwszej światłości. „I widział Bóg, że dobre”. Nie ma nic lepszego od życia 
w Bożym świetle! „I był wieczór, i był ranek, dzień czwarty”. Oto trzy rodzaje świateł 
(gwiazdy, księżyc, słońce), prowadzące do „czwartego” najważniejszego światła (źró-
dła/celu), czyli do wiecznego „dnia”, który jest światłością niemającą końca.

1.8.5. Dzień piąty
Dla Aleksandryjczyka „dzień piąty” odpowiada pięciu zmysłom, którymi obdarzone 
są istoty cielesne: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Według tych pięciu kategorii 
Stwórca nadawał więc różne jakości poszczególnym ciałom: wielkość, kolor, kształt, 
gęstość, struktura, wydawany dźwięk, czy zapach… itp. Kosmologia Filona była 
również pod wpływem spekulacji arytmetycznych pitagorejczyków, według których 
numer „5” był podporządkowany duszy wegetatywnej, a numer „6” duszy zwierzęcej. 
W tym miejscu, chcąc być wiernym schematowi biblijnemu, gdzie organizmy wege-
tatywne stworzone zostały „dnia trzeciego”, Filon podporządkowuje „dniu piątemu” 
stworzenie wszystkich istot żywych, czyli zwierząt. Trzymając się swojej klasyfikacji 
według stopnia doskonałości bytowej, dołącza tu również i te zwierzęta, które według 
opisu kapłańskiego zostały stworzone „dnia szóstego”. W ten sposób rezerwuje „dzień 
szósty” jedynie dla człowieka. (W naszym schemacie antropogonicznym, aby mieć 
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dokładne odniesienie do tekstu biblijnego, zatrzymamy się jednak wyłącznie na 
danych na temat stworzenia istot wodnych i latających).

Stwórca, zdaniem Aleksandryjczyka, nadając różnym ciałom różne jakości – 
według pięciu zmysłowych kategorii – rozpoczął od tego, co najmniej doskonałe, czyli 
od istot wodnych, a zaraz potem stworzył te, które są z nimi najbardziej spokrewnione, 
czyli istoty latające. Jednak nie ma innej wzmianki o istotach latających niż ta, że wraz 
ze zwierzętami naziemnymi są doskonalsze od ryb, a mniej doskonałe od człowieka. 
Należy dodać, że istoty wodne uczestniczą bardziej w naturze cielesnej niż psychicz-
nej i chociaż poruszają się, to jednak mają duszę pełniącą jedynie funkcję utrzymania 
ciała. Są więc w istocie czymś pośrednim pomiędzy istotami nieożywionymi a tymi, 
które prawdziwie mają duszę213. 

„Dnia piątego” Bóg powiedział: „Niech zaroją się wody rojem istot żyjących, 
a ptactwo niech lata nad ziemią, na sklepieniu nieba”. Cielesność już „trzeciego dnia” 
odsłoniła swoje dwa wymiary: zewnętrzny (zobrazowany przez morza), którym jest 
ciało samo w sobie, oraz wewnętrzny (zobrazowany przez ziemię wyłaniającą się 
z morza), którym jest to, co stanowi istotę cielesności, a na którą składa się: sfera 
niższa – fizjologiczna (zobrazowana przez ziele) i sfera wyższa – pożądliwa (zobrazo-
wana przez drzewo). 

W alegorycznym kluczu interpretacyjnym różnorodność istot żyjących (ֶנֶֶפׁש ַחּיָח) 
w morzach obrazuje różnorodność zewnętrznych form cielesnych człowieka. Wygląd 
zewnętrzny każdego człowieka jest przecież różny. Nie oznacza to jednak, że Bóg tego 
dnia stworzył już całe rzesze ludzi. Morza obrazują cielesność w swej kolektywnej 
potencjalności, czyli potencjalną mnogość różnych zewnętrznych form ciała, które są 
właściwe całemu rodzajowi ludzkiemu. Pojemność tego ukrytego potencjału zna tylko 
Stwórca, powołujący każdego człowieka do życia, i tylko On wie, jak wielkie roje 
tych zewnętrznych cielesnych cech właściwych ludziom (wielkość ciała, jego kształt, 
kolor… itp.) tam się kryją. 

Ptactwo (עֹוף), które lata nad ziemią i patrzy na ziemię z góry, obrazuje zróżnico-
wany ludzki ,,świato-ogląd”, czyli sposób poznawania świata, dostarczający wiedzy 
i budujący „światopogląd” każdego człowieka. Ptactwo lata na sklepieniu, a sklepienie 
według schematu antropologicznego należy do duszy (nieba), ta zaś jest indywidualna 
dla każdego ludzkiego bytu. Z tego względu światopogląd jest cechą indywidualną. 
Poznanie intelektualne, tak jak dusza nieśmiertelna, jest cechą wspólną całego rodzaju 
ludzkiego, jednak każdy człowiek poznaje „coś” na własny sposób. Odbiera bowiem 
rzeczywistość przez swoją indywidualność. Ta wielka różnorodność gatunków ptaków 
odzwierciedla pluralizm światopoglądów. 

213 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione..., XX , XXI, s. 101-103.

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)

Poprawki zielone, tekst hebrajski trzeba wkleić w całości tak jak jest (tak jest najbezpieczniej) 

Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  

ָרֵאל --ָיִדין ַעּמֹו,  ָדן  ֵטי ִישְַ ַאַחד ִׁשבְַ ִהי. כְַ ִפיֺפן ֲעֵלי ,  ֶדֶרך -ָדן ֶָנָחׁש ֲעֵלי -יְַ ַהֺנֵׁשך  --ֺאַרח-ׁשְַ
י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  

Str. 248: ֶדֶרך -ֶָנָחׁש ֲעֵלי ִהי  ָדן -יְַ    

Str. 251: ַוִּיֺפל  ָאחֹור 

Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 
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Ptactwo lata na sklepieniu i sklepienia nie przekracza, gdyż „świato-ogląd” doty-
czy wiedzy światowej, którą przyswaja niższa część duszy, natomiast wiedza duchowa 
przysługuje jej wyższej części, do której cielesne narządy poznawcze już wglądu nie 
mają. Ptactwo jednak wzbija się wyżej niż sięgają konary drzew, o których mówili-
śmy („dzień trzeci”), że są symbolem sfery pożądliwej w obszarze cielesności. Jak 
konary drzew, tak również i ptactwo, przenikają więc obszar, który wcześniej w antro-
pologicznym schemacie nazwaliśmy ,,duchowością”. Jednakże ptactwo symbolizuje 
wyższą formę poznania. Jego skutkiem jest bowiem nie tylko refleksja nad tym, co 
światowe, ale także przeczucie (intuicja) tego, co pozaświatowe (co ponad sklepie-
niem). Dzięki temu poznaniu człowiek zdobywa wiedzę na temat świata i tego, co on 
zawiera, oraz – dzięki owemu przeczuciu – nabywa świadomość, że istnieje rzeczywi-
stość, która ten świat przekracza. Tak więc różne rodzaje ptactwa to także różne spo-
soby ludzkiego poznania: wzrok, słuch…itp. Należy do nich również intuicja, która 
jest władzą wyższą od pięciu ludzkich zmysłów.

„I stworzył Bóg potwory wodne wielkie”. W tym miejscu zwrot ten odnosi się 
do tych istot, których rozmiary cielesne znacznie przekraczały rozmiary innych istot 
żyjących. Dalsze strony Księgi Rodzaju przekazują, że wśród istot stworzonych byli 
również tak zwani giganci (Rdz 6,4). „Giganci” to istoty, które w wielu kategoriach 
przekraczały zwykłego człowieka. Cechę tę można powiązać z teorią anielskiego 
upadku. Wówczas owych „gigantów” można by utożsamić z istotami, które pier-
wotnie były bytami czysto duchowymi (w przeciwieństwie do duchowo-cielesnego 
człowieka), jednakże ze względu na bunt wobec Stwórcy dostąpiły także degradacji 
ontycznej. Z poziomu najbardziej wysublimowanych duchowo istot upadły na samo 
dno – do jądra materii, i przez to ich nadzwyczajna struktura duchowa przeobraziła się 
w monstrualną cielesność, czyli „potworność”. Orygenes – co już podawaliśmy – dia-
bła nazywał wprost pryncypium materii. 

W tekście Heksaemeronu wymienione są potwory wodne (ַהַּתּנִינִם). Wody, czyli 
morza w mikrokosmicznym schemacie antropologicznym, są symbolem cielesności, 
a dokładniej jej zewnętrznej formy, czyli „ciała”. Ciała zbuntowanych duchów jawiły 
się więc jako formy zawierające nadzwyczajną dominantę cielesności. Ich gigantyzm 
był po prostu cielesną potwornością. Dlatego też inicjator buntu, czyli szatan, ma 
ciało super-gigantyczne i najpotworniejsze, które tekst Pisma Świętego określa jako: 
potwora Lewiatana – węża wijącego się w morzu (Iz 27,1), jako bestię straszną i prze-
rażającą (Dn 7,7), bądź jako wielkiego Smoka (Ap 12,3). 

Powyższa hipoteza, wiążąca stworzenie potworów morskich z buntem anielskim, 
wydaje się hipotezą poboczną, którą można się posłużyć jedynie na poziomie alegorii 
do charakterystyki upadłych duchów. Nie zakłada ona także, że Bóg stworzył chociażby 
szatana. Zbuntowany anioł sam stał się „potworem”, a źródłem ontycznej degradacji 
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była jego skrajnie negatywna postawa moralna wobec Stwórcy. To, że Stwórca „stwa-
rza potwora”, oznacza, że ukarał anielskiego ducha również w ten sposób, że zezwolił 
na jego wieczną i nieodwracalną degradację. Przypomnijmy, że hebrajski czasownik 
bārāʽ („stwarzać”) w całym Heksaemeronie – poza zdaniem wprowadzającym – użyty 
jest tylko wobec człowieka (w formie dokonanej – perfectum) i wobec potworów 
wodnych (w formie niedokonanej – imperfectum). Potwierdzałby to teorię niektórych 
starożytnych teologów, że Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo także istoty 
anielskie (Orygenes). Natomiast forma niedokonana oznaczałaby, że owa potworność 
nie została stworzona, ale była w anielskich bytach potencjalnie możliwa. Potworność 
stała się faktem, gdy aniołowie zbuntowali się wobec Stwórcy.

Jednakże rzeczą niezwykłej wagi jest to, że słowo „giganci” ma wiele wspólnego 
z głównym „tropem” naszych poszukiwań, czyli ze słowem āqēḇ. Mianowicie lin-
gwiści, specjalizujący się w językach semickich, pokazują, że występujący w słowie 
āqēḇ („pięta”) rdzeń ̒qb pojawia się także w hebrajskim słowie „muskulatura” ( ̒qbm), 
a więc tam, gdzie jest zaznaczona wyraźnie dominanta cielesna, oraz w słowie… 
„giganci” (rdzeń ṯqbm)214. 

W tej perspektywie atak „węża” na „piętę” miałby na celu to, aby ten najsłabszy 
punkt – będący przeciwnością rzeczywistości duchowej (tak jak chociażby „muskula-
tura”) – rozrósł się do gigantycznych rozmiarów i niejako pochłonął całego człowieka, 
stając się jakby jego nową naturą: „Przeklęty mąż (…), który w ciele upatruje swą 
siłę, a od Pana odwraca swe serce” (Jr 17,5n). Coś podobnego mogło zaistnieć w tym 
najsubtelniejszym czystym duchu, który odwrócił się od Stwórcy i stał się wówczas 
potwornym Smokiem. Jego duchowa słabość, przejawiająca się w pragnieniu „bycia 
wciąż doskonalszym od innych”, gdy została wyniesiona do granic absurdu: „by być 
nawet ponad Boga”, zaowocowała cielesną potwornością.

Cielesność sama w sobie, której pluralizm form reprezentowany jest przez roje 
wodnych istot żyjących, jest dobra. To przez grzech cielesność może przybierać 
„potworne” formy bądź uczestniczyć w różnych formach „potworności”. Podobnie 
jest z ludzkim „świato-oglądem” reprezentowanym przez ptactwo, który tworzy indy-
widualny światopogląd. Poznawanie jest czymś dobrym. Warto podkreślić, że jest tu 
wymienione ptactwo skrzydlate, które lata na sklepieniu. Dlatego światopogląd budo-
wany na „widzeniu z góry” zawsze jest bardziej obiektywny, a dodatkowo, dając czło-
wiekowi poczucie istnienia rzeczywistości go przekraczającej (nad sklepieniem), nie 
jest także pozbawiony perspektywy religijnej. Jednak istnieje też ptactwo nielatające 
(tu niewymienione), reprezentujące światopogląd ziemski, który jest wynikiem dość 
słabego subiektywnego „świato-oglądu”. Jak można bowiem widzieć całość tego, co 

214 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki…, tom I, s. 811.
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ziemskie, z poziomu ziemi? Taki światopogląd jest więc w dużej mierze ograniczony 
i może być fałszywy. 

„I widział Bóg, że dobre. I pobłogosławił im Bóg mówiąc: Bądźcie płodne i roz-
mnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech mnoży się na ziemi”. 
Jest to moment niezwykle ważny, gdyż właśnie w tym miejscu po raz pierwszy na kar-
tach Pisma Świętego pojawia się Boże błogosławieństwo. Poprzedza ono, pochodzącą 
od Boga jako dar, zdolność prokreacji, co do której Stwórca wydaje konkretne polece-
nie. Zwróćmy uwagę na zwrot pobłogosławił im Bóg mówiąc – oznacza to, że Stwórca 
udziela łaski poprzez swoje słowo. Dlatego św. Jan Apostoł w prologu swej Ewangelii 
(1,3) powie, że „przez Nie wszystko się stało”. Nie tylko człowiek stał się na słowo, ale 
słowo zostaje także udzielone człowiekowi i staje się w nim mocą Bożą, czyli „prze-
bywa” w nim jako pewna siła stwórcza, służąca do podtrzymania gatunku ludzkiego. 
Jest to stwórcza siła Boża, działająca poprzez szczególny aspekt ludzkiej cielesności, 
którym jest akt płciowy. W ten sposób człowiek uczestniczy w boskim akcie stwarza-
nia. Poprzez swoją cielesność uczestniczy w czymś absolutnie duchowym. 

Słowo, które od początku było w człowieku jako „obraz” Boga (fundament 
ontyczny: zostaliśmy stworzeni w Synu-Słowie) i Jego „podobieństwo” (w słowie była 
światłość, która została ludziom udzielona), jest też w człowieku „pieczęcią” Bożego 
błogosławieństwa, dzięki któremu uczestniczy on w stwarzaniu nowego człowieka. 
Przypomnijmy, że roje wodnych istot żyjących to symbol potencjalnej mnogości form 
cielesnych, a ptactwo to symbol przeróżnych władz poznawczych. Te dwa elementy 
wymienione w tym „dniu” znajdują się jeszcze w możności. To samo dotyczy płod-
ności i prokreacji, która w tym „dniu” została dana rodzajowi ludzkiemu jako pewna 
zdolność. Zarówno mnogość form cielesnych i różnorodność władz poznawczych, jak 
i zdolność prokreacji nie stały się jeszcze aktem215, czyli nie objawiły w poszczegól-
nym bycie faktycznego skutku.

„Napełniajcie wody w morzach”. Polecenie to ukazuje cel i zasięg Bożego zamy-
słu. Ta mnogość wodnych istot, czyli form cielesnych, wskazuje, że Bóg chce uczy-
nić „ludzkość”, a nie jednego człowieka. Nie znaczy to oczywiście, że ludzkość nie 
pochodzi od jednej kobiety i jednego mężczyzny. Tymczasem co do ptactwa Bóg 
mówi: „niech mnoży się na ziemi”. Ziemia to istota cielesności, ptactwo zaś to władze 
poznawcze człowieka. Jednak władze te znajdują się w ludzkim ciele i przekazywanie 
tych władz dalszym pokoleniom wiąże się z przekazywaniem życia, a więc jest ściśle 
związane z aktem cielesnym. Dlatego też jest powiedziane, że ptactwo rozmnaża się 
na ziemi, bo najpierw musi powstać cielesny człowiek, w którym te władze poznawcze 

215 Posługujemy się tu utrwaloną w teologii scholastycznej filozoficzną nomenklaturą Arystotelesa, dzię-
ki której „stawanie się” czegoś ukazane jest jako przechodzenie z „możności” do „aktu”; Por. G. Reale, 
Historia filozofii starożytnej, E.I. Zieliński (tł.), tom II, Lublin 1996, s. 425n. 
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będą umiejscowione i w którym będą się one rozwijać. Owe władze poznawcze mają 
jednak zdolność do przekraczania cielesności, czyli do wzbijania się w górę w kie-
runku sklepienia, gdzie za pomocą intuicji człowiek otrzymuje „poczucie” istnienia 
rzeczywistości przekraczającej zmysły (nie jest to jeszcze poznanie czysto intelektu-
alne, którego źródło należy do rzeczywistości nad sklepieniem, określonej na antropo-
logicznej mapie jako wyższa część duszy). 

W „dniu trzecim” ukazały się cechy konstytutywne cielesności i wówczas wypo-
wiedziana dwukrotnie formuła: „że były dobre” potraktowana została jako zapowiedź 
pewnej dychotomii w ludzkiej cielesności, czyli zaistnienie dwóch różnych płci, z któ-
rych każda jest dobra. Poza tym przedstawienie cielesności poprzez obraz nasion, 
które wpadają w ziemię i z której rodzi się nowa zieleń stanowiło – na poziomie ale-
gorii – czytelną zapowiedź prokreacji. Natomiast w „dniu piątym” jest już konkretny 
nakaz prokreacji. Wskazuje to wyraźnie, że w Bożym zamyśle – od samego początku 
– ludzie istnieli jako mężczyzna i jako kobieta, a ich fundamentalnym zadaniem na 
poziomie cielesności miało być przekazywanie życia. „I był wieczór i był ranek, dzień 
piąty”. I tak też został objawiony przez słowo Boga „piąty” wymiar tajemnicy ludz-
kiego mikrokosmosu. Za pomocą alegorii na antropologicznej mapie już piąty poziom 
„wszechczłowieczości” został przed nami odsłonięty.

1.8.6. Dzień szósty
Traktując wszystkie dni stworzenia jako alegoryczną symbolikę procesu antropogo-
nii, docieramy wreszcie do „dnia”, w którym słowo Boga ukazuje finalne ukonsty-
tuowanie człowieka. Pośród wszystkich elementów ludzkiego mikrokosmosu, które 
pod różnymi symbolami odnoszą się do poszczególnych składników bytu ludzkiego, 
najbardziej interesować nas będzie to, co kryje się w symbolu ludzkiej „pięty”. Trzeba 
podkreślić, że „szóstego dnia” Bóg stworzył również istoty pełzające po ziemi, a więc 
także ich najbardziej charakterystycznego przedstawiciela, czyli węża. To wąż sta-
nie się symbolem złego ducha – tego właśnie, który atakuje „piętę” człowieka. Co 
w takim razie kryje się za symbolem „węża” na antropologicznej mapie? Nim postą-
pimy naprzód w tej refleksji, rozpocznijmy znów od odniesienia się do „dnia szó-
stego”, który interpretuje Filon Aleksandryjski w swoim dziele pt. De opificio mundi. 

Jak już wyżej zostało powiedziane, Filon rezerwuje „dzień szósty” dla człowieka 
jako „korony” całego dzieła Bożego. Stworzenie człowieka na „obraz” Boży przeja-
wia się w przyznaniu mu intelektu, który jako kopia intelektu uniwersalnego – a więc 
intelektu boskiego, zarządzającego całym wszechświatem – pełni w człowieku funk-
cję przewodnika duszy. Tymczasem zagadnienie „podobieństwa” odnosi się do stop-
nia doskonałości intelektu, by stał się jak najbardziej zbliżony (podobny) do „obrazu” 
Bożego, czyli do swego doskonałego wzoru. Aleksandryjczyk twierdzi, że poprzez 
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otrzymanie natury rozumnej ludzie mogą uczestniczyć także w naturze boskiej. Czło-
wiek został stworzony jako ostatni, aby miał od razu gotowe wszystko to, co jest mu 
potrzebne do egzystowania (np. pokarm) oraz do dobrego życia, czyli np. gwiazdy, 
których obserwacja „zrodziła” cud filozofii. 

Pierwszy człowiek został stworzony jako doskonały, aby być wzorcem przy-
szłych pokoleń. Tymczasem ludzie nie naśladowali go i przez złe pożądliwości utracili 
wszystkie dobra, które pierwotnie posiadali. Poprzez duchowy wysiłek, przejawiający 
się chociażby w ascezie, a więc w ćwiczeniu się w takich sprawnościach, jak umiarko-
wanie i opanowanie, człowiek może jednak odzyskać utraconą harmonię. Filon upa-
truje w tym nadziei, że Bóg który jest przyjacielem cnoty, przywróci człowiekowi owe 
utracone dobra w sposób spontaniczny. „Niebo”, które było początkiem całego stwo-
rzenia oraz „człowieka”, będącego jego końcem, Bóg połączył przyjaźnią. Człowiek 
bowiem sam w sobie jest małym niebem, które nosi w sobie rzeczywistości podobne 
do gwiazd, np.: sztukę, wiedzę i cnoty. Został on stworzony jako ostatni również  
dlatego, aby wywołać podziw i dzięki temu panować nad dzikimi zwierzętami i sta-
dami bydła216. 

Niestety, ze względu na główny „trop” naszych poszukiwań, ten komentarz trochę 
rozczarowuje. Nie ma tu bowiem nawet wzmianki o cielesnym ukonstytuowaniu czło-
wieka, a tym samym nie ma także niczego o konkretnych częściach ludzkiego ciała. 
Natomiast widzimy, że Filon także przenosi elementy makrokosmiczne do perspek-
tywy ludzkiego mikrokosmosu. Jest tu również mowa o złych pożądliwościach, które 
możemy umieścić w „najbardziej przyziemnej sferze” człowieka, która na antropolo-
gicznej mapie występuje właśnie pod symbolem „pięty”. Jednakże nie da się oprzeć 
wrażeniu, że Filon, interpretując ów „szósty dzień” opisu kapłańskiego (Heksaeme-
ron) i nadmieniając o utracie pierwotnej doskonałości człowieka poprzez jego nie-
okiełznane pożądliwości, robi wyraźną aluzję do grzechu pierwszych ludzi, danego 
w opisie jahwisty (scena z „wężem”). Przypomnijmy, że Aleksandryjczyk traktuje oba 
opisy stworzenia człowieka w sposób integralny. Jednakże ten, dany przez tradycję 
jahwistyczną, interpretuje już nie jako mówiący o człowieku doskonałym („ducho-
wym wzorcu”), ale o człowieku zmysłowym („materialnej kopii”), który uległ złej 
pożądliwości. Teraz więc zrobimy odniesienie do opisu jahwistycznego, gdyż właśnie 
tam znajduje się to, co nas szczególnie interesuje. 

Mówiąc o sprawcy grzechu, czyli „wężu”, Filon przedstawia go jako symbol 
„przyjemności”. To właśnie w tym miejscu widać jasno, że wymieniany wcześniej 
Ambroży z Mediolanu czerpał obficie od Filona. Aleksandryjczyk twierdzi, że każdy 
człowiek, który kocha przyjemność, ma wszystkie cechy węża, a więc: czołga się 

216 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione..., XXIII – XXVIII, s. 104-113.
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na brzuchu, ponieważ jego nieumiarkowanie rzuca go na ziemię i dlatego z trudem 
wznosi głowę ku rzeczom wyższym; spożywa proch ziemi, gdyż nie je pokarmów 
niebiańskich, które daje filozofia, a tym samym żywi się tylko tym, co daje ziemia, 
a poprzez swoją żarłoczność coraz bardziej rozpala nieokiełznane żądze; ma jadowe 
zęby, które są symbolem jego szczególnie nieokrzesanych w cnocie współpracowni-
ków; mówi ludzkim głosem, gdyż ma swych heroldów i obrońców217. 

Tej samej alegorycznej interpretacji podlegają pierwsi ludzie w Edenie: mężczy-
zna to symbol „intelektu”, kobieta to symbol „zmysłów”. Tak więc, „wąż-przyjem-
ność” wprowadza w błąd i prowokuje Ewę – „zmysły”, ona zaś zwiedziona tym kłam-
stwem pociąga do grzechu również Adama – „intelekt”218. W ten sposób intelekt staje 
się niewolnikiem pożądliwości, a nie przewodnikiem duszy. Przestaje widzieć rzeczy 
duchowe (boskie, niebiańskie), a na to miejsce zmysły wyciskają w nim jak w wosku 
obrazy ziemskie (materialne i zmysłowe)219. Intelekt dotknięty grzechem staje się więc 
ślepym przewodnikiem dla ślepych zmysłów. 

Jest to bardzo ważne miejsce w Filonowym komentarzu, w którym pełzający po 
ziemi „wąż”, obrazujący „przyjemność”, atakuje człowieka poprzez najniższą sferę 
jego mikroświata (sferę zmysłową), symbolizowaną przez „piętę”. „Wąż-przyjem-
ność” wchodzi niejako w człowieka (wpuszcza swój jad), gdyż chęć doświadczenia 
owej przyjemności rozbudza w człowieku najbardziej przyziemne („wężowe”) pożą-
dliwości, które pragnie zaspokoić. Jednakże to wszystko stanowi tylko otoczkę rze-
czy najważniejszej, czyli sprowokowania grzechu. Zmysły zostają zaślepione żądzą, 
a głupi intelekt zwiedziony przez zmysły po prostu im ufa i wówczas fałszywie roze-
znaje. Uznaje, że to, co jest przyjemne, nie może być przecież złe. 

Teraz powróćmy do refleksji nad ostatnim dniem Heksaemeronu danego nam 
przez tradycję kapłańską. „Niech ziemia wyda istotę żyjącą według rodzaju swego: 
bydło i płazy i zwierzę lądowe [ziemi]”. Istota cielesności, czyli ziemia, odkrywa 
kolejne i coraz bardziej specyficzne wymiary. Najpierw poznaliśmy jej sferę niską 
zobrazowaną przez ziele, co stanowiło symbol sfery fizjologicznej. Następnie była to 
sfera wyższa zobrazowana przez drzewo, symbolizujące sferę pożądliwą. Teraz pozna-
jemy trzy nowe wymiary, które sprawiają, że istota cielesności jawi się pod symbo-
lami istot żyjących. Z tego względu należy dostrzec tu szczególny związek tych trzech 
wymiarów cielesności z duszą, która w opisie jahwistycznym porównana jest do odde-
chu życia danego człowiekowi przez Stwórcę, dzięki któremu stał się on właśnie istotą 
żyjącą (Rdz 2,7). 

217 Tamże, LVI, s. 141n. 
218 W ten sam sposób tekst ten interpretował Ambroży z Mediolanu i dlatego prawdopodobnie bazował 
on na komentarzu Filona.
219 FILONE DI ALESSANDRIA, La creazione..., LIX, s. 143n.
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Istoty żyjące to bydło (ְּבֵהָמה), płazy (ֶרֶמׂש) oraz zwierzę lądowe (ַחְיתוֺ־ֶאֶרץ). 
Bydło, dlatego że wypasa się w stadzie pod przewodnictwem pasterza, obrazuje naj-
ściślejszy związek cielesności z tym, co w człowieku jest duchowe. To, co duchowe, 
rządzi tym, co cielesne: intelekt („pasterz”) ma kontrolę nad poruszeniami cielesnymi 
(„stado bydła”). Bydło może więc symbolizować różnego rodzaju myśli i uczucia, 
będące pod kontrolą intelektu, czyli myśli i uczucia „wyższe”, które mogą być także 
owocem różnego rodzaju interakcji w „ludzkim stadzie”, czyli w społeczności. Są 
one jednak kontrolowane przez duszę i okiełznane przez rozumną naturę człowieka, 
w której praca intelektu pełni „funkcję pasterską”.

Płazy symbolizują najbardziej przyziemne ludzkie pragnienia, jednak nie w sensie 
negatywnym, ale jako odnoszące się chociażby do potrzeb związanych z utrzymaniem 
ciała przy życiu. Płazy pełzają po ziemi, a więc w sferze niskiej cielesności, symboli-
zowanej w antropologicznym schemacie ludzkiego mikrokosmosu przez ziele. Jest to 
więc poziom wegetatywny, który także kontrolowany jest przez ludzką duszę. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę na tłumaczenie Septuaginty, która „płazy” oddaje przez 
τὰ ἑρπετὰ, co można tłumaczyć także jako „węże” (greckie erpe-ta ma ten sam rdzeń, 
co łaciński rzeczownik s-erpe-ns, czyli „wąż”).

Ostatnia kategoria cielesności reprezentująca jej związek z duszą kryje się w sym-
bolu zwierząt lądowych. Jest to trochę „wygładzone” tłumaczenie z języka hebraj-
skiego, które dosłownie brzmiałoby istoty żywe ziemi. Należy jednak podkreślić, że 
przekłady współczesne sięgają raczej do tekstu Septuaginty, który oddaje „zwierzęta 
lądowe” przez τὰ θηρία, co oznacza „zwierzęta dzikie” (drapieżne). Także Hieronim 
w Wulgacie tłumaczy                 ְjַako bestias terrae, co również odpowiada przekła-
dowi Septuaginty. Tak więc „zwierzęta dzikie” obrazują w człowieku sferę popędliwą, 
a więc emocje i uczucia „niższe”, które bez kontroli rozumnej duszy mogą zamienić 
się w niebezpieczną bestię. 

Należy zauważyć, że Stwórca czyni wszystko „według rodzaju swego” i zwrot 
ten z jednej strony określa różnorodność poziomów sfery przeżyciowej, z drugiej zaś 
jego konkretne przyporządkowanie do poszczególnych obszarów funkcjonalności 
duszy. „I widział Bóg, że dobre”. Dzięki temu, że dusza ludzka nie była jeszcze nazna-
czona grzechem, potrafiła doskonale panować nad wszystkimi myślami, uczuciami, 
emocjami, co przejawiało się jako wewnętrzna duchowa harmonia, oraz doskonała 
kontrola nad organizmem na poziomie wegetatywnym, czego skutkiem był chociażby 
brak jakichkolwiek dolegliwości cielesnych. Przed grzechem wszystko w człowieku 
było dobre, tzn. doskonałe, czyli zgodne ze stwórczym zamysłem Boga, który powołał 
człowieka do pełni szczęścia. 

Po odsłonięciu poszczególnych wymiarów ludzkiego mikrokosmosu warto teraz 
ukazać pewien aspekt mechanizmu jego funkcjonowania. Uwzględniając model 

1.8. Alegoria Heksaemeronu jako schemat antropogoniczny

Poprawki zielone, tekst hebrajski trzeba wkleić w całości tak jak jest (tak jest najbezpieczniej) 

Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  
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poznawczego realizmu (co poznane przez zmysły zostaje dane intelektowi), należy 
orzec, że ptactwo, które symbolizuje procesy poznawcze, przemierzając niebo, czyli 
przestrzeń ,,duchowości”, dostarcza materiału (obiektywnego „świato-oglądu”, czyli 
wiedzy) dla myśli. Ptactwo, latając na sklepieniu, symbolizuje także pewną intuicję 
poznawczą co do istnienia rzeczywistości ponadzmysłowej, znajdującej się nad skle-
pieniem. Konary drzew (czyli sfera pożądliwa) również przenikają przestrzeń ,,ducho-
wości”, ale w jej najniższym poziomie. Gdy są odpowiednio przycinane – według 
klucza: by pożądać rzeczy niebiańskich, a nie ziemskich – to wzrastają ku sklepieniu 
i wówczas także stanowią materiał – jako coraz bardziej duchowe pragnienia – dla 
coraz to bardziej wzniosłych uczuć i myśli. 

Natomiast ciała niebieskie, znajdujące się na sklepieniu, są kanałami prowadzącymi 
myśl i uczucie w wyższy wymiar przez niższą, ciemną część duszy (kontrolującą sferę 
wegetatywną i popędliwą), aż do jej części świetlanej i wyższej – ujarzmiającej myśli i uczu-
cia za pomocą „pasterskiej funkcji” intelektu. Następnym etapem jest wkroczenie w obszar 
gdzie unosi się duch Boży, należący już do porządku nadprzyrodzonego. Tam oczyszczone 
myśli i uczucia jednoczą się ze źródłem światłości. Myśl staje się czystą i radosną kontem-
placją Boga, a uczucie staje się pełnym zjednoczeniem ze źródłem miłości. 

Powróćmy teraz na ziemię. Jeżeli najbardziej przyziemne ludzkie pragnienia 
ukryte w symbolu płazów (ֶרֶמׂש) były pierwotnie dobre, to wynika z tego, że rów-
nież najbardziej charakterystyczny przedstawiciel tych istot, czyli wąż (ַהּנָָחׁש), był 
pierwotnie dobry. Jest również rzeczą niezwykle interesującą, że gdyby ową mapę 
ludzkiego mikrokosmosu nałożyć na anatomiczną mapę ciała ludzkiego, to trzeba by 
zgodnie orzec, że owa część wewnętrznie najbardziej przyziemna (najbardziej przy-
ziemne pragnienia) pokryłaby się z tą najbardziej przyziemną zewnętrzną częścią ciała 
ludzkiego, czyli z „piętą” (ָעֵקב). Jest to moment niezwykle ważny dla naszych poszu-
kiwań, gdyż już tutaj możemy symbolowi „pięty” przypisać pewną bardzo zaskaku-
jącą charakterystykę. 

W symbolu istot pełzających220, których przedstawicielem jest wąż, kryją się naj-
bardziej przyziemne pragnienia, które jednak z natury swej pierwotnie były dobre, 
gdyż jako takie zostały ustanowione w człowieku przez samego Stwórcę. Pokrywają 
się one z najbardziej przyziemną częścią ludzkiego ciała, czyli „piętą”, będącą symbo-
lem także tej najbardziej „ziemskiej” sfery ludzkiego mikrokosmosu, która wcześniej 
została scharakteryzowana jako zmysłowość221. Zatem można orzec, że „to”, co się 

220 Powołuję się tu na przedstawioną etymologię (τὰ ἑρπετὰ; LXX), która pozwala zaliczyć węża do 
„płazów” (Biblia używa także określenia „zwierz pełzający”), a nie na współczesną taksonomię organi-
zmów żywych, gdzie węże zaliczane są oczywiście do gadów.
221 Zmysłowość pierwotnie (przed grzechem) nie była związana z pożądliwością i odgrywała raczej funk-
cję „receptora” tych Bożych dobrodziejstw, które w Edenie otaczały człowieka ze wszystkich stron. 

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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pierwotnie kryło pod symbolem „węża”, pierwotnie było również dobre „w” człowieku, 
jako rzeczywistość tożsama z symbolem stworzonych przez Boga „płazów”. W tym 
momencie wąż nie mógłby więc atakować ludzkiej pięty, gdyż sam był dobry i sam 
wewnętrznie identyfikował się z tym samym poziomem, który symbolizowała „pięta”, 
nienaznaczona jeszcze moralną słabością. A zatem musiało się wydarzyć „coś”, iż wąż 
stał się zły i wówczas, będąc już ipso facto poza człowiekiem (który wciąż nie był jesz-
cze obciążony moralną winą), zaatakował jego „piętę” niejako z zewnątrz. 

Uczyńmy jeszcze krótką dygresję co do kształtu ciała węża i do sposobu jego 
poruszania. Będzie to pomocne w charakterystyce źródła jego separacji „od człowieka” 
i ukierunkowania się „przeciw człowiekowi”, która dokonała się poprzez odwrócenie 
się węża od dobra. Dokonamy tego także za pomocą alegorii. Nie można zapomnieć, 
że cały tekst Heksaemeronu (tradycja kapłańska) oraz „scena w Edenie” (tradycja 
jahwistyczna) są swego rodzaju alegoriami, które niosą w sobie nade wszystko prze-
słanie teologiczne, oraz w dużej mierze stanowią opis pewnej specyficznej koncepcji 
kosmologicznej, antropologicznej i etycznej. 

Ciało węża składa się jedynie z dwóch części: głowy i tułowia. Głowa węża to 
właśnie centrum tych najbardziej przyziemnych impulsów. Natomiast tułów „istot 
pełzających” konstytuuje się niejako z dwóch antagonistycznych dynamizmów: 
panowania przez intelekt, które na antropologicznej mapie znajdowało się pod sym-
bolem „pasterza kierującego stadem”, oraz nieokiełznanych emocji, które były tam 
ukryte pod symbolem „dzikich zwierząt”. To właśnie te dwie antagonistyczne „czę-
ści” tułowia powodują, że wykres linii poruszania się węża jest sinusoidalny. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że po odwróceniu się od dobra, a tym samym odseparowa-
niu się od człowieka, te wszystkie dynamizmy zaczęły funkcjonować w perspektywie 
zła. Tak więc dwa szczytowe punkty przeciwstawnych paraboli to właśnie z jednej 
strony „coś”, co jest symbolem doskonałego „panowania” intelektu, a co u „węża” (po 
odwróceniu się od dobra) objawiło się jako jego nadzwyczajna przebiegłość oraz stało 
się sztuką perfekcyjnego maskowania. Z przeciwległej zaś strony znajduje się „coś”, 
co (po odwróceniu się od dobra) stało się najbardziej radykalną ekspresją negatyw-
nych emocji, a co u „węża” przerodziło się w nieokiełznaną nienawiść i chęć zemsty 
w stosunku do Boga i rodzaju ludzkiego. Przypomnijmy, że odwrócenie się od dobra 
równało się z separacją od człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

„I powiedział Bóg: Uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych nam”. Spośród 
najpowszechniejszych hipotez co do użycia w tym zwrocie liczby mnogiej, z których 
pierwsza mówi o dialogu „wewnątrz” samego Boga (Ojcowie Kościoła, używając 
klucza nowotestamentowego, widzieli w tym dialog Najświętszej Trójcy222), druga – 

222 AGOSTINO, La Trinità 7, 6, 12.
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o współpracy Boga z aniołami (nie znajduje oparcia w tekście biblijnym), natomiast 
trzecia w owej liczbie mnogiej widziała tzw. pluralis maiestatis (nie odnajdujemy jed-
nak tej formy w gramatyce języka hebrajskiego), wrażenie najbardziej przekonującej 
sprawia więc ta pierwsza. Przez egzegetów forma ta została nazwana pluralis delibe-
rativus, bądź pluralis psychologicus223. Wydaje się bowiem, że jak rodzenie Syna, tak 
stwarzanie człowieka, jest najbardziej „osobowym”, a przez to i „osobistym” aktem 
Boga. Jest to więc dialog najbardziej intymny i całkowicie wewnętrzny, do którego 
inne stworzone już byty nie mają żadnego dostępu. Bóg stwarza przecież człowieka 
w swoim Synu i wypowiada go na zewnątrz przez swoje słowo (Słowo-Syna), a tym 
samym tchnie w niego swego ducha. Jedynymi interlokutorami Stwórcy mogły być 
wówczas – jak mówił Ireneusz z Lyonu – Jego „ręce”, czyli: Duch (Mądrość) i Syn 
(Słowo).

Światłość, będąca od początku w Słowie-Synu, czyli w „obrazie Boga” (funda-
ment ontyczny człowieka), sprawiła, że z człowieka wyłonił się Jej blask, czyli „podo-
bieństwo”, będące świadectwem moralnego „pokrewieństwa” ze Stwórcą. Polece-
nie, które potem pada, brzmi następująco: „Niech panują nad rybami morza, i nad 
ptactwem nieba, nad bydłem, i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym 
po ziemi”. Bóg daje człowiekowi panowanie nad wodami, ziemią, powietrzem oraz 
tym, co w nich żyje. Dał zatem Stwórca człowiekowi panowanie nad „cielesnością” 
i „duchowością” (przypomnijmy, że „duchowość” jest to przestrzeń nad ziemią, ale 
pod sklepieniem). Te dwa wymiary oświecane są Jego światłem przez ciała jaśniejące, 
które niczym kanały umieszczone są właśnie w sklepieniu nieba, czyli w duszy, by 
człowiek „dobrze panował”. 

Nie dał Bóg jednak człowiekowi panowania nad przestrzenią przekraczającą skle-
pienie, czyli nad duszą, dla której to On sam jest absolutnym Panem. Chociaż osobiste 
wybory człowieka dokonują się w duszy, to jednak ona należy do Boga. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, że Stwórca dając ludziom panowanie nad wszystkimi istotami 
żywymi, nie wymienia tu „dzikich zwierząt”, które na antropologicznej mapie – jak to 
już wcześniej określiliśmy – na sposób alegoryczny symbolizowały sferę popędliwą. 
Człowiek zostaje więc stworzony zarówno jako doskonały (na „obraz” i „podobień-
stwo” samego Stwórcy), jak i naznaczony pewną słabością, czyli jako ten, który nie 
zawsze potrafi panować nad swoimi „po-pędami”, które czasami stają się „za-pędami” 
tak absurdalnymi, że stworzeniu może niejako zdawać się, iż stanie się jak Stwórca. 
To właśnie jest „piętą” człowieka, w którą uderza „wąż”! Tak więc skomponowanie 
antropologicznej mapy ludzkiego mikrokosmosu na podstawie Heksaemeronu przy-
nosi swoje owoce. Coraz więcej wiemy o symbolu „pięty” i strategii demona.

223 M. Peter, Wykład…, s. 36.
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Warto także podkreślić, że opis istot, które reprezentują zło, jak chociażby bestie 
z wizji Daniela czy też Bestia z Apokalipsy św. Jana, charakteryzują się właśnie ele-
mentami morfotycznymi, które są charakterystyczne dla dzikich zwierząt (lew, niedź-
wiedź, pantera). Natomiast np. cheruby, obecne w wizji proroka Ezechiela, mają cztery 
różne oblicza, z których tylko jedno jest obliczem zwierzęcia drapieżnego (1,10). 
Tymczasem trzecia bestia, którą Daniel widział we śnie, choć także miała skrzydła 
oraz cztery głowy – jak cztery oblicza cheruba – to jednak każda z nich była głową 
pantery. Te porównania naprowadzają nas na to, co mogło się wydarzyć wewnątrz tych 
anielskich istot po ich buncie wobec Stwórcy. Ukarane zapędy (by dorównać Bogu) 
wygenerowały w nich drapieżną nienawiść, która absolutnie zdominowała wszystkie 
inne wymiary anielskiego bytu. Fundamentalną cechą demonów oraz ludzi, którzy 
służą złu, jest zatem swego rodzaju „drapieżność”, która może przejawiać się jako 
jawna wrogość, agresja i nienawiść wobec tego, co święte. 

Należy również zauważyć, że w perspektywie ludzkiego mikrokosmosu to, co 
odnosiło się do ciała, było symbolizowane przez cztery elementy zoomorficzne: zwie-
rzęta pełzające, bydło, dzikie zwierzęta i ptaki. Tymczasem pespektywa anielskiego 
mikrokosmosu – według wizji Ezechiela – ukonstytuowana jest także przez cztery 
elementy morfotyczne należące do bydła, dzikich zwierząt, ptaków i człowieka. 
W swej bytowej konstytucji aniołowie (tu: cheruby) jako byty, których „cielesność” 
znajduje się na ontologicznie wyższym poziomie, zamiast cech najniższych, czyli tych 
symbolizowanych przez zwierzęta pełzające, mają cechy najwyższe reprezentowane 
przez człowieka. W ten sposób można także zrozumieć ogrom kary, która spotkała 
tych anielskich buntowników. Kara, która uczyniła z bytu anielskiego „zwierzę pełza-
jące”, czyli „coś”, co nie miało NIC wspólnego z bytem anielskim, uczyniła z niego po 
prostu „NOWĄ NATURĘ”! Te zdetronizowane i zdegradowane duchowe byty stały 
się czymś „nowym”, czymś ontycznie i moralnie całkowicie przeobrażonym (demo-
nami). Jeżeli zatem szatan może „stworzyć” coś nowego, to może to uczynić jedynie 
przez takie zdegenerowanie bytu, że nie będzie on już w niczym przypominał stwo-
rzenia Bożego. 

„I Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga stworzył go, mężczy-
zną i kobietą stworzył ich” (1,27). Przytoczmy w tym miejscu wypowiedź wymienia-
nego już niejednokrotnie mistrza aleksandryjskiej szkoły egzegezy, czyli Orygenesa, 
który mówi, komentując ten niezwykle ważny fragment, iż przemilczenie tu sprawy 
„podobieństwa” wskazywałoby, że: «w chwili pierwszego stworzenia człowiek otrzy-
mał godność „obrazu Bożego”, natomiast doskonałe „podobieństwo do Boga” zostało 
zachowane dla niego na koniec: chodzi o to, by człowiek zdobył je sobie własnym 
wysiłkiem przez naśladowanie Boga, a ponieważ godność „obrazu Bożego” dała mu 
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na początku możliwość uzyskania doskonałości, człowiek drogą wypełniania dobrych 
uczynków ma na końcu udoskonalić w sobie „podobieństwo”»224. 

W kluczu powyższej wypowiedzi atak „węża” na człowieczą „piętę” można inter-
pretować jako pewną strategię diabła, poprzez którą chce on pozbawić człowieka moż-
liwości osiągnięcia „podobieństwa”. Człowiek nie posiadający go zostałby „nieroz-
poznany” przez Boga na sądzie ostatecznym jako Jego własność (dziecko) i wówczas 
zostałby potępiony wraz z diabłem i jego aniołami (Ap 20,10.15). „Pięta” staje się 
więc kluczowa. To dlatego musiał pojawić się – zapowiadany przez Protoewangelię 
– doskonały Potomek Niewiasty (Rdz 3,15), aby zainicjować porządek łaski, tzn. aby 
osłonić tę ludzką słabość darem nadprzyrodzonym. Każdy człowiek otwarty na łaskę 
może tego doświadczyć i tym samym owo „podobieństwo” osiągnąć. Pamiętajmy jed-
nak, że w naszej refleksji nad Heksaemeronem – inaczej niż u Orygenesa – „podobień-
stwo” jest przede wszystkim dynamizmem, opisującym wyłanianie się doskonałego 
człowieka z pierwotnej światłości, czyli dotyczy wymiaru protologicznego (stworze-
nie), a nie eschatologicznego (sąd ostateczny). 

Zauważmy, że autor natchniony przy stworzeniu człowieka aż dwukrotnie powta-
rza: na obraz Boży, a nie ma tu mowy – co właśnie skomentował Orygenes – o „podo-
bieństwie”. „Obraz” (ֶצֶלם, celem) był w Słowie-Synu, w którym człowiek został stwo-
rzony. W akcie stworzenia, czyli wyłaniając się z Bożego zamysłu na słowo Boga, 
nabył on również „podobieństwo” (ְדמּות, ḏemûṯ). Gdy więc wyłonił się cały ze świa-
tłości jako „dziecko światłości” i stał się realną duchowo-cielesną istotą, umieszczoną 
przez Boga w stworzonym przez Niego świecie, wówczas zajaśniało w nim także 
„podobieństwo” jako zewnętrzna pieczęć wewnętrznego „obrazu”, który nosił w sobie 
i który był ontycznym fundamentem jego istnienia. „Podobieństwo” do samego Boga, 
które miał dzięki temu, iż był stworzony w Synu, było gwarantem także tego, że ludzie 
wzajemnie postrzegali samych siebie również jako do siebie podobnych. Nie widzieli 
żadnych różnic, a raczej nie traktowali zewnętrznych zróżnicowań jako „czegoś” ich 
dzielącego i przez to nie wstydzili się siebie. Dwukrotne użycie słowa „obraz” można 
więc interpretować, że człowiek został stworzony w Synu, który jest „obrazem Boga 
niewidzialnego” (Kol 1,15), oraz to, że sam otrzymał wyciśnięty w duszy obraz Boga 
jako ontyczny fundament swego istnienia. 

Jeżeli mówi się o człowieku w perspektywie ludzkiego mikrokosmosu to para-
dygmat takiego opisu znajduje się oczywiście w osobie Syna Bożego, o którym jest 
powiedziane, że „w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co 
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzch-

224 ORYGENES, O zasadach, III, 6, 1, seria: Źródła Myśli Teologicznej, H. Pietras, Kraków 1996, 
s. 310n.
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ności, czy Władze” (Kol 1,16). Zatem to, co opisuje się w człowieku poprzez alego-
rię nieba i ziemi, oraz to, co w człowieku jest „widzialne” i „niewidzialne”, ma swój 
prawzór w Tym, który jest „obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym całego 
stworzenia!”. Pseudo-Dionizy Aeropagita zakwalifikował Trony, Panowania, Władze 
i Zwierzchności do hierarchii anielskiej225, można zatem powiedzieć, że Syn Boga jest 
także w sposób szczególny prawzorem dla bytów anielskich, które tak jak człowiek, 
w Nim zostały stworzone.

Tak więc Bóg stworzył wewnętrzny ludzki wszechświat, jego „wszechczłowie-
czość”, u źródeł której był Jego „obraz” i „podobieństwo”. Umieszczając ten wszech-
świat w jednostkowym realnym bycie, zamknął te nieprzebrane bogactwa i niezmie-
rzone przestrzenie indywidualnością istoty ludzkiej. Stworzył człowieka (ָהָאָדם; 
hāʽāḏām), a dokładnie: „mężczyzną i kobietą stworzył ich” (Rdz 1,27), czyli stworzył 
dwie istoty różnej płci: זָָכר (zāḵār, „osobnik płci męskiej”) i נְֵקָבה (neqēḇāh, „osobnik 
płci żeńskiej”), które według opisu prehistorii biblijnej dały początek całej ludzkości.

„I błogosławił im Bóg. I powiedział do nich Bóg: Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się i napełniajcie ziemię. I ujarzmiajcie ją” (1,28). Po raz pierwszy Bóg udzielił swego 
błogosławieństwa w „dniu piątym”. Wówczas odczytane to zostało – w perspekty-
wie ludzkiego mikrokosmosu – jako dar towarzyszący zdolności do prokreacji, którą 
Stwórca obdarzył ludzi. Natomiast „dnia szóstego” użyte są dwa hebrajskie słowa, 
które akcentują w sposób szczególny już sam akt prokreacji, gdyż zāḵār oznacza także 
fallusa, a neqēḇāh kobietę pozbawioną dziewictwa. Tekst Heksaemeronu, używając 
najpierw liczby pojedynczej („człowiek”, hāʽāḏām), a następnie podając powyższe 
cechy męskiej i żeńskiej płci, sprawia wrażenie, że Bóg stwarza człowieka w tej swo-
istej „jedności”, która budowana jest przez akt płciowy dwóch osobników różnej płci. 
Błogosławieństwo Boga spoczywa więc już na samym akcie prokreacji. Dzięki temu 
błogosławieństwu, poprzez ten cielesny akt, człowiek uczestniczy w czymś absolutnie 
duchowym: w stwarzaniu nowego człowieka. 

Należy zaznaczyć, że obecnie komentowane zdania z Heksaemeronu (Rdz 1,27n) 
są przełomowe dla zastosowanej przez nas metodologii, gdyż ich interpretacja zamyka 
schemat mikrokosmiczny i otwiera makrokosmiczną perspektywę losów człowieka. 
Jest tu bowiem już mowa nie per allegoriam (przez alegorię), ale ad litteram (dosłow-
nie) o dwóch realnych istotach rodzaju ludzkiego stworzonych na „obraz” i „podo-
bieństwo” Boga, które otrzymują od Stwórcy podstawowe zadanie: zaludniania ziemi 
i panowania nad nią. 

Zadanie nierozłącznie związane jest z odpowiedzialnością. Człowiek ma ujarz-
miać ziemię, która ze swej natury potrzebuje, aby ktoś nad nią panował, tzn. aby ktoś 

225 Por. T. Stępień, Pseudo-Dionizy Areopagita. Chrześcijanin i platonik, Warszawa 2010, s. 271.
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był za nią odpowiedzialny przed Bogiem, który dał ją jako dar. Gdy w tym miejscu jest 
mowa o panowaniu „nad rybami morza i nad ptactwem nieba i nad wszelkim zwie-
rzem pełzającym”, to chodzi już o konkretne żywe istoty stworzone dla człowieka. 
Należy się jednak ustosunkować do tego, co o tych zwierzętach powiedzieliśmy wcze-
śniej („dzień piąty” i początek „dnia szóstego”), a wówczas dostrzeżemy, że w wyniku 
przenikania się sensów (per allegoriam i ad litteram) wyłoni się szczególne znaczenie 
tych wersetów. 

Panowanie nad istotami żywymi, które w perspektywie ludzkiego mikroko-
smosu były alegorycznym symbolem powiązania różnych funkcjonalności organizmu 
z duszą, obrazują również to, czym jest ,,samoopanowanie” dane i zadane człowie-
kowi. Ryby morza, o których wcześniej powiedziano, że symbolizują zróżnicowane 
formy cielesne, mówią więc o panowaniu nad swoim ciałem, czyli także o dbaniu 
i odnoszeniu się do niego z należytym szacunkiem, gdyż otrzymaliśmy je jako szcze-
gólny dar: „Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego” (1Kor 6,19). 
Natomiast ptactwo nieba na antropologicznej mapie stanowiło symbol ludzkich zdol-
ności poznawczych. Treść poznania powinna więc także podlegać panowaniu, czyli 
właściwej selekcji, aby zdobywana wiedza, stanowiąca następnie materiał do prze-
myśleń, nie była przeszkodą hamującą wznoszenie się myśli ponad sklepienie, czyli 
ku źródłu światła. Z istot naziemnych został wymieniony tu wszelki zwierz pełzający. 
Był to symbol sfery wegetatywnej, nad którą człowiek powinien również panować, 
czyli z roztropnością dostarczać swemu organizmowi takich składników, które zapew-
niałyby jak najlepsze jego funkcjonowanie. W tej powtórzonej formule „panowania”, 
którą odnosimy do ludzkiego mikrokosmosu i odczytujemy jako „samoopanowanie”, 
nie jest wymienione ponownie bydło. Przypomnijmy, że bydło w alegorycznym kluczu 
ludzkiego mikrokosmosu symbolizowało kontrolę intelektu („pasterza”) nad różnymi 
poruszeniami ludzkiego ducha (nad „stadem”), tak więc implikowało już to, czym jest 
„samoopanowanie”. 

Następnie Bóg mówi: „Oto dałem wam wszelkie ziele rozsiewające nasienie (…) 
i wszelkie drzewo w którym owoc drzewa, rozsiewający nasienie, wam niech będzie na 
pokarm.” Bóg rozgranicza jednak to, czym ma żywić się człowiek, od tego, co stanowi 
pożywienie dla zwierząt, o których jest powiedziane, że za pokarm ma mieć „wszelkie 
zielone ziele”. W przypadku zwierząt nie ma tu także mowy nie tylko o drzewach, ale 
i o nasionach. Powiedziano wcześniej o drzewach („dzień trzeci”), że ich konary – 
gdy są właściwie przycinane i pną się do góry – przenikają przestrzeń, która w alego-
rycznym kluczu została nazwana „duchowością”. Człowiek jawi się zatem jako jedyna 
istota, dla której niezbędny jest także pokarm duchowy. Jak mówi Pismo: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek” (Mt 4,2). 

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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Było także zaznaczone, że obraz nasion wypadających z owoców i wpadających 
w ziemię, z których wyrastają nowe drzewa, na antropologicznej mapie stanowić 
może alegorię ludzkiej płodności. Jeżeli w funkcje płodności zaangażowany jest sym-
bol przynależny do sfery duchowości (drzewo), to znaczy, że płodność człowieka nie 
opiera się jedynie na samej fizjologii, ale zawiera także bardzo istotną komponentę 
duchową. To odróżnia ludzi od zwierząt, które kierują się jedynie instynktem i żad-
nego duchowego pokarmu nie potrzebują. Należy także zauważyć, że skoro zwierz 
pełzający miał żywić się jedynie zielonym zielem, to do jakiej transformacji musiało 
dojść wewnątrz tego bytu, którym był „wąż” z Edenu, że później już tylko prochem 
ziemi mógł się żywić.

„Wąż-kusiciel” rzeczywiście stał się niejako „nową naturą”! Ta najniższa sfera 
anielskiego mikrokosmosu zainfekowana grzechem doświadczyła patologicznej 
mutacji i zapragnęła być najwyższą. To także tłumaczy ten symboliczny gest „wznie-
sienia pięty na Boga” (J 13,18). Uczucie pychy zrodziło myśl o absolutnej dominacji 
nad innymi, a po Bożym wyroku, poczucie strasznego poniżenia zrodziło nieugaszone 
pragnienie okrutnej zemsty. 

„I stało się tak. I widział Bóg wszystko co uczynił. I oto było dobre bardzo”. 
Wszystko, co Stwórca w swej nieskończonej mądrości zamyślił, stało się faktem: real-
nym doskonałym światem, pełnym rzeczywistych bytów, z których człowiek był naj-
doskonalszy, bo jako jedyny stworzony na „obraz” i „podobieństwo” samego Boga. 
Używając arystotelesowskiej nomenklatury, wszystko, co było w zamyśle Bożym, 
a więc jeszcze w pewnej „możności”, określone zostało jako „dobre”, gdyż sam Bóg 
jest najwyższym dobrem. Natomiast gdy to wszystko „stało się”, czyli zaistniało jako 
„akt” – a „akt” to doskonałość – wówczas zostało określone jako bardzo dobre. „I był 
wieczór, i był ranek, dzień szósty”.

Celem dotychczasowych poszukiwań było wyjaśnienie Rdz 3,15, a w szczególno-
ści sprecyzowanie tego, co kryje się tam pod symbolem „pięty” (ָעֵקב), a tym samym, 
co miałby oznaczać atak „węża”. Kierując się intuicją wczesnochrześcijańskich egze-
getów, potraktowaliśmy w sposób integralny dwa fundamentalne teksty antropolo-
giczne, mówiące o stworzeniu człowieka. Dlatego też analizę człowieka, który został 
zwiedziony przez „węża” (tradycja jahwistyczna), przeprowadziliśmy przez pryzmat 
opisu stworzenia człowieka, który wyłonił się z Heksaemeronu (tradycja kapłańska). 
Posługując się metodą alegoryczną, skonstruowaliśmy schemat antropogoniczny na 
podstawie opisu sześciu dni stworzenia, co pozwoliło ukazać ludzki wewnętrzny 
wszechświat (mikrokosmos) oraz zbudować swoistą antropologiczną mapę. Dzięki 
temu można jeszcze dokładniej określić, jaka rzeczywistość – w perspektywie biblij-
nej antropologii – kryje się pod symbolem „pięty”. Z tego schematu będziemy korzy-
stać również w kolejnych rozdziałach. 

1.8. Alegoria Heksaemeronu jako schemat antropogoniczny
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Analiza tego symbolu w perspektywie Heksaemeronu okazała się bardzo przy-
datna do głębszej interpretacji Protoewangelii, gdyż wyłoniła również konkretne treści 
charakterystyki „węża”, do którego zostało skierowane to proroctwo. W Heksaemero-
nie odnaleźliśmy zatem nie tylko „piętę”, ale również „węża”, a szczególnie interesu-
jąca wydaje się ta charakterystyka, która łączy obydwa te słowa, jak np. w przypadku 
wymienionych „gigantów”. Zbudowanie tej kompleksowej mapy antropologicznej 
było warunkiem niezbędnym do dalszych poszukiwań, gdyż jest rzeczą oczywistą, że 
„wąż”, atakujący „piętę”, nie atakuje tylko „w” to miejsce, ale „poprzez” ten najsłab-
szy punkt atakuje całego człowieka. Najmocniejszym akcentem tej pracy jest próba 
szczególnego scharakteryzowania tajemnicy zła właśnie poprzez klucz āqēḇ, wystę-
pujący w trzech „biblijnych miejscach” Księgi Rodzaju. 

1.9. hekSaemeRon według innych chRześcijańSkich  
alegoRyStów okReSu patRyStycznego

Jak zostało już wcześniej powiedziane, jeżeli chodzi o chrześcijańskich pisarzy okresu 
patrystycznego, to istnieją pełne komentarze do Heksaemeronu następujących autorów: 
Orygenesa, Bazylego Wielkiego i biskupa Ambrożego. W sposób syntetyczny przy-
toczmy teraz wymieniane wcześniej świadectwo Orygenesa z Homiliae in Genesim, 
gdyż tylko w jego komentarzu odnajdziemy perspektywę ludzkiego mikrokosmosu. 
Należy zaznaczyć, że dzieło Orygenesa w większości skomponowane jest w kluczu 
soteriologicznym. Jednakże ten słynny chrześcijański egzegeta umieszcza niekiedy 
pewne charakterystyki stworzenia makrokosmosu w przestrzeni mikrokosmicznej 
i właśnie to jest najbardziej interesujące. W swojej pierwszej homilii do opisu kapłań-
skiego, Orygenes, w „dniu pierwszym” widzi następującą symbolikę: początek to 
Słowo, w którym wszystko jest stworzone (niebo i ziemia); ciemność to diabeł i jego 
aniołowie; oddzielenie światła od ciemności – to stworzenie czasu. „Dzień drugi”: 
wody górne („pierwsze niebo”) to dusza – wody te wytryskują ku życiu wiecznemu. 
Wody dolne („drugie niebo”: firmament) to człowiek „zewnętrzny”, a także siedziba 
księcia tego świata – wrogiego „węża” i jego aniołów. „Dzień trzeci”: nasiona wydają 
się dobrymi intencjami bądź „duchowymi racjami” dobrych uczynków, czyli owoców. 
„Dzień czwarty”: słońce to Chrystus, księżyc to Kościół, gwiazdy to Mojżesz i prorocy. 
Wszystkie ciała niebieskie oświecają duszę. „Dzień piaty”: łaciński przekład Rufina 
mówi tutaj o stworzeniu „przez wody” (bądź „w wodzie”) istot pełzających (repen-
tia) i latających (volatilia). Istoty pełzające po ziemi to złe myśli, a istoty latające to 
myśli dobre, wychodzące z serca człowieka. Tymczasem wielkie potwory morskie to 
myśli bezbożne oraz złowrogie uczucia skierowane przeciwko Bogu. „Dzień szósty”: 

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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wszystkie zwierzęta lądowe to uczucia zmysłowe człowieka „zewnętrznego” (ciele-
snego)226. Natomiast o Orygenesa koncepcji stworzenia człowieka na „obraz Boży” 
i „podobieństwo Boże” mówiliśmy już wcześniej. 

Widzimy więc, że przedstawiony tu klucz antropologiczny w niektórych elemen-
tach jest zbliżony do przedstawionego przez nas schematu antropogonicznego. Na 
uwagę zasługują tu przede wszystkim: dusza – jako wody górne; człowiek zewnętrzny 
(a więc cielesność) – jako wody dolne; nasiona – jako duchowe racje owoców, czyli 
uczynków; istoty pełzające – złe myśli; istoty latające – dobre myśli. 

Jak wcześniej wspominaliśmy, komentarz biskupa Ambrożego ma przede wszyst-
kim ton pastoralny i opiera się na kosmologii Bazylego, którą Kapadocczyk budował 
na makrokosmicznych schematach Platona i Arystotelesa227. Jednak na szczególną 
uwagę zasługuje następujące twierdzenie o konkretnej wizji człowieka, którym biskup 
Mediolanu rozpoczyna charakterystykę części ludzkiego ciała (niestety nie ma tam 
mowy o „pięcie”): „Najpierw widzimy, że budowa ludzkiego ciała jest jakby obra-
zem świata”228. To zdanie oddaje zatem, czym była nasza metodologia, która przenio-
sła perspektywę makrokosmiczną do ludzkiego mikrokosmosu. Natomiast co do węży 
i żmii to Ambroży twierdzi, iż Bóg uczynił je takimi (jadowitymi) z racji ściśle peda-
gogicznych: mają pobudzać ludzi do czujności oraz przestrzegać ich przed lenistwem 
i opieszałością229. Widać tu zatem wyraźnie wpływ Filona.

1.10. „pięta wznieSiona na Boga” jako świadectwo  
moRalnej degeneRacji i pRzyczyna ontycznej degRadacji

Pozostaje teraz konkluzja, w której raz jeszcze spójrzmy na stworzone przez Boga 
istoty pełzające i ich najbardziej charakterystycznego przedstawiciela, czyli węża. 
W schemacie ludzkiego mikrokosmosu (oczywiście jeszcze przed jego buntem prze-
ciw Stwórcy, czyli także przed separacją od człowieka) utożsamiliśmy go z „najniż-
szymi”, „najbardziej przyziemnymi” poruszeniami ducha, a na antropologicznej mapie 
z tzw. poziomem āqēḇ, czyli ze sferą najbardziej charakterystycznie przylegającą do 
ziemi. W optyce mikrokosmosu po podsumowującej konkluzji, że wszystko co Bóg 
stworzył, „było dobre bardzo”, uznaliśmy, że owa istota pełzająca – wąż, który na 
poziomie alegorii identyfikował się z konkretną wewnętrzną przestrzenią człowieka, 

226 ORIGENIS, Homiliae in Genesim, I, 1 – 12, in: Opere di Origene. Omelie sulla Genesi, a cura di M. 
Simonetti, L. Perrone, Roma 2002, s. 39-61.
227 Por. G. Reale, Historia…, II, s. 438-451.
228 AMBROŻY, Hexaemeron, seria: Pisma…, IX, 55, s. 216.
229 Tamże, VI, 38, s. 204.

1.10. „Pięta wzniesiona na Boga” jako świadectwo moralnej degeneracji...
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również pierwotnie musiał być „dobry”. Takie stwierdzenia znajdują się w interpreta-
cjach Ojców Kościoła, choć odniesienie do węża, będącego stworzeniem Bożym, oraz 
alegorię „węża” jako symbolu „przyjemności”, która kusi człowieka, umieszczali oni 
raczej w komentarzach do tekstu jahwistycznego, czyli ukazującego „scenę w Ede-
nie”. Natomiast my spróbowaliśmy powiązać węża, przedstawiciela istot pełzających, 
z „wężem”, alegoryczną reprezentacją złego ducha, poprzez pryzmat tekstu kapłań-
skiego, czyli Heksaemeronu.

Uznaliśmy również, że to właśnie pewne ukierunkowanie ku złu, czyli odwróce-
nie się od dobra, pozbawiło go tej identyfikacji z człowiekiem i wówczas ipso facto 
umieściło go poza schematem ludzkiego mikrokosmosu jako jego przeciwnika. Anio-
łowie przed swym buntem musieli mieć „coś” wspólnego z tymi pierwszymi ludźmi 
w Edenie (np. cheruby opisywane przez Ezechiela mają po cztery „oblicza”, w tym 
jedno ludzkie). Po ich upadku wszystko się zmieniło. Stali się bytami odseparowa-
nymi, wykluczonym z komunii ze Stwórcą, a tym samym także pozbawieni komunii 
z pozostałym stworzeniem230. Dlatego też owo przejście z optyki „mikro-” do optyki 
„makro-” kosmosu nie było jedynie technicznym zabiegiem interpretacyjnym, ale 
realnym zdarzeniem, które wiązało się z konkretną transformacją tej rzeczywistości, 
która ukrywała się najpierw pod symbolem istot pełzających (tekst kapłański), a potem 
„węża” (tekst jahwisty). Jaki więc dramat wówczas się rozegrał?

Pierwotny status istoty stworzonej na obraz Boga został sklasyfikowany jako 
bardzo dobry. To wszystko, co konstytuowało mikrokosmos człowieka, było dobre, 
a więc także sfera tych najbardziej przyziemnych „poruszeń”, kryjąca się pod ale-
gorycznym symbolem istot pełzających, była w nim dobra. Pojawia się jednak pro-
blem: skoro istota pełzająca identyfikowała się z częścią ludzkiego mikrokosmosu, 
to znaczy, że pierwotnie pomiędzy wężem (przed jego buntem przeciw Bogu) a czło-
wiekiem istniała pewna wewnętrzna jedność. Jak to wytłumaczyć? Warto przypo-
mnieć, że niektóre z istot anielskich są serafinami, a „seraf” z języka hebrajskiego, 
to także „wąż ognisty”. Tak więc seraf-wąż, będąc sługą Boga, trwałby we wspólno-
cie z pierwszymi ludźmi. Natomiast ten seraf-wąż, który się od Boga odwrócił, stał 
się ich przeciwnikiem. Najpierw był „wężem” rozpalającym ogień miłości, a potem 
stał się „wężem” pochłoniętym przez ogień nienawiści. Identyfikacja węża z pewnym 
„poziomem” ludzkiego mikrokosmosu na antropologicznej mapie znaczyłaby, że owa 
pierwotna wspólnota ludzko-anielska miała „coś” ze wspólnoty nie tylko moralnej, ale  
i ontycznej. 

230 Akwinata nazywa wszystkie byty anielskie „substancjami oddzielonymi” jednak w innym sensie, gdyż 
podkreśla, że anioł jest substancją nienależącą do jednego gatunku z duszą ludzką. Por. Tomasz z Akwinu, 
Summa Contra Gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzą-
cymi, Z. Włodek, W. Zega (tł.), tom I, Poznań 2003, s. 578nn.

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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Poza wymienionymi już na początku tego rozdziału komentarzami patrystycz-
nymi, które mówiły o pierwotnej przyjaźni między człowiekiem a wężem, z pomocą 
przychodzi również pewna niezwykła refleksja Orygenesa. W swoim Komentarzu 
do Ewangelii św. Jana Orygenes, powracając właśnie do Heksaemeronu, mówi, iż 
stworzenie człowieka na Boży „obraz” i „podobieństwo” odnosiło się również do 
stworzenia aniołów, po czym cytuje wiele miejsc biblijnych, gdzie pod nazwą „czło-
wiek” kryje się również „anioł”: Rdz 18 i 19; Ag 1,13; Mk 1,2. Dlatego stworzenie 
na Boży „obraz” i „podobieństwo” odnosi się do stworzenia istot rozumnych, a więc 
ludzi i aniołów231. Oto dlaczego wąż pierwotnie identyfikował się z tym, co należało 
do człowieczego mikrokosmosu. Niestety pojawia się nowy problem. Istoty pełzające 
na antropologicznej mapie ludzkiego mikrokosmosu były alegorycznym symbolem 
istotnej komponenty ludzkiej cielesności, natomiast aniołowie to byty duchowe. Roz-
wiązaniem tej aporii wydaje się stanowisko, poprzez które należałoby uznać, że także 
i aniołowie mają swego rodzaju „ciała”. Jednakże charakter „ciał” anielskich oraz ich 
związek z konstytuującą ich substancją duchową musiałby być diametralnie inny od 
tego, który występuje u ludzi, bądź też kondycja ontyczna pierwszych ludzi w Edenie 
– przed popełnieniem grzechu – miała „coś” wspólnego z kondycją ontyczną czystych 
duchów.

Zatem jedna z tych anielskich istot zapragnęła „czegoś”, co ją całkowicie przekra-
czało: stania się taką jak Stwórca (Ez 28,2). To chore pragnienie całkowicie odwróciło 
porządek w jej bytowym mikrokosmosie, wprowadzając tam istny chaos. Czytając 
pierwsze wersety Genesis w perspektywie mikrokosmicznej, można więc przyjąć, że 
ów pierwotny „chaos” (ṯōhû wāḇōhû; Rdz 1,2) jest także alegorią tego, co stało się 
wewnątrz tego duchowego bytu po odwróceniu się od Stwórcy. To, co wcześniej było 
w nim najwyższe, a więc intelekt napełniony Bożym duchem, upadło na sam dół. („Kto 
się wywyższa będzie poniżony”; Mt 23,12). Odnosi się do tego następujące sformuło-
wanie: „Duch Boży unosił się nad powierzchnią wody” (Rdz 1,2). Przypomnijmy, że 
wody w mikrokosmicznej perspektywie były alegorycznym symbolem „cielesności”. 
Ten wysublimowany duchowy byt stał się zatem intelektem pełzającym na poziomie 
cielesnych impulsów i stąd też posiadł dostęp do człowieka właśnie poprzez „piętę”, 
która na antropologicznej mapie jest alegorycznym symbolem zmysłowych i ciele-
snych słabości. 

Pozostały opis potwierdza ów wielki dramat, który rozegrał się w tej istocie. 
„Ziemia była bezładem i pustkowiem”(Rdz 1,2). Po swoim upadku zmienia się natura 
tego bytu. Ziemia, która była symbolem istoty cielesności, jest bezładna, gdyż cie-
lesność nie jest w nim ukształtowana według zamysłu Stwórcy. Pierwotnie Bóg nie 

231 Commento a Giovanni, II, 23, 144-148.

1.10. „Pięta wzniesiona na Boga” jako świadectwo moralnej degeneracji...
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oblekł go w materię, tymczasem cielesność, którą teraz nabywa ów zbuntowany duch, 
jest po prostu ANOMALIĄ powstałą na skutek jego grzechu. Ta „bezładność” cie-
lesności jawi się w nim jako „monstrualność”. To już nie jest stworzenie Boże. To 
potwór! Ziemia jest także pustkowiem, a więc jego cielesność jest absolutnie pozba-
wiona swych naturalnych składników, a nade wszystko nie ma związku z substancją 
duchową, co w stworzeniu Bożym jest właśnie źródłem harmonii w wymiarze cie-
lesnym. Ten pyszny i pełen nienawiści intelekt ma teraz „potworne” ciało, które nie 
potrzebuje także zwykłego pokarmu, ponieważ jest wieczne. Należy to jednak zdecy-
dowanie podkreślić, że ten przeobrażony (po-)twór bytuje jako ANOMALIA w obsza-
rze wieczności, której konstytutywną cechą jest przecież brak zmienności. Dlatego też 
jego ciało się starzeje, gnije, rozpada – ale nie umiera! To ciało potrafi przechodzić 
różne metamorfozy („mutacje”), których źródłem jest „kipiący” złymi żądzami inte-
lekt – jądro ANOMALII. Z wyroku Bożego jego pokarmem ma być proch (Rdz 3,14), 
a więc to, co stanowi także istotny budulec człowieka (Rdz 2,7; 3,19).

Oto jego kolejna cecha: „ciemność [była] nad powierzchnią otchłani”. W tej prze-
obrażonej naturze pojawia się nowy wymiar, którego symbolem jest otchłań. Oznacza 
to, że wody – będące symbolem cielesności – nie mają w nim swego dna. Ta monstru-
alna cielesność, będąca skutkiem jego grzechu, która stanowi realną przeszkodę, aby 
na powrót zamieszkiwać niebo, jest po prostu w nim nieskończonością. Jest otchłanią. 
Dlatego też ciemność, towarzysząca otchłani, jest ciemnością wieczną, a więc niejako 
„zewnętrzną” wobec tej błogosławionej świetlistej wieczności, należącej do Boga oraz 
duchów i dusz, które są posłuszne nakazom Stwórcy. Co do ciemności zewnętrznych 
odnajdujemy liczne cytaty w Ewangelii: „A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na 
zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”; „Wtedy król rzekł słu-
gom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów”; „ A sługę nieużytecznego wyrzucie na zewnątrz – w ciem-
ności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 8,12; 22,13; 25,30). Ta „ciemność 
otchłani” to po prostu piekło, które szatan sam – swoim na wieki zdegenerowanym 
moralnie i zdeformowanym ontycznie bytem – ustanowił w wieczności. 

W tym miejscu tej protologicznej historii słowo „pięta” występuje także już 
w „nowym” znaczeniu jako symbol „bytowego dna”, o czym mówiliśmy już wcze-
śniej, nawiązując do etymologii greckiego słowa ἡ πτερνίς. Owa najniższa część kon-
stytuująca byt owej rozumnej istoty, która występowała pod symbolem „pięty”, gdy 
weszła w „nową” duchową przestrzeń – przestrzeń buntu wobec Stwórcy – ukonsty-
tuowała się w zupełnie „nową naturę”, która jednak nadal nie zrezygnowała z zajęcia 
miejsca Boga. Spójność tych dwóch elementów wykazaliśmy przy opisie tzw. gigan-
tów, gdzie słowo „pięta” i „gigant” miały wspólny rdzeń. W ten sposób powstał „wąż”, 
którego spotykamy w Edenie, czyli zbuntowany anioł, będący już istotą całkowicie 

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)
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różną od człowieka i tych aniołów, które dochowały wierności Stwórcy. To najniższe 
ze stworzeń, najbardziej zdegradowane ontycznie i moralnie, pałając chęcią zemsty, 
wystąpiło przeciwko ludziom zachowującym w sobie Boży „obraz” i „podobieństwo”. 

Świadectwem tej prawdy są słowa Chrystusa wypowiedziane podczas ostatniej 
wieczerzy: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę” (J 13,18). 
W perspektywie Nowego Przymierza trzeba by orzec, że ta symbolizowana przez 
„piętę”, najniższa z natur, chcąc wynieść się nad Boga, pragnie wynieść się nad Chry-
stusa. Stwórca uczynił człowieka na „obraz” swego Syna. Ten człowiek ukazany przez 
opis Heksaemeronu był więc doskonały na wzór doskonałego Syna i dlatego „wąż” 
chciał zniszczyć właśnie człowieka, by odegrać się na Bogu. Po upadku człowieka 
w ogrodzie Eden następuje jednak niezwykła „identyfikacja”, którą proklamuje pro-
roctwo Protoewangelii. Na miejsce ludzkiego potomka wkracza – przyjmując ludzką 
naturę – Potomek Boski, Syn Boży, który staje się Chrystusem-Wyzwolicielem. W ten 
właśnie sposób „wąż”, znajdujący się na wieki po przeciwnej stronie, identyfikuje się 
z Antychrystem. 

Na sam koniec tego rozdziału, odwracając naszą alegoryczną mapę ludzkiego 
mikrokosmosu zbudowanego na Heksaemeronie, spójrzmy jak mogło wyglądać 
wyłonienie się owej pierwszej zbuntowanej natury, która w świetle Protoewangelii  
(Rdz 3,15) interpretowanej w kluczu mesjańskim, przyjmuje imię „węża-Antychry-
sta”. Tak oto, powstała antyteza „stworzenia Bożego”: 

Dzień szósty: jego intelekt oślepiony żądzą „bycia jak Bóg” definitywnie odwraca 
się od dobra, a jego natura zostaje wówczas pozbawiona Bożego „obrazu” i „podo-
bieństwa”. Tym samym upada na samo bytowe i moralne „dno”. Chcąc być ponad 
wszystko, zostaje ukarany i staje się „kimś” najniższym – przeciwieństwem Najwyż-
szego. Ten pierwotnie bardzo dobry anioł, zamieszkujący wysokości nieba, zamienia 
się w pełzającego na brzuchu „węża”. Pałając chęcią zemsty, staje się esencją zła. 
Dzień piąty: jego byt jest anomalią w przestrzeni wieczności, dlatego kreuje w niej 
bezkresną i pozbawioną życia otchłań, gdzie odtąd zamieszkuje. Poprzez skrajną 
degradację duchową nabywa cielesność, która staje się „potwornością”, przekracza-
jącą wszelką występującą wśród innych stworzeń miarę: staje się Smokiem. Dzień 
czwarty: pozbawiony zostaje dostępu do Bożych świateł, dających prawdziwe pozna-
nie wiecznych prawd. Choć działa w doczesności to żyje poza wymiarem czasu, czyli 
poza sposobnością do zmiany, gdyż słońce, księżyc i gwiazdy wskazywały także na 
czas. Dzień trzeci: na skutek samowykluczenia z wymiaru prawdziwie duchowego 
jego żywiołem stała się cielesna żądza. Dlatego poprzez istotę cielesności, której sym-
bolem w alegorycznym schemacie Heksaemeronu była ziemia, atakuje człowieka ule-
pionego z prochu ziemi. Pożera więc „ludzki budulec” – proch ziemi, czyli wbija swoje 
jadowe szczęki w tę bytową przestrzeń człowieka, która związana jest ze szczególnym 
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przylgnięciem do tego, co ziemskie. Wszystko po to, by zdobyć ludzką duszę. Dzień 
drugi: materialny stał się w nim również ów „firmament” (sklepienie), który w per-
spektywie ludzkiego mikrokosmosu rozdzielał dwa wymiary rzeczywistości i był 
symbolem możliwości dokonywania moralnych wyborów przez człowieka. Upadły 
anioł nie dokonuje takich wyborów, gdyż cały i na wieki zawładnięty jest przez zło, 
którego sam jest źródłem. Dzień pierwszy: chociaż jest księciem ciemności objawia 
się światu jako światłość fałszywa, która prowadzi do wiecznej śmierci. Jest zabójcą 
i ojcem kłamstwa (J 8,44).

Rozdział 1. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w Protoewangelii (Rdz 3,15)



Rozdział 2

  w kontekście historii Jakuba i Ezawa (ʻāqēḇ) ָעֵקב
(Rdz 25,21-34; 27,1-40)

Drugim „miejscem biblijnym” w Księdze Rodzaju, w którym odnajdujemy słowo ָעֵקב 
(ʻāqēḇ), jest historia Jakuba i Ezawa. W niniejszym rozdziale postaramy się ukazać 
w jaki sposób historia tych dwóch bliźniąt może zostać odczytana jako kontynuacja 
proroctwa Protoewangelii Rdz 3,15 (pierwsze „miejsce biblijne”). Skoro głównym 
akcentem tej pracy jest analiza tajemnicy zła na podstawie klucza ʻāqēḇ, to ową 
biblijną historię, opowiadającą o Jakubie i Ezawie, potraktujemy jako swego rodzaju 
drugi etap objawienia tajemnicy, mającej swe źródło w wymiarze protologicznym, 
a dopełnienie w – kończącym się Paruzją – wymiarze eschatologicznym, ukazanym 
przez pisma Nowego Testamentu (np. 2 Tes2). Kluczem do zbudowania odniesień do 
konkretnych tekstów Pisma Świętego jest zatem słowo ʻāqēḇ, czyli „pięta”. W świe-
tle licznych komentarzy, przywołanych w tym rozdziale, ujrzymy, jak ów właściciel 
„chwyconej pięty” (Rdz 25,26), czyli Ezaw, stanie się symboliczną zapowiedzią 
przedstawiciela tajemnicy osobowego zła, która dopełni się „u końca czasów”. Histo-
ria Ezawa będzie zatem pewnym „embrionalnym stadium” tej idei, która w tekstach 
Nowego Testamentu objawi swą pełną formę w konkretnej postaci uosabiającej wiel-
kie kłamstwo. Druga część rozdziału zostanie poświęcona właśnie Ezawowi, który 
dzięki patrystycznym komentarzom zostanie scharakteryzowany także jako „wczesna 
faza” starotestamentowej prefiguracji Antychrysta. 

Jednym z impulsów do podjęcia i udowodnienia powyższej tezy było ukazanie 
przez Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich pewnej charakterystycz-
nej symboliki jego brata bliźniaka, czyli Jakuba. Komentarze patrystyczne ukazują 
Jakuba jako nadzwyczaj czytelną prefigurację Chrystusa (Jakub jest „typem” Chry-
stusa). Natomiast jego bratu Ezawowi komentarze – zarówno patrystyczne, jak i rabi-
niczne – nadają jednoznacznie pejoratywną charakterystykę. Stąd niejako sam narzuca 
się pewien interpretacyjny schemat oparty na zasadzie argumentum a contrario. Dla-
tego też analizy postaci Antychrysta dokonamy na podstawie jego starotestamentowej  
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prefiguracji, którą jest przeciwieństwo Jakuba – typ Chrystusa, czyli Ezaw. Będąc 
typem Antychrysta, Ezaw jest jednocześnie właścicielem „chwyconej pięty”. Do prze-
prowadzenia tej analizy zostanie także użyty antropogoniczny schemat zbudowany na 
podstawie Heksaemeronu, który został przedstawiony w pierwszym rozdziale. Zasada 
argumentum a contrario stanie się metodą interpretacji, którą można będzie nazwać 
„metodą lustrzanego odbicia”. Owo „odbicie” będzie jednakże „rewersem” przede 
wszystkim w sensie moralnym i dlatego stanie się antytezą „oryginału”, a więc zupeł-
nie inaczej niż jest w platońskim schemacie: idealny wzór/kopia wzoru1.

W scharakteryzowaniu Ezawa jako paradygmatycznego przedstawiciela potom-
stwa „węża” (Rdz 3,15) ponownie pomoże nam interesujący komentarz jednego z pre-
kursorów metody alegorycznej, Filona Aleksandryjskiego2, oraz liczne komentarze 
pochodzące ze środowiska judaistycznego (targumy3 i egzegeza rabiniczna). Pod-
kreślając świętość protoplasty narodu wybranego, „Jakuba/Izraela”, będą one w nie-
zwykle pejoratywnym świetle ukazywały jego brata bliźniaka, identyfikując go nawet 
ze źródłem tego zła, które spotkało Izraela w konkretnym wymiarze historycznym, ze 
strony cesarstwa Rzymskiego. Należy pamiętać, że „Rzym” stanowił również symbol 
duchowej opozycji wobec religii judaistycznej i dlatego niektórzy talmudyści odno-
sili go także do chrześcijan. Z tego względu wskażemy również na antychrześcijański 
klucz interpretacji postaci Ezawa. 

Tymczasem pierwsza część tego rozdziału zostanie poświęcona Jakubowi. Warto 
już we wstępie zwrócić uwagę, że ze słowem ָעֵקב (ʻāqēḇ) wiąże się ludowa etymo-
logia imienia Jakub (Jaʻaqōḇ, יֲַעקֺב). Jednak to odniesienie do Jakuba nie będzie tu 
najważniejsze. Najistotniejszym będzie bowiem ów Jakubowy gest „chwycenia za 
piętę” swego brata Ezawa, który za pomocą alegorii będziemy interpretować jako 
symbol tej paradygmatycznej, a przez to ponadczasowej strategii „Bożego podstępu”, 
dzięki której można zwyciężać zło. Jest rzeczą nader interesującą, że jak w przypadku 
dotykającej ziemi „pięty” (stopy) Niewiasty z Protoewangelii (Rdz 3,15), niektórzy 
wczesnochrześcijańscy egzegeci dopatrywali się tam alegorii tajemnicy wcielenia, tak 
również – i to z o wiele mocniejszym akcentem – widzieli oni właśnie w „podstępie 
Jakuba” alegoryczną prefigurację tej tajemnicy.

1 Por. G. Reale, Platone. Alla ricerca della sapienza segreta, Milano 1998, s. 145 – 169.
2 Por. D.T. Runia, Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana, Milano 1999.
3 Targumy to przekłady hebrajskiego tekstu ST na język aramejski. Korzystam z targumu palestyńskie-
go do Pięcioksięgu Neofiti 1. Targumy charakteryzowały się z jednej strony bardzo dokładnym tłumacze-
niem z języka hebrajskiego, z drugiej zaś miały rozwinięcia, których nie było w tekście hebrajskim. 
Dlatego stanowią bardzo ważny wkład do rozumienia recepcji tekstu biblijnego. 

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...
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2.1. kontekSt inteRpRetacyjny analizowanego teRminu ָעֵקב
W Księdze Rodzaju hebrajskie słowo ָעֵקב (ʻāqēḇ; „pięta”) występuje w szczególnie 
ważnym kontekście właśnie w historii Jakuba i Ezawa. Mianowicie, Jakub, który jako 
drugi opuszcza łono Rebeki, w tym właśnie momencie trzyma swego „starszego” 
brata bliźniaka za piętę:

.4(a ręką swoją trzymał za piętę Ezawa”; Rdz 25, 26„) ְויָדֹו אֶֹחזֶת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו
Idiom „chwycić kogoś za piętę” w kulturze mieszkańców ziemi Kanaan oznaczał 

„oszukać kogoś”. Dlatego też w obecnym rozdziale przyjrzymy się przede wszyst-
kim temu, co w kontekście analizy tajemnicy osobowego zła oznaczać by miało owo 
„chwycenie za ָעֵקב”. Zobaczymy zatem, jak ten symboliczny gest odnosił się do 
pewnej późniejszej strategii Jakuba, przez którą przechytrzył on swego brata Ezawa, 
odbierając mu najpierw przywilej pierworództwa (Rdz 25,29-34), a następnie bło-
gosławieństwo ojca, Izaaka (Rdz 27,1-29). Chociaż najbardziej powszechne polskie 
tłumaczenie ַּבֲעֵקב אֶֹחזֶת (Rdz 25,26) to „trzymał za piętę”, to jednak celowo posłu-
żymy się czasownikiem „chwycić” z następujących względów: 1. słownikowe tłuma-
czenie hebrajskiego czasownikowego rdzenia אחז w osnowie Qal podaje trzy podsta-
wowe znaczenia synonimiczne: „złapać”, „chwycić”, „trzymać”5; 2. „trzymanie” jest 
oczywiście logiczną konsekwencją „chwycenia”; 3. chociaż w momencie, gdy Jakub 
wychodzi z łona matki, powiedziane jest, że „trzyma” piętę Ezawa, to jednak wcze-
śniej jest mowa o walce bliźniąt w łonie Rebeki (Rdz 25,22). To zatem, podczas tej 
walki musiało dojść do „chwycenia”, które było niewidzialne dla oczu obserwatora 
i które właśnie przez swoją tajemniczość potwierdzało w sposób nieracjonalny (tajem-
niczy!) Boże wybraństwo Jakuba oraz zadecydowało o przebiegu całej tej historii;  
4. poza tym Jakub, kusząc Ezawa, aby ten wyparł się swego pierworództwa (Rdz 
25,29-34), po prostu „chwycił” swego brata w pułapkę, w której „trzymał” go już na 
wieki, gdyż związana z tym podstępem późniejsza utrata ojcowskiego, a tym samym 
Bożego błogosławieństwa (Rdz 27,1-29), była konsekwencją nieodwracalną. 

Warto podkreślić, że gdy zestawimy tekst Rdz 3,15 – analizowany w poprzed-
nim rozdziale – z fragmentami opisującymi historię Ezawa i Jakuba, to jedna rzecz 
powinna nas mocno zaskoczyć. Słowa proroctwa zwanego Protoewangelią mówią, 
że tym, który atakuje „piętę”, jest przebiegły „wąż”– symbol odwiecznego zła. Tym-
czasem w Rdz 25,26 tym, który „chwyta za piętę” swego brata, jest wybrany i pobło-
gosławiony przez Boga (Rdz 27,28n) przyszły wielki patriarcha „Jakub-Izrael”. 
Widać więc, że historia Jakuba i Ezawa ukazuje w zupełnie odmiennym kontekście 

4 Tekst Rdz 25, 21-34 należy do źródła jahwistycznego, tak jak tekst Protoewangelii. 
5 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J. J. Stamm, Wielki Słownik…, tom I, s. 31n.
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Poprawki zielone, tekst hebrajski trzeba wkleić w całości tak jak jest (tak jest najbezpieczniej) 

Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  

ָרֵאל --ָיִדין ַעּמֹו,  ָדן  ֵטי ִישְַ ַאַחד ִׁשבְַ ִהי. כְַ ִפיֺפן ֲעֵלי ,  ֶדֶרך -ָדן ֶָנָחׁש ֲעֵלי -יְַ ַהֺנֵׁשך  --ֺאַרח-ׁשְַ
י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  

Str. 248: ֶדֶרך -ֶָנָחׁש ֲעֵלי ִהי  ָדן -יְַ    

Str. 251: ַוִּיֺפל  ָאחֹור 

Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 
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biblijne znaczenie tego tak rzadko używanego rzeczownika ʻāqēḇ, a zatem absolutnie 
nie można zlekceważyć tego odniesienia, gdyż – jak to już zaznaczyliśmy – właśnie 
w historii Jakuba występuje szczególnie istotne użycie tego pojęcia. 

Na kartach Księgi Rodzaju, poza historią Jakubowego „chwycenia za piętę”, 
słowo ʻāqēḇ pojawi się jeszcze dwa razy – i to w związku z tym samym Jakubem, 
w tzw. „błogosławieństwie patriarchy Jakuba” (Rdz 49, 17.19). Niezwykły jest fakt, 
iż również w tym fragmencie – tak jak to było w Protoewangelii – obok ʻāqēḇ znów 
pojawi się wąż. Wątek ten będzie tematem kolejnego rozdziału. W obecnym rozdziale 
ta niezwykle interesująca zależność pięta/wąż odsłoni nam także całkiem nowe treści. 

Należy również zwrócić uwagę, że sama ludowa etymologia imienia Jakub (יֲַעקֺב; 
Jaʻaqōḇ), mówiąca, iż imię to wywodzi się właśnie od rzeczownika ָעֵקב (ʻāqēḇ), 
podpowiada, że aby dobrze wyjaśnić znaczenie tego słowa, należy w sposób bardzo 
uważny przyjrzeć się historii tego patriarchy: bo gdzie Jaʻaqōḇ (Jakub), tam i ʻāqēḇ 
(pięta). Dzięki historii Jakuba można powiedzieć, iż ʻāqēḇ to nie tylko „najsłabszy 
punkt człowieka”, który staje się celem ataku „węża” (Protoewangelia). Na pozio-
mie alegorii gest „chwycenia za piętę”, który ma miejsce w historii Jakuba i Ezawa  
(Rdz 25,26), jest symbolem pewnej „Bożej strategii”, poprzez którą można uderzyć 
właśnie w ten najsłabszy punkt największego przeciwnika człowieka. W tej perspekty-
wie Ezaw (typ Antychrysta), chwycony za piętę przez Jakuba (typ Chrystusa), staje się 
wręcz paradygmatycznym przedstawicielem potomstwa „węża”. Tym samym histo-
ria bliźniąt jawi się jako niezwykła kontynuacja Protoewangelii, a więc jako kolejny 
etap realizacji zapowiedzi ostatecznego zwycięstwa potomstwa (Potomka) Niewiasty, 
o którym mówi Rdz 3,15. 

Jeżeli zaś chodzi o analizę pojęcia ʻāqēḇ w nowotestamentowym kluczu mesjań-
skim, o którym wspominaliśmy w poprzednim rozdziale, to obok „wzniesionej pięty” 
jako symbolu ataku Antychrysta na Chrystusa (J 13,18), z historii bliźniąt wyłania 
się także symbol swoistej ofensywy ze strony Opatrzności Bożej, którym jest chwy-
cenie za wznoszącą się piętę właśnie tego, który reprezentuję zło. W takim kontek-
ście interpretacyjnym, „chwycenie za piętę” staje się symbolem strategii, która ma na 
celu pokonanie Antychrysta. Jest to strategia, którą w sposób nadzwyczajny wyko-
rzysta sam Syn Boży, którego starotestamentową prefiguracją jest Jakub. W kluczu 
egzegezy patrystycznej tajemnica wcielenia była również „Bożym podstępem”, pole-
gającym na zejściu Boga z „wysokości” do najgłębszych „nizin” ludzkiej nędzy. 
Zrealizowała się ona ostatecznie przez poddanie się śmierci, która była najokrutniej-
szym ciosem „węża” w człowieczą „piętę” Jezusa. Jednakże w świetle zmartwych-
wstania fakt śmierci Chrystusa jawi się właśnie jako nadzwyczajna strategia, przez 
którą Chrystus „chwycił za piętę” samego diabła, definitywnie odbierając mu władzę  
nad ludźmi. 

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...
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Podstęp polegał także na tym, że diabeł nie przewidział, iż ten, który stał się 
człowiekiem i poddał się śmierci, jeszcze w ludzkim ciele zwycięży tę śmierć i zmar-
twychwstanie. W kulminacyjnym momencie swej ziemskiej misji Jezus nie postawił 
oporu złu i nie objawił swej boskiej mocy oraz absolutnej władzy nad całym stworze-
niem. Nie przekraczając ludzkiej kondycji, poddał się działaniu „tajemnicy nieprawo-
ści”, aby ostatecznie objawić, pozostając cały czas w ludzkiej naturze, zwycięstwo 
nieśmiertelnej miłości. To właśnie objawienie przebaczającej miłości w tajemnicy 
krzyża uczyniło wszystkich, którzy jej uwierzyli, potężniejszymi od zła. Tak więc 
w perspektywie konfrontacji z szatanem już sama tajemnica wcielenia była wielkim 
„podstępem” ze strony Boga, który to podstęp, dopełniając się w tajemnicy krzyża 
i zmartwychwstania, przyniósł ludzkości ostateczne zwycięstwo nad diabłem.

Innym spoiwem łączącym proroctwo Protoewangelii z historią Ezawa i Jakuba 
jest oczywiście „klucz Niewiasty”. W tym kontekście Jakub jawi się jako archety-
powy przedstawiciel pokolenia tej, która zmiażdży głowę „węża”, a archetypowym 
przedstawicielem pokoleń „węża” jest naturalnie ten, który sam pozbawił się Bożego 
błogosławieństwa, czyli Ezaw. Pokonany Ezaw (Rdz 25,26.29-34; 27,1-27) będzie 
bezskutecznie próbował się zemścić na Jakubie, „czyhając na jego piętę”. W historii 
Jakuba i Ezawa w figurę „Niewiasty-Mądrości” z Protoewangelii wciela się w sposób 
doskonały matka obojga bliźniąt: Rebeka. To ona, posługując się właśnie nadzwy-
czajną mądrością, pomoże Jakubowi, z którym nie tylko łączyła ją więź krwi, ale i jed-
ność ducha, przechytrzyć Ezawa. Tym samym Rebeka wskaże, jak rozdeptać głowę 
tym, którzy reprezentują pokolenia „węża”. 

Po tej wstępnej analizie można zatem dostrzec niezwykłą dwubiegunowość poję-
cia ̒ āqēḇ, które oznaczałoby: z jednej strony „słaby punkt pokoleń ludzkich” (dotkniętą 
grzechem naturę człowieka), który stał się głównym celem ataku szatana (Rdz 3,15). 
Z drugiej zaś strony „chwycenie za piętę” (Rdz 25,26.29-34; 27,1-29) wskazywałoby 
na „strategię łaski”, dzięki której można zwyciężać diabła, który pretenduje do tego, 
aby zdobyć władzę nad każdym człowiekiem i całym światem. Zastosowanie tej stra-
tegii wymaga posłuszeństwa Niewieście, której prefiguracją jest Rebeka, bo to wła-
śnie ona wskazuje, jak przechytrzyć zło. Tym samym to Niewiasta, której symbolika 
ostatecznie wypełnia się w Matce Syna Bożego, jest tą, która uczy, jak zmiażdżyć 
głowę samego szatana, czyli jak wyeliminować „starodawnego węża” – największego 
nieprzyjaciela ludzkości.

Chociaż komentarze Ojców Kościoła i pisarzy chrześcijańskich epoki patrystycz-
nej (II – VIII w. po Chr.)6 nie skupiają się na szczegółowej egzegezie samego słowa 
ʻāqēḇ, to jednak interpretacja historii Jakuba i Ezawa, której dokonywali, używając 

6 Por. J.J. Górny, Patrologia, Olsztyn 2002.

2.1. Kontekst interpretacyjny analizowanego terminu ָעֵקב
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metody alegorycznej, będzie bardzo pomocna w rozwinięciu głównego tematu naszej 
pracy. W tym rozdziale skupimy się przede wszystkim na znaczeniu symbolicznego 
gestu Jakuba: „chwycenia za piętę” (Rdz 25,26), czyli na analizie pewnej „strategii”, 
którą wyraża właśnie ten semicki idiom, stanowiący rdzeń biblijnego opowiadania 
o bliźniętach Rebeki. W celu właściwego zrozumienia owej „strategii” należy wejść 
w kontekst całej historii oraz dobrze zbadać jej przebieg. Postaramy się odpowiedzieć, 
dlaczego historia owego „chwycenia za pietę” stanowiła dla chrześcijańskich pisa-
rzy okresu patrystycznego tak bogaty materiał interpretacyjny. Pozwoli to na jesz-
cze dokładniejsze zgłębienie znaczenie pojęcia ʻāqēḇ w kontekście analizy mysterium 
iniquitatis. „Pięta” urasta więc do miary ważnego biblijnego symbolu, który funkcjo-
nuje zarówno w perspektywie ludzkiego mikrokosmosu, jak i w perspektywie histo-
riozbawczej, w której staje się egzemplifikacją wręcz kuriozalnej typologii, chociażby 
tajemnicy wcielenia Syna Bożego. 

2.2. StRuktuRa tekStu Rdz 25,21-34; 27,1-40

W obecnym rozdziale poddamy analizie następujące fragmenty z historii Jakuba 
i Ezawa:

a. Cudowne poczęcie bliźniąt i ich walka w łonie Rebeki: Rdz 25,21-23.
b. Narodziny czerwonego Ezawa oraz Jakuba, trzymającego brata za piętę: 
    Rdz 25,24-26.
c. Ezaw zrzeka się na korzyść Jakuba przywileju pierworództwa: Rdz 25,29-34.
d. Jakub podstępem zdobywa błogosławieństwo, ojca Izaaka: Rdz 27,1-29.
e. Ezaw odkrywa, że został oszukany przez Jakuba i pragnie się zemścić: 
    Rdz 27,30-41.
Tekstem oryginalnym posłużymy się w punktach „b”, „c” i „e” w celu wskazania 

związku imienia Jakub ze słowem ʻāqēḇ, a także po to, by wyjaśnić etymologię i sym-
bolikę imienia Ezaw, które w dalszych tekstach Biblii występuję również jako synonim 
nazwy Edom (rzadziej Idumea). Według opinii egzegetów teksty mówiące o początku 
historii Ezawa i Jakuba pochodzą z trzech tradycji: jahwistycznej (J), elohistycznej (E) 
i kapłańskiej (P). Zdaniem krytyków tekstu wersety 25,19n. 26b należą do tradycji P 
ze względu na wyróżniający je dość charakterystyczny styl i specyficzną terminologię, 
na przykład ojczyznę Rebeki nazywają Padan-Aram (w. 20), podczas gdy tradycja J 
używa nazwy Aram-Naharajim lub po prostu mówi o mieście Nachora. Również jeżeli 
chodzi o historię Ezawa i Jakuba, to pomiędzy tradycjami P i J można dostrzec pewne 
różnice w chronologii. Egzegeci są jednak zgodni co do tego, że opowiadanie stanowi 
kontynuację tradycji P z Rdz 21, mówiącą o cudownym poczęciu przez Sarę i porodzie 
syna Izaaka.

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...
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2.2a. Cudowne poczęcie bliźniąt i ich walka w łonie Rebeki:  
Rdz 25,21-23

21 „I błagał Izaak do JHWH za żonę swoją, bo bezpłodna ona była. I dał ubłagać się 
mu JHWH i poczęła Rebeka żona jego. 22 I poszturchiwały się dzieci w brzuchu jej 
i powiedziała: «Jeśli tak, dlaczego to ja?» I poszła zapytać JHWH. 23 I powiedział 
JHWH jej: «Dwa narody w łonie twoim i dwa ludy z wnętrza twojego oddziela się, 
a lud od ludu będzie mocniejszy, i starszy będzie służył młodszemu»”. 

2.2a1. Kontekst historyczno-krytyczny
Wersety 21-22 należą do tradycji J. Izaak przez dwadzieścia lat oczekiwał na swego 
potomka. Jak niegdyś jego ojciec Abraham, modlił się gorliwie, prosząc JHWH o cud, 
gdyż jego małżonka Rebeka była bezpłodna. Jego modlitwy zostały wysłuchane 
i Rebeka poczęła, lecz zaniepokoiła się, będąc już brzemienną, gwałtownymi porusze-
niami niemowląt w swym łonie. Poszła więc po radę do JHWH – o przebiegu tego 
spotkania autor biblijny nic nie wspomina. Natomiast wiemy, że w czasach sędziów 
i za panowania króla Dawida do przeprowadzania wyroczni JHWH posługiwano się 
efodem, czyli najważniejszą częścią szaty kapłańskiej, który służył także do nawiązy-
wania kontaktu między człowiekiem a bóstwem (Sdz 17,5; 1 Sm 14,3; 21,9; 23,6.9-13). 
Jednak później praktyka ta jako zabobonna została potępiona przez proroka Ozeasza 
(3,4). Udzielona przez JHWH wyrocznia (Rdz 25,23)7 sformułowana jest w formie 
poetyckiej, którą można porównać z wyrocznią Noego na temat jego syna Sema (Rdz 
9,26). Rebeka dowiedziała się, że walka między bliźniakami zapoczątkowana w jej 
łonie będzie kontynuowana później jako zmaganie się dwóch rywalizujących ze sobą 
różnych narodów. Proroctwo zapowiadało, że w walce o supremację zwyciężać będzie 
młodszy brat Jakub i jego naród, czyli Izraelici, a starszy brat – Ezaw wraz ze swymi 
potomkami Edomitami, będą mu służyli. Jak podaje dalsza historia biblijna, Edomici 
zostali pokonani przez izraelskiego króla Dawida (2 Sm 8,13n), lecz ostateczne zwycię-
stwo odniósł nad nimi, dopiero w połowie IX wieku, król judzki Joram (2Krn 8,20-22). 

Proroctwo zatem znalazło swe urzeczywistnienie w historii. Należy również 
dodać, iż słowa wyroczni, że „starszy będzie służył młodszemu”, zostały wykorzy-
stane przez Pawła Apostoła w interpretacji pewnego specyficznego aspektu historii 
zbawienia: Edom, jako lud Starego Przymierza, musi ustąpić miejsca Jakubowi, czyli 
ludowi Nowego Przymierza, którym byli wyznawcy Chrystusa. Należy dodać, że np. 
w Egipcie i Mezopotamii wyroczni zasięgano najczęściej za pośrednictwem kapłana 
bądź spano w miejscu uważanym za święte, by bóstwo przemówiło przez sny. Wyrocz-

7 Formuła „wyrocznia Jahwe” jest specyficzna dla proroków ST. Por. R. Rumianek, Wizje pomyślności 
w Księdze Ezechiela, Warszawa 1998, s. 129.

2.2. Struktura tekstu Rdz 25,21-34; 27,1-40
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nie nie sugerowały jakiegoś konkretnego traktowania dzieci przez rodziców i raczej 
nie dotyczyły losów samych dzieci, ale losu i przeznaczenia całej linii rodowej, która 
miała się z nich wywodzić8.

2.2a2. Komentarze patrystyczne9 i targum Neofiti 110

Komentując werset Rdz 25,21 niektórzy Ojcowie Kościoła11 dostrzegali w Rebece 
prefigurację Maryi Dziewicy (Jan Chryzostom12), dodając, iż wcześniejsza bezpłod-
ność wskazuje na jej szczególną godność i na przygotowanie do przyjęcia łaski Bożej, 
która przekracza ludzką logikę. W tym więc przypadku bezpłodność absolutnie nie 
może być karą za grzechy. Natomiast jest zapowiedzią, iż niewiasta porodzi kogoś tak 
niezwykłego jak Izaak, będącego szczególną prefiguracją Chrystusa, bądź też kogoś 
tak słynnego jak najpotężniejszy z wodzów – Samson, czy najznamienitszy z proro-
ków – Samuel13 (Orygenes14, Beda Czcigodny15). Historia Rebeki wskazuje zatem na 
użycie tego samego schematu, który występuje w innych znanych historiach biblij-
nych16. Biskup Ambroży, podtrzymując typologię Rebeka/Maryja, uważa, że matka 
bliźniąt rozwiązała węzeł bezpłodności dzięki doskonałości swych cnót17. Tym samym 
została włączona do grona świętych niewiast Starego Przymierza, które przygotowały 
drogę dla Maryi. 

Z mariologiczną interpretacją spotkaliśmy się już w poprzednim rozdziale, kiedy 
to „niewiasta” (Rdz 3,15) miała zapowiadać Maryję, natomiast „potomek” – Jej Syna, 
bądź w przypadku użycia liczby mnogiej – „potomstwo wiary”, które zmiażdży głowę 
„węża”. Postać Rebeki jest niezwykle ważna dla dokładnego scharakteryzowania owej 
strategii „chwycenia za piętę”, gdyż to właśnie od niej wychodzi cały ten misterny 
plan „wyrwania” Ezawowi błogosławieństwa na rzecz Jakuba. Jeżeli na miejscu 

8 Por. J. H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 40n.
9 Komentarze patrystyczne, do których odwołuję się w tym rozdziale pracy, są moim osobistym tłuma-
czeniem z języka włoskiego tekstów pochodzących z serii: Bibbia commentata dai padri, Antico Testa-
mento 1/2. Genesi 12 – 50. Città Nuova 2004.
10 BIBLIA ARAMEJSKA, Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju, tom 1, red. M. Wróbel, Lublin 2014.
11 GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sulla Genesi 49, 5-6.
12 Urodzony ok. 350 r. w Antiochii; biskup Konstantynopola; słynny kaznodzieja, czemu zawdzięcza 
przydomek „złotousty”; większą część jego spuścizny stanowią homilie i listy; umiera na wygnaniu 
w 407 r.; Por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 216-220.
13 BEDA il VENERABILE, Omelie sul Vangelo 2, 19
14 ORIGENE, Omelie sulla Genesi 12, 1.
15 Urodzony ok. 672 r.; polihistor brytyjski; kapłan poświęcony nauce; autor licznych dzieł dydaktycz-
nych, egzegetycznych, historycznych, poetyckich i hagiograficznych oraz listów i homilii; zm. w 735 r.; 
Por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 90-95.
16 Por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, W. Szymona (tł.), Kraków 2012, s. 36n.
17 AMBROGIO, Isacco o l’anima 4, 18-19.
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Rebeki postawimy zaproponowaną w pierwszym rozdziale „Niewiastę-Mądrość”, to 
należałoby powiedzieć, że jak Rebeka wsłuchała się w słowa wyroczni Boga, a Jakub 
w słowa matki, tak samo ten, który chce otrzymać Boże błogosławieństwo i zwycię-
żyć złego, musi rozpocząć od wsłuchiwania się w słowo Boga, które jest skarbnicą 
mądrości. W perspektywie Nowego Przymierza to szczególne przychodzenie Słowa-
-Boga dokonuje się właśnie przez Maryję, Matkę Boga, czczoną przez Kościół jako 
Stolica Mądrości. W ten sposób rodzi się „wiara” (Rz 10,17), której symbolem jest 
również ʻāqēḇ (patrz rozdział I). Tak więc imię Jakub, wywodzące się według ety-
mologii ludowej właśnie od słowa ʻāqēḇ, w sensie alegorycznym oznacza „człowieka 
wiary”, a Ezaw, będący w duchowej opozycji do Jakuba, jawi się jako paradygmat 
„bezbożnika”.

Pójście do Bożej wyroczni Orygenes interpretuje jako symbol rozwoju ducho-
wego Rebeki, która „przeszła” od tego, co doskonałe, do tego, co najdoskonalsze18. 
Zaskakujący jest fakt, iż w komentarzach patrystycznych na temat bliźniąt zmagają-
cych się w matczynym łonie, Ojcowie Kościoła, którzy niezwykle chętnie używali 
metody alegorycznej, na tym etapie historii Jakuba i Ezawa nie widzieli jeszcze bez-
pośredniej kontynuacji proroctwa Protoewangelii, mówiącego właśnie o odwiecznej 
nieprzyjaźni, a więc i o walce między dwoma zwaśnionymi pokoleniami. Jedynie Ter-
tulian19 podkreślał, że owi bliźniacy byli nieprzyjaciółmi już w łonie Rebeki. Jeżeli 
zaś chodzi o moment poczęcia, to należy podkreślić, że właśnie ten łaciński pisarz 
wypracował chyba najbardziej komplementarną w starożytnej teologii chrześcijań-
skiej naukę o ontyczno-moralnym statusie ludzkiego embrionu. Był bowiem wyra-
zicielem poglądu o tzw. animacji równoczesnej20. Dlatego też moment, w którym 
Rebeka w swoim łonie czuje gwałtowne ruchy ciał swych dzieci, postrzegał również 
jako świadczący o walce ich dusz21. 

Wydaje się, że brak bezpośredniego nawiązania do Protoewangelii może tłu-
maczyć się tym, że w przypadku Ezawa i Jakuba koncentrowano się na fakcie, 
iż pochodzili oni od jednej matki, co sugerowałoby raczej figurę jakiegoś rozłamu 
wewnętrznego, który byłby zapowiadany właśnie poprzez walkę w tym samym łonie. 
Tymczasem pokolenia Niewiasty i pokolenia „węża” mają niejako dwa źródła swego 
pochodzenia (Rdz 3,15). Jedne należą do królestwa łaski, który reprezentuje Potomek 

18 ORIGENE, Omelie sulla Genesi 12, 2.
19 Urodzony ok. 155 r. w Kartaginie; retor i apologeta; jego dorobek stanowią liczne dzieła apologetyczne, 
dogmatyczno-polemiczne i praktyczno-ascetyczne; oddał wielkie zasługi w ukształtowaniu łacińskiego 
słownictwa teologicznego; zm. ok. 220 r.; por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 377-381.
20 Dwa elementy duchowo-cielesnego compositum, na które składa się człowiek, czyli dusza i ciało, 
powstają równocześnie. Por. A. Muszala, Embrion w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków 2009, 
s. 308-326.
21 TERTULLIANO, L’anima 26, 2.
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Niewiasty – Chrystus, drugie należą do królestwa grzechu, którym włada zbuntowany 
anioł – szatan.

W zmaganiu się bliźniąt niektórzy pisarze chrześcijańscy okresu patrystycznego 
widzieli właśnie rozłam i walkę, dokonujące się w łonie jednego Kościoła, którego 
symbolem była Rebeka. Dokąd istnieć będzie ziemski wymiar Kościoła, istnieć rów-
nież będzie walka między dobrymi i złymi w jego łonie (Cezary z Arles22, Augu-
styn)23. Tymczasem Efrem Syryjczyk, choć widział w walce bliźniąt bezpośrednią 
aluzję do walk, jakie toczyły się później pomiędzy Żydami i Edomitami24, to uwa-
żał także – co interesujące – że Rebeka udając się po radę w sprawie swych bliź-
niąt, poszła do samego Melchizedeka25. Taka interpretacja była prawdopodobnie pod 
wpływem tradycji targumicznej, o której też będziemy wspominać. Należy przypo-
mnieć, że w nowotestamentowym Liście do Hebrajczyków Melchizedek jest starote-
stamentową prefiguracją Chrystusa-Kapłana. Tym bardziej proroctwo na temat bliź-
niąt wpisywałoby się w perspektywę chrystologiczną, czyli także w tajemnicę walki 
w czasach eschatologicznych pomiędzy Chrystusem i Antychrystem. 

Przypomnijmy, że najmocniejszym akcentem naszych poszukiwań jest charak-
terystyka tajemnicy osobowego zła, oparta na „śladzie pięty”. Komentarze mówiące 
o rozłamie wewnątrz jednej wspólnoty Kościoła, którego typem jest łono Rebeki, są 
więc niezwykle ważne. Dochodzi zatem do sytuacji, w której w jednym łonie tej rze-
czywistości, która będzie funkcjonować pod nazwą „Kościoła”, znajdą się dwa różne 
duchowe „twory”: wspólnota Mistycznego Ciała Chrystusa (symbolizowana przez 
Jakuba) i wspólnota „Mistycznego Ciała” Antychrysta (symbolizowana przez Ezawa). 
Dlatego należy przypuszczać, iż słowa Apokalipsy o tym, że druga Bestia będzie 
miała „rogi podobne do rogów Baranka” (Ap 13,11), odnoszą się do tego niezwykle 
niebezpiecznego aspektu mysterium iniquitatis, którym będzie kontaminacja duchem 
kłamstwa tych, którzy w sposób szczególny reprezentują Baranka, czyli hierarchów 
Kościoła („rogi” symbolizują władzę). Przejawiać się to będzie w radykalnym odej-
ściu od prawdy Ewangelicznej i głoszeniu herezji przez tych, którzy tej prawdy 
powinni za wszelką cenę strzec. Będzie to związane z wyjątkowo przebiegłym dzia-
łaniem antychrystycznego ducha, który uformuje – promując „nową prawdę”– swe 
mistyczne ciało pod fasadą sacrum w strukturach Kościoła. W ten sposób zostanie 
stworzony idealny „duchowy klimat” dla epifanii osobowego Antychrysta. Wątek ten 
podejmiemy i rozwiniemy w trzecim rozdziale. 

22 CESARIO di ARLES, Sermoni 86, 2.
23 AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni 11, 10.
24 EFREM il SIRO, Commento sulla Genesi 23, 1.
25 Św. Efrem tłumaczy to tym, iż Rebeka uważała, że Melchizedek był potężniejszy od Abrahama, a dłu-
gość jego życia rozciągała się aż do czasów Jakuba i Ezawa. 
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Do podobnych wniosków dochodzi Cezary z Arles. Dokonując interpretacji 
w kluczu eklezjologicznym, w walce nienarodzonych bliźniąt widział dwa prze-
ciwstawne sobie obozy, znajdujące się wewnątrz jednego Kościoła: obóz tych, któ-
rzy żyją według ducha – reprezentowany przez Jakuba, oraz obóz tych, którzy żyją 
według ciała – reprezentowany przez Ezawa. W tych wszystkich, którzy weszli w sze-
regi instytucjonalnego Kościoła, by zdobywać zaszczyty i bogactwo dopatrywał się 
potomków Ezawa, natomiast w tych, którzy swego szczęścia szukają nie w tym świe-
cie, a jedynie w Bogu, widział potomków Jakuba26. Ten sam chrześcijański egzegeta 
zwycięstwo młodszego syna nad starszym interpretował także jako zwycięstwo ludu 
Nowego Przymierza, czyli chrześcijan, nad ludem Starego Przymierza, czyli wyznaw-
cami żydowskiego Prawa, którzy powinni służyć tym pierwszym właśnie ze względu 
na swe święte księgi27 zapowiadające Mesjasza. 

W walce dwóch bliźniąt w jednym łonie niektórzy egzegeci okresu patrystycz-
nego dostrzegali również symboliczny obraz walki dokonującej się w ludzkim mikro-
kosmosie, czyli opis wewnętrznych zmagań człowieka, którego istotą jest ścieranie 
się dwóch przeciwstawnych sfer: cnót i wad (Orygenes)28. Augustyn, idąc za intuicją 
Pawła Apostoła (Rz 9,11), dostrzegał w wyróżnieniu Jakuba – gdy ten był jeszcze 
w łonie matki – niezwykły zamysł Stwórcy i szczególne świadectwo łaski, przez 
którą Bóg wybiera na swoje narzędzie kogo chce i to bez względu na jakiekolwiek  
zasługi29. 

Interpretując fragment na temat bliźniąt w kluczu Protoewangelii, można więc 
dostrzec w młodszym Jakubie pierwszego konkretnego przedstawiciela pokoleń Nie-
wiasty, czyli pokoleń według ducha. Od samego początku był on umiłowany przez 
Boga – wybrany już w łonie matki (Iz 49,1; Jr 1,4n) – i przeznaczony do zadania 
ciosu pokoleniom „węża”, czyli pokoleniom według ciała, reprezentowanym tu przez 
starszego Ezawa. Z zestawienia tych dwóch fragmentów Księgi Rodzaju, które łączy 
słowo „pięta” (ʻāqēḇ), wyłania się więc niezwykły Boży plan.

Protoewangelia zapowiada, że „wąż” będzie atakował piętę Niewiasty, tymcza-
sem w historii bliźniąt to „Jakub-pięta” (potomek Niewiasty), chwyta właśnie za piętę 
Ezawa (potomka „węża”). To, co miało być punktem najsłabszym (pięta), stało się 
punktem najsilniejszym – pojawia się bowiem Jakub zwany „piętą”. Skoro „wąż” miał 
atakować piętę, to na powyższym przykładzie widać, że „Boża strategia” polega także 
na tym, że zostaje wykorzystana broń wroga. Dlatego Jakub chwyta za piętę Ezawa. 
Chwyta i już do końca go nie puści. Zwycięstwo przychodzi jednak dzięki temu, że 

26 CESARIO di ARLES, Sermoni 86, 4.
27 Tamże, 86, 3.
28 ORIGENE, Omelie sulla Genesi 12, 3.
29 AGOSTINO, Città di Dio 16, 35.
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Jakub słucha Rebeki, będącej niejako prolongacją figury Niewiasty z Protoewangelii, 
która ostatecznie wypełni się w Maryi – Matce Syna Bożego. 

Bardzo czytelnym pomostem pomiędzy proroctwem Protoewangelii a historią 
Jakuba i Ezawa jest oczywiście epizod należący jeszcze do prehistorii biblijnej, który 
mówi również o dwóch braciach: Kainie i Ablu (Rdz 4,1-16). Wybraństwo Abla, które 
w pewnym sensie było również dość tajemnicze, podobnie jak wybraństwo Jakuba 
w łonie matki, spotkało się z nienawiścią ze strony Kaina. Doprowadziło to do pierw-
szej zbrodni opisanej na kartach Pisma Świętego. Także imiona tych braci wskazują 
na symboliczną opozycję ducha i materii: Abel oznacza bowiem „tchnienie”, „obłok”, 
a Kain oznacza „kowala”. Jako że kluczem naszych rozważań jest jednak słowo ̒ āqēḇ, 
które nie występuje w biblijnej historii o Kainie i Ablu, to należałoby stwierdzić, że 
historią stanowiącą bezpośrednią kontynuację proroctwa Protoewangelii zdaje się być 
ta, która mówi o „chwyceniu za piętę”. 

Należy podkreślić, że jej główny bohater – Jakub, który już w momencie swoich 
narodzin „trzymał swojego brata za piętę” (Rdz 25,26), zdecydowanie wykracza poza 
utarty biblijny schemat, mówiący chociażby o tym, że ofiara, jaką ponosi Sprawie-
dliwy, staje się – prędzej czy później – zwycięstwem nad złem, gdyż Bóg, który widzi 
wszystko, jest mścicielem sprawiedliwych. „Jakub-pięta” kreuje nową alternatywę, 
nowy pomysł na pokonanie zła: z Bożą pomocą zło da się przechytrzyć i w ten sposób 
można je zwyciężyć. Złego ducha można „chwycić za piętę”, czyli najpierw pozbawić 
go władzy i przywilejów, a następnie – co ma miejsce w historii Jakuba – zneutralizo-
wać działanie jego wrogich instynktów (Rdz 32,14-24). Trzeba tylko przy tym słuchać 
Matki (J 19,27), jak Jakub słuchał Rebeki. 

Aramejskie przekłady Biblii hebrajskiej ubogacają historię Jakuba i Ezawa 
o wiele interesujących szczegółów. Targum Neofiti 1 dodaje do tekstu Rdz 25,20-23 
ważną notę, a mianowicie rozwija werset 22: „A gdy walczyły ze sobą dzieci w jej 
łonie, powiedziała: Jeśli trzeba tak cierpieć, aby mieć dzieci, to dlaczego ja mam 
mieć dzieci? I poszła do domu studiów Szema Wielkiego, aby błagać o miłosierdzie 
przed Panem”. Ta parafraza targumiczna poświadczona jest także w źródłach rabinicz-
nych (Genesis Rabbah 63,3). Tradycja rabiniczna na podstawie chronologii zawartej 
w Rdz 11,10-26 utożsamia Szema Wielkiego z królem Melchizedekiem30. Jest to bar-
dzo ważna nota, ponieważ: po pierwsze – Melchizedek, król Szalemu i kapłan Boga 
Najwyższego (Rdz 14,18), będąc starotestamentową prefiguracją Chrystusa-Arcyka-
płana (List do Hebrajczyków), łączy tym samym Jakuba z mesjańską linią Zbawiciela 
i dzięki temu potwierdza przytaczane sugestie chrześcijańskich interpretatorów, któ-

30 Tradycję tę poświadcza także Hieronim (Hebr. quaest. in Gen.). Natomiast Genesis Rabbah 46,5 utoż-
samia Melchizedeka z najwyższym kapłanem.
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rzy w młodszym bliźniaku widzieli prefigurację Chrystusa; po drugie – Melchizedek, 
błogosławiąc Abrahama, wyszedł mu naprzeciw z „chlebem” i „winem”, a właśnie te 
dwa elementy – o czym później wspomnimy – będą towarzyszyły opisowi strategii, 
którą posłużył się Jakub, odbierając przywilej pierworództwa i Boże błogosławień-
stwo Ezawowi. Należy pamiętać, że chleb i wino odgrywają szczególną rolę w spra-
wowaniu najświętszej Eucharystii, a właśnie podczas jej ustanowienia Jezus wspo-
mniał o „kimś”, kto uniósł przeciw Niemu swą „piętę” (J 13,18). Wątek ten będzie 
poruszony także w dalszej części rozdziału. 

2.2b. Narodziny czerwonego Ezawa i Jakuba, trzymającego brata 
za piętę: Rdz 25,24-26

24 „I spełniły się dni jej, aby urodzić, i okazało się, że bliźnięta były w brzuchu jej. 
25 I wyszedł pierwszy czerwony cały, jak płaszcz pokryty włosem. I nazwali imię 
jego Ezaw. 26 A potem zaraz wyszedł brat jego, a ręką swoją trzymał za piętę Ezawa. 
I nazwano imię jego Jakub”. 

Posłużmy się w tym miejscu tekstem oryginalnym ze względu na występujący tu 
rdzeń עקב (ʻqb), od którego pochodzi słowo ʻāqēḇ („pięta”). Wskazuje on także na 
ludową etymologię imienia Jakub (Jaʻaqōḇ). Tak więc między Jakubem i „piętą” ist-
nieje wyżej przedstawiony związek, zarówno etymologiczny, jak i sytuacyjny. Młod-
szy brat to „Jakub-pięta”, który trzyma za piętę swego starszego brata. W tekście orygi-
nalnym odnajdziemy także źródło etymologii ludowej imienia Ezaw, które występuje 
także jako synonim imienia Edom (rzadziej: Idumea). Występujące tu słowo ַאְדמֹונִי 
(᾽aḏemônî) oznacza „kolor czerwony”, a zatem w tym przypadku barwę skóry pierw-
szego bliźniaka. Od ᾽aḏemônî pochodzi właśnie Edom (               ), czyli także lud,  
którego protoplastą jest Ezaw, zamieszkujący obszar wyróżniający się „czerwoną ziemią”. 

ַוּיְִמְלאּו יֶָמיָה, ָלֶלֶדת ְוִהּנֵה תֹוִמם ְּבִבְטנָּה. ַוּיֵֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹונִי ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת
ֵׂשָער ַוּיְִקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו. ְוַאֲחֵרי-ֵכן יָָצא ָאִחיו ְויָדֹו אֶֹחזֶת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוּיְִקָרא ְׁשמֹו

.יֲַעקֹב
(Wajjmeleu jameha laledet wehinneh tomim bebitenah. Wajjece hariszon ademoni 

kullo, keadderet sear. Wajjiqereu szemo Esaw. Weahare ken jaca ahiw wejado ohezet 
ba akew Esaw. Wajjiqera szemo Jaakow).

2.2b1. Kontekst historyczno-krytyczny
W historii Ezawa i Jakuba niezwykłe było nie tylko ich poczęcie oraz walka w łonie 
matki, lecz również nadzwyczajne były cechy bliźniąt, które ujawniły się zaraz po 
ich narodzeniu. Specyfika owych cech była częścią proroctwa, zapowiadającego 

2.2. Struktura tekstu Rdz 25,21-34; 27,1-40
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narodziny protoplastów dwóch odmiennych narodów. To właśnie od owej partyku-
larnej charakterystyki wzięły swą nazwę te dwa rywalizujące ze sobą szczepy. Pierw-
sze dziecko miało skórę koloru czerwonego. W języku hebrajskim „czerwony” to 
᾽aḏemônî, co było wyraźną aluzją do Edomitów, jako że tak nazwano właśnie potom-
ków Ezawa. Poza tym starszy syn był cały pokryty owłosieniem niczym płaszczem, 
co zostało wykorzystane do stworzenia specyficznej etymologii tego imienia, które 
wówczas miałoby znaczyć „włochaty”, „owłosiony”31. Jednakże w języku hebrajskim 
„włosy” to ŝēʻār (ְׂשַער). Dlatego też wydaje się, że autor biblijny podaje tu raczej 
podwójną ludową etymologię potomków Ezawa, według której zwani są oni nie tylko 
Edomitami (od przymiotnika᾽aḏemônî), ale również mieszkańcami Seiru (właśnie od 
rzeczownika ŝēʻār). Jak potwierdzają egzegeci, obie te nazwy w Piśmie Świętym są 
używane synonimicznie (Rdz 32, 4; 36, 8; Sdz 5, 4). 

Natomiast imię Jakub (Jaʻaqōḇ; יֲַעקֺב) według autora biblijnego ma swoje źró-
dło w geście, który młodszy syn wykonał w momencie swego narodzenia, kiedy to 
trzymał swego brata za piętę (Rdz 25,26). Jakub jakby nie chciał pozwolić, aby ten 
„starszy” miał nad nim pierwszeństwo. W języku hebrajskim słowo ʻāqēḇ („pięta”) 
brzmi podobnie jak imię drugiego z bliźniąt Rebeki (Jaʻaqōḇ) i dlatego, według zapre-
zentowanej tu etymologii ludowej, także samo słowo „pięta” ukazuje źródło imienia 
Jakub32. Należy tu dodać, że średnio-hebrajski rdzeń czasownikowy עקב użyty w for-
mie Hifil, oznacza także „deptać komuś po piętach” (Rz 27,36; Jr 9,3), co dosko-
nale pasuje do sceny narodzin Jakuba. W rzeczywistości jednak imię Jakub jest formą 
skróconą hebrajskiego dwuczłonowego teoforycznego imienia ֵאל יֲַעקֺב (Jaʻaqōḇ ᾽ēl). 
Tak więc imię Jakub jest kompozycją odmiany czasownika עקב w osnowie Qal oraz 
nazwy służącej do określania bóstwa: ֵאל (᾽ēl). W imieniu Jakub czasownik ten ozna-
cza „strzec”, „chronić”, dlatego Jakub (Jaʻaqōḇ ᾽ēl) oznacza dosłownie „Bóg strzeże”, 
„Bóg ochrania”33. 

Podaliśmy zatem znaczenie dosłowne imienia Jakub oraz sens, jaki podaje etymo-
logia ludowa. Nadawanie imienia dziecku było w starożytności bardzo ważnym i pod-
niosłym rytuałem. Funkcjonowało bowiem przekonanie, że to właśnie imię wpływa 
w sposób znaczący na dalsze losy dziecka. Uważano także, że osoba nadająca imię 
częściowo sprawowała kontrolę nad przyszłością nazywanego w określony sposób 

31 Por. A.Tronina, P. Walewski, Biblijne nazwy…, s. 116.
32 Słowoʻāqēḇ brzmi jak akew. Natomiast po odcięciu pierwszej sylaby z imienia Jaʻaqōḇ brzmi ono jak 
akow.
33 Imię Jakub użyte w formie Ja–ah–qu-ub–el odnaleziono również w tekstach z Chogar-Bazar (północ-
na Mezopotamia), pochodzących z XVIII w. przed Chr.. Także jeden z napisów Tutmozisa III wśród 
miejscowości palestyńskich wymienia imię Ja‘qob–el. Wreszcie na licznych egipskich skarabeuszach 
uczeni napotkali imię Ja‘qob–hr. Por. s. Łach, Księga…, s. 413.
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Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  
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י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  
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Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 
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człowieka. Imiona dzieci często wyrażały również nadzieję rodziców, a nawet stano-
wiły pewne proroctwo34. Należy zaznaczyć, że właśnie ów symboliczny gest, kiedy to 
Jakub trzyma swojego brata za piętę, sam wyjaśnia się na poziomie metaznaczenio-
wym w dalszej historii tych dwóch bliźniąt, oddając znaczenie semickiego idiomu: 
„chwycić kogoś za piętę”. Idiom ten w kulturze ludów, zamieszkujących ziemię Kana-
anu, oznaczał po prostu „oszukać kogoś”, wykazując się szczególną przebiegłością 
i sprytem35.

2.2b2. Komentarze patrystyczne i targum Neofiti 1
Komentując powyższe wersety, poszczególni egzegeci epoki patrystycznej raz jesz-
cze potwierdzają, odnosząc się do wyjątkowości zarówno poczęcia, jak i opisu naro-
dzin Jakuba, że jest tu mowa o niezwykłej matce i niezwykłym potomku. Orygenes 
zaznacza, że występująca tu formuła: „I spełniły się dni jej, aby urodzić” (Rdz 25,24), 
występuje również w scenach opisujących narodziny Jana Chrzciciela i Jezusa36. 
Warto również zwrócić uwagę na podanie przez Orygenesa, który odwołuje się do 
specjalistów od języka hebrajskiego, interesującej etymologii imienia Ezaw. Imię to 
miałoby oznaczać również „wzięty z ziemi”, bądź „stworzenie”37, a wynika to praw-
dopodobnie z zależności między słowami ᾽aḏemônî (ַאְדמֹונִי; „czerwony”), od którego 
pochodzi Edom, czyli paralelne imię Ezawa, a słowami ᾽aḏāmāh (ֲאׇדָמה; „ziemia”) 
i ᾽āḏām (ׇאׇדם; „człowiek”, „ludzkość”, „Adam”), co odnosiłoby się do jahwistycznego 
opisu stworzenia człowieka (Rdz 2,7)38. 

Należy jeszcze dostrzec, że z hebrajskim przymiotnikiem „czerwony” (᾽aḏemônî) 
związany jest także rzeczownik ᾽aḏāmāh (ֲאׇדָמה; „czerwona krew”), który brzmi 
i wygląda tak samo jak ukazany powyżej rzeczownik „ziemia”39. Zależność tych słów 
przypomina nam także o innym wątku z prehistorii biblijnej, a mianowicie o pierw-
szym zabójstwie, którego dokonał Kain na swoim bracie Ablu. Ziemia, na której 
dokonała się zbrodnia, stała się czerwona ze względu na rozlanie niewinnej krwi i to 
właśnie ta „czerwona krew” wołała o sprawiedliwość z tej „czerwonej ziemi”. Czer-
wień koloru skóry Ezawa, która staje się źródłem jego przydomka – Edom, może 
więc być odczytywana jako symboliczny ślad pewnego mrocznego dziedzictwa.  
Między potomstwem „węża”, zapowiadanym przez Protoewangelię (Rdz 3,14), a histo-

34 Por. J. H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 41. 
35 Por. A. Tronina, P. Walewski, Biblijne nazwy…, s. 143.
36 ORIGENE, Omelie sulla Genesi 12, 3.
37 Tamże, 12, 4.
38 Aspekt kreacjonistyczny antropologii biblijnej analizują: G. Bugaj, J. Tomczyk (red.). tychże, Kontro-
wersje wokół początków człowieka, Katowice 2007.
39 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, s. 15n.

2.2. Struktura tekstu Rdz 25,21-34; 27,1-40
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rią czerwonego, ziemskiego Ezawa, istnieje więc pewien interpretacyjny „pomost”, 
którym jest historia „czerwonej krwi” Abla wylanej na ziemię. Tym bardziej Ezaw/
Edom wpisuje się w dziedzictwo „węża”, co potwierdzi jego dalsza historia, a także 
– ze szczególną mocą – komentarze rabiniczne, upatrujące w Ezawie/Edomie zabójcę 
oraz paradygmat bezbożnika. Należy dodać, że geograficzna kraina Edom, czyli kra-
ina „czerwonej ziemi”, była zamknięta dla ludu izraelskiego, kiedy ten chciał przejść 
przez nią w drodze do „ziemi obiecanej” (Lb 20,21). Można doszukać się tu działania 
opatrznościowego, gdyż nie można dojść do „miejsca” wyznaczonego przez Boga, 
wkraczając w przestrzeń naznaczoną dziedzictwem śmierci. 

Tymczasem w Jakubie, pozbawiającym swego bezbożnego brata pierworódz-
twa i błogosławieństwa, Orygenes dostrzega wyraźną prefigurację Chrystusa, który 
wyparł swego największego nieprzyjaciela, a więc szatana. Według tego samego 
autora istotnym historiozbawczym „momentem”, w którym ma miejsce owo „wypar-
cie”, jest tajemnica wcielenia. Orygenes mówi dosłownie, że Syn Boży stał się niczym 
Jakub w chwili, gdy przyjął ludzkie ciało. Można tu zauważyć niezwykłą zbieżność 
z tezą przedstawioną w poprzednim rozdziale, która nawiązywała do „pięty” Nie-
wiasty dotykającej ziemi, a jednocześnie depczącej tego, który po ziemi pełza, jako 
prefiguracji tajemnicy wcielenia. „Jakub-pięta”, jako starotestamentowa prefiguracja 
Chrystusa, wkracza więc w tajemnicę „pięty” Niewiasty (Rdz 3,15), choć jawi się tam 
jak symbol zupełnie innej strategii w walce ze złem. 

Można zatem po raz kolejny odnaleźć niezwykłą spójność tych dwóch „miejsc 
biblijnych” z Księgi Rodzaju, gdzie hermeneutycznym „pomostem” staje się wła-
śnie słowo ʻāqēḇ. Refleksja Orygenesa, w której nawiązuje on do typologii Jakub/
Chrystus, jest bardzo ważnym momentem dla naszych poszukiwań również z innego 
względu. Mianowicie komentarz ten nawiązuje bezpośrednio zarówno do Jakuba, jak 
i do Chrystusa, tajemnicy wcielenia i proroctwa Protoewangelii (czytanej w kluczu 
mesjańskim). Pozwala to zatem już bezpośrednio widzieć w Jakubie paradygmatycz-
nego przedstawiciela potomstwa Niewiasty, a tym samym widzieć w Ezawie para-
dygmatycznego przedstawiciela potomstwa „węża”.

Orygenes twierdzi, że każdy człowiek, w którym żyje Chrystus, również staje się 
Jakubem, który zwycięża swego wroga. Zatem gdy stajemy się naśladowcami Chry-
stusa, wtedy uobecnia się w nas Jakub, a tym samym aktualizuje się w nas Boża stra-
tegia „chwycenia za piętę” naszego przeciwnika40. W tej duchowej interpretacji, łączą-
cej Jakuba z Chrystusem, chodziło zapewne Orygenesowi także o obronę jedności obu 
Testamentów przed skrajnie dualistycznym podejściem do Biblii, reprezentowanym 

40 ORIGENE, Commento sul Vangelo di Giovanni 1, 260.

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...
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wówczas przez gnostyków41. W tym miejscu warto również przypomnieć symbolikę 
użytą przez Jana Damasceńskiego, o której mówiliśmy już w poprzednim rozdziale. 
Tajemnicę wcielenia ukazywał on w symbolu „stopy Boga”, natomiast tu zapowiedzią 
wcielenia miałby być „Jakub-pięta”. 

W komentarzach Orygenesa odnajdziemy również aluzje do owłosienia Ezawa, 
które zaraz po narodzinach pokrywało całe jego ciało, co – według Aleksandryjczyka 
– miałoby oznaczać, że był on od samego początku cały pokryty grzechem. Współgra 
to z tekstem Septuaginty, którą posługiwał się ten aleksandryjski autor, gdyż tłuma-
czenie wersetu opisującego Ezawa po narodzeniu brzmi tam następująco: „Syn pier-
worodny wyłonił się rudy, cały gęsto owłosiony, jak jakaś wyprawiona skórka” (Rdz 
25,25). Zwierzęce skóry, którymi Bóg okrywa po grzechu Adama i Ewę (Rdz 3,21), 
były bowiem dla wielu komentatorów symbolem przyodziania człowieka w grzeszną 
naturę. Natomiast ruda barwa owłosienia kojarzy się od razu z podobną charaktery-
styką najmłodszego syna Jessego, czyli Dawida. Pierwszą jego cechą, o której mówi 
Biblia, jest właśnie to, że był „rudowłosy” (LXX; 1Sm 16,12). Dostrzegając tę analo-
gię, trzeba jednak orzec, że pomimo tej samej zewnętrznej cechy, które posiadają dwie 
różne postacie, stanowią one wobec siebie jawną opozycję. W kluczu starotestamen-
towej typologii Dawid, ostatni syn Jessego, jest bowiem typem Mesjasza, natomiast 
Ezaw, pierwszy syn Izaaka, jest typem Antymesjasza – co kolejne komentarze będą 
coraz wyraźniej ukazywać. 

Inny z Ojców Kościoła, Grzegorz z Nyssy42, twierdził, iż Izaak współżył 
z Rebeką, będąc już w podeszłym wieku, by ów akt poczęcia nie wynikał jedynie 
z chęci zaspokojenia zmysłowej żądzy – jak to jest w przypadku młodzieńców – ale 
by jego nasienie było pobłogosławione przez Boga. Podobnie ociężałość jego oczu 
nie oznaczała fizycznej ślepoty, ale raczej jego zwrócenie się wyłącznie ku sprawom 
duchowym43. Tajemnicą pozostaje, że z jednego nasienia pobłogosławionego przez 
Boga wzięli początek dwaj tak różni bracia. Z jednego łona świętej niewiasty wyszło 
dwóch odmiennych potomków. Jeden stał się zapowiedzią Chrystusa, drugi zaś typem 
Antychrysta. Warto dodać, że np. Augustyn, ukazując jeden moment narodzin tych 
jakże odmiennych bliźniąt, wykorzystuje tę biblijną scenę do ośmieszenia wiary 
w horoskopy. W jaki bowiem sposób w jednej chwili wyznaczonej przez jeden układ 
planet narodziło się dwóch tak różnych ludzi?44

41 Por. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią, T. Skibiński, Kraków 2000, s. 87-92.
42 Urodzony w 335 r. w Cezarei Kapadockiej; brat Bazylego Wielkiego; biskup Nyssy; jako egzegeta stał 
się kontynuatorem metody Orygenesa; pozostawił również liczne dzieła dogmatyczne, ascetyczne, kaza-
nia, mowy i listy; zm. w 394 r.; por. J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik…, s. 178-180.
43 GREGORIO di NISSA, La Verginità 7.
44 AGOSTINO, La città di Dio 5, 4.

2.2. Struktura tekstu Rdz 25,21-34; 27,1-40
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Po przeczytaniu powyższych komentarzy powinna nurtować nas następująca 
kwestia: Co takiego dokonało się w Ezawie, że choć został stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boga, poczęty z pobłogosławionego przez Boga nasienia oraz wyszedł ze 
świętego łona, ostatecznie stał się zapowiedzią Antychrysta? Być może mamy tu do 
czynienia z reminiscencją tajemnicy upadku niebiańskiego Cheruba (Ez 28,11-19), 
który stał się szatanem. Tej tezie poświęcimy dalsze części tego rozdziału. 

Warto w tym miejscu ponownie nawiązać to dwóch wersetów aramejskiego 
przekładu z targumu Neofiti 1, które stanowią kontynuację sceny narodzin bliźniąt: 
„A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, człowiekiem pól. Jakub zaś 
był człowiekiem doskonałym w dobrych dziełach. Mieszkał on w domach studiów. 
Izaak miłował Ezawa, gdyż jadł [potrawy] z upolowanej zwierzyny; Rebeka natomiast 
kochała Jakuba” (Rdz 25,27.28). Widać, że ten tekst stanowi nieznaczne rozszerzenie 
tekstu pierwotnego, jednak najbardziej interesujące są dwie noty marginalne targumu 
Neofiti 1, odnoszące się do tego fragmentu: „(…) Ezaw był człowiekiem o brązowych 
udach, gdyż miał brązowe lewe udo podobne do miecza, który służył mu jako wyróż-
niający go znak rabunku. On wychodził, aby rabować przechodzących, i właśnie dla-
tego jego ojciec błogosławił go, mówiąc: «Będziesz żył ze swego miecza». Jakub był 
człowiekiem doskonałym w pełnieniu dobrych czynów (…)”. 

Powyższa nota ukazuje nie tylko wielką różnicę postaw moralnych obydwu 
braci, ale także – co zostanie rozwinięte w dalszej części rozdziału – pewne „znamię” 
Ezawa („brązowe udo”), będące symbolem jego dzikiej, morderczej natury. Druga 
nota mówi, że to właśnie „Ezaw był oszustem” i dodaje, dlaczego Rebeka szczególnie 
kochała Jakuba: „ponieważ był on łagodny i studiował naukę i Prawa w szkole”. Jasno 
zatem widać, że także teksty targumów usprawiedliwiają w sposób aprioryczny (ante 
factum) dalsze czyny Jakuba. 

2.2c. Ezaw zrzeka się na korzyść Jakuba  
przywileju pierworództwa: Rdz 25,29-34

29 „I gotował Jakub gotowane, i przyszedł Ezaw z pola, i był zmęczony 30 I powiedział 
Ezaw do Jakuba: Daj trochę mi, proszę, z potrawy czerwonej, tej czerwonej, tej tutaj, bo 
zmęczony ja jestem. Dlatego nazwano imię jego Edom 31 I powiedział Jakub: Sprze-
daj dzisiaj pierworództwo twoje mi 32 I powiedział Ezaw: Oto ja idę, aby umrzeć i po 
co to mi pierworództwo 33 I powiedział Jakub: Przysięgnij mi dzisiaj. I przysiągł mu, 
i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi 34 A Jakub dał Ezawowi chleb i gotowaną 
soczewicę. I zjadł, i napił się i zjadł, i poszedł. I pogardził Ezaw pierworództwem”. 

Podajemy werset 30 w przekładzie oryginalnym ze względu na występowanie 
tu drugiego źródła etymologii ludowej imienia Ezaw/Edom (tu: Edom = „czerwona” 
potrawa).

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...
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ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל-יֲַעקֹב ַהְלִעיֵטנִי נָא ִמן-ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהּזֶה--ִּכי ָעיֵף ָאנִֹכי .ַעל-ֵּכן
.ָקָרא-ְׁשמֹו ֱאדֹום

(Wajjomer Esaw el Jaakow: haleiteni na min haadom, haadom, hazzeh, ki ajef 
anohi. Al ken qara szemo Edom). 

2.2c1. Kontekst historyczno-krytyczny
W wersetach 29-32 autor – prawdopodobnie wykorzystując tradycję E (elohistyczną) 
– w trochę inny sposób stara się podać etymologię słowa „Edom” i ukazać zależność 
Edomitów od Izraelitów. Nazwa Edom nie jest tu tłumaczona czerwonym kolorem skóry 
Ezawa, lecz pochodzi od czerwonej potrawy z soczewicy, którą przygotował Jakub45. 
Właśnie za ową czerwoną potrawę czerwony Ezaw zrzekł się na rzecz swego młodszego 
brata przywileju pierworództwa. Przez podanie tak sarkastycznej etymologii nazwy 
Edom autor chciał podkreślić głupotę Ezawa, przodka Edomitów, a tym samym wyrazić 
pogardę dla tego ludu. W scenie tej widać bardzo wyraźnie, że Jakub – nazwany później 
Izraelem – góruje sprytem i mądrością nad swym bratem. W owych czasach prawo pier-
worództwa dawało bardzo ważne przywileje natury socjalnej i religijnej. 

Jak podaje Pwt 21,15-27 synowie pierworodni dziedziczyli zawsze podwójną 
część spadku. To samo uprawnienie pierworodnych podkreślają zarówno dokumenty 
asyryjskie, jak i pochodzące z Nuzi dokumenty huryckie. W tych drugich odnaleźć 
można bardzo ciekawe świadectwo, mówiące właśnie o przekazywaniu prawa pier-
worództwa na korzyść obcych ludzi. W przypadku Izraelitów prawo to wiązało się 
ściśle z charakterem religijnym, gdyż każdy pierworodny stawał się również spadko-
biercą obietnic Bożych. Tak więc Ezaw, który z wielką lekkomyślnością pozbył się 
tych uprawnień – i to jeszcze pod przysięgą! – ukazał tym samym, że jest człowiekiem 
całkowicie niegodnym jakichkolwiek Bożych darów46. Prawdopodobnie cały ten epi-
zod rozgrywał się poza domem, gdyż wówczas Ezaw zwróciłby się z pewnością do 
matki Rebeki o podanie mu strawy. Jakub, opisany jako człowiek niezwykle spokojny, 
być może zajmował się pasterstwem i dlatego cała akcja mogła rozgrywać się w jego 
pasterskim namiocie47. 

2.2c2. Komentarze patrystyczne i targum Neofiti 1
Ta część tekstu interpretowana jest przez Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześci-
jańskich raczej w kluczu duchowo-ascetycznym. Dostrzegają oni bowiem w Ezawie 

45 Por. Księga Jubileuszów, w: R. Rubinkiewicz, Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 2000, s. 303n.
46 Por. S. Łach, Księga…, s. 414.
47 Por. J. H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 41.
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typ człowieka cielesnego par excellence, w Jakubie zaś wręcz emblematyczny wzór 
człowieka żyjącego według ducha. Przestrogą dla nas wszystkich ma być historia 
Ezawa, który przez pożądanie cielesne odrzucił dary Boże (Jan Chryzostom)48. Histo-
ria ta uczy, jak ważna jest w życiu cnota umiarkowania, którą to w sposób doskonały 
posiadł Jakub, oraz jak brak tej cnoty może doprowadzić człowieka do utraty dóbr 
nadprzyrodzonych, czego dobitnym przykładem jest Ezaw. Pożądliwość Ezawa była 
najniższej kategorii, gdyż nie wyrzekł się on swego przywileju ze względu na soczyste 
mięsiwo, ale oddał go za marną soczewicę (Augustyn49, Ambroży50). 

W tym miejscu można nawiązać do antropogonicznego schematu, który za pomocą 
metody alegorycznej został zbudowany na podstawie Heksaemeronu w poprzed-
nim rozdziale. Według tego schematu najniższą sferą ludzkiego mikrokosmosu była 
sfera najbardziej „przyziemnych” pragnień, która na anatomicznej mapie identyfiko-
wana była również z piętą. Dlatego „pięta” stała się symbolem zmysłowych słabości 
człowieka. Patrząc na Ezawa, całkowicie opanowanego przez cielesną pożądliwość, 
można zatem powiedzieć, że „pięta” stała się symbolem istoty Ezawa; symbolem 
jego cechy najbardziej konstytutywnej. Dlatego też chwycenie Ezawa za „piętę” było 
wymownym symbolem Bożej strategii „celowanej” w najbardziej newralgiczny punkt 
przeciwnika.

Niektórzy z Ojców Kościoła uważali również, że postępowanie Jakuba było spo-
wodowane tym, iż już wcześniej dostrzegał on zachowanie Ezawa niegodne Bożego 
wybraństwa i dlatego postanowił odebrać mu przywilej pierworództwa. Podkreślają, 
że Ezaw nie zrzekł się tego prawa z powodu głodu, ale dlatego, iż miał je za nic (Efrem 
Syryjczyk)51. W tym bardzo klarownym podziale na człowieka według ducha (Jakuba) 
i tego według ciała (Ezawa) można więc dostrzec kontynuację tej specyficznej dycho-
tomii ukazanej w Protoewangelii, która mówi, o będących w odwiecznej nieprzyjaźni, 
pokoleniach „węża” i Niewiasty. W historii Jakuba i Ezawa owa nieprzyjaźń, komen-
towana przez Ojców Kościoła, jest przedstawiona jako opozycja „ducha” w stosunku 
do „ciała”. 

Nawiązanie do Protoewangelii jest tu tym bardziej uzasadnione, że niektórzy 
z pierwszych chrześcijańskich egzegetów (np. Bazyli Wielki)52 porównywali łakom-
stwo Ezawa właśnie z łakomstwem Adama, przez który to grzech ściągnął on na świat 
największe zło. Według Augustyna Ezaw był starszy od Jakuba tylko w porządku cie-
lesnym. Tak naprawdę starszeństwo należało do Jakuba jako dojrzalszego w cnocie. 

48 GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sulla Genesi 5, 7.
49 AGOSTINO, Discorsi sui tempi liturgici 207, 2.
50 AMBROGIO, Giacobbe e la vita beata 1, 2, 5-6.
51 EFREM il SIRO, Commento sulla Genesi 23, 2.
52 BASILIO, La rinuncia del mondo; PG 31, 640, 41-47.
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Ten sam autor przypisuje Jakubowi tych wszystkich, którzy przyjęli Nowe Przymierze 
i stali się pierworodnymi Boga, Ezawowi zaś tych, którzy żyją jeszcze w Starym Przy-
mierzu, a które zostało przecież raz na zawsze zdezaktualizowane. Augustyn, podkre-
ślając, że soczewica jest głównym pokarmem Egipcjan, którzy są symbolem wszyst-
kich heretyckich błędów i bałwochwalstwa, widział w Jakubie symbol Kościoła, 
a w Ezawie tych, którzy karmią się kłamstwem. Jednak sam gest „podawania strawy” 
może być także symbolem posłannictwa Kościoła wobec pogan53.

Podstęp Jakuba, który użył czerwonej soczewicy, by pozbawić pierworództwa 
czerwonego Ezawa, należy zatem odczytać jako realizację tego symbolicznego gestu 
(„chwycenia za piętę”), który towarzyszył narodzinom bliźniąt. Jest to wzór pewnej 
strategii, poprzez którą ludzie żyjący według ducha mogą również za pomocą „pod-
stępu Bożego” zwyciężać swego największego przeciwnika, czyli szatana. Na uwagę 
zasługuje tu fakt, iż w owej strategii bardzo uwidoczniona została znana starożytna 
zasada: „podobne przyciąga podobne”. Zło można więc niejako „skusić” i doprowa-
dzić do klęski przez sprytne użycie jakiejś rzeczywistości, która jest charakterystyczna 
dla samego zła i dlatego to zło przyciąga. Czerwony Ezaw pożądał czerwonej socze-
wicy i został pokonany jak ów czerwony Smok, który pożądał czerwonej krwi Dzie-
cięcia (Ap 12,3.4.9). Przelanie tej czerwonej Najświętszej Krwi na krzyżu stanowi 
zatem sedno najistotniejszej strategii Boga wobec złego ducha – strategii, która przy-
niosła ostateczne zwycięstwo nad szatanem. 

Targum Neofiti 1 zawiera ważne rozwinięcie ostatniego wersetu komentowanego 
powyżej fragmentu: „Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw 
zlekceważył przywilej pierworództwa i zaprzeczył zmartwychwstaniu umarłych oraz 
życiu w świecie, który ma nadejść” (Rdz 25,34). Wydaje się, że tekst targumu na zasa-
dzie przyczyny i skutku wyraźnie łączy tę scenę ze sceną, w której Ezaw zostanie 
pozbawiony błogosławieństwa. Lekceważenie pierworództwa implikowało bowiem 
zamknięcie się na łaskę Boga, związaną z błogosławieństwem ojca, Izaaka, co w kon-
sekwencji mogłoby wykluczyć także możliwość zmartwychwstania i życia wiecz-
nego. Dla Ezawa najważniejsze jednak było, by się najeść i napić i dlatego jest on 
symbolem człowieka ziemskiego (cielesnego) par excellence; symbolem duszy skraj-
nie uwikłanej w materię. 

2.2d. Jakub podstępem zdobywa błogosławieństwo ojca Izaaka: 
Rdz 27,1-29

1„A stało się, że zestarzał się Izaak i osłabły oczy jego od patrzenia, i zawołał Ezawa 
syna swego, starszego, i powiedział do niego: Synu mój! I powiedział mu: Oto ja!  

53 AGOSTINO, Discorsi 4, 2.
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2 I powiedział: Oto zestarzałem się, nie znam dnia mojej śmierci 3 A teraz weź rzeczy 
twoje, kołczan twój, i łuk twój, i wyjdź w pole, i upoluj mi zwierzynę 4 I uczyń mi 
przysmaki, które lubię przynieś mi, i będę jadł, aby pobłogosławiła cię dusza moja, 
zanim umrę 5 A Rebeka słyszała co mówił Izaak do Ezawa syna swego. I poszedł 
Ezaw w pole, aby upolować zwierzynę i przynieść 6 A Rebeka powiedział do Jakuba 
syna swego, mówiąc: Oto słyszałam ojca twego mówiącego do Ezawa, brata twego 
mówiąc: 7 Przynieś mi zwierzę, uczyń mi przysmaki, i będę jadł, i pobłogosławię cię 
przed obliczem JHWH, przed śmiercią moją 8 A teraz synu mój, słuchaj głosu mego, 
tego co ja rozkazuje tobie 9 Idź do trzody i weź mi stamtąd dwa koziołki kóz ładne, 
a uczynię z nich przysmaki dla ojca twego, które lubi 10 I zaniesiesz ojcu twemu, 
i zje, z powodu tego pobłogosławi ci przed śmiercią swoją 11 I powiedział Jakub 
do Rebeki matki swej. Oto Ezaw brat mój człowiek owłosiony, a ja człowiek gładki  
12 Może dotknie mnie ojciec mój, i będę w oczach jego, jak oszukujący, i sprowa-
dzę na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo 13 I powiedziała do niego matka 
jego: Na mnie przekleństwo twoje, synu mój! Teraz słuchaj mego głosu, i idź weź mi. 
14 I poszedł, i wziął, i przyniósł matce swej, i uczyniła matka jego przysmaki, które 
lubił jego ojciec 15 I wzięła Rebeka szaty Ezawa syna swego starszego kosztowne, 
jakie były u niej w domu, i ubrała Jakuba syna swego młodszego 16 I skórami koźląt 
kóz ubrała ręce jego, i gładką szyję jego 17 I dała przysmaki i chleb, który uczyniła, 
w ręce Jakuba syna jej 18 I wszedł do ojca swego, i powiedział: Ojcze mój! I powie-
dział: Oto ja jestem. Kto ty jesteś, synu mój? 19 I powiedział Jakub do ojca swego: Ja 
jestem Ezaw, pierworodny twój. Uczyniłem jak mówiłeś do mnie. Wstań usiądź i jedz 
z upolowanego mojego, aby pobłogosławiła mi dusza twoja 20 I powiedział Izaak do 
syna swego: Jakże to, spieszyłeś, aby znaleźć, synu mój? I powiedział: Bo sprawił to 
JHWH, Bóg twój przede mną 21 I powiedział Izaak do Jakuba: Zbliż się, abym dotknął 
ciebie, synu mój, czy ty to mój syn Ezaw, czy nie 22 I zbliżył się Jakub do Izaaka, ojca 
swego, a on dotknął go. I powiedział: Głos, głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa  
23 I nie poznał go, bo były ręce jego jak ręce Ezawa, brata jego owłosione, i pobło-
gosławił mu 24 I powiedział: Ty to syn mój Ezaw? I powiedział: Ja 25 I powiedział: 
Podaj mi, abym zjadł z upolowanego, synu mój, aby pobłogosławiła ciebie dusza moja. 
I podał mu i jadł, i przyniósł mu wino, i pił 26 I powiedział do niego Izaak ojciec jego: 
Zbliż się i pocałuj mnie, synu mój 27 I zbliżył się, i pocałował go, i poczuł zapach 
ubrania jego i pobłogosławił go, i powiedział: Widzę, zapach syna mego, jak zapach 
pola, które pobłogosławił JHWH 28 I niech da ci Bóg z rosy nieba, i z tłustości ziemi, 
i wiele zboża i moszczu! 29 Niech służą ci ludy i oddają pokłon przed tobą plemiona! 
Bądź panem dla braci twoich, i niech oddają pokłon przed tobą synowie matki twojej. 
Przeklinający cię, będą przeklęci, a błogosławiący cię, będą błogosławieni!” 
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2.2d1. Kontekst historyczno-krytyczny
W epizodzie tym znajduje się nieco inne wyjaśnienie faktu dominacji ludu Izrael-
skiego, wywodzącego się od Jakuba, nad narodem Edomitów, którego protoplastą 
był Ezaw. Jest to niejako kontynuacja opowiadania o tym, jak Ezaw utracił przywilej 
pierworództwa za miskę czerwonej soczewicy. Utrata błogosławieństwa jest jedynie 
konsekwencją już wcześniej utraconego przywileju54. Epizod ten, ze strony literac-
kiej, charakteryzuje się bardzo dużym napięciem dramatycznym oraz odznacza się 
wysokim artyzmem kompozycyjnym. Szczegółowa analiza pozwala jednak dostrzec 
w tym opowiadaniu pewne powtórzenia i rozbieżności. Mianowicie w 23 wersecie 
Izaak chcąc błogosławić swego pierworodnego syna, po uprzednim dotknięciu jego 
rąk owiniętych kozimi skórami, upewnia się, że będzie błogosławił Ezawa. Tymcza-
sem werset 24 mówi nam o tym, jak to Izaak pyta najpierw Jakuba czy ten, aby na 
pewno, jest Ezawem, czyli jego synem pierworodnym, po czym prosi go, aby podał 
mu przygotowaną potrawę, aby dopiero po jej spożyciu mógł udzielić mu błogosła-
wieństwa – czego już tak naprawdę dokonał (werset 23). Epizod ten podaje dwa różne 
sposoby, którymi posłużył się Jakub, by podstępem otrzymać od swego ojca błogosła-
wieństwo przysługujące synowi pierworodnemu. Wersety 21-23 zaznaczają, że Jakub 
owinął swe ręce w kozie skóry, a wersety 24-27 wspominają, iż przebrał się on w szaty 
Ezawa.

Ze względu na owe powtórzenia i rozbieżności oraz na używanie w tym fragmen-
cie dwóch różnych imion Boga: werset 27 używa JHWH (יְהׇוה), a werset 28 ᾽elōhîm 
-krytyka tekstu wskazuje, że to opowiadanie jest kompilacją tradycji J (jahwi ,ֱאלִֺהים –
stycznej) i E (elohistycznej). 

Warto podkreślić, iż komentując ów epizod, przedstawiciele alegorycznej szkoły 
egzegezy (np. Augustyn), próbowali usprawiedliwić oszustwo Jakuba i postępowanie 
jego matki Rebeki, co jednak – z obiektywnego punktu widzenia – jest zabiegiem 
dość karkołomnym. Co istotne, sam autor nie dokonuje oceny moralnej czynu Jakuba, 
pozostawiając ją czytelnikowi. Wielki lęk Jakuba świadczyć może również, że zdawał 
on sobie sprawę z łamania pewnych obowiązujących norm, ustalonych przez prawo 
Boże. Można by zatem powiedzieć, że „oszust” stał się ojcem Izraela, co raz jeszcze 
podkreśla prawdę, iż Bóg realizuje swe plany, okazując swą łaskę, jak chce i komu 
chce, nie kierując się przy tym ludzkimi kategoriami – ani logicznymi, ani etycznymi. 
To sam Bóg, będąc najwyższym dobrem i jedyną prawdą, jest ostateczną normą całego 
wszechświata i tylko On wie, w jaki sposób można wydobyć z każdej sytuacji rezultat 
optymalny55.

54 Por. J. H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 42n.
55 Por. Księga Jubileuszów, w: R. Rubinkiewicz, Apokryfy…, s. 307n.
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Wersety 1-5 umieszczają powyższy epizod u kresu życia patriarchy Izaaka. Tym-
czasem pozostaje to w sprzeczności z tradycją P (kapłańską), która zaznacza, że Izaak 
miał sześćdziesiąt lat w chwili narodzenia bliźniąt. Według fragmentów, pochodzą-
cych z tradycji kapłańskiej, Izaak żył sto osiemdziesiąt lat, tak więc w chwili, gdy 
Jakub wyłudził od niego błogosławieństwo, mógł on co najwyżej dojść do połowy 
swych lat. Przemawia za tym fakt, iż Jakub musiał być wówczas młody, gdyż nie miał 
jeszcze żony i we wszystkim był posłuszny swej matce Rebece. Również Ezaw był 
jeszcze nieżonaty, gdyż szat jego pilnowała właśnie matka, a nie jego żona. Występo-
wanie tych nieścisłości w opowiadaniu o Izaaku wypływa z użycia różnych tradycji, 
które mają odmienną chronologię. 

W ustroju szczepowym otrzymanie błogosławieństwa od umierającego ojca było 
sprawą niezwykle doniosłą, gdyż dawało takiemu synowi (przeważnie pierworod-
nemu) władzę nad całą rodziną. W przypadku Izraelitów owe znaczenie ojcowskiego 
błogosławieństwa miało jeszcze silniejszy charakter, gdyż wiązało się również z dzie-
dziczeniem przez pierworodnego obietnic Bożych56. Z tego względu miało ono prze-
bieg bardzo uroczysty i odbywało się podczas uczty, jak to było w przypadku Ezawa, 
którego ojciec posłał na polowanie i poprosił o przygotowanie potrawy. Szczególnym 
przywilejem przekazywania Bożych łask cieszyli się wówczas ludzie starzy, bliscy 
śmierci, którym przypisywano także dar proroctwa (Rdz 48,3n; Pwt 33,1n; 2 Sm 
23,2n). 

Wersety 6-17 czynią Rebekę główną bohaterką epizodu. To właśnie ona pragnie, 
by błogosławieństwo pierworodnego otrzymał jej umiłowany syn – Jakub. Rebeka jest 
autorką całego spisku. To ona pomaga Jakubowi przygotować potrawę, a następnie 
maskuje go, owijając jego ręce w koźlęce skóry i dając mu szaty Ezawa. Co najważ-
niejsze, gdy Jakub jest wystraszony szalonym pomysłem swej matki, ona zapewnia 
go, iż przyjmie na siebie wszelkie konsekwencje tego czynu, nawet przekleństwo 
ze strony Boga. Rebeka jest więc tu ukazana jako wzór matki ślepo miłującej swe 
dziecko57. 

Wersety 18-26 mówią o tym, jak Jakub, przebrany za Ezawa, przychodzi do swego 
ojca Izaaka po błogosławieństwo. Niedowidzący Izaak ma wątpliwości, czy rzeczywi-
ście stoi przed nim jego syn pierworodny, ponieważ dość nieprawdopodobny wydaje 
mu się krótki czas, w którym syn zdołał wrócić z polowania i przyrządzić mu potrawę, 
nie rozpoznaje też głosu Ezawa. Jednak w chwili, gdy Jakub dwukrotnie zapewnia 
go, że jest Ezawem, ojciec po dotknięciu jego rąk w końcu ulega i udziela błogosła-

56 Por. W. Chrostowski, Błogosławieństwa i ich znaczenie w Starym Testamencie, Studia Włocławskie,  
t. 14, Włocławek 2012, w: Trzecia…, s. 560n.
57 Por. W. Chrostowski, Matriarchinie Izraela w tradycji żydowskiej, seria: „Biblica et Patristica Thoru-
niensia” 4(2011), w: Trzecia…, s. 312.
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wieństwa. W wersetach 27-29 zawarta jest treść błogosławieństwa, które mówi o uro-
dzajności ziemi przekazanej swojemu pierworodnemu synowi, pod którego podszył 
się Jakub. Rzeczywiście ziemia Kanaan, przyszła ojczyzna potomków Jakuba, była 
o wiele bardziej urodzajna od ziem Edomu, który stał się ojczyzną potomków Ezawa. 
Izaak życzy również Jakubowi, aby rozrósł się w naród wielki i dominujący nad 
innymi. Przez te słowa autor rozumiał niezależność polityczną Izraela i jego szcze-
gólną przewagę nad Edomem oraz innymi narodami58. Jest to bardzo istotny fragment 
z historii Jakuba i Ezawa, ukazujący realizację owej niezwykłej Bożej strategii, której 
zapowiedzią – podczas narodzin bliźniąt – był symboliczny gest „chwycenia za piętę”.

2.2d2. Komentarze patrystyczne i targum Neofiti 1
W pierwszej chwili kuriozalny może wydawać się fakt, iż w komentarzach patry-
stycznych do powyższego fragmentu nie pojawia się nawet cień krytyki wobec czynu 
Rebeki i Jakuba. Pisarze wczesnochrześcijańscy, używając metody alegorycznej, nie 
tylko usprawiedliwiali ów podstęp, ale doszukiwali się w nim szczególnego opisu dzia-
łania Bożej łaski. Wszyscy zgodnie uważają, iż spisek Rebeki był zainspirowany przez 
samego Boga, który sam czuwał nad jego pomyślną realizacją (Jan Chryzostom)59. 
Zdaniem wielu komentatorów strategia „chwycenia za piętę” absolutnie nie wypływa 
zatem z ludzkiej przebiegłości. Dlatego jest ona w pełni usprawiedliwiona, choć może 
się wydawać, że przekracza pewne etyczne normy ludzkiego postępowania. 

Hipolit Rzymski, używając dość powszechnej typologii Izaak/Chrystus, twierdzi, 
że chęć udzielenia ojcowskiego błogosławieństwa Ezawowi symbolizowała tajemnicę 
Logosu, który został posłany również do ludzi Starego Przymierza. Bóg wymagał od 
nich jedynie owoców sprawiedliwości. Jednak to, że Ezaw wziął ze sobą na polowanie 
kołczan i łuk, oznaczało, że lud Starego Przymierza nie uzyskał usprawiedliwienia, 
gdyż wolał czerpać korzyści jedynie z wojny. Dlatego też jako swego króla nie chciał 
mieć Boga, ale – jak pokazuje historia Saula – sam zażądał tyrana (1Sm 8,9-20)60. 
 Tymczasem usprawiedliwionym przez wiarę był Jakub, który prefigurował lud 
Nowego Przymierza. 

W centrum komentarzy znajduje się oczywiście Rebeka, która jednak działała, 
będąc autorką całego spisku, z natchnienia Bożego. Jan Chryzostom twierdzi, że to 
właśnie dzięki skromności oraz innym cnotom Rebeki, słowa Izaaka, które ów patriar-
cha wypowiadał do Ezawa, dostały się do jej uszu61. Ten sam autor na przykładzie 

58 Por. S. Łach, Księga..., s. 418-421.
59 GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sulla Genesi 53, 5.
60 IPPOLITO, Le benedizioni di Giacobbe 3.
61 Por. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, J. Marzęcki (tł.), Warszawa 1982, s. 63.
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Jakuba udowadnia, jak wielką rolę odgrywa cnotliwe życie, które otwiera człowieka 
na pomoc Ojca niebieskiego. Ezaw, choć miał względy ziemskiego ojca i przywilej 
starszeństwa, utracił wszystko właśnie ze względu na brak cnót. Ojcowie Kościoła 
podkreślają, że na uwagę zasługuje niezwykły lęk Jakuba, który odczuwał wobec Iza-
aka, wyrażający jego wielki szacunek do ojca. Czyn Jakuba usprawiedliwiany jest 
także przez to, że ślepo słuchał on swej matki, która zapewniła go, że przyjmuje na 
siebie całą odpowiedzialność. To jeszcze dobitniej podkreśla heroiczność cnót Rebeki, 
a nade wszystko miłość do Jakuba (Jan Chryzostom)62, w którym Ojcowie Kościoła 
widzieli także starotestamentową prefigurację samego Chrystusa. 

Widząc, jak wielki nacisk komentatorzy okresu patrystycznego kładli na wartość 
cnót w życiu chrześcijańskim, możemy w tym miejscu odwołać się do refleksji Oryge-
nesa, który twierdził, że każdy, kto wierzy w Chrystusa, staje się niejako Jakubem zwy-
ciężającym zło. Wynika z tego, że dla Orygenesa te najważniejsze cnoty powiązane były 
ściśle z odpowiedzią człowieka na łaskę wiary. „Człowiek wiary” staje się niczym „Jaku-
b-pięta”, a przecież to właśnie pietą najłatwiej jest rozłupać głowę pełzającego po ziemi 
węża. Biskup Ambroży powie wprost, że Jakub pozbawił przywilejów swego brata Ezawa, 
ponieważ jaśniał szlachetnością wiary63. Powracamy przeto raz jeszcze do symboliki uży-
tej w pierwszym rozdziale, w którym to „pięta” była również symbolem „wiary”. 

Natomiast przenosząc relację Rebeki do Jakuba w kontekst Protoewangelii, możemy 
powiedzieć, że pokolenia „Niewiasty-Mądrości” w walce z potomstwem „węża” są osło-
nięte łaską, którą Boża Mądrość otacza swoich synów (Syr 4,11). Rebeka, którą niektórzy 
pisarze okresu patrystycznego uważali za starotestamentowy typ Maryi, wkracza zatem 
w figurę „Niewiasty-Mądrości”. To właśnie nadzwyczajną mądrość Rebeki w swych 
komentarzach wysławiał Jan Chryzostom, podkreślając, że uczyniła ona wszystko, by 
Jakub nie został rozpoznany według ciała64. W kontekście historii Jakuba można więc 
powiedzieć, że również Syn Boży przyszedł na świat „przyodziany” w ludzką nędzę 
(ciało i ubóstwo), by nie zostać od razu rozpoznanym przez „władcę tego świata”, któ-
rym ewangelista Jan określał szatana. Dlatego też podstęp, który wypływa z samego źró-
dła mądrości, jest w pełni usprawiedliwiony, ponieważ – jak mówi sam Jezus: „mądrość 
jest usprawiedliwiona przez swe czyny” (Mt 11,19). 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak komentarz, którym posłużył się Quodvul-
tdeus z Kartaginy65. Ubranie Jakuba w szaty Ezawa oraz owinięcie kozimi skórami 

62 GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sulla Genesi 53, 3-5.
63 AMBROGIO, Giacobbe e la vita beata 2, 2, 9.
64 GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sulla Genesi 53, 6 – 7.
65 Diakon i przyjaciel Augustyna; w 437r. zostaje biskupem Kartaginy; uczeni twierdzą, że niektóre 
z mów przypisywanych Augustynowi są jego autorstwa; zm. na wygnaniu w 453r.; por. J.M. Szymusiak, 
M. Starowieyski, Słownik…, s. 343. 
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jego gładkiego ciała autor ten uznaje za gest profetyczny. W scenie tej bowiem Jakub 
zapowiada Chrystusa, który przyjął, przychodząc na ziemię, nasze grzeszne ciało 
(skóry koźląt), a wypełniając w sobie wszystkie proroctwa i Prawo Starego Przymie-
rza, odział się w szaty pierworodnego (strój Ezawa)66. Jest to niezwykle ważny moment 
naszych poszukiwań, ponieważ w historii Jakuba spotykamy wreszcie motyw tak bez-
pośrednio odnoszący się do tajemnicy wcielenia. Przypomnijmy, że w pierwszym roz-
dziale, kierując się intuicją niektórych Ojców Kościoła (np. Ireneusza z Lyonu, Jana 
Damasceńskiego), właśnie tajemnicy wcielenia przypisaliśmy także symbol „pięty”, 
o którym mówi Protoewangelia. 

Zestawmy zatem teraz te dwa „biblijne miejsca” (Protoewangelię i historię pod-
stępu Jakuba) i umieśćmy je w kontekście tajemnicy wcielenia. „Niewiasta-Mądrość” 
(Rdz 3,15), w figurę której wciela się Rebeka, ubiera swego umiłowanego Potom- 
ka (Rdz 3,15) – w figurę którego wciela się Jakub – w skóry jako symbol przyjęcia 
natury ludzkiej. Dzięki tajemnicy wcielenia, która jawi się w tym świetle jako dosko-
nały „Boży fortel”, obleczony w naturę ludzką Potomek, miażdży głowę „węża”, któ-
rego przedstawicielem w historii Jakuba jest oczywiście Ezaw. Zwycięstwo Potomka 
– choć dokonało się w misterium paschalnym Chrystusa – uobecni się jednak w całej 
pełni dopiero u „końca czasów”. Dlatego też „wąż”, choć jest już na przegranej pozy-
cji, wciąż czyha na człowieczą „piętę” – symbol słabości ludzkiej natury. 

By jednak ludzkość nie pozostała bezbronna wobec ataków „węża”, Bóg przycho-
dzi jej ze szczególną pomocą i udziela swego światła, co obrazuje historia Jakuba. Na 
miejsce słabego punktu, symbolizowanego przez ludzką „piętę” (Rdz 3,15) wkracza 
„Jakub-pięta”, który staje się symbolem „Bożego fortelu”, mającego na celu pokona-
nie zła. Fortel polega na tym, że punkt, który wydaje się najsłabszym i dlatego szcze-
gólnie nęci „węża”, tak naprawdę okazuje się punktem najsilniejszym: „moc bowiem 
w słabości się doskonali” (2Kor 12,9) i przez to staje się przyczyną klęski tego naj-
większego wroga ludzkości. To właśnie przez „Jakuba-piętę”, czyli także przez pewną 
szczególną strategię, Bóg pragnie wyeliminować diabła i jego potomstwo, którego 
w historii bliźniąt paradygmatycznym reprezentantem był Ezaw. 

Należy zaznaczyć, że motyw, który porównuje tajemnicę wcielenia z niesamo-
witym „Bożym fortelem”, był dość żywy w myśli patrystycznej. Dlatego też tajem-
nica wcielenia, występująca pod symbolem „Niewiasty-Mądrości”, która stawia 
swą „piętę” na ziemi, stanowiła nie tylko symbol boskiej rzeczywistości dotykającej 
doczesnego wymiaru życia człowieka, lecz także symbol „Bożej strategii”, mającej 
na celu przechytrzenie zła. Jej emblematem stała się historia „Jakuba-pięty”, który we 
wszystkim zawierzył matce, obdarzonej niezwykłą mądrością.

66 QUODVULTDEUS, Promesse e predizioni di Dio 1, 21, 28.
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W tym miejscu warto odnieść się ponownie do kilku komentarzy Hipolita, które 
interpretują tę część historii Jakuba i Ezawa w perspektywie eklezjologiczno-chrysto-
logicznej. Według niej Rebeka – to typ Kościoła, Jakub – to typ Chrystusa, koźlęta – to 
symbol ludzkości, której natura została dotknięta grzechem. Z tego względu przygo-
towanie koźląt przez Rebekę oznacza formację duchową wiernych, która dokonuje 
się w Kościele poprzez Logos (Słowo Boga). Celem tej formacji jest wypracowanie 
postawy posłuszeństwa w wierze, czyli przylgnięcie do Pana, tak by wierni przestali 
być niczym kozły przeznaczone na potępienie, lecz stali się niczym czyste owce, nale-
żące do stada Pańskiego (Mt 25,31-46). Według Hipolita w owym pójściu Jakuba po 
koźlęta wypełniają się również słowa Jezusa: „jestem posłany tylko do owiec, które 
poginęły z domu Izraela” (Mt 15,24)67. 

Autor ten twierdzi, że przekleństwo, którego boi się Jakub, a które Rebeka bierze 
na siebie, jest prefiguracją tego przekleństwa, które Kościół przyjmuje ze względu 
na Chrystusa. Wielu jest bowiem takich, którzy przeklinają Kościół za to, iż głosi on 
Chrystusa ukrzyżowanego. Zdaniem Hipolita gładka skóra Jakuba symbolizuje także 
nieskalaną naturę Syna Bożego, a owłosione ciało Ezawa jest symbolem grzechów 
całej ludzkości. Jakub, przebierając się za Ezawa, zapowiada ofiarę Chrystusa, który 
przyjął na siebie wszystkie ludzkie grzechy. 

Interpretując w kluczu kolektywnym tę radykalną opozycję pomiędzy Jakubem 
i Ezawem, posiadającą swe duchowe źródło w Protoewangelii, możemy powiedzieć, 
że owo gładkie (nieskalane) ciało Jakuba staje się również symbolem Kościoła jako 
Mistycznego Ciała Chrystusa68. Tymczasem owłosione (całe pokryte grzechem) ciało 
Ezawa staje się symbolem tworu na wskroś mu przeciwstawnego, czyli „Mistycznego 
Ciała” Antychrysta, a więc wspólnoty nieprawości, czy też swego rodzaju Antykościoła. 

Pozostając w tym kluczu interpretacyjnym, można także stwierdzić, że „wąż” 
uderza w najsłabszy punkt Kościoła, czyli w jego „piętę”, a więc celuje w słabość 
ludzkiej natury właśnie tych, którzy należą do tej wspólnoty. Z przytoczonych komen-
tarzy Hipolita wynika, że antidotum na ataki „węża” jest postawa posłuszeństwa 
w wierze. Jak Jakub wsłuchał się w głos Rebeki, a ona słuchała głosu Boga, tak wierni 
powinni wsłuchiwać się w głos Kościoła, który przekazuje orędzie wiary i jest narzę-
dziem działania Bożej łaski. Tylko nadprzyrodzona łaska może skutecznie zabezpie-
czyć ową „piętę”, czyli słabość ludzkiej natury. Problem polega jednak na tym, że 
jak Jakub przebrał się za Ezawa, tak również szatan przebiera się za anioła światłości 
(2Kor 11,14). A skoro dla niektórych komentatorów, Jakub i Ezaw, walczący w jed-
nym łonie, symbolizowali także walkę o dominację wewnątrz jednego Kościoła, to 

67 IPPOLITO, Le benedizioni di Giacobbe 4. 
68 Tamże, 5.
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należy liczyć się z tym, że może zaistnieć sytuacja, w której – na pewien czas – głosem 
instytucjonalnego Kościoła okaże się głos Ezawa. Wówczas posłuszeństwo temu gło-
sowi stałoby się zgubą wiernych. Wątek ten zostanie rozwinięty w trzecim rozdziale.

Koźlęce skóry na rękach Jakuba to również – jak mówi inny z komentarzy Hipo-
lita – symbol ludzkich grzechów, które wziął na siebie nasz Zbawiciel, aby rozciągnąć 
swe ręce na krzyżu. Tymczasem ubranie Ezawa to symbol przyjęcia ludzkiej natury 
przez boski Logos69. Odwieczny Logos w tajemnicy wcielenia przyjął formę ubo-
giego sługi i otrzymał, pozostając dzięki tej formie nierozpoznawalnym, szczególne 
błogosławieństwo Ojca. Tym samym uczynił nas, którzy w Niego wierzymy, uczest-
nikami tego błogosławieństwa70. Należy także podkreślić jeszcze inny aspekt. Owo 
przebranie jest również symbolem niezwykłego fortelu, w którym święty udaje „bez-
bożnika”, aby ów największy i najprawdziwszy bezbożnik – szatan, tak często udający 
„świętego”, nad nim już więcej nie panował i został ostatecznie pokonany. 

Ostatnia część komentarzy dotyczy sceny, w której Jakub przebrany za Ezawa staje 
przed swym ojcem Izaakiem. Według Ambrożego Rebeka – będąca figurą Kościoła – 
dając Jakubowi ubranie Ezawa, przyodziała swego młodszego syna w szaty Starego 
Testamentu: w szaty proroków i kapłanów, w szatę królewską Dawida, w szaty Salo-
mona i najznamienitszych królów. Według tego autora, Jakub w tej scenie jest symbo-
lem całego ludu chrześcijańskiego, który jako jedyny potrafił właściwie wykorzystać 
ten strój. Tylko na nim strój, symbolizujący treść Starego Przymierza, zajaśniał jako 
szata oblubienicy Bożej. Natomiast naród żydowski natomiast trzymał go bezużytecz-
nie, gdyż nie rozpoznał, czym były jego prawdziwe ozdoby. Izaak w tych szatach czuł 
woń ziemi Izraela, którą pobłogosławił JHWH, czyli woń swego pokrewieństwa. Tym 
samym rozpoznał w tym zapachu szaty Starego Przymierza. Nie rozpoznał jednak 
głosu Jakuba – głosu Nowego Przymierza. Izaak dzięki profetycznej intuicji przeczu-
wał w tym wolę i zamysł Boga i dlatego nie oponował. Zrozumiał bowiem, że to Stare 
Przymierze będzie musiało ulec zmianie71. 

Ambroży twierdzi, że Izaak, rozpoznając zapach swego syna, rozpoznał w nim 
także zapach Chrystusa, czyli najsłodszą woń błogosławieństwa niebios. „Zapach 
pola”, który unosi się z szat Jakuba, to woń odkupienia, które dokonało się na krzyżu72. 
Na uwagę zasługuje również komentarz Hipolita, który w Jakubie widział prefigura-
cję Logosu przemawiającego przez proroków i zapowiadającego wydarzenia przyszłe. 
Cała historia Jakuba jest więc jedną wielką prefiguracją tych zdarzeń, które rozcią-
gają się na całą historię zbawienia i sięgać będą aż do „czasów ostatecznych”. Słowa 

69 Tamże, 6.
70 Tamże, 8.
71 AMBROGIO, Giacobbe e la vita beata 2, 2, 9.
72 Tamże, 2, 1, 3.
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Jakuba, którymi zapewniał on swego ojca, że uczynił wszystko według jego woli, są 
prawdziwe, gdyż Logos, który przyjął ludzką naturę, był we wszystkim posłuszny 
woli Ojca73. 

Te niezwykle głębokie komentarze Ojców Kościoła, potwierdzają tezę przed-
stawioną przy analizie proroctwa Protoewangelii, którą sformułowaliśmy za pomocą 
alegorii w poprzednim rozdziale. Przypomnijmy, że „pięta” była tam interpretowana 
również jako symbol pewnej rzeczywistości, przez którą sprawy niebiańskie dotykają 
ziemi. W kontekście historiozbawczym rzeczywistość ta odnosiła się do tajemnicy 
wcielenia, w której Bóg stał się człowiekiem, a Pan niebios stanął na ziemi pośród 
nas. Przytoczone powyżej komentarze Ojców Kościoła stają się zatem szczególnie 
bliskie tej alegorii, gdyż widać, że interpretowali oni epizod, opowiadający o podstę-
pie Jakuba, właśnie jako prefigurację tajemnicy wcielenia. Należałoby więc orzec, że 
w kontekście całej historii zbawienia to tajemnica wcielenia była tym szczególnym 
„chwyceniem za piętę”, czyli – według znaczenia tego semickiego idiomu – „wprowa-
dzeniem w błąd” naszego największego nieprzyjaciela, czyli diabła. Była najdosko-
nalszym „podstępem” ze strony Boga, który zainicjował proces wyzwalania ludzkości 
z niewoli grzechu i tym samym pozbawił diabła władzy nad ludźmi. 

Takie ujęcie tajemnicy wcielenia podważa jednak te „najpopularniejsze teorie” 
o przyczynach anielskiego buntu, zakładające, że to uprzedzająca wiedza na temat 
tajemnicy wcielenia, którą miały duchy czyste, stała się kroplą, która przelała ich 
kielich goryczy. Jak bowiem Bóg mógł wynieść człowieka do godności większej 
niż zasługiwali na to doskonalsi od ludzi aniołowie? Wydaje się jednak, że Ojcowie 
Kościoła, traktując wcielenie jako doskonały „fortel Boga”, zakładali raczej brak wie-
dzy na ten temat u zbuntowanych aniołów. Można przyjąć także wersję pośrednią, 
że brak wiedzy na temat tajemnicy wcielenia nie dotyczył samego faktu wcielenia, 
o czym aniołowie mogli ante factum wiedzieć, ale bardziej jego sposobu (np. poczęcia 
z Ducha Świętego i połączenia natur: boskiej i ludzkiej), który pozostał wielką tajem-
nicą samej Trójcy Przenajświętszej. 

Nawiązując do podstępu Rebeki i Jakuba, którego ważnym elementem było prze-
branie Jakuba w kozie skóry, należy również wskazać na pewien fakt z życia Dawida, 
który także okazał się udanym fortelem. Dawid, mając być zabitym przez Saula, któ-
rego owładnął zły duch74, zostaje ostrzeżony przez swoją żonę Mikal, która pomaga 
zbiec swojemu mężowi w nocy przez okno. W jego łóżku dla niepoznaki pozostawia 
duży posążek owinięty w kozie skóry, imitujące włosy Dawida. Kolejny więc raz owe 
„kozie skóry” ratują życie innemu biblijnemu bohaterowi, który jeszcze ściślej niż 

73 IPPOLITO, Le benedizioni di Giacobbe 6.
74 Jest to jedyny taki przypadek opisany w ST.
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Jakub związany jest z „linią mesjańską” (1Sm 19,8-17). Należy jednak zwrócić uwagę, 
że gdy Jakub przebiera się w kozie skóry, to imituje bohatera negatywnego, którym 
jest Ezaw. Natomiast pozytywny bohater – Dawid ucieka, a zostaje imitowany przez 
relikt pogański, czym był prawdopodobnie posążek tzw. domowego bóstwa, czyli rze-
czywistość – z punktu widzenia prawa Bożego – o charakterze negatywnym75. Strate-
gia „Bożego fortelu” może przybierać zatem rożne formy. Wątek „przechytrzenia zła” 
odnajdujemy także w innych historiach biblijnych. Zło można więc pokonać i w ten 
sposób, jednak tylko wtedy, gdy serce osoby ścierającej się ze złem jest czyste. Wów-
czas inspiratorem całej strategii i jej egzekutorem staje się sam Bóg, który skutecznie 
działa przez wiernych Mu ludzi o czystym sercu. Dlatego powiedział Jezus: „Bądźcie 
więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10,16n).

Interpretowany przez Ojców Kościoła wątek „Jakubowego fortelu” nawiązuje 
zarówno do biblijnej protologii, jaki i eschatologii. „Wąż”, który czyhał – i czyhać 
będzie! – na ludzką „piętę” (Rdz 3,15), oraz Antychryst, który uniósł – i jeszcze unie-
sie! – swą „piętę” przeciw Bogu (J 13,18), sam w podobny sposób zostanie poko-
nany. Zły zostanie „chwycony za piętę”, czego swego rodzaju proroctwem jest historia 
Jakuba i Ezawa. Należy wciąż jednak pamiętać, że do owej szczególnej „Bożej stra-
tegii” miała swój niezwykły wkład pewna kobieta. W Protoewangelii jest nią Matka 
zwycięskiego Potomka – Chrystusa. Natomiast w historii bliźniąt była nią Rebeka, 
która dla wielu chrześcijańskich komentatorów stała się starotestamentową prefigura-
cją Kościoła. Pozostaje jednak wielką tajemnicą, w jaki sposób właśnie przez Kościół 
rodzi się ten bliźniaczy płód, który sam w sobie formuje tę najbardziej skrajną duchową 
opozycję: Chrystus – Antychryst. Wierni, będący w Kościele stają wciąż przed waż-
nym zadaniem, aby właściwie rozeznawać w nim postawy „Jakubową” i „Ezawową”, 
które nie zawsze są łatwe do odczytania dla ludzkiego oka. Można bowiem ulec wra-
żeniu, że w całej tej historii to Ezaw jest biednym poszkodowanym i to jego powinno 
się bronić. Dlatego tak ważna była dla Ojców Kościoła, wręcz bezprecedensowa apo-
logia postępku Jakuba, którego czyn według ludzkich kategorii mógł dla wielu wyda-
wać się co najmniej wysoce niestosowny. W walce z Antychrystem nie można jednak 
używać ludzkich kategorii. Trzeba realizować wolę Boga. 

Komentowany fragment Rdz 27,1-29 również w targumie Neofiti 1 posiada cha-
rakter swoistej apologii Jakuba. Manuskrypt Paris (MsP) podaje następujące rozsze-
rzenie pierwszego wersetu: „Kiedy Izaak się postarzał i jego oczy stały się tak słabe, 
że nie mógł niczego zobaczyć, wówczas duch święty został wzięty od niego w ten 
sposób, że Jakub mógł otrzymać błogosławieństwo”. Kiedy zatem Izaak utracił zdol-

75 Uprawianie kultu przez oddawanie czci posążkom bóstw było surowo tępione przez proroków  
(Za 10,2). Reforma religijna króla Jozjasza nakazywała nawet bezwzględnie je niszczyć (2Krl 23,23), 
a samo ich posiadanie traktowano jako z gruntu złe, gdyż grożące bałwochwalstwem. 

2.2. Struktura tekstu Rdz 25,21-34; 27,1-40
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ność ludzkiej oceny, wtedy sam Duch Święty wskazał, komu należy się udział w dzie-
dzictwie Abrahama. Warto zwrócić także uwagę na targumiczną wersję wersetu 27, 
który dotyczy błogosławieństwa Jakuba: „(…) Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając 
mu błogosławieństwo, mówił: Zobaczcie, oto woń mojego syna jest jak woń kadzidła 
o dobrym zapachu, które będzie ofiarowane na ołtarzu, na górze świątyni, to znaczy 
na górze pobłogosławionej przez Tego, który żyje i trwa przez wieki”. Nota margi-
nalna dodaje w tym miejscu, że zapach Jakuba jest „jak zapach ogrodu zasadzonego 
na gruncie Edenu, który Pan pobłogosławił”. 

W czasach patriarchy Jakuba nie istnieje jeszcze ustalony kult JHWH. Dlatego tekst 
ten należy traktować albo jako proroctwo Izaaka, na temat przyszłego kultu świątyn-
nego, albo jako słowa wpisujące niejako Jakuba w tradycję, związaną bardziej z tajem-
niczą mesjańską linią kapłaństwa Melchizedeka (w którą teksty NT wpisują także Jezusa 
Chrystusa) aniżeli z linią instytucjonalnego kapłaństwa lewickiego. Na podstawie 
wcześniejszych komentarzy należałoby jednak wiązać Jakuba bardziej z osobą Melchi-
zedeka76. Takie znacznie jest oczywiście wydobyciem sensu z samego tekstu, gdyż sama 
redakcja targumów została dokonana przez autorów dobrze zaznajomionych z tradycją 
świątynną (Neofiti 1 powstał prawdopodobnie ok. I wieku po Chr.). 

Nota marginalna jest wyrazem pewnej tradycji, łączącej górę świątynną z miej-
scem, w którym Bóg zasadził ogród Eden. Ślady tej tradycji odnajdujemy w przyta-
czanym już niejednokrotnie tekście z Księgi Ezechiela, który stanowi starotestamen-
tową metaforę anielskiego upadku. Przedstawiony tam cherub namaszczony (28,14) 
przebywa w Edenie ogrodzie Boga (28,13), który znajduje się właśnie na górze świę-
tej Boga (28,14). Należałoby więc wyciągnąć wniosek, że Ezaw, który ze względu 
na pierworództwo był namaszczony, czyli przeznaczony do udziału w szczególnym 
błogosławieństwie Boga, pogardził tym przywilejem. Tym samym wpisuje się sym-
bolicznie w historię upadku owego cheruba: „znalazła się nieprawość w tobie (…) 
strąciłem ciebie z góry Boga” (28,16). Na skutek tego to właśnie Jakub wkracza na 
miejsce Ezawa w przestrzeń niebiańskiego błogosławieństwa, czego symbolem może 
być – objawiona mu we śnie – sięgająca nieba drabina, po której wstępują i zstępują 
aniołowie (Rdz 28,12). 

76 Chodzi tu oczywiście o sens duchowy tego tekstu, stąd chociażby figura Melchizedeka, która pojawia-
ła się już w poprzednich komentarzach targumicznych do historii bliźniąt. Dzięki analizie historyczno-
-krytycznej oczywiście wiemy, że tekst ten został zredagowany w czasach, gdy kult świątynny był już 
dawno sprawowany. 
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2.2e. Ezaw odkrywa, że został oszukany przez Jakuba  
i pragnie się zemścić: Rdz 27,30-41

„30 I stało się, gdy skończył Izaak błogosławić Jakuba, a stało się, jak odchodząc 
odszedł Jakub, sprzed oblicza Izaaka, ojca swego, i Ezaw brat jego przyszedł z polo-
wania swego 31 I uczynił także on przysmaki, i przyniósł ojcu swemu, i powiedział 
do ojca swego: «Niech wstanie ojciec mój i niech je ze zwierzyny syna swego, aby 
pobłogosławiła mi dusza twoja» 32 I powiedział do niego Izaak, ojciec jego: «Kto ty 
jesteś?» I powiedział: «ja jestem syn twój, pierworodny syn twój, Ezaw» 33 I przera-
ził się Izaak przerażeniem wielkim, aż tak bardzo, i powiedział: «Kto zatem był, ten, 
który upolował zwierzynę, i przyniósł mi, i jadłem z wszystkiego, zanim przyszedłeś? 
I pobłogosławiłem mu, także błogosławionym będzie!» 34 Gdy usłyszał Ezaw słowa 
ojca swego, i krzyknął krzykiem wielkim i gorzkim aż tak bardzo, i powiedział do ojca 
swego: «Pobłogosław mnie, także mnie, ojcze mój» 35 I powiedział: «Przyszedł brat 
twój podstępnie, i wziął błogosławieństwo twoje» 36 I powiedział: «Czy nie dlatego 
nazwano go imieniem Jakub, i oszukał mnie już dwa razy: pierworództwo moje 
zabrał, i oto teraz zabrał błogosławieństwo moje!» I powiedział: «Czyż nie zacho-
wałeś dla mnie błogosławieństwa?» 37 I odpowiedział Izaak, i powiedział do Ezawa: 
«Oto panem ustanowiłem go nad tobą, i wszystkich braci dałem mu za sługi, i w zboże 
i w moszcz zaopatrzyłem go! A dla ciebie zatem, cóż uczynię synu mój» 38 I powie-
dział Ezaw do ojca swego: «Czy błogosławieństwo jedno twoje, ojcze mój? Pobłogo-
sław mnie, także mnie, ojcze mój!» I podniósł Ezaw głos swój, i zapłakał 39 I odpo-
wiedział Izaak ojciec jego, i powiedział do niego: «Oto daleko od tłustej ziemi będzie 
miejsce osiedlenia twojego i od rosy z nieba z góry. 40 A z miecza twego będziesz żył, 
i bratu twojemu będziesz służył. Ale stanie się, gdy zapragniesz uwolnić się, i zrzucisz 
jarzmo swoje z szyi twej» 41 I znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławień-
stwa, którym błogosławił mu ojciec jego, i powiedział Ezaw w sercu swoim: «Zbliżają 
się dni żałoby ojca mego, i zabiję Jakuba brata mego»”.

Werset 36a podajemy w przekładzie oryginalnym ze względu na dwukrotne uży-
cie rdzenia עקב, który wskazuje na źródło etymologii ludowej imienia Jakub (tu: Jakub 
= „oszust”, „który oszukał”).

ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו יֲַעקֹב ַוּיְַעְקֵבנִי זֶה ַפֲעַמיִם--ֶאת-ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהּנֵה ַעָּתה
.ָלַקח ִבְרָכִתי

(Wajjomer hahi kara szemo Jaakow wajjaeqeweni zeh faamajim et behorati laqah 
wehinneh attah laqah birehati)

2.2. Struktura tekstu Rdz 25,21-34; 27,1-40
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2.2e1. Kontekst historyczno-krytyczny
Ta część opowiadania skomponowana jest po mistrzowsku również pod względem 
literackim. Scena wejścia Ezawa, pełna spokoju, mocno kontrastuje z przerażeniem 
Izaaka, kiedy zdaje on sobie sprawę z tego, co zaszło. Kulminacją tej dramaturgii staje 
się rozpacz starszego syna, który uświadamia sobie, że został oszukany przez Jakuba. 
Izaak nie może pojąć tego, że został zwiedziony przez Jakuba w tak podstępny sposób. 
Mając teraz przed sobą Ezawa, w pierwszej chwili nie rozumie, kim jest ów człowiek, 
który wcześniej poprosił go o błogosławieństwo. Jego przerażenie potęguje jeszcze 
pełen rozpaczy i wściekłości krzyk Ezawa, który demaskuje podstęp swego młod-
szego brata.

W wersecie 36: ָקָרא ְׁשמֹו יֲַעקֹב ַוּיְַעְקֵבנִי זֶה ַפֲעַמיִם („nazwano go imieniem Jakub, 
i oszukał mnie już dwa razy”) znajduje się nawiązanie do ludowej etymologii imie-
nia Jakub (יֲַעקֺב), według której powinno ono pochodzić od czasownikowego rdze-
nia ʻqb (עקב). Czasownik ten występuje tu w osnowie Qal w formie imperfectum  
i jest poprzedzony spójnikiem „i” (wa), a zakończony zaimkiem „mnie” (eni): ַוּיְַעְקֵבנִי  
(wajjaʻe qeḇēnî; „i oszukał mnie”). Należy zaznaczyć, że powyższy rdzeń czasowni-
kowy, użyty w formie bezokolicznikowej, oznacza właśnie „chwytać kogoś za piętę”, 
„chodzić za kimś”, „zdradzić”. Ma to także charakter idiomatyczny i wówczas tłu-
maczy się jako „oszukać kogoś” i właśnie to znaczenie jest eksponowane w wyżej 
wymienionym fragmencie. 

Ezaw w swych pełnych rozpaczy słowach wskazuje, że znaczenie imienia Jakub 
potwierdza się poprzez oszustwo, którego dokonał. Jak już zostało omówione w pierw-
szym rozdziale, hebrajski przymiotnik ָעקֺב (ʻāqōḇ) wywodzący się od czasowniko-
wego rdzenia עקב (ʻqb) tłumaczy się jako „oszukańczy”, „podstępny”. Niezwykle 
interesujące tłumaczenie rdzenia עקב podaje słownik Gesenius-Buhl, wskazując, iż 
jego najbardziej dosłownym znaczeniem jest „pełzać za kimś”77. W tym kontekście 
działania Jakuba można odczytać jako działanie „węża”, czyli jako przejęcie strategii 
wroga, którego ukazuje Protoewangelia. Po raz kolejny spełnia się to w słowach Chry-
stusa: „Bądźcie więc roztropni jak węże” (Mt 10,16).

Starszy brat, zdając sobie sprawę z podstępu, a w konsekwencji z nieodwracalnej 
utraty błogosławieństwa, prosi swego ojca o inne błogosławieństwo. Izaak życzy mu, 
by ziemia edomska dała mu możność polowania, a siła ramienia pozwoliła na zrzuce-
nie jarzma potomków Jakuba, co historycznie urzeczywistni się w czasach panowania 
króla Salomona (1Krn 11,14-22,25)78. Zgodnie z wcześniej przywołanymi komen-

77 Por. W. Gesenius, F. Buhl, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 
Leipzig 1915 (wyd. XVII).
78 Por. S. Łach, Księga..., s. 421n.
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tarzami patrystycznymi, dostrzegającymi w Jakubie starotestamentową prefigurację 
Chrystusa, w Ezawie zaś – starotestamentową prefigurację Antychrysta, zrzucenie 
jarzma może odnosić się także do „czasów ostatecznych”. Wówczas to ze względu 
na wielkie grzechy ludzkości rozpocznie się – z dopustu Bożego – działanie szatana 
na niespotykaną dotąd skalę, czego biblijną figurą może być ustąpienie katechona  
(2Tes 2) oraz fragment z Apokalipsy, mówiący o czasowym uwolnieniu Smoka z kaj-
dan (Ap 20,3).

Błogosławieństwo, które Jakub otrzymuje od swego ojca Izaaka, dotyczyło przede 
wszystkim płodności ziemi i panowania nad narodami. Zawierało ono również w sobie 
pewien swoisty „mechanizm zwrotny”, tzn. zapewniało błogosławieństwo tym, którzy 
będą mu błogosławić, a przekleństwo tym, którzy będą go przeklinać. Błogosławień-
stwo implikowało więc podstawowe elementy umożliwiające przetrwanie i pomyśl-
ność79. W perspektywie nowotestamentowej możemy tu zatem dostrzec zapowiedź 
obfitości łask królestwa Bożego oraz zapowiedź definitywnego panowania Chrystusa 
nad wszystkimi narodami w momencie paruzji i sądu ostatecznego. Jezus w swoim 
ziemskim nauczaniu także podkreślał, że kto gardzi nauką Apostołów – gardzi Nim, 
a na sądzie potraktowany będzie surowiej nawet niż mieszkańcy ukaranej przez Boga 
Sodomy. I odwrotnie – kto przyjmuję nauczanie Apostołów, przyjmuje tym samym 
Syna Bożego i Jego Ojca, co oznacza przyjęcie błogosławieństwa i trwanie w nim, 
czego konsekwencją będzie wieczna nagroda. 

Trzeba zaznaczyć, że w treści błogosławieństwa danego Ezawowi, mówiącego 
o nieurodzajności ziemi, możemy dopatrywać się czytelnych reminiscencji wyroku 
Bożego, który po grzechu usłyszał Adam (Rdz 3,17-19), kiedy to ziemia – ze względu 
na jego winę – miała mu rodzić jedynie cierń i oset, a tym samym być dla niego zie-
mią przekleństwa. Odnajdujemy więc w tym miejscu nie tylko etymologiczną (Adam/
Edom), lecz także teologiczną zależność pomiędzy pierwszym Adamem a Ezawem/
Edomem. W ten sposób Ezaw jawi się ponownie jako emblematyczny reprezentant 
„potomstwa grzechu”, tym bardziej że znienawidził Jakuba i postanowił go zabić, gdy 
usłyszał, jakie błogosławieństwo ten otrzymał od ojca. Czyhając na życie „Jakuba-
-pięty”, Ezaw uobecnia w sobie cechy „węża” z Edenu, który czyha na ludzką piętę. 
Tym samym staje się także paradygmatycznym przedstawicielem „potomstwa wężo-
wego” z Protoewangelii (Rdz 3,15) oraz zapowiedzią „kogoś”, kto w „czasach osta-
tecznych” będzie chciał uderzyć w Chrystusa, którego prefiguracją jest tu Jakub. 

79 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 43.
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2.2e2. Komentarze patrystyczne i targum Neofiti 1
Poza schematem interpretacyjnym, w którym na poziomie alegorii Kościół był prefi-
gurowany przez Rebekę, w niektórych komentarzach autorów okresu patrystycznego 
pojawia się nowy ciekawy akcent. Mianowicie: Jakub to typ Kościoła, który dziedzi-
czy błogosławieństwo Abrahama, natomiast Ezaw to typ pozbawionej błogosławień-
stwa synagogi (Ambroży)80. W koncepcji biblijnej pozbawienie błogosławieństwa 
równoznaczne jest z przekleństwem, dlatego owa synagoga, którą reprezentuje Ezaw, 
staje się wspólnotą przeklętą, czyli synagogą szatana (Ap 2,9; 3,9). Ambroży twierdzi 
też, że prawdziwe pragnienie wejścia do królestwa Bożego oznacza gotowość i deter-
minację do „wydarcia” błogosławieństwa i dlatego czyn Jakuba jest w pełni usprawie-
dliwiony. Spełniają się w tym słowa Chrystusa: „Królestwo niebieskie doznaje gwałtu 
i ludzie gwałtowni zdobywają je” (Mt 11,12). Ten sam autor podkreśla, że gdy Izaak 
powiedział Ezawowi, że jego brat już zdobył podstępem błogosławieństwo, które 
należało się jemu, to tym samym pochwalił postępowanie Jakuba, bo gdzie zdobycz 
jest słuszna, tam i podstęp jest właściwym środkiem81. 

Natomiast Augustyn w błogosławieństwie Izaaka danym Jakubowi widzi błogo-
sławieństwo Boga udzielane przez Kościół, którego niegodni okazali się starsi w wie-
rze Żydzi (reprezentowani przez Ezawa). Błogosławieństwo spoczęło więc na ludach 
pogańskich (reprezentowanych przez Jakuba), które choć młodsze w wierze, wkrótce 
osiągnęły prawdziwą dojrzałość właśnie dzięki przyjętemu Duchowi Świętemu82. 

Hipolit Rzymski ów fragment interpretuje w sposób następujący: potrawy przy-
rządzone przez Ezawa oznaczały kult tego ludu, który żył pod Prawem, pełnego próż-
nej chwały i przekonanego, że jest usprawiedliwiony przez obrzezanie. Co więcej, 
Żydzi ofiarowali poganom obrzezanie jako pokarm, aby uczynić ich prozelitami. 
Tymczasem to oni sami potrzebują prawdziwego pokarmu, gdyż ze względu na brak 
błogosławieństwa, nie mogą nawet dotykać chleba niebieskiego. Także w komenta-
rzach Hipolita pojawia się interesujący motyw, gdzie Jakub stanowi symbol ludów 
pogańskich, które wyszły z „łona narodów” jako ostatnie, lecz to właśnie one, chwy-
tając Żydów za „piętę”, odebrały im błogosławieństwo Boga. Znajduje to swój wyraz 
w słowach Ewangelii: „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą 
za stołem w królestwie Bożym. Tak oto ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, 
którzy będą ostatnimi” (Łk 13,29n). Hipolit mówi wprost, że lud, który jako ostatni 
szedł po śladach prawdziwych proroków – czyli chrześcijanie – nabył przywilej pier-

80 AMBROGIO, Giacobbe e la vita beata 2, 3,10.
81 AMBROGIO, Giacobbe…, Tamże.
82 AGOSTINO, Discorsi 4,17.
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worództwa i stał się pierwszym w Nowym Przymierzu83. Przypominamy, że hebraj-
skie słowo ʻāqēḇ oznacza również „ślad stopy” i dlatego komentarz ten dobrze wpi-
suje się w schemat naszych poszukiwań. Biblijny ślad „pięty” po którym kroczymy 
ma z pewnością charakter prorocki.

Ostatnia część komentarzy odnosi się do świadectwa Ezawa, które ten dał o Jaku-
bie, nazywając jego postępowanie „oszustwem”, a tym samym wskazując na etymo-
logię jego imienia („Jakub”=„oszust”). W komentarzach patrystycznych ponownie 
widoczny jest brak jakiejkolwiek krytyki postępku Jakuba. Po mistrzowsku postawy 
Jakuba broni Augustyn, który zauważa, że jeżeli skóry koźląt symbolizowały cudze 
grzechy, to jakiż to podstęp wziąć na siebie owe grzechy. W tym geście Jakub stał się 
raczej zapowiedzią i typem Chrystusa-Odkupiciela, a nie oszustem godnym potępie-
nia84. Augustyn wskazuje również, że każde słowo prócz sensu własnego ma sens 
symboliczny, np. „baranek” w sensie dosłownym to po prostu „zwierzę”. Gdy zaś 
słowo „baranek” stosuje się w odniesieniu do Chrystusa, wówczas nie używa się go 
w znaczeniu literalnym, gdyż byłoby to zwyczajnym bluźnierstwem. Dlatego także 
w odniesieniu do Jakuba, który zapowiadał naszego Pana, słowo „oszustwo” trzeba 
rozumieć na sposób alegoryczny i interpretować je na poziomie duchowym, nie zaś 
dosłownym. Jeżeli jednak ktoś upierałby się, by nazywać Jakuba „oszustem”, to i tak 
nie ma racji – kontynuuje święty z Hippony – gdyż Ezaw sam wyparł się pierworódz-
twa, a błogosławieństwo należało się właśnie pierworodnemu. Oznacza to, że Jakub 
słusznie je otrzymał w miejsce Ezawa, który nim pogardził85. 

Augustyn potwierdza, że stwierdzenie Ezawa: „nazwano go imieniem Jakub, 
i oszukał mnie już dwa razy”, wskazuje na właściwą etymologię imienia młodszego 
brata, gdyż „Jakub” oznacza „wyprzeć kogoś podstępem”. Chociaż ten podstęp, jedy-
nie symbolicznie nazwany został „oszustwem”, to w konsekwencji doprowadził do 
konkretnego skutku. Prawdą jest jednak to, że w Jakubie nie było zawiści, przez którą 
chciałby zająć miejsce swego brata, gdyż został on nazwany „podstępnym” już wów-
czas, gdy jako niemowlę „chwycił za piętę” swojego brata. Komentarz ten w spo-
sób bardzo klarowny ukazuje znaczenie semickiego idiomu „chwycić kogoś za piętę” 
i jego wypełnienie w historii bliźniąt. W odniesieniu do imienia „Jakub” Augustyn 
odwołuje się jednak bardziej do etymologii, wywodzącej się z alegorycznego znacze-
nia gestu „trzymania za piętę”, aniżeli do rzeczywistej postawy Jakuba wobec swego 
brata i ojca. 

83 IPPOLITO, Le benedizioni di Giacobbe 8.
84 AGOSTINO, Discorsi 4, 15-16.
85 Tamże, 4,23.
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Tymczasem drugim poziomem alegorii jest to, że owo „oszustwo”, którego sym-
bolem jest gest „trzymania za piętę”, według Augustyna było jedynie „oszustwem 
pozornym”. Oceniając podstęp Jakuba, ten sam autor nadaje mu sens ogólny, stwier-
dzając, że samo życie według ducha jest już „podstępem” dla tych wszystkich, któ-
rzy żyją według ciała. Tak samo jak „zapach Chrystusa” jest „cudowną wonią” dla 
tych, którzy w Niego wierzą, natomiast dla tych, co Go odrzucają, staje się „wonią 
śmierci” (2Kor 2,14-16). Dlatego też tak naprawdę nikt nikogo nie wciąga podstępem 
w pułapkę, ale w pułapkę wpada się samemu, odrzucając Boże błogosławieństwo, któ-
rego pełnia znajduje się w Jezusie Chrystusie86. 

Na szczególną uwagę zasługuje komentarz Efrema Syryjczyka, zgodnie z którym 
Ezaw zaczął gorzko lamentować nie z powodu utraty duchowego błogosławieństwa, 
ale utraty obfitości ziemi, z którą owo błogosławieństwo było związane. Tak więc 
Ezaw zapłakał nie dlatego, że był sprawiedliwy, lecz dlatego, że był przywiązany do 
ziemskiego dobrobytu. Dodatkowo był on na tyle pyszny, że nie był zdolny do bycia 
sługą swego brata87.

Uwzględniając ponownie typologie Jakub/Chrystus i Ezaw/Antychryst, można 
także w tym miejscu historii biblijnej dostrzec wyraźne reminiscencje zdarzeń, które 
rozegrały się w wymiarze protologicznym. Alegoryczne ujęcie postawy Ezawa pozwa-
lałoby wówczas podać powód nienawiści demona wobec rodzaju ludzkiego. Pycha 
owego zbuntowanego anioła mogła ujawnić się właśnie wtedy, gdy Bóg przeznaczył 
jego młodszych (w porządku stworzenia) braci, a więc ludzi, do wyższej chwały niż 
istoty anielskie, które wówczas miałyby ludziom służyć. Ów anioł nie brał bowiem 
nigdy pod uwagę tego, że ktoś tak doskonały jak on, będzie musiał zostać sługą istot 
mniej doskonałych. Wyniesienie natury ludzkiej ponad godność anielską zostało zaini-
cjowane poprzez tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Wiedza na temat tego misterium 
(prawdopodobnie niekompletna), którą hipotetycznie mogły mieć czyste duchy, mogła 
stać się powodem buntu niektórych z nich. Po raz kolejny widać, w jaki sposób tajem-
nica wcielenia stała się jednym z kulminacyjnych „punktów” całej historii zbawienia. 

Wykluczenie upadłego anioła z duchowej przestrzeni obfitości spotęgowało jego 
zawiść względem ludzi, którzy nadal pozostawali w Edenie. Źródłem złości demona 
mogła być jednak nie tylko ostateczna utrata daru szczególnej bliskości Boga, wyni-
kająca z uprzywilejowanego miejsca w hierarchii stworzeń, lecz również to, że został 
pozbawiony dostępu do różnego rodzaju dobrodziejstw rajskiego ogrodu. Jak podaje 
Księga Ezechiela, jako doskonały cherub żył na świętej górze pośród „szlachetnych 
kamieni”, co współgra z hebrajskim słowem eden oznaczającym nie tylko „rozkosz”, 

86 Tamże, 4, 28.
87 EFREM il SIRO, Commento sulla Genesi 25, 3.
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ale i „biżuterię” (Ez 28,13.16). Wskazywałoby to na zaistnienie w owym anielskim 
bycie – jeszcze przed jego ostatecznym buntem – pewnej nieuporządkowanej namięt-
ności. Być może chodziło o pewne przywiązanie i upajanie się niebiańskim dobroby-
tem, które ostatecznie mogło przyczynić się także do jego moralnej degradacji. 

Widzimy zatem, że postać Ezawa może stać się swoistym kluczem interpretacyj-
nym w charakterystyce mysterium iniquitatis, tym bardziej wydaje się uzasadnione 
uznanie go za wręcz modelowego przedstawiciela potomstwa „węża”. Co ciekawe, 
taka charakterystyka Ezawa będzie towarzyszyła także komentarzom rabinicznym, do 
których wkrótce nawiążemy. Nie jest więc ona generowana li tylko przez komentarze 
autorów chrześcijańskich, kierujących się typologią: Jakub – Mesjasz/ Ezaw – Anty-
mesjasz. 

Powracając do proroctwa Protoewangelii, można zatem powiedzieć, że przyto-
czone komentarze pomagają skonkretyzować jej treść i wskazać na emblematycznych 
reprezentantów owego potomstwa będącego we wzajemnej nieprzyjaźni. Autorzy 
okresu patrystycznego w potomstwie według ducha (Jakub) bardzo często widzieli 
symbol chrześcijan, do potomstwa zaś według ciała (Ezaw) porównywali naród 
żydowski, znajdujący się cały czas w niewoli Prawa. Oczywiście w tym przypadku 
kryterium przyjaźni i nieprzyjaźni jest sam Chrystus: z jednej strony przyjęty, a z dru-
giej odrzucony (Łk 2,34). Nawiązuje to poniekąd do tezy Hipolita, którą rozwiniemy 
w trzecim rozdziale, głoszącej, że osobowy Antychryst wyjdzie właśnie z jednego 
z plemion Izraela. 

Podejmując refleksję w ramach takiej perspektywy interpretacyjnej, należałoby 
więc zadać pytanie: Co miałoby wówczas oznaczać nawrócenie całego Izraela i jego 
ponowne „wejście” w błogosławieństwo Ojca, którego warunkiem sine qua non jest 
przyjęcie wiary w jedynego Zbawiciela, Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, a czego 
pełną nadziei zapowiedź odnajdujemy chociażby w nowotestamentowym Liście do 
Rzymian? Odwołując się do typologii: Jakub – chrześcijanie, Ezaw – Żydzi, trzeba 
jednak stwierdzić, że pomimo pokojowej umowy, jaką ostatecznie ci bracia zawierają, 
ich losy ewidentnie się rozchodzą. Potomkowie patriarchy Jakuba (Izraela) formują 
dalej historię zbawienia, w której niezwykle istotnym aspektem staje się klucz mesjań-
ski, odnajdujący swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. To chrześcijanie stają 
się „nowym Izraelem” i to tajemnica Kościoła Chrystusowego zamyka ostatecznie 
ramy historii świata ukazanej w Piśmie Świętym. 

Natomiast Ezaw staje się protoplastą Edomitów, których dalsze strony Biblii 
bardzo często ukazują w świetle niezwykle negatywnym. W Księdze Izajasza odnaj-
dziemy nawet fragment, w którym sąd nad Edomem staje się symbolem pomsty Bożej 
nad bezbożnymi narodami (Iz 63,1nn). Jedynie egzegeza rabiniczna, zdecydowanie 
wykraczająca poza tekst hebrajski kanonu Starego Testamentu, ukaże Ezawa/Edoma 
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jako symboliczną prefigurację protoplasty wrogiego imperium rzymskiego. Można 
również dostrzec, jak niektórzy talmudyści i kabaliści będą widzieli w Ezawie pro-
toplastę chrześcijan. Biblijna figura Ezawa nie kreśli więc zbyt optymistycznej per-
spektywy, jeżeli chodzi o nawrócenie narodu żydowskiego. Dlatego też nie można 
zamykać tak istotnej kwestii, mającej poniekąd swoje racje w tekstach Nowego Testa-
mentu, jedynie w ramach jednej typologii. 

Podsumowując tę kulminacyjną scenę z historii Jakuba i Ezawa, odnieśmy się 
jeszcze do przekładów aramejskich. Targum Neofiti 1, komentując fortel Jakuba, wska-
zuje, że ów młodszy brat posłużył się nie „przebiegłością” – co mogłoby kojarzyć się 
z podstępem „węża” z Edenu – ale „mądrością” (ָחְכָמה) i dlatego słowa Izaaka z wer-
setu 35 brzmią tam następująco: „Twój brat przybył i z całą mądrością zabrał twoje 
błogosławieństwo”. Interesujące zmiany i rozwinięcia odnajdujemy także w targu-
micznej wersji błogosławieństwa Ezawa. Izaak wypowiada nad nim następującą for-
mułę: „Oto daleki od dobra będzie kraj, w którym zamieszkasz, i daleka od dobra rosa, 
która spadnie z nieba wysokiego”. Kraina „daleka od dobra” kojarzy się z koncepcją 
„ziemi przeklętej”. Podobnie rosa spadająca z nieba, która jest „daleka od dobra”, sta-
nowi symbol przekleństwa bądź kary, nawiązując chociażby do deszczu siarki i ognia, 
jaki Bóg zesłał na Sodomę i Gomorę (Rdz 19,24). 

Jeżeli chodzi o koncepcję „ziemi przeklętej”, to po raz kolejny w Księdze Izaja-
sza odnajdujemy perykopę, opowiadającą o zagładzie krainy Edomu jako karze, która 
ma spotkać narody pogańskie. Należy pamiętać, ze Ezaw jest uznany za protoplastę 
Edomitów, a Izajaszowy tekst nawiązuje ściśle do „krainy dalekiej od dobra” gdzie – 
według tradycji targumicznej – miałby zamieszkiwać brat Jakuba. Oto opis tej krainy: 
„(…) zmienią się rzeki jego w smołę, a proch jego w siarkę i stanie się ziemia jego 
smołą płonącą. W nocy i w dzień nie zgaśnie, na wieki będzie unosił się dym jego (…) 
I wyrosną w pałacach jego ciernie, pokrzywa, oset w zamkach jego (…) I spotkają się 
dzikie zwierzęta z szakalami, i kozioł na towarzysza swego będzie nawoływał. A także 
tam będzie przebywał Lilit i znajdzie dla siebie miejsce odpoczynku. Tam zagnieździ 
się wąż i będzie składał jaja i układał je i zagrzebywał je w cieniu jego. Także tam 
zgromadzą się sępy” (Iz 34,9-15). 

Smoła i siarka płonące na wieki nawiązują do wiecznych płomieni, o których 
mówi Jezus na kartach Ewangelii. Natomiast cierń i oset to symbole przekleństwa, 
jakie dotknęło ziemię po grzechu Adama. W opisie odnajdujemy też gatunki zwie-
rząt, będące w żydowskiej demonologii symbolami złych duchów, oraz imię własne 
demona „Lilit”. To wszystko sprawia, że kraina Edomu, miejsce, w którym zamieszki-
wać będzie Ezaw i jego potomstwo, stają się niezwykle wyrazistą figurą piekła. 

Jako podsumowanie wszystkich komentarzy patrystycznych oraz tekstów targu-
micznych, dotyczących wybranych fragmentów historii Jakuba i Ezawa, przedsta-
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wimy teraz najbardziej istotne punkty, dzięki którym refleksja nad alegorycznym zna-
czeniem słowa ʻāqēḇ („pięta”) rozwinęła się w swych specyficznych perspektywach 
zaakcentowanych już w pierwszym rozdziale.

Perspektywa anatomiczna: Pierwsze zasadnicze znaczenie słowa ʻāqēḇ wskazuje 
oczywiście na część ludzkiego ciała (ludzkiej stopy), która bezpośrednio styka się 
z ziemią, a więc na piętę, za którą to Jakub chwycił swego brata Ezawa już w momen-
cie narodzin.

Perspektywa etymologiczna: Chociaż właścicielem „chwyconej pięty” jest Ezaw, 
to jednak hebrajskie słowo ʻāqēḇ wskazuje na ludową etymologię imienia jego brata, 
Jakuba (Jaʻaqōḇ). Imię „Jakub” wywodzić by się miało właśnie od słowa „pięta”, stąd: 
„Jakub-pięta”. Natomiast w świetle semickiego idiomu, który Jakubowemu gestowi 
„chwycenia za piętę” nadaje znaczenie „oszustwa” („podstępu”), imię Jakub oznacza-
łoby właśnie „oszust”. 

Perspektywa porównawcza: W Protoewangelii (Rdz 3,15) podmiotem „czy-
hającym na piętę” jest przebiegły „wąż”. W historii bliźniąt podmiotem „chwytają-
cym piętę” jest podstępny Jakub. W Protoewangelii „pięta” wydaje się najsłabszym 
punktem ludzkich pokoleń, najbardziej narażonym na atak „węża”. Jednak jeżeli na 
miejscu „pięty” z Protoewangelii ustanowimy „Jakuba-piętę”, to okaże się, że dzięki 
zamysłowi Bożemu i niezwykłej „Bożej strategii”, z natchnienia której działał „Jaku-
b-pięta”, punkt, który wydawał się najsłabszym, staje się punktem najsilniejszym. To 
pozornie najsłabsze miejsce staje się więc przynętą dla „węża”. Tymczasem w istocie 
jest to miejsce, które stanowi epicentrum „Bożego fortelu”, mającego na celu oszuka-
nie i pokonanie złego. W ten sposób ten, który „czyhał na piętę”, sam został „chwy-
cony za piętę”. 

Perspektywa historiozbawcza: Jak w przypadku Protoewangelii spotkaliśmy się 
– można by powiedzieć – z „dość nieśmiałą” próbą identyfikacji „pięty” Niewiasty 
z tajemnicą wcielenia, tak już w historii „Jakuba-pięty” („Jakuba-oszusta”) motyw ten 
wydaje się bardzo mocnym akcentem w patrystycznej egzegezie. Ojcowie Kościoła 
dość konsekwentnie utożsamiają podstęp „Jakuba-pięty” z symbolem tajemnicy wcie-
lenia. Jakub przebrany w kozie skóry jest dla nich prefiguracją, czyli starotestamen-
towym typem Syna Bożego, który dzięki tajemnicy wcielenia („Jakubowy podstęp”) 
zwiódł i pokonał złego, którego reprezentantem w historii owych bliźniąt był oczywi-
ście Ezaw. 

Perspektywa mikrokosmiczna: Dzięki doskonałości cnót w młodszym Jakubie 
jaśnieje Boży obraz i podobieństwo do tego stopnia, że dla chrześcijańskich egzege-
tów okresu patrystycznego jest on bardzo czytelną zapowiedzią samego Chrystusa. 
Wśród cnót Jakuba eksponowana jest wiara i dlatego „Jakub-pięta” jest emblema-
tem „człowieka wiary”. Można więc uczynić tu odniesienie do interpretacji użytej 
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w pierwszym rozdziale, gdzie właśnie ̒ āqēḇ jawił się także jako symbol „wiary”, czyli 
tej rzeczywistości, która miażdży głowę „węża”. Natomiast jeżeli chodzi o charak-
terystykę Ezawa, to w perspektywie mikrokosmicznej niezbędne jest odniesienie do 
antropogonicznego schematu ukazanego w pierwszym rozdziale. Przypomnijmy, że 
na podstawie alegorycznej egzegezy Filona Aleksandryjskiego i niektórych Ojców 
Koscioła, ʻāqēḇ został utożsamiony z tym poziomem ludzkiego mikrokosmosu, który 
najbardziej przylega do tego, co ziemskie, czyli stanowi najbardziej charakterystyczną 
opozycję wobec tego, co duchowe. Tym poziomem okazała się ludzka zmysłowość. 
Alegoria Heksaemeronu pokazała, że sfera ʻāqēḇ została utożsamiona również z tą 
rzeczywistością, którą symbolizowały „istoty pełzające”. Tym samym była to prze-
strzeń działania „węża”. 

W komentarzach patrystycznych i tekstach targumicznych na temat Ezawa znaj-
dują się konkretne stwierdzenia, mówiące o tym, że jego istotą (cechą najbardziej kon-
stytutywną) był najniższy rodzaj ludzkiej pożądliwości. Tym samym jawi się on jako 
emblematyczny przedstawiciel „potomstwa wężowego” (Rdz 3,15). Mamy tu więc 
ponownie do czynienia z nałożeniem się dwóch symbolicznych znaczeń słowa ʻāqēḇ. 
Po pierwsze, „pięta” czerwonego Ezawa to symbol najbardziej przyziemnych pożądań, 
które stanowią jego najbardziej konstytutywną cechę – co wykorzystał Jakub w fortelu 
z czerwoną soczewicą. Po drugie, Ezaw, który utracił także Boże błogosławieństwo, 
zanurzony jest całą swą istotą w sferze ʻāqēḇ, będącej „duchowym dnem” oraz sferą 
bytowania „węża”. Jest to szczególnie widoczne również w piekielnej wizji krainy 
Edomu, którego protoplastą jest właśnie Ezaw. W tym kluczu historia Jakuba i Ezawa 
staje się czytelną kontynuacją proroctwa Protoewangelii, mówiącego o odwiecznej 
opozycji pomiędzy pokoleniami „węża” (reprezentowanymi przez Ezawa) i pokole-
niami Niewiasty (reprezentowanymi przez Jakuba).

Perspektywa eklezjologiczna: Z jednego łona Kościoła, którego symbolem 
jest Rebeka, wychodzi dwóch odmiennych potomków, którzy walczyli ze sobą od 
momentu poczęcia. Gładkie ciało Jakuba jest dla Ojców Kościoła symbolem nieskala-
nego ciała Syna Bożego, czyli symbolem Kościoła rozumianego jako Mistyczne Ciało 
Chrystusa. Natomiast owłosione, czyli całe pokryte grzechem, ciało Ezawa, staje się 
symbolem wspólnoty Antykościoła, a więc „Mistycznego Ciała” Antychrysta. W tej 
perspektywie Jakub chwytający Ezawa za piętę, wydaje się symboliczną prefiguracją 
tej strategii, przez którą Chrystusowy Kościół może zadać ostateczny cios Antyko-
ściołowi, uderzając go w jego najbardziej konstytutywną cechę, której symbolem jest 
właśnie ʻāqēḇ. 
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2.3. Filon alekSandRyjSki woBec hiStoRii jakuBa i ezawa

Czytając powyższe komentarze Ojców Kościoła oraz pisarzy wczesnochrześcijań-
skich, łatwo dostrzec, iż najbardziej powszechną metodą, która została przez nich 
użyta do interpretacji historii Jakuba i Ezawa, jest metoda alegoryczna. Chcąc prze-
nieść historię Jakuba – „Ojca Izraela” na grunt chrześcijański, posługiwali się ale-
gorią, pozwalającą w różnych postaciach, gestach, rzeczach i zdarzeniach ze starote-
stamentowych historii biblijnych dostrzec prefiguracje, czyli symboliczne zapowiedzi 
tych rzeczywistości, które dopełniły się w Nowym Przymierzu. Dlatego też, widząc 
w Jakubie prefigurację (typ) samego Chrystusa, nie obciążali go winą za jego postępek 
wobec Ezawa, ale widzieli w nich, komentując w sposób alegoryczny wszystkie jego 
słowa i czyny, niesłychany Boży zamysł („Bożą strategię”) oraz zapowiedź nadejścia 
nadzwyczajnej łaski. W tym samym duchu interpretowano również i matkę Jakuba, 
Rebekę, dostrzegając w niej zarówno prefigurację (typ) Maryi, Matki Jezusa, jak 
i Kościoła.

Historię Jakuba alegoryzowano także w kontekście historio-zbawczym, by uka-
zać zapowiedź tajemnicy wcielenia. Koźlęce skóry i szatę Ezawa, założone przez 
Jakuba na polecenie matki, interpretowano jako przyodzianie ludzkiej natury przez 
drugą osobę Trójcy Przenajświętszej, czyli Syna Bożego – Boski Odwieczny Logos. 
Wielką rolę odgrywał w tej scenie głos matki – Rebeki, która, przebierając swego 
syna, prefigurowała scenę, w której Maryja, po wypowiedzeniu „fiat”, przyoblekła 
Syna Bożego w ludzkie ciało. 

Postać Jakuba interpretowano również w kluczu duchowo-ascetycznym, ukazu-
jąc w nim za pomocą alegorii wzór człowieka duchowego par excellence, będącego 
w opozycji do paradygmatu człowieka cielesnego, czyli Ezawa. Ten interpretacyjny 
klucz ulegał również interioryzacji, czyli przeniesieniu na grunt mikrokosmosu, gdzie 
Jakub stanowił symbol uporządkowanego świata człowieczych cnót, zaś jego brat 
Ezaw, symbol wewnętrznego chaosu, siedliska wad i ekspansji grzechu. 

Natomiast używając chrześcijańskiego kontekstu etycznego, owi pierwsi komen-
tatorzy Pisma Świętego przenieśli opozycję tych dwóch bliźniąt również na skalę 
„makro”, jako symboliczną opozycję dobra i zła, czyli opozycję, której przeciwstawne 
bieguny stanowili: Bóg i Jego łaska oraz szatan i jego grzech. Posługując się wspólno-
towym kontekstem religijnym, cechy Jakuba i Ezawa przypisywano też odpowiednio 
ludowi Nowego i Starego Przymierza. Tymczasem, zwracając szczególną uwagę, iż 
ów bliźniaczy konflikt dokonywał się w obrębie jednego „łona”, widzieli w nim figurę 
tłumaczącą i zapowiadającą wewnętrzny rozłam w „łonie” tego samego Kościoła, 
który w „czasach ostatecznych” miałby stać się przyczyną decydującej wewnętrznej 
walki. W perspektywie mikrokosmicznej ów rozłam dotyczyłby wewnętrznego życia 
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człowieka, w którym wciąż ścierają się: dziedzictwo grzechu z wezwaniem do świę-
tości. 

Opierając nasz fundament dowodzenia na alegorycznych komentarzach Ojców 
Kościoła i pierwszych pisarzy chrześcijańskich, nie możemy tu rzecz jasna pominąć 
odniesienia do absolutnego prekursora alegorycznej metody interpretacji biblijnej, 
a mianowicie do słynnego żydowskiego filozofa i egzegety: Filona Aleksandryj-
skiego88. Chociaż pierwsze wzmianki o alegorycznej interpretacji Pentateuchu (Pię-
cioksięgu) dotyczą żyjącego w Aleksandrii w II wieku przed Chr. żydowskiego hel-
lenizującego filozofa Arystobula, to w tym przypadku zachowały się niestety tylko 
bardzo skąpe fragmenty jego dzieła u Klemensa Aleksandryjskiego i Euzebiusza 
z Cezarei. Dlatego to właśnie Filon jest pierwszym znanym autorem, który uczynił 
z alegorycznej metody niezwykłe „narzędzie”, służące do – można by powiedzieć – 
systemowej teologiczno-filozoficznej interpretacji tekstów Starego Testamentu. Frag-
menty z dzieła tego autora, żyjącego na przełomie dwóch er, znalazły już zastosowanie 
w pierwszym rozdziale, gdzie – szukając nawiązania do terminu ʻāqēḇ – skorzystali-
śmy z jego alegorycznego komentarza do Heksaemeronu oraz jahwistycznego opisu 
stworzenia człowieka.

Należy raz jeszcze podkreślić, że dzieła tego słynnego Aleksandryjczyka były 
inspiracją dla największych alegorystów chrześcijańskich, jak chociażby Orygenes 
i Ambroży89. Teraz analizie zostanie poddany sposób, w jaki ten żydowski komen-
tator odnosił się do historii Jakuba, bo gdzie Jaʻaqōḇ (Jakub), tam i ʻāqēḇ (pięta). 
Będzie to odniesienie niezwykle interesujące, gdyż wolne od chrześcijańskiego kon-
tekstu historiozbawczego, w którym funkcjonuje myśl katolicka, dzięki czemu rzuci 
nowe światło na jeszcze bardziej uniwersalną symbolikę pojęcia ʻāqēḇ. Oprócz ale-
gorii zastosowanej do duchowo-ascetycznej interpretacji tekstów Starego Testamentu, 
to, co u Filona może wydawać się bliskie chrześcijańskiej egzegezie okresu patry-
stycznego, to niewątpliwie jego bardzo mocny platonizm90. Natomiast dość odległa 
pozostaje jego mistyka, mająca swe źródło w jego żydowskiej tożsamości. Z tekstów 
Filona Aleksandryjskiego, które cytowaliśmy w poprzednim rozdziale, najbardziej 
obszerne i szczegółowe odniesienia do historii Jakuba i Ezawa odnajdujemy w dziele 
pt. Alegorie praw91. 

Otóż Filon widzi w Jakubie przykład ascety par excellence. Co charaktery-
styczne, Aleksandryjczyk szeroko rozwija symbol „węża” – niezwykle bliski logice 

88 Por. D.T. Runia, Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana, Milano 1999.
89 Por. J. Daniélou, Origene, Roma 1991, s. 218-232.
90 Por. R. Radice, Platonismo e creazionismo in Filone di Alessandria, Milano 1989, s. 172-186.
91 Posługuję się przekładem włoskim: FILONE DI ALESSANDRIA, Le allegorie delle leggi, Milano 
1978.
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naszych poszukiwań! – którego uznaje za figurę ludzkich pożądliwości i wad. Symbol 
„węża” zostaje zatem ponownie zaadaptowany do historii bliźniąt. Jak Mojżesz, który 
był symbolem wcielonej Mądrości Bożej, trzymał w ręku „kij-węża” i jako mędrzec 
panował całkowicie nad poruszeniami cielesnym92, tak można powiedzieć, iż Jakub 
dzięki swej duchowej doskonałości – już w momencie swych narodzin – trzyma za 
piętę przedstawiciela pokoleń „węża”, a więc swojego brata Ezawa. Warto podkreślić, 
że do swych filozoficzno-teologicznych rozważań Filon w tym miejscu wprowadza 
koncepcję „wygnańca”, którego paradygmatem staje się Adam wyrzucony z Edenu. 
Zaznacza, że tylko mędrzec zamieszkuje miasto Boże, czyli miasto mądrości i cnót, 
natomiast ten, kto jest pełen wad, zostaje wyrzucony na zewnątrz. 

W model „wygnańca” wpisuje się oczywiście pełen zawiści bratobójca Kain 
wyrzucony „na wschód od Edenu” (Rdz 4,16), oraz pełen najniższej pożądliwości 
owłosiony Ezaw, który właśnie ze względu na swoje wady zostaje przedstawiony jako 
człowiek żyjący i polujący na polach, a ostatecznie wygnany z „obszaru” błogosła-
wieństwa Bożego93. Filon jest zdania, że pomimo wielu podobieństw pomiędzy Mojże-
szem a Jakubem istnieje jednak pewna istotna różnica, która przejawia się w odmien-
nej strategii w walce ze złem. Mojżesz, symbol uosobionej mądrości, walczy w sposób 
otwarty z uosobieniem bezbożności, czyli faraonem. Tymczasem Jakub, ideał ascety, 
pokonuje swego brata Ezawa – będącego wcieleniem wszelkich wad i pożądliwości – 
posługując się podstępem, w którym widać wręcz niesłychany artyzm94. 

Co do narodzin obydwu bliźniąt Aleksandryjczyk już na samym początku pod-
kreśla, że Jakub był człowiekiem doskonałym, przewodnikiem i panem, tymczasem 
jego brat Ezaw to przykład niewolnika. Ezaw jest modelem człowieka niedojrzałego, 
który przez całe swe życie nie mógł wydostać się z brzucha swej matki, ponieważ 
był niewolnikiem własnego brzucha. Bóg, który jest Stwórcą wszystkich istot żyją-
cych, dobrze zna swoje stworzenia, zanim jeszcze wstąpią one na drogę doskonało-
ści i dlatego dobrze zdaje sobie sprawę, które z ich cech w przyszłości się rozwiną. 
Można powiedzieć, że Bóg jest nieustannie „na bieżąco” nie tylko wobec tego, co 
ludzie czynią, ale także tego, co zamierzają uczynić. Gdy więc Rebeka, będąca typem 
duszy gotowej znieść wszelkie udręczenia, radzi się Boga co do walczących w jej 
łonie bliźniąt, On odpowiada: „Dwa narody w łonie twoim i dwa ludy z wnętrza two-
jego oddzielą się, a lud od ludu będzie mocniejszy, i starszy będzie służył młodszemu” 
(Rdz 25,23). Chociaż nie było jeszcze widać bliźniąt, a tym bardziej owoców ich 
uczynków, Stwórca wiedział już wszystko o ich życiu. Jeden – o naturze szlachetnej, 

92 Tamże, II, XXIII, 241n.
93 Tamże, III, I, 247n.
94 FILONE DI ALESSANDRIA, Le alegorie…, III, IV, s. 251.
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pełen mądrości i cnót – będzie panem, gdy tymczasem drugi – o naturze skłonnej do 
zła i pozbawiony rozsądku – będzie niewolnikiem95. 

Dla nas jednak przełomowym momentem w Filonowej interpretacji historii 
Jakuba i Ezawa jest ten, w którym ów autor, wyjaśniając Jakubowe „chwycenie za 
piętę”, nawiązuje bezpośrednio do „pięty” z Protoewangelii (Rdz 3,15). Używa zatem 
identycznego schematu, jaki został zastosowany w naszych poszukiwaniach! Co wię-
cej, ten Aleksandryjski egzegeta zajmuje się również interpretacją „pięty” z fragmentu 
zwanego „błogosławieństwem patriarchy Jakuba” (Rdz 49,16nn), który to tekst stanie 
się głównym „tropem” naszych poszukiwań w kolejnym rozdziale. Filonowa reflek-
sja choć nie łączy wymienionych fragmentów Genesis w spójny schemat za pomocą 
klucza ʻāqēḇ, na podstawie którego poddajemy analizie mysterium iniquitatis, to jed-
nak w sposób znakomity spełnia funkcję jednego z głównych elementów spajających 
strukturę naszego dowodzenia. 

Mówiąc o „pięcie”, Filon nawiązuje wpierw bezpośrednio do proroctwa Pro-
toewangelii. Niewiasta, która miażdży głowę „węża”, to boska inteligencja. Owego 
ostatecznego zmiażdżenia głowy ma jednak dokonać jej „potomek”, dlatego też – 
jak kontynuuje filozof – „intelekt” w języku greckim jest właśnie rodzaju męskiego:  
ὁ νοῦς. „Wąż” zaś jest symbolem zmysłowości i to właśnie rdzeń (jądro) owej zmy-
słowości – czyli jego głowa – musi zostać ujarzmiona (zmiażdżona) przez intelekt. 

„Pięta” jest dla Aleksandryjczyka symbolem tych rzeczywistości, w których ma 
upodobanie intelekt, skłaniający się ku przyjemnościom. „Pięta” jest przeto także sym-
bolem pewnej skłonności intelektu ku temu, co zmysłowe96. „Wąż”, który jest ucieleśnie-
niem przyjemności, atakuje, czy też raczej wykorzystuje to miejsce w intelekcie, gdzie 
pojawia się upodobanie do przyjemności, czyli jego „piętę”. Podążając jedynie za tym, 
co przyjemne, intelekt skłania się coraz bardziej ku jakościom materialnym, tracąc w ten 
sposób kontakt z boskim duchem i wkraczając w przestrzeń zmysłowości, gdzie czyha już 
„wąż”. Dla Filona intelekt, który ustępuje przyjemności, jest intelektem głupim. W tym 
kontekście zwycięstwo nad „wężem” to całkowite pokonanie w sobie pożądań zmysło-
wych, czyli pokonanie tych poruszeń, które ukierunkowują intelekt ku przyjemnościom. 

Intelekt wolny od wpływu jakichkolwiek szkodliwych pożądliwości, to intelekt cno-
tliwy. Mający go człowiek, staje się niemal tożsamy z boskim intelektem, czyli człowie-
kiem doskonałym, żyjącym według boskiego ducha, do którego „wąż” nie ma żadnego 
dostępu. Nawiązując do zwrotu „ono zmiażdży ci głowę” z Rdz 3,15, Aleksandryjczyk 
podaje dwa sposoby tłumaczenia greckiego czasownika τηρέω. Jako pierwszy: τηρέω – 
oznacza „strzeże” i „zachowuje”, co odnosi się do intelektu głupiego, pragnącego „ustrzec” 

95 Tamże, III, XXIX, 276n.
96 FILONE DI ALESSANDRIA, Le allegorie..., III, LXVII, s. 309n.
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i „zachować” w sobie grzeszną skłonność ku przyjemnościom zmysłowym. Taki intelekt 
pozostaje otwarty dla atakującej go głowy „węża”. Według drugiego sposobu interpreta-
cji czasownik τηρέω oznacza „zaczaić się, by zabić”, co odnosi się do intelektu mądrego 
(cnotliwego), który nieustannie czuwa, by unicestwiać w sobie jakiekolwiek upodobanie 
zmysłowej pożądliwości. W ten sposób miażdży on głowę „węża”97. 

Właśnie tę refleksję, opartą na analizie Protoewangelii, Filon przenosi na grunt 
historii Jakuba i Ezawa. Komentując scenę ich narodzin, twierdzi, że to właśnie 
przyjemność, która wciąż pragnie oszukać cnotliwy intelekt, została pokonana przez 
Jakuba, gdy chwycił on za „piętę” (symbol upodobania w przyjemności) swego brata, 
Ezawa. Z jednej strony Jakub zachował się więc jak „wąż”, który atakuje „piętę”, 
lecz tylko w zewnętrznym geście. Jakub bowiem, w przeciwieństwie do „węża” – 
symbolu przyjemności, jest przykładem ascety, czyli człowiekiem mającym intelekt 
cnotliwy. Wewnątrz jest zatem osobą pełną boskiego ducha. Chwytając „piętę”, nie 
pozwolił, aby wroga mu przyjemność dominowała nad nim, ale pokazał, że to on sam, 
od początku ją zdominował. Mając mądrość intelektu, wykorzystał skłonność Ezawa, 
posiadającego intelekt bezrozumny, ku przyjemnościom, czyli jego „piętę”, i dwukrot-
nie go zwyciężył. Najpierw, odbierając mu przywilej pierworództwa, a potem, przy-
właszczając sobie błogosławieństwo ojca Izaaka. 

Cielesność, którą reprezentuje Ezaw, jest tylko pozornie rzeczywistością „star-
szą”, czyli bardziej uprzywilejowaną w człowieku. Tak naprawdę tym, co w nas 
pierwsze, czyli potężniejsze i panujące nad ciałem, jest dusza, której symbolem jest 
Jakub98. Tak więc ten, który był pierwszy nie w czasie, ale w cnocie, otrzymał rze-
czy pierwsze, czyli błogosławieństwo Boga. Skargę Ezawa, który wypomina swemu 
ojcu, Izaakowi, że jego młodszy brat odebrał mu to, co powinno należeć do niego, 
Filon uważa za całkowicie bezzasadną, gdyż Jakub odebrał nie to, co należało do 
Ezawa, ale to, co było Ezawowi przeciwne. Jak głupiec może być pobłogosławiony 
przez Boga? Słowa Izaaka, który mówi, że Ezaw będzie niewolnikiem swego brata 
dopóki nie zrzuci swego jarzma, uważa za prawdziwe błogosławieństwo dla Ezawa, 
gdyż jest wielką łaską być sługą mędrca, którego wzorem jest Jakub. Tylko w służbie 
mędrcowi głupiec może nauczyć się, jak porzucić to, co sprzeciwia się mądrości, czyli 
zrzucić owe jarzmo, które wpędza intelekt w niewolę zmysłów. Będąc niewolnikiem 
cielesnych żądzy, Ezaw wyzwoli się od nich tylko wówczas, gdy ucieknie do innego 
pana, który da mu nadzieję prawdziwej wolności. Dlatego też bycie sługą Jakuba było 
wielkim wyróżnieniem dla Ezawa99. 

97 Tamże, III, LXVIII, s. 310.
98 Tamże, s. 310n.
99 Tamże, III, LXIX, s. 311.
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Po przeczytaniu Filonowych refleksji można dostrzec ich wyraźny wpływ na 
przytaczane wcześniej komentarze wielu chrześcijańskich pisarzy. Filon niezwykle 
dosadnie eksponuje opozycję pomiędzy bliźniakami oraz przenosi ją na interpreta-
cyjny metapoziom. Jakub to uosobienie duszy i intelektu mądrego, Ezaw zaś uosobie-
nie ciała oraz intelektu bezrozumnego. „Pięta”, która jest symbolem upodobania bez-
rozumnego intelektu w tym, co zmysłowe (ziemskie), ponownie jawi się jako istota 
Ezawa (jego cecha najbardziej konstytutywna). Jakub, „trzymający piętę” Ezawa, to 
wzór ascety, który ujarzmia w sobie wszystkie cielesne pożądliwości. Z tych Filono-
wych rozważań nad historią Jakuba i Ezawa, nawiązujących do proroctwa Protoewan-
gelii, można wyciągnąć bardzo ważną konkluzję, która stanowi ścisłą kontynuację 
ostatnich wniosków: Jakub, pełen mądrości Bożej, posłużył się „wężową strategią” 
ataku na piętę, by pokonać właśnie to, co stanowi istotę „węża”. Ponadto, aby zwycię-
żyć „węża”, który czyha na „piętę” człowieka, trzeba używać również strategii Jaku-
ba-ascety, czyli ujarzmiać w sobie to zło, którym jest upodobanie intelektu w przy-
jemnościach. 

2.4. jakuB i ezaw jako pRzedStawiciele odwiecznej opozycji

Można powiedzieć, że historia Jakuba wpisuje się w sam rdzeń historii narodu Izra-
ela. Nazwa „Izrael” pojawia się bowiem po raz pierwszy właśnie w związku z Jaku-
bem, gdyż takie imię otrzymał on od samego Boga: „Jakub-Izrael” (Rdz 32,29). Jed-
nakże po przeczytaniu Jakubowej historii, znajdującej się na kartach Księgi Rodzaju, 
niemal automatycznie nasuwa się zasadnicze pytanie: Dlaczego tak ważny bohater 
biblijny, który stał się protoplastą narodu wybranego przez Boga, jest ukazany jako 
„oszust”, co ewidentnie godzi w tradycyjny schemat „bohatera-herosa”, który w imię 
Boga i w sposób bezpośredni ściera się ze złem? Dlaczego Jakub, będący wybrańcem 
JHWH, nie zwycięża Ezawa w sposób otwarty, jak na przykład uczynił to Mojżesz, 
stając do konfrontacji z faraonem face-to-face? 

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie tkwi w prehistorii biblijnej. O „wężu”, 
czyli sprawcy wszelkiego zła, jest tam powiedziane, że był „najprzebieglejszy” ze 
wszystkich stworzeń (Rdz 3,1). To jego pierwsza charakterystyka, a zatem charaktery-
styka esencjalna. Rzeczywiście „wąż” zwiódł swą przebiegłością człowieka i namówił 
go do złamania Bożego zakazu. Być może właśnie dlatego Stwórca, by jeszcze bar-
dziej upokorzyć demona, zapragnął zniszczyć go również w sposób przebiegły, posłu-
gując się „Jakubem-piętą”, i być może dlatego to właśnie podstęp „Jakuba-pięty” staje 
się tym szczególnym – spośród wielu – modelem strategii pokonywania zła. Oto wspa-
niały i pouczający odwet: jak w pysze swego intelektu szatan zadrwił sobie ze słabego 
człowieka, tak oto Stwórca wybiera słabego człowieka, aby właśnie on za pomocą 
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swojego fortelu – inspirowanego przez Ducha Świętego – upokorzył tego, który chciał 
mieć rozum równy Bogu. Powiedział Jezus: „wszyscy, którzy za miecz chwytają, od 
miecza giną” (Mt 26,52). 

Oczywiście ów spryt – u wszystkich pozytywnych bohaterów biblijnych – jest 
przejawem szczególnego działania opatrzności Bożej w danym człowieku, nie zaś 
czysto ludzką predyspozycją. W pewnym miejscu jeden z Psalmów mówi o Bogu wła-
śnie w ten sposób: „wobec przebiegłego jesteś przebiegły” (Ps 18,27). I tak oto na kar-
tach Pisma Świętego pojawia się ten, który – właśnie dzięki temu, że został wybrany 
i chroniony przez Boga – przewyższał innych swą mądrością. Jakub już w momencie 
swych narodzin trzyma swego brata bliźniaka za piętę, czyli zwycięża go swoim spry-
tem. To jego pierwsza charakterystyka, a więc – jak w przypadku „węża” – charakte-
rystyka esencjalna. 

Skoro „Jakub-Izrael” jest bohaterem narodowym Izraela par excellence, to 
w naszych poszukiwaniach nie można rzecz jasna pominąć perspektywy, w jakiej ów 
bohater ukazywany jest przez swoich rodaków, czyli Żydów. W tym miejscu odnie-
siemy się do rabinicznych komentarzy, by także przeanalizować, w jaki sposób żydow-
scy egzegeci interpretowali historię Jakuba. 

Co do narodzin Jakuba oraz etymologii jego imienia jeden z komentarzy rabinicz-
nych podaje: „Odmiennie niż w przypadku Esawa, który został nazwany przez wszyst-
kich obecnych, to Święty Jedyny nadał imię Jaakowowi. Imię to pochodzi od wyrazu 
akew, oznaczającego piętę, ponieważ Jaakow trzymał ręką piętę Esawa” (Raszi100) 
oraz: „Jaakow słusznie usiłował urodzić się jako pierwszy, bo to on został poczęty 
przed Esawem. Miał więc uzasadnione prawo do bycia pierworodnym”101 (Raszi, 
cytując Midrasz)102. Autor tego komentarza pragnie zaznaczyć wyższość Jakuba nad 
swym bratem Ezawem, gdyż w zamyśle Boga Jakub był jako pierwszy i jako pierwszy 
z bliźniąt został poczęty w łonie swej matki, Rebeki. To on był prawdziwym pierwo-
rodnym i dlatego odebranie tego przywileju Ezawowi było odebraniem tego, co słusz-
nie się Jakubowi należało. 

100 Raszi – skrót od: Rabenu Szlomo Jicchaki (Ben Jicchak, 1040-1105r.), autor najważniejszych komen-
tarzy do Biblii i Talmudu, drukowanych w większości głównych wydań. Jego komentarz do Tory był 
pierwszą drukowaną książką w języku hebrajskim (Rzym, ok. 1470r.). Kierował jesziwami w swoim ro-
dzinnym Troyes i w Worms we Francji. Jego komentarze są znane jako bardzo zwięzłe, dokładnie odda-
jące główną ideę tekstu. 
101 Por. S. Pecaric, Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder, Księga pierwsza. Bereszit. Prze-
kład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Ra-
sziego z punktacja samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, Kraków 2001, s. 160.
102 Wszystkie hebrajskie nazwy własne użyte w cytowanych przez nas komentarzach rabinicznych poda-
jemy według transkrypcji przyjętej przez polskie tłumaczenie tychże komentarzy. 
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Raz jeszcze podkreślmy, że tym, co niezwykle uderza w historii Jakuba i Ezawa, 
jest moment zapowiadający ich narodziny, nasuwający bezpośredni związek z pro-
roctwem Protoewangelii. Ich matka Rebeka idzie radzić się JHWH, gdyż czuje, że 
jej dzieci od samego poczęcia walczą ze sobą w jej łonie, jakby reprezentowały dwa 
odwiecznie zwaśnione pokolenia. Oba te fragmenty łączy także ów niezwykle rzadko 
używany w Piśmie Świętym rzeczownik ʻāqēḇ (ָעֵקב). 

Dlatego w tym miejscu warto przytoczyć kolejny z komentarzy rabinicznych, który 
odnosi się właśnie do omawianego już kilkakrotnie fragmentu Rdz 25,22: „W czasie 
trwania ciąży, kiedykolwiek Riwka przechodziła obok jesziwy103 Szema i Ewera, Jaakow 
usiłował wyjść, a kiedy mijała miejsce bałwochwalstwa, to Esaw próbował opuścić łono 
matki. Zrozumiałe jest, dlaczego Esaw palił się do wyjścia: w łonie swojej matki nie 
mógł znaleźć bałwochwalstwa; ale dlaczego Jaakow chciał opuścić to miejsce? Prze-
cież Talmud uczy nas, że w czasie trwania ciąży anioł uczy dziecko w łonie całej Tory. 
Dlaczego Jaakow miałby chcieć zrezygnować z tego wyjątkowego, anielskiego nauczy-
ciela? Odpowiedź jest prosta: Możesz mieć najlepszego rabina (nauczyciela) pod słoń-
cem, lecz jeśli masz złego współlokatora – musisz się wyrwać!” (Raszi)104. 

Według tego tekstu pragnienie bałwochwalstwa było niejako wpisane w naturę 
Ezawa, co jeszcze wyraźniej identyfikuje go z pokoleniami grzechu (pokoleniami 
„węża”), będącymi w odwiecznej opozycji do pokoleń łaski (pokoleń Niewiasty), któ-
rych przedstawicielem jest Jakub. W łonie Rebeki, która staje się duchową prolonga-
cją figury Niewiasty z Protoewangelii, nie było miejsca na bałwochwalstwo, gdyż to 
łono było święte i dlatego – kontynuując myśl przekazaną nam przez ten komentarz 
– Ezaw opuścił je w wielkim pośpiechu (czyli jako pierwszy), gdyż nie potrafił, będąc 
spragniony bałwochwalstwa, znieść „środowiska świętości”. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że to negatywne nastawienie do Ezawa, widoczne w komentarzach rabinicz-
nych, które zdecydowanie piętnują go już w łonie matki, nie znajduje potwierdzenia 
w tekście Pisma Świętego. Wzmianki o tym, że bliźnięta walczyły ze sobą, że starszy 
będzie służył młodszemu, że Ezaw był czerwony i owłosiony, nie świadczą bezpo-
średnio o tym, że był on zły. Można jednak powiedzieć, że jak nie ma w Biblii bez-
pośredniej wzmianki o inspiracjach, które doprowadziły jednego z aniołów do buntu 
przeciw Stwórcy, tak też nie są podane bezpośrednio powody, dla których Ezaw miał 
naturę szczególnie podatną na zło, czy wręcz złem naznaczoną. 

103 Jesziwa (hebr. ישיבה) „posiedzenie”; rodzaj wyższej szkoły talmudycznej dla nieżonatych studentów. 
Dawniej pobierali w niej nauki chłopcy w wieku od 13/14 do dwudziestu kilku lat, absolwenci chederu 
(szkoły w której uczono czytać po hebrajsku z elementarza) lub szkoły zwanej Talmud-Tora. Po ukoń-
czeniu jesziwy niektórzy otrzymywali smichę (przekazanie władzy sądzenia przez nałożenie rąk), która 
uprawniała do objęcia stanowiska rabina.
104 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 158.
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Na kartach Księgi Genesis „wąż” pojawia się od razu jako nastawiony wrogo do 
człowieka przedstawiciel zła (Rdz 3,1). Być może takim samym przedstawicielem zła 
jest również, walczący w łonie swej matki, Ezaw. Ażeby to potwierdzić trzeba jedynie, 
idąc po śladach danych nam przez tekst objawiony, odkryć ciemną tajemnicę Ezawa, 
czyli zdemaskować jego „wężową naturę”. Stąd też niniejsze rozważania zostaną teraz 
poświęcone „tajemnicy Ezawa”. 

Pomimo że etymologia ludowa wiąże imię Jakub z rzeczownikiem ʻāqēḇ, to 
w tekście konkretnie wyszczególniona jest pięta (ʻāqēḇ) należąca do Ezawa. Prze-
słanki, które mówią o ludowej etymologii imienia Jakub, mogą zatem stanowić funk-
cję symbolu, odsyłającego do pewnej strategii: „Jakub-pięta” chwyta za „piętę”, czyli 
używa strategii wroga, a więc węża, czyhającego na piętę (Rdz 3,15). W tym kontek-
ście postać i historia Jakuba pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób semicki idiom 
„chwycić kogoś za piętę” stał się symbolem strategii walki ze złem. Postać Ezawa 
pomaga natomiast odkryć, czym tak naprawdę jest – właśnie w perspektywie tajem-
nicy zła – ów tajemniczy ʻāqēḇ (ָעֵקב).

Warto przypomnieć, że w cytowanych wcześniej komentarzach Ojców Kościoła 
oraz pisarzy epoki patrystycznej Rebeka była interpretowana również jako starote-
stamentowa prefiguracja (typ) Maryi, Jakub zaś jako prefiguracja (typ) Chrystusa, 
co pozwalało w prosty sposób interpretować te postacie jako kontynuację proroctwa 
Protoewangelii, odczytywanej w kluczu mariologicznym i chrystologicznym. Teraz 
jednak stajemy przed wyzwaniem o wiele trudniejszym. Budując naszą refleksję, 
z wykorzystaniem tekstu Pisma Świętego oraz odpowiednich komentarzy, postaramy 
się udowodnić, iż Ezaw jest par excellence przedstawicielem pokoleń „węża”. Udo-
wodnimy, że jego istotą jest „pierwiastek wężowy”, a w konsekwencji jego historia 
stanowi niezwykle istotny etap biblijnej ewolucji idei osobowego zła, która osiągnie 
swój szczyt w nowotestamentowej figurze Antychrysta (Antymesjasza), a która bez-
pośrednio rozpoczyna się właśnie w Protoewangelii, czytanej w kluczu mesjańskim. 

Zadanie to jest trudne, gdyż jak nie ma w Biblii żadnych bezpośrednich wzmianek 
o owym pierwszym buncie anioła, który stał się nieprzyjacielem Boga i ludzi, tak też 
nie ma żadnych konkretnych przesłanek, aby przypisywać jakieś moralne zło Eza-
wowi, gdy ten przebywał jeszcze w łonie matki. Można zatem powiedzieć, że jednym 
z istotnych celów, które chcemy osiągnąć w tym rozdziale, będzie wytłumaczenie 
(bądź przynajmniej naświetlenie) następującej kwestii: W jaki sposób walka Jakuba 
i Ezawa w łonie matki oraz dalsza historia tych bliźniąt stała się alegorią walk pokoleń 
Niewiasty z pokoleniami „węża”? Walka ta sięga od biblijnej protologii i rozciąga się 
po eschatologię. Może najbardziej sugestywnym obrazem tej walki jest bitwa, jaką 
stoczył Michał Archanioł, dowodzący wojskiem niebiańskim, przeciwko Smokowi 
i jego armii (Ap 12,7-9). Jest to walka, która przecież dokonała się w „łonie” wiecz-
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ności. Spróbujemy zatem pokazać, jak w tej walce właśnie owo „chwycenie za piętę” 
jawi się jako moment naprawdę szczególny. 

2.5. ezaw i jego ʻāqēḇ w kontekście BiBlijnej teoRii  
ewolucji tajemnicy zła

Oczywiście, mówiąc o tajemnicy osobowego zła, mówimy o jego swoistej niezmien-
ności, którą konstytuuje ów absurdalny i niezmienny kierunek działań: „przeciw 
Bogu”. Jest on generowany przez tę istotę, która zamieszkuje wieczność zarówno jako 
„byt-przeklęty”, jak też jako „byt-nienawidzący”. Właśnie ze względu na bytowanie 
źródła tej tajemnicy w wymiarze wiecznym zakłada się niezmienność zdegradowanej 
natury szatana, który stanowi jądro tajemnicy zła. Implikuje to oczywiście absolutny 
brak możliwości nawrócenia, czyli ponownej zmiany jego natury na dobrą. Z tego 
względu w „ewolucji” tajemnicy zła chodzi raczej o kolejne poziomy jego „manifesta-
cji”, widoczne w przebiegu opisu historii zbawienia, danej nam przez tekst objawiony. 
Właśnie w tym kontekście patrzymy także na osobę Ezawa jako na nader charaktery-
styczny przykład manifestujący naturę tajemnicy zła. „Etap Ezawa” w biblijnej ewo-
lucji mysterium iniquitatis jest o tyle istotny, o ile przyczynia się do ukształtowania 
bardzo specyficznej starotestamentowej typologii Antychrysta, a przez symbol „pięty” 
wydaje się ściśle nawiązywać do J 13,18, w którym to fragmencie Jezus mówi właśnie 
o wzniesionej „pięcie” przeciwnika. 

Warto także podkreślić, że skoro „ewolucja” koncepcji zła dokonuje się wciąż na 
nowo w historii ludzkości i ma w niej swe konkretne egzemplifikacje, to w świado-
mości kolejnych odbiorców, zarówno tekstu natchnionego, jak i otaczającej rzeczy-
wistości, jawić się zatem powinna jako coraz dojrzalszy i bardziej klarowny koncept. 
Problem polega jednak na tym, że zło, zbliżając się do swego ostatecznego wypełnie-
nia, jest coraz lepiej zamaskowane, a gdy urzeczywistni się już w pełni, będzie wów-
czas zakamuflowane perfekcyjnie. Jedną bowiem z istotnych cech ewolucji konceptu 
osobowego zła jest jego coraz doskonalsza mistyfikacja. Stąd też właściwe rozeznanie 
największego kłamstwa, które objawi się u „końca czasów”, nie może być jedynie 
wynikiem ludzkich zdolności, lecz nade wszystko szczególnej łaski Boga, danej tym 
wszystkim, którzy dochowają wierności niezmiennej prawdzie. Przykładem takiej 
ostatecznej mistyfikacji będzie chociażby – zapowiadana przez Pismo – postać Pseudo-
mesjasza. Istotnym elementem właściwego odczytania tego procesu „ewolucji” jest 
zatem korelacja dwóch źródeł ludzkiego procesu poznawczego: tekstu natchnionego 
i znaków czasu odbieranych z otaczającego nas świata. Warunkiem trafności tejże 
korelacji jest jednak przeprowadzenie jej na poziomie wiary. 
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Charakterystykę Ezawa oprzemy teraz na schemacie antropogonicznym z poprzed-
niego rozdziału, gdzie owych „sześć dni” stworzenia zostało zinterpretowanych jako 
symbole rzeczywistości, odpowiadające różnym wymiarom bytowym istoty stworzo-
nej na Boży obraz i podobieństwo. Pierwszą, esencjalną, charakterystykę tej istoty, 
która w kontekście mesjańskim Protoewangelii jawiła się jako opozycja do zapo-
wiadanego Potomka-Zbawcy, czyli jako Antychryst (Antymesjasz; Pseudomesjasz), 
w sposób bardzo syntetyczny wyłoniliśmy z Heksaemeronu w końcowym fragmencie 
poprzedniego rozdziału. Alegoryczna interpretacja Heksaemeronu, która została użyta 
na gruncie antropologii biblijnej do odtworzenia perspektywy „wszech-człowieczeń-
stwa”, w swym „lustrzanym odbiciu” ukaże nam teraz pewne etapy ewolucji figury 
Antychrysta, a więc idei „nad-człowieczeństwa”, tożsamej w istocie z „anty-człowie-
czeństwem”. 

Według wielu chrześcijańskich komentatorów prawdopodobnie to właśnie owo 
zapatrzenie się w siebie oraz szalona pycha, a następnie nienawiść i chęć zemsty, 
całkowicie wywróciły moralny i ontyczny porządek mikrokosmosu tej istoty, która 
pierwotnie była bardzo dobra. Nastał w niej wówczas totalny chaos, z którego wyło-
niła się „nowa” istota. Ten doskonały duch, którego intelekt w sposób nadzwyczajny 
był wywyższony, gdyż oświecony szczególnie mocnym światłem Bożym, zapomniał 
jakby o tym, „kto” jest źródłem jego doskonałości. Alegoria z 28. rozdziału Księgi 
Ezechiela pokazywała nam, że tak bardzo uwierzył on w swój rozum, że przestał nie-
jako dostrzegać granicę, jaka oddziela Stwórcę od stworzenia i sam zaczął w sobie 
dostrzegać cechy Boga. Dlatego nie mógł zgodzić się, by ludzie zostali wyniesieni 
ponad jego godność. Oznaczałoby to przecież, że nie jest bogiem. 

To próżne wpatrzenie się w samego siebie spowodowało odcięcie od źródła 
Bożego światła, a w konsekwencji straszliwy upadek na samo „bytowe dno” – do 
poziomu istoty pełzającej, nazwane na antropogonicznym schemacie sferą ʻāqēḇ. 
Doskonały kiedyś duch stał się wówczas „wężem” – intelektem pełzającym w pro-
chu ziemi, który jednak nie zrezygnował ze swoich chorych aspiracji, by być niczym 
Bóg. W jego mniemaniu pozostał tylko jeden sposób, by nie zatracić boskiej kondycji. 
Musiał ostatecznie zapanować właśnie nad tym stworzeniem, które zostało wynie-
sione ponad godność anielską, czyli nad człowiekiem. Dlatego wciąż atakuje go swym 
jadem w ten najsłabszy punkt, występujący pod symbolem „pięty” (ʻāqēḇ). 

Słowo ʻāqēḇ w świetle tej protologicznej hipotezy potraktowaliśmy zarówno jako 
symbol „słabości natury”, jak i symbol „poziomu bytowej degradacji” – konsekwencji 
zamknięcia się na Boga oraz upadku z poziomu najwyższego do najniższego. Pięta, 
wciąż dotykająca ziemi i pozbawiona „obuwia łaski” staje się więc alegorycznym 
symbolem „bycia w tym co, ziemskie”, a więc „bycia w tym”, co stanowi opozycję 
do tego, co „duchowe” i „niebiańskie”. W przypadku charakterystyki Ezawa – jako 
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archetypowego przedstawiciela pokoleń „węża” – teraz szczególnie ważne będą wła-
śnie te dwa znaczenia symbolu ʻāqēḇ.

W tej części poszukiwań pierwszym kluczem stanie się ów „kolor czerwony”, 
który w historii Ezawa/Edoma występuje jako barwa jego skóry oraz jako kolor 
potrawy, za którą oddał on Jakubowi przywilej pierworództwa. Natomiast drugim klu-
czem będzie etymologia imienia „Ezaw”. W przypadku Ezawa/Edoma te dwa inter-
pretacyjne klucze będą – podobnie jak w przypadku Jakuba gest „chwycenia za piętę” 
oraz słowo ʻāqēḇ – esencjalną charakterystyką tej postaci. Nie można zapomnieć, że 
trzymana przez Jakuba pięta, poza symbolicznym sensem idiomatycznym, należała 
przecież do konkretnej osoby i dlatego – aby postąpić w naszej analizie mysterium 
iniquitatis – tym bardziej warto przyjrzeć się jej właścicielowi. W obecnej refleksji 
będziemy ponownie posiłkować się komentarzami rabinicznymi, które – jako mające 
nadzwyczaj mocnego ducha nacjonalistycznego – będą widziały w Ezawie wzorco-
wego przedstawiciela oraz protoplastę wszystkich wrogów ludu Izraela. Tym bar-
dziej, choć niestety w sposób trochę tendencyjny, pomogą one w ukazaniu Ezawa jako 
przedstawiciela zła par excellence. 

Rozpocznijmy zatem od etymologii imienia Ezaw/Edom, o której mówi werset 
Rdz 25,25: „I wyszedł pierwszy czerwony cały, jak płaszcz pokryty włosem. I nazwali 
imię jego Ezaw”.

ָהִראׁשֹון ַאְדמֹונִי ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוּיְִקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו ַוּיֵֵצא
Tekst ten wskazuje na Ezawa jako protoplastę Edomitów i podaje dwa różne źró-

dła nazwy tego plemienia: 1. od ᾽aḏemônî (ַאְדמֹונִי) – „czerwony”, czyli mieszkańcy 
czerwonej ziemi, oraz 2. od ŝēʻār (ֵׂשָער) – „włosy”, czyli jako mieszkańcy Seiru. 
Podobnie werset 25,30 pokazuje, że Ezaw został nazwany Edomem, a więc „czerwo-
nym”, i tym samym podaje kolejne etymologiczne źródło nazwy „Edom”: „I powie-
dział Ezaw do Jakuba: «Daj trochę mi, proszę, z potrawy czerwonej, tej czerwonej, 
tej tutaj, bo zmęczony ja jestem». Dlatego nazwano imię jego Edom”.

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל-יֲַעקֹב ַהְלִעיֵטנִי נָא ִמן-ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהּזֶה--ִּכי ָעיֵף ָאנִֹכי ַעל-ֵּכן ָקָרא־ 
 ְׁשמֹו ֱאדֹום

Widzimy więc, że ze względu na kolor swej skóry, jaki i ze względu na barwę 
potrawy, za którą Ezaw oddał przywilej pierworództwa, nazwano go Edomem, czyli 
„czerwonym”. Żaden z tych wersetów nie tłumaczy jednak bezpośrednio etymologii 
imienia „Ezaw” (ֵעָׂשו). Z pomocą przychodzi tu jeden z komentarzy rabinicznych, 
który nawiązuje do hebrajskiego rdzenia czasownikowego ʻšh (עׂשה), który w swym 
najbardziej powszechnym znaczeniu tłumaczony jest jako: „robić”, „czynić”105. 
W odniesieniu do Ezawa komentarz ten zaznacza, iż w momencie swych narodzin 

105 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, s. 826-829.
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Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  

ָרֵאל --ָיִדין ַעּמֹו,  ָדן  ֵטי ִישְַ ַאַחד ִׁשבְַ ִהי. כְַ ִפיֺפן ֲעֵלי ,  ֶדֶרך -ָדן ֶָנָחׁש ֲעֵלי -יְַ ַהֺנֵׁשך  --ֺאַרח-ׁשְַ
י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  

Str. 248: ֶדֶרך -ֶָנָחׁש ֲעֵלי ִהי  ָדן -יְַ    

Str. 251: ַוִּיֺפל  ָאחֹור 

Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 
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wyglądał on właśnie jako już „uczyniony” – w sensie w pełni rozwiniętych niektórych 
cech somatycznych. Chodziło tu przede wszystkim o jego owłosienie, gdyż w chwili 
narodzenia miał on już tyle włosów, ile normalnie mają dzieci o wiele starsze106. Imię 
Ezaw tłumaczy się więc tu jako „zrobiony” bądź „uczyniony”, ponieważ już w chwili 
narodzin posiadał on w sposób kompletny cechy somatyczne charakterystyczne dla 
późniejszej fazy fizycznego rozwoju człowieka. W skrócie: Ezaw od samego początku 
jest ukazany jako symbol nadrozwiniętej cielesności; tej nieujarzmionej cielesności, 
która stoi w opozycji do ducha. 

Jeżeli ta rabiniczna interpretacja zostanie zestawiona z alegorią, którą posłużył 
się – wymieniany wcześniej – Filon Aleksandryjski, który interpretował „piętę” jako 
symbol skłonności bezrozumnego intelektu ku zaspokajaniu przyjemności zmysło-
wych, to lepiej rozumiemy, dlaczego cielesny par excellence Ezaw jest gotów oddać 
przywilej pierworództwa za miskę zupy. Ezaw od samego początku jest ukazany jako 
człowiek „uczyniony” według ciała i jego potrzeb, jako ktoś, w kim dominanta ciele-
sna zakłóciła – według interpretacji Filona – właściwe funkcjonowanie intelektu. Stąd 
też symboliczny gest chwycenia Ezawa za piętę już w momencie narodzin zapowiada, 
że Jakub wykorzysta właśnie tę cielesną żądze swego brata, by zająć jego miejsce. 
Ezaw zrobił coś absurdalnego: za ziemski przemijający pokarm pozbawił się ducho-
wych nieprzemijających dóbr! Czyż w tej optyce nie jawi się on jako dziedzic owego 
anioła, który dał świadectwo dewiacji swego intelektu, gdy w wyniku swych absur-
dalnych aspiracji (bycia jak Bóg!), upadł na samo dno i ostatecznie został pozbawiony 
wszystkiego, stając się emblematycznym uosobieniem pełzających najniższych żądz? 

Powracając jeszcze do hebrajskiego rdzenia ʻšh (עׂשה „robić”, „czynić”) należy 
przypomnieć, że po raz pierwszy zostaje on użyty właśnie w Heksaemeronie, gdy 
Stwórca „czyni” wszelkie stworzenie na swoje słowo. Jednak wobec istot stworzo-
nych na Boży obraz i podobieństwo użyty jest tam inny czasownik bārāʽ w formie 
perfectum („stworzył”; ָּבָרא). Jeżeli zatem zinterpretujemy imię „Ezaw” jako niezwią-
zane z czasownikiem bārāʽ , ale jako pochodzące od rdzenia ʻšh, to wówczas jego 
właściciel może być rozumiany jako symboliczny przedstawiciel tych, którzy zatra-
cili Boży obraz i podobieństwo. W tym interpretacyjnym kluczu imię to nadane przy 
narodzinach stałoby się zatem proroctwem, dotyczącym przyszłych grzechów Ezawa, 
a które ostatecznie pozbawiły go Bożego dziedzictwa. 

Warto też wskazać na inne interesujące źródła imienia „Ezaw”, według których 
oznacza ono także „kosmaty”107. Jest to zależność od akadyjskiego rdzenia ešēbu, 

106 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 158.
107 Por. T. Żychewicz, Stare Przymierze. Genesis, Kraków 1977, s. 261.

2.5. Ezaw i jego ʻāqēḇ w kontekście biblijnej teorii ewolucji tajemnicy zła
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co tłumaczy się „rosnąć bujnie”108 i wówczas odnosiłoby się do bujnego owłosienia 
Ezawa. Może to być także zależność imienia „Ezaw” (ֵעָׂשו) od rdzenia czasowniko-
wego pochodzenia arabskiego: עׂשה, który znaczy „przykryć”, „zasłonić”109 (należy 
podkreślić, że jest on różny od identycznie wyglądającego hebrajskiego rdzenia עׂשה, 
który znaczy „robić”), co odnosiłoby się do tego, iż Ezaw w chwili swych narodzin był 
cały „przykryty” czy „zasłonięty” owłosieniem. 

2.6. ezaw jako pReFiguRacja antychRySta  
w świetle alegoRii hekSaemeRonu

Teraz już w sposób bardziej precyzyjny dokonamy charakterystyki Ezawa, wpisując 
go niejako w schemat antropogoniczny z poprzedniego rozdziału. Dzięki wykorzysta-
nej już wcześniej orygenesowkiej koncepcji, głoszącej, iż pierwotnie zarówno czło-
wiek, jak i anioł, byli istotami stworzonymi na Boży obraz i podobieństwo, mówiąc 
o schemacie antropogonicznym, odniesiemy go także do schematu angelogonicz-
nego. Tym samym owa struktura ludzkiego mikrokosmosu, która w świetle Heksa-
emeronu została ukazana jako schemat poszczególnych wymiarów człowieczeństwa, 
teraz odnosiła się będzie także do struktury mikrokosmosu anielskiego z tą zasadni-
czą różnicą, że w przypadku istot anielskich „cielesność” pozostała w nich jedynie 
pewną „możnością” i nie wchodziła na sposób istotowy w ich naturę, jak w przypadku 
ludzi110. Zabieg ten będzie konieczny, aby wskazać pewne duchowe reminiscencje 
„dziedzictwa węża” w Ezawie.

Chcąc mówić o tym stworzeniu, które zbuntowało się przeciwko Stwórcy, należy 
założyć jakieś fundamentalne, a co za tym idzie także i nieodwracalne – gdyż doko-
nane w wymiarze wiecznym – zaburzenie porządku owego mikrokosmosu. W wyniku 
zaistnienia wewnętrznego chaosu w wymiarze moralnym doszło zatem do straszliwej 
„katastrofy” także w wymiarze bytowym. Musiała wówczas nastąpić nieodwracalna 
deformacja Bożego obrazu i całkowite zniszczenie Bożego podobieństwa. Należy 
założyć, że w przypadku istot anielskich pełnienie woli Stwórcy było czynnikiem kon-
stytuującym także ich bytową formę111. Dlatego właśnie na skutek buntu miała miej-
sce nie tylko degradacja moralna. Konsekwencją utraty pierwotnego i najwyższego 

108 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, s. 826.
109 Tamże, s. 829.
110 Na temat połączenia duszy z ciałem: Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, 76, S. Swieżawski (tł.), 
Kęty 2000, s. 84-169.
111 Anioł został stworzony, by na wieki pełnić wolę Boga. Natomiast człowiek został stworzony, by móc 
wybrać, czy pełnić wolę Boga. Wybór dokonany w wieczności przez duchy czyste był nieodwracalny. 
Tymczasem doczesność implikuje możliwość dokonywania różnych wyborów. Doczesność została dana 
ludziom – a nie aniołom – jako możliwość samookreślenia się na wieki. 

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...
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dobra była także degradacja w wymiarze ontycznym. Wyłoniła się wówczas karyka-
turalna hybryda Bożego stworzenia: pełzający po ziemi intelekt, który nadal pragnął 
być ponad wszystkim, a w którym ogień miłości nieodwracalnie zamienił się w ogień 
nienawiści. Trzeci rozdział Genesis ukazuje go jako „węża”. 

Korzystając z tekstu Heksaemeronu, ukierunkowanego ostatecznie na ukazanie 
stworzenia najdoskonalszego, a więc człowieka, będziemy teraz używać tak zwa-
nej metody lustra, by ukazać powstanie tego „nowego” bytu, w którym Boży obraz 
i podobieństwo zostały całkowicie zniekształcone. „Lustro” nie ukazuje zatem rze-
czywistego „odbicia”, ale działa na zasadzie argumentum a contrario (analogia w sen-
sie przeciwieństwa). Ważnym świadectwem usprawiedliwiającym powyższą metodę 
może być tekst Ap 13, ukazujący „szatańską triadę”: Smok–Bestia–Fałszywy Prorok, 
będącą właśnie karykaturalnym „lustrzanym odbiciem” Najświętszej Trójcy: Ojciec–
Syn–Duch Święty. Inną ekspresją owej analogii, czy też symetrii przeciwieństw, może 
być – ukazana także w Apokalipsie – tzw. „lustrzana parodia”, w której ministerium 
paschalne Chrystusa naśladowane jest przez Bestię, która, będąc śmiertelnie zraniona, 
powraca do życia, by odbierać szczególną boską cześć od wszystkich mieszkań-
ców ziemi (13,3). Zjawisko „lustrzanego odbicia” zostało dostrzeżone przez Ojców 
Kościoła również w odniesieniu do niektórych istotnych pojęć biblijnych. Hipolit 
Rzymski w swym traktacie O Antychryście, zauważając tę niezwykłą zbieżność, pisze: 
„Skoro bowiem nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, Syn Boży, w swej królewskiej112 

i chwalebnej postaci został zapowiedziany jako „lew”, to w taki sam sposób również 
Antychrysta Pisma zapowiedziały jako „lwa”, ze względu na jego tyranię i przemoc113. 
Oszust pod każdym względem chce się upodobnić do Syna Bożego. Lwem jest Chry-
stus i lwem jest Antychryst. Królem jest Chrystus, i Antychryst jest królem ziemskim. 
Zbawiciel objawił się jako owca, a więc również tamten ukaże się jako owca, ale 
wewnątrz będzie wilkiem”114. 

Używając zatem metody, którą podpowiada sam tekst natchniony oraz egzege-
tyczna tradycja patrystyczna, postaramy się za pomocą owego „lustrzanego odbicia” 
Heksaemeronu ponownie ukazać wyłanianie się tej istoty, która w dalszym przebiegu 
historii biblijnej, będąc w opozycji do prawdziwego Mesjasza115, coraz wyraźniej 

112 Por. A. Tronina, Jahwe królem narodów. Perspektywa zbawienia pogan w Starym Testamencie, w: 
Stary Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2009, s. 151-162.
113 Por. X. Leon-Dufour, „przemoc”, w: Słownik teologii biblijnej, K. Romaniuk (tł.), s. 809.
114 HIPOLIT, O antychryście, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Kraków 2000, s. 116.
115 W czasach Jezusa funkcjonowały różne koncepcje mesjańskie: faryzeusze oczekiwali mesjasza ducho-
wego, który miałby się pojawić pod postacią anioła, a odrzucający wiarę w anioły i zmartwychwstanie 
saduceusze oczekiwali mesjasza jako wodza militarnego, który doprowadziłby do dominacji Izraela nad 
innymi narodami, por. H. Pietras, L’escatologia Della Chiesa. Dagli scritti giudaici fino al IV secolo, 
Roma 2006, s. 17-20.

2.6. Ezaw jako prefiguracja Antychrysta w świetle alegorii Heksaemeronu
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mogła być definiowana jako Antychryst116. Tym razem będzie to charakterystyka ubo-
gacona o nowe dane, pochodzące z analizy historii Jakuba i Ezawa. 

Tajemnica zła, mająca swój początek „gdzieś” w wymiarze protologicznym, 
w miarę rozwoju historii zbawienia i pojawiania się coraz bardziej konkretnych zapo-
wiedzi mesjańskich, także w coraz większym stopniu konkretyzowała „lustrzane 
odbicie” owych zapowiedzi. W ten sposób jeszcze wyraźniej przyjmowała „duchowe 
rysy” postaci Antymesjasza, coraz precyzyjniej samookreślając się jako prefiguracja 
(typ) Antychrysta. Pierwszym biblijnym proroctwem, zapowiadającym zwycięskiego 
Mesjasza, jest – znajdująca się jeszcze w obszarze tzw. prehistorii biblijnej – Pro-
toewangelia. Jest rzeczą interesującą, iż także pierwszym bezpośrednim proroctwem 
mesjańskim, wykraczającym poza ową prehistorię, jest proroctwo, które wychodzi 
właśnie z ust patriarchy Jakuba (Rdz 49,10). Zapowiada ono Mesjasza jako „lwa 
z pokolenia Judy”. Mamy tu zatem kolejny hermeneutyczny „pomost”, łączący Proto-
ewangelię z postacią Jakuba. 

Przyjmując „lustrzaną perspektywę”, można zatem założyć, iż po figurze „węża” 
z Protoewangelii kolejnego etapu ewolucji idei Antymesjasza117 powinniśmy szukać 
właśnie w historii Jakuba. Wcześniej pojawia się oczywiście postać Abla, wpisująca 
się w typologię ofiary, którą ponosi sprawiedliwy z rąk niesprawiedliwego. W historii 
tej brak jest jednak wyraźnego ukazania zwycięstwa Abla nad Kainem, które mogłoby 
prefigurować zwycięstwo Syna Bożego nad złem. Tymczasem postacią, która, będąc 
rzeczywistym przeciwieństwem Jakuba – interpretowanego przez wczesnochrześci-
jańskich pisarzy jako typ Chrystusa – została ewidentnie pokonana, był Ezaw. Dlatego 
też Ezaw staje się konkretnym ucieleśnieniem figury zapowiadającej Antychrysta, 
a dokładniej: jednym z ważnych prefiguracyjnych etapów tej tajemnicy osobowego 
zła, która ostatecznie zdefiniuje się w wymiarze eschatologicznym, np. jako „czło-
wiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia (ἀντικείμενος)118 i wynosi ponad 
wszystko, co nazywa się Bogiem” (2 Tes 2,3n). 

Podobnie jak Jakub został ukazany jako kontynuacja duchowej figury Potomka 
zwycięskiej Niewiasty, a tym samym jako starotestamentowa prefiguracja Chry-
stusa, tak teraz zostanie podjęta próba ukazania Ezawa jako emblematycznego przed-
stawiciela pokoleń „węża” (Rdz 3,15). Jego „wężową naturę” pomoże nam odkryć 
„lustrzane odbicie” antropogonicznego schematu, wyłonionego z Heksaemeronu. 

116 Por. H. Balz, G. Schneider, ἀντíχριστος, in: Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, Brescia 2004, 
s. 294-296.
117 Por. „antimessia”, in: Messianismo. Indice concettuale del medio giudaismo, a cura di P. Sacchi, 2009, 
s. 23-27.
118 Od gr. ἀντίκειμαι – „być przeciwnym”, „być opornym”, „być wrogim”.

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...



193

Stopień prawdziwej niedoskonałości stworzenia odzwierciedla stopień znie-
kształcenia w nim Bożego obrazu i podobieństwa. W tej perspektywie szatan jest naj-
bardziej zniekształconym i niedoskonałym bytem. W przypadku Jakuba i Ezawa owa 
opozycja „doskonałość/niedoskonałość” ukazywana jest często – co dało się zauwa-
żyć w przytoczonych komentarzach patrystycznych – jako opozycja „duch/ciało”. 
Nadzwyczaj rozwinięta „cielesność” Ezawa, i to już w momencie narodzin, symbo-
licznie przejawiająca się w jego bujnym owłosieniu, może być zatem reminiscencją 
tej niedoskonałości, którą nabył ów duch poprzez swój bunt i upadek. Tak też niektó-
rzy egzegeci odczytywali Ezawa pokrytego owłosieniem jako symbol osoby całko-
wicie pokrytej grzechem. W przypadku zbuntowanego anioła wielkość jego grzechu 
wyzwoliła „cielesność”, która tak zdeformowała duchową strukturę tego bytu, iż stała 
się w nim „potwornością” i „monstrualnością”, co dobrze oddaje charakterystyka apo-
kaliptycznego Smoka (Ap 12). 

W perspektywie, którą ukazał Filon Aleksandryjski, jądrem niedoskonałości była 
rzeczywistość ukryta pod symbolem „pięty”. Oznaczałoby to, że w tym symbolu 
ukrywa się także źródło tej niedoskonałości, która w wymiarze protologicznym rzu-
ciła w sposób nieodwracalny świetlistego ducha do największych ciemności. Odnie-
śmy się tu raz jeszcze do teorii Orygenesa, zgodnie z którą ową istotą, stworzoną „dnia 
szóstego” na Boży obraz i podobieństwo, był zarówno człowiek, jak i anioł. 

Oczywiście pierwotnie „cielesność”, jako pewna kategoria chciana przez Stwórcę, 
była w absolutnej harmonii z duchem Bożym. Można więc powiedzieć, że było to 
„ciało uduchowione”, co przejawiało się w jego nadzwyczajnym pięknie, wolności od 
żądz, a nade wszystko jego niezniszczalności i nieśmiertelności. Pomijając na razie 
różnicę między anielską i ludzką kondycją bytową, należy więc orzec, że ta pierwotna 
cielesność jawiła się jako ewidentne dobro. Zdaniem Orygenesa dopiero po grzechu – 
w przypadku ludzi rzuconych w doczesność – w związku z nabytym ciałem material-
nym i śmiertelnym119 pojawiają się poruszenia cielesne przeciwne duchowi. W przy-
padku zbuntowanych aniołów, pozostających w wymiarze wiecznym, owe poruszenia 
przeciwne duchowi stają się nie tylko kierunkiem ich działań, ale także ukierunkowa-
niem ich „bycia”: przeciwko Stwórcy. Skoro ontyczne ukonstytuowanie anioła było 
ukierunkowane wyłącznie na pełnienie woli Bożej, to tym samym bunt przeciw Bogu 
sprawia, że przybierają one zupełnie „nową” formę bytową. Stają się demonami. 

W perspektywie tej teorii „pięta” Ezawa jest nie tylko symbolem słabego punktu 
ludzkiej natury, czyli skłonności do grzechu, czy też, jak mówił Filon, skłonności 

119 Orygenes twierdził, że ciało ludzi zamieszkujących Eden było duchowe, tzn. niezwykle subtelne 
i świetliste. Dopiero po grzechu człowiek otrzymuje ciało materialne i zniszczalne, czego symbolem dla 
Orygenesa było przyodzianie ludzi przez Boga w skóry (Rdz 3, 21), Por. M. Simonetti, Origene esegeta 
e la sua tradizione, Brescia 2004, s. 119-121.
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pozbawionego mądrości Bożej intelektu ku sprawom zmysłowym. Patrząc na Ezawa 
jako na przedstawiciela pokoleń „węża”, jego „piętę” należy traktować jako symbol 
grzechu odwrócenia się od Boga, będący reminiscencją grzechu anielskiego. „Pięta” 
to ślad dziedzictwa „węża” i dlatego owo „Jakubowe chwycenie za piętę” staje się 
symbolem rzeczywistej strategii, dzięki której człowiek pełen Bożego ducha może 
zwyciężyć „węża” i jego potomstwo.

Poza teorią Orygenesa, mówiącą, że zarówno człowiek, jak i anioł, zostali stwo-
rzeni na Boży obraz i podobieństwo bardzo ważnym kierunkowskazem, który podpo-
wiada, iż aby odkryć tajemnicę Antychrysta należy wejść w tajemnicę człowieka, jest 
sam tekst objawiony. Apokalipsa św. Jana mówiąc o tajemnicy Bestii, podaje tajemni-
czy kod cyfrowy: „666”, do którego komentarzem są słowa, iż liczba Bestii to właśnie 
„liczba człowieka” (13,18). 

Analizując figurę Bestii, która w opisie Apokalipsy otrzymuje władzę od Smoka 
(13,2), wydaje się, że ukazana potworność i monstrualność tego bytu świadczą, że tak 
jak Smok była to istota anielska, która uległa skrajnej moralno-ontycznej degradacji. 
Dlaczego zatem jej liczba odnosi się do człowieka? Odpowiedzią wydaje się wła-
śnie postać Antychrysta. Najbardziej istotnym dziełem Chrystusa było Jego misterium 
paschalne. Chrystus składa ofiarę z samego siebie, przechodząc ze śmierci do życia, 
by ratować ludzkie dusze przed wiecznym potępieniem. To samo uczyni Antychryst, 
choć intencja, sposób jego działania i przede wszystkim cel będą zgoła odmienne. On 
także przejdzie ze śmierci do życia, ale uczyni to na oczach całego świata. Nie złoży 
jednak ofiary z samego siebie, ale przy udziale szatańskich mocy sparodiuje misterium 
paschalne, by swym kłamstwem uwieść i zgubić na wieki jak najwięcej ludzkich dusz. 

Właśnie mistyfikacja śmierci i zmartwychwstania wpisana jest w sylwetkę Bestii, 
a dokładnie w opis jednej z siedmiu jej głów, która zostanie śmiertelnie zraniona, 
a potem ożyje (13,3n). Tam należy doszukiwać się symboliki Antychrysta. Jak Chry-
stus miał bosko-ludzką naturę, tak osobowy Antychryst objawi siebie jako człowie-
ka-boga. Pozostaje pytanie: Czy będzie on człowiekiem, który pełnym aktem swo-
jej woli i całą siłą swego intelektu będzie nienawidził Chrystusa, a poczucie swojej 
nadczłowieczości czerpał będzie z nadprzyrodzonej pomocy szatana? Czy też będzie 
demonem, który zawładnie w sposób totalny ludzką kondycją jakiejś wybranej osoby 
i posłuży się nią jak swoją marionetką? Większość teorii przychyla się do pierwszej 
wersji, jednak ta śmiertelnie zraniona i ożywiona „głowa” jest częścią tego samego 
ciała, a więc jest tą samą naturą, która należy do monstrualnej Bestii. Czy zatem, 
z Bożego dopustu, demon będzie mógł objawić się jako człowiek i działać na tak 
wielką skalę (2Tes 2,9-12)? 

Zastanawiające jest także to, że w „czasach ostatecznych” zło będzie skutecznie 
działać także przez materię nieożywioną, którą w „cudowny sposób” ożywi. Szatan 
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nie ma mocy stwórczej, która przysługuje jedynie Bogu, jednak z dość dużą swobodą 
może wpływać na istniejące już byty. Być może ożywienie obrazu Bestii, o którym 
mówi Apokalipsa (13,14n), będzie próbą stworzenia jakiegoś antychrystycznego „inte-
ligentnego”120 bytu właśnie przez ludzi zainspirowanych przez Antymesjasza i dlatego 
stanie się ów „cudowny byt” jego bardzo użytecznym narzędziem. 

Śmiertelne zranienie głowy Bestii może być także szatańską parodią odnoszącą 
się do Protoewangelii. Święta Niewiasta miażdżąca głowę „węża” (Rdz 3,15) jest 
także sylwetką Kościoła, rozumianego jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Ma ona swoje 
„lustrzane odbicie” w tajemnicy nieprawości, w której odnajdujemy Niewiastę-Nie-
rządnicę, symbol Antykościoła, czyli „Mistycznego Ciała” Antychrysta, siedzącą 
„wygodnie” na Bestii (Ap 17,3). W tym kluczu to właśnie Antykościół (Niewiasta-Nie-
rządnica) – funkcjonujący „pod szyldem” Kościoła – stworzyłby mistyfikację pozo-
rującą zwycięstwo nad głową „węża”, gdy tymczasem – w rzeczywistości – w spo-
sób przewrotny ożywiłby „węża” wewnątrz wspólnoty funkcjonującej pod nazwą 
„Kościół”. („I ujrzałem jedną z głów [Bestii] jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej 
śmiertelna została uleczona”; Ap 13,3) Jak poddać mistyfikacji zwycięstwo nad 
„wężem”? Wystarczy chociażby stworzyć „nową” fałszywą definicję czy kategorię 
grzechu. Np. grzechem nie jest związek cudzołożny, tylko brak zrozumienia dla osób 
tak żyjących. Czy też: postawą godną potępienia nie jest zamknięcie serca na nadprzy-
rodzoną sakramentalną łaskę, ale zamknięcie serca na naturalne potrzeby matki Ziemi. 
Dlatego to właśnie przedstawiciele Antykościoła pod pozorem walki z „nowym” grze-
chem, czyli „nowym” złem, niejako wleją witalne siły w tajemnicę nieprawości i tym 
samym stworzą wewnątrz Kościoła odpowiednie „środowisko” potrzebne do objawie-
nia się oraz podjęcia odpowiednich działań przez „nowego” mesjasza121. 

Należy więc przyznać, że protologiczna hipoteza Orygenesa, mówiąca o stwo-
rzeniu zarówno człowieka, jak i anioła na obraz i podobieństwo Boga, ma swoją silną 
argumentację w eschatologii w tajemniczej postaci Antychrysta. Wkraczając zatem 
w tajemnicę demona/człowieka = człowieka/demona, posłużymy się teraz antropogo-
nicznym schematem zbudowanym w poprzednim rozdziale na podstawie Heksaeme-
ronu, jednak kierunek naszego dowodzenia będzie odwrotny. Rozpoczniemy bowiem 
od „dnia”, w którym została stworzona ta istota, która w „czasach ostatecznych” stanie 
się najniebezpieczniejszym narzędziem szatana.

120 „Inteligencja” materii nieożywionej odpowiadałaby np. tym kategoriom, które przypisuje się dzisiaj 
różnym technologicznym wcieleniom sztucznej inteligencji.
121 Będzie się to wiązało także z ustąpieniem „katechona”, który powstrzymuje nadejście apogeum tajem-
nicy nieprawości (2Tes 2,6).
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2.6.1. Dzień szósty
„Dnia szóstego” wyłania się człowiek – istota stworzona na najdoskonalszym ontycz-
nym fundamencie, którym był obraz Boga. Według Orygenesa na tym samym funda-
mencie stworzony został także anioł, a więc także jeden z tych doskonałych bytów, 
w którym później ów Boży porządek mikrokosmosu uległ całkowitej i skrajnie pejo-
ratywnej transformacji. Interpretując Heksaemeron według schematu antropogonicz-
nego w poprzednim rozdziale, uznaliśmy „dzień szósty” za rzeczywistość przełomową, 
jako że tego dnia istota utkana w Bożym zamyśle stała się realnym, jednostkowym 
i samodzielnym bytem, w którym jaśniało Boże podobieństwo. Przyjmując teorię 
Orygenesa, należałoby więc orzec, iż zarówno człowiek, jak i anioł byli – każdy na 
swój sposób – podobni do Boga. Nie chodzi tu oczywiście o jednego konkretnego 
człowieka czy jednego anioła, lecz o charakterystykę ontyczno-moralną przypisy-
waną danemu rodzajowi. Podobieństwo do Boga (ducha par excellence) w przypadku 
duchowych istot anielskich miało zatem charakter także ontyczny, zaś w przypadku 
ludzi – bardziej moralny. 

Chcąc zatem mówić o zaburzeniu porządku Bożego w jednej z tych istot, należy 
rozpocząć od „dnia szóstego”, bo to właśnie w tym „dniu”, czyli w tajemnicy tej rze-
czywistości, która kryje się pod symbolem „dnia szóstego”, stworzona przez Boga 
istota otrzymała oprócz ontycznego statusu indywiduum również dar realizacji osobi-
stej wolności, który czynił ją w pełni osobą. Jeżeli mówimy o degradacji moralnej, to 
zawsze ma ona swoje źródło w dewiacji wolności, kiedy dana istota przestaje odczy-
tywać swoją wolność jako pewną możność, którą powinno się aktualizować zgodnie 
z zamysłem Bożym. Odrzucenie woli Stwórcy powoduje wkroczenie na najbardziej 
fałszywy tor, prowadzący nie tylko do samowoli, ale – w bliższej lub dalszej per-
spektywie – do chęci zapanowania nad wolnością innych, a w konsekwencji do tego 
najbardziej absurdalnego celu, którym jest pragnienie „bycia takim, jak Bóg”. 

Opierając się na świadectwach patrystycznej egzegezy, można założyć, iż właśnie 
to pragnienie „bycia takim, jak Bóg”, czyli pyszne uzurpowanie sobie władzy w sen-
sie absolutnym, było przyczyną transformacji Bożego porządku w chaos w tej isto-
cie, która miała tak wiele wspólnego z człowiekiem. Zatem ta buntownicza rewolta 
musiała dokonać się w owej rzeczywistości „dnia szóstego”, czyli w tej „duchowej 
przestrzeni”, w której istoty stworzone na Boży obraz i podobieństwo posiadły pełen 
status osoby i możliwość pełnego realizowania swej wolności. Jedna z nich zapragnęła 
jednak wynieść się ponad wszystko, lecz poprzez ten szalony akt pychy nieodwracal-
nie wszystko utraciła: najpierw Boży obraz i podobieństwo, a potem raj. Najbardziej 
wysublimowany intelekt, który był pełen światłości Bożej, zostaje rzucony w wieczną 
ciemność. Boży anioł, który pierwotnie był bardzo dobrym, staje się złym i źródłem 
wszelkiego zła. Ten, który był najpiękniejszą koroną stworzenia, staje się odraża-
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jącą hybrydą. Istota najbardziej uduchowiona zamienia się – jak mówił Orygenes – 
w „pryncypium materii”. Najstraszniejsza jednak jest nieodwracalność tej degradacji. 

Po raz pierwszy na kartach Pisma Świętego zły duch objawia się pod postacią 
przebiegłego „węża” w Edenie (Rdz 3,1). Symbol „węża” w sposób nadzwyczaj 
trafny ukazuje zwieńczenie owego procesu hybrydyzacji. Z istoty anielskiej pozostała 
mu nadzwyczajna inteligencja, która przybrała formę pewnej wysublimowanej spraw-
ności, wykorzystywanej jedynie do czynienia zła. Trwając w swej pysze i będąc jej 
wiecznym niewolnikiem, zły duch pozbawiony jest wewnętrznego światła poznania 
Bożych tajemnic. Być może pozostała mu jedynie pamięć tych rzeczy i teraźniejszy 
– ale jedynie zewnętrzny! – ich ogląd. Jego nowy status morficzny jest wymownym 
symbolem całkowitej degradacji. Ten, który chciał być ponad wszystko, pełza brzu-
chem po ziemi. Ten, który karmił się wieczną komunią z Bogiem, będzie karmił się po 
wieki prochem ziemi (Rdz 3,14). 

W tym duchowym wymiarze „dnia szóstego” powstaje zatem ta istota, która 
w Edenie objawia się już jako przebiegły „wąż”. Należy przypomnieć, że opierając 
się na świadectwach pierwszych alegorystów, opis kapłański (Heksaemeron) i tekst 
jahwisty (Rdz 2–3) traktujemy w sposób integralny. Proroctwo Protoewangelii wnosi 
istotny szczegół, jeżeli chodzi o tajemnicę zła. Mówi ono bowiem już nie tylko 
o „wężu”, ale także o jego potomstwie, które będzie w nieustannej walce z Niewia-
stą i jej potomstwem. Pierwszą konkretną realizacją tego międzypokoleniowego kon-
fliktu – poza prehistorycznym podaniem o Kainie i Ablu – jest właśnie historia Jakuba 
i Ezawa. Dotyczy ona protoplastów dwóch ludów, które będą w stanie nie tylko walki 
duchowej, ale również w stanie realnej walki, potwierdzonej w wymiarze historycz-
nym, jako wojny między Izraelem i Edomem122.

Posługując się świadectwami egzegezy patrystycznej, skupimy się przede wszyst-
kim na duchowym aspekcie tej walki. To w buncie anioła ma swój początek tajemnica 
nieprawości, której specyficznym obliczem stanie się – klarująca się w czasach escha-
tologicznych – figura Antychrysta. Interpretując zatem historię Jakuba i Ezawa jako 
kontynuację Protoewangelii, należałoby orzec, iż w świetle Heksaemeronu odpowied-
nikiem rzeczywistości ukrytej pod symbolem „dnia szóstego” byłby moment naro-
dzin owych bliźniąt. Moment, w którym ci dwaj bliźniacy jawią się jako dwie realne 
osoby. Jednak „dnia szóstego” człowiek wyszedł z „łona wieczności” ukonstytuowany 
moralnie tak samo, jak anioł. Tymczasem w historii Jakuba i Ezawa pojawiają się 
przesłanki (np. wyrocznia Boga; Rdz 25,23), które mogą być odczytane jako wyraźnie 
odróżniające moralność obydwu chłopców.

122 T. Brzegowy, Najnowsze teorie na temat powstania Pięcioksięgu – próba oceny, „Collectanea Theolo-
gica” 71(2002)1, w: Heksaemeron i inne studia nad Starym Testamentem, Warszawa 2012, s. 160n.
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A zatem należałoby przyjąć, że także „łono Rebeki”, w którym wałczyły owe 
bliźnięta, nie staje się symbolem „dnia szóstego”. Staje się ono raczej symbolem „łona 
wieczności”, w którym dokonała się pierwsza realna konfrontacja między siłami 
dobra i zła. Jej biblijnym zobrazowaniem może być walka na niebie między Micha-
łem a Smokiem, ukazana w Księdze Apokalipsy. W przypadku Jakuba i Ezawa była 
to najpierw walka w jednym z nich, walka, w której cnota została pokonana przez 
wadę. Przerodziła się ona w walkę między nimi, gdyż ten, który stał się „potomkiem 
wężowym” już w łonie swej matki – jak podawały komentarze – niesłusznie uzurpo-
wał sobie władzę. Wychodząc z tego łona, myślał, że zwyciężył. Podobnie zapewne 
myślał szatan po tym, gdy zastawiwszy pułapkę w Edenie, sprawił, że także ludziom 
dostęp do „łona wieczności” został odebrany. Tymczasem Ezaw się pomylił, gdyż 
Jakub chwycił go za „piętę”. Demon również bardzo się pomylił. Bóg zastosował – 
jak twierdzili Ojcowie Kościoła – niezwykły fortel i dotknął swoją „piętą” ziemi: Syn 
Boga stał się człowiekiem, by ludzkości przywrócić utracony raj. Tajemnica wciele-
nia, a nade wszystko jej kenotyczna specyfika, była zatem niczym chwycenie diabła 
za „piętę”. 

Należy przeto stwierdzić, iż sam moment narodzin bliźniąt w swym wymiarze 
symbolicznym odpowiada treści proroctwa Protoewangelii, a znakiem zapowiadają-
cym zmiażdżenie głowy „węża” może być w historii Jakuba i Ezawa właśnie ów gest 
„chwycenia za piętę”. Jest to gest, który można odczytać w świetle Protoewangelii 
jako zapowiedź przejęcia strategii przeciwnika. Jak demon czaił się na ludzką „piętę”, 
tak sam za „piętę” został chwycony. Jak pokazuje dalej historia bliźniąt, Jakub posłu-
żył się „wężową strategią”, by pokonać potomka „węża”.

Stajemy więc teraz przed ważnym wyzwaniem hermeneutycznym. Opierając się 
na tekstach Heksaemeronu (Rdz 1,1-31) oraz na wybranych fragmentach z historii 
Jakuba i Ezawa (Rdz 25,19-34; 27,1-40), będziemy się starali jeszcze dokładniej prze-
analizować pewien proces ewolucji tajemnicy osobowego zła, znajdujący się na kar-
tach Pisma Świętego. Antropogoniczny schemat, oparty na Heksaemeronie, zostanie 
odczytany od „dnia szóstego” do „dnia pierwszego”, gdyż z tego, co realnie istnieje, 
można wnioskować o tym, co niewidoczne dla oka. Tą realną istotą jest zbuntowany 
anioł, który tak samo jak człowiek powołany do istnienia „dnia szóstego”, pierwotnie 
został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Będziemy zatem starali się wyjść od 
tego, co istnieje realnie i realnie działa w stworzonym przez Boga świecie, by dotrzeć 
jak najgłębiej do duchowej istoty mysterium iniquitatis, czyli do jej „dnia pierwszego”. 

Oprócz tego że, tekst Heksaemeronu zostanie odczytywany w kierunku wstecz-
nym, to do charakterystyki tego, co stanowi opozycję do Bożego stworzenia, będzie 
musiała zostać użyta metoda tzw. lustrzanego odbicia (argumentum a contrario). W ten 
sposób będą kolejno odkrywane poszczególne, coraz bardziej fundamentalne warstwy 
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tajemnicy osobowego zła, które są ukryte pod symbolami kolejnych „dni”. Będziemy 
więc przemierzać „szatański mikrokosmos” aż do jego „epicentrum”, którym było 
to najbardziej pierwotne wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu; najbardziej fundamen-
talne „nie” wypowiedziane wobec swego Stwórcy. W tym kontekście ponownie ukaże 
się doniosłość „tak” (fiat) Maryi, stojące u źródeł rzeczywistości absolutnie przeciw-
nej – u źródeł tajemnicy łaski. 

Jeżeli zaś chodzi o drugi tekst, to interesować nas będzie przede wszystkim postać 
Ezawa, który zostanie potraktowany jako pierwsze, podane przez Biblię i objawione 
w historii, urzeczywistnienie proroctwa Protoewangelii, gdzie emblematyczny przed-
stawiciel pokoleń „węża” zostaje pokonany przez sługę Boga. Z powodu dwóch 
zasadniczych racji Ezaw otrzymał „pierwszeństwo” w hierarchii negatywnych biblij-
nych bohaterów nawet przed Kainem czy Lamekiem. Po pierwsze, ze względu na 
klucz ʻāqēḇ („pięta”), który łączy Ezawa bezpośrednio z proroctwem Protoewangelii. 
Po drugie, w historii Ezawa widać realne refleksy pierwszej dobrej nowiny, z tego 
względu, że zostaje on pokonany przez Jakuba, który interpretowany był jako starote-
stamentowa prefiguracja zwycięskiego Mesjasza. 

Poddamy zatem analizie to, w jaki sposób poszczególne elementy Heksaeme-
ronu, czytanego „metodą lustrzaną”, odnajdują swe miejsce w charakterystyce Ezawa. 
Zostanie on potraktowany jako bardzo wczesne prefiguracyjne stadium w biblijnej 
ewolucji idei osobowego zła, która w Nowym Przymierzu ukonkretni się w postaci 
Antychrysta. Odpowiednikiem owego „epicentrum” tajemnicy nieprawości ukrytej 
w Heksaemeronie jest oczywiście w historii Ezawa rzeczywistość ukryta pod sym-
bolem jego „pięty”. Tym samym Jakubowy gest „chwycenia za piętę” w sposób nie-
zwykle klarowny staje się prefiguracją strategii, mającej na celu ostateczne pokonanie 
osobowego zła, a więc symbolem zadania ostatecznego ciosu w samą istotę mysterium 
iniquitatis. 

Aby jednak nie sprawiać wrażenia, że odchodzimy zbytnio od głównego „tropu” 
naszych poszukiwań, zostanie jeszcze doprecyzowane użycie symbolu ʻāqēḇ w tajem-
nicy „szóstego „dnia”. W tym miejscu posłużymy się pewną konceptualną propozycją, 
gdzie naturalny status tej ludzko-anielskiej rzeczywistości, czyli istot stworzonych na 
obraz i podobieństwo Boga, zostanie nazwany compositum „intellectus-πρόσωπον” 
(„intelekt-oblicze”). Dlaczego? Mianowicie: „intelekt” jest cechą wspólną dla istot 
ludzkich i anielskich, których stworzenie dokonało się „dnia szóstego” (koncepcja 
Orygenesa), oraz cechą wyróżniającą właśnie te istoty pośród innych. Jeżeli zaś cho-
dzi o „oblicze”, to zależy nam na odniesieniu do greckiego słowa πρόσωπον123, które 
w Piśmie Świętym stosowane jest zarówno do oblicza Boga (np. Rdz 43,3), jak rów-

123 Por. F. Montanari, Vocabolario…, s. 1842.
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nież określenia całej osoby ludzkiej (np. Mt 22,16), a zatem w sposób szczególny pod-
kreśla osobowy charakter istot stworzonych na obraz Boży124. 

Intelekt oświecany Bożym światłem jest tym intelektem, który Filon Aleksandryj-
ski nazywał mądrym, czystym i całkowicie wolnym od poruszeń zmysłowych. Jest on 
zwrócony wyłącznie ku duchowi, czyli ku Bogu, który jest rzeczywistością duchową 
par excellence. Kontempluje on prawdę Bożą, mającą jednak wymiar nie abstrakcyjny, 
lecz osobowy. Istota kontemplująca oblicze Boga ożywia w sobie Jego obraz i staje się 
do niego podobną. Dlatego też trwa w swej pierwotnej osobowej tożsamości. Mówiąc 
o czystości dziecięcych dusz, których życie niemalże w sposób naturalny wpisuje się 
w wolę Boga, Jezus powiedział: „Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze 
Ojca mojego” (Mt 18,10). Kontemplacja Bożego oblicza jest więc naturalnym stanem 
tych czystych duchów, tak jak czystość serca jest naturalnym stanem ludzkich dzieci.

Bunt przeciwko Bogu spowodował odcięcie intelektu od Bożego światła oraz 
„wyrzucenie precz sprzed oblicza Pana”. Skoro ukonstytuowanie ontyczne anioła było 
całkowicie podporządkowane pełnieniu woli Stwórcy, to sytuacja buntu doprowadziła 
do straszliwej osobowej degradacji. Intelekt został pogrążony w ciemności i rzucony 
w proch ziemi. Wskutek tego upadku powstała karykaturalna hybryda Bożego stwo-
rzenia, którą można nazwać compositum „intellectus-ʻāqēḇ”. Tą hybrydą jest oczywi-
ście „wąż” z Edenu, świetlisty anioł, który z samych „wysokości” spadł w najciem-
niejszą bytową otchłań. Upadek intelektu do najniższego poziomu „istot pełzających” 
– czyli sferyʻāqēḇ – równał się z bezpowrotną utratą Bożego obrazu i podobieństwa. 
Tym samym uczynił z owego intelektu – niemogącego już kontemplować Boga – pre-
cyzyjne narzędzie bez reszty zaangażowane w służbę złu. Upadły anioł został pozba-
wiony swego pierwotnego oblicza (πρόσωπον), a jego „nowy” πρόσωπον stał się 
teatralną maską, którą posługuje się on w swej uwodzicielskiej strategii. 

Jak w przypadku tej pierwotnej i doskonałej rzeczywistości, którą nazwaliśmy 
compositum „intellectus-πρόσωπον”, siłą owego intelektu było Boże światło, tak 
w przypadku owego hybrydalnego compositum „intellectus-ʻāqēḇ” motorem jego 
działań stały się najbardziej przyziemne żądze, symbolizowane na schemacie antro-
pogonicznym właśnie przez ʻāqēḇ (pięta). Tak więc, nawiązując do postaci Ezawa, 
należy przypomnieć, że to właśnie z powodu swych nieokiełznanych żądz – którą 
to słabość wykorzystał Jakub – utracił on bezpowrotnie przywilej pierworództwa, 
a w konsekwencji także Boże błogosławieństwo. Utracił wszystko. Dziedzictwo upa-
dłego anioła naznaczyło w sposób szczególny historię Ezawa. 

124 Pierwotnie termin grecki πρόσωπον oznaczał „maskę teatralną”. Tymczasem już Tertulian w polemice 
antymonarchiańskiej wprowadza do swej teologii tłumaczenie łacińskie persona właśnie w znaczeniu 
„osoba” (33x), Por. TERTULIAN, Przeciw Prakseaszowi, seria: Źródła myśli teologicznej, E. Buszewicz 
(tł.), Kraków 1996.
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2.6.2. Dzień piaty
„Piątego dnia”, według Heksaemeronu, spośród istot wodnych wyłania się wielki 
potwór morski (Rdz 1,21). Istotami, które występują na kartach Pisma Świętego i do 
których w tym przypadku możemy się odnieść, to np. apokaliptyczny Smok (Ap 12,3), 
czwarta bestia z wizji Daniela (Dn 7,7) czy Lewiatan125 (Iz 27,10). Dlaczego ta istota 
jawi się jako wielki potwór morski? W przypadku istot anielskich można tu domnie-
mywać swego rodzaju zależność: im większej degradacji moralnej ulega ten, którego 
intelekt jest doskonalszy od innych i który pierwotnie jest naturą szczególnie czystą 
i duchową, tym bardziej staje się on zdegradowany także na poziomie ontycznym, 
czyli staje się najbardziej skrajnym przeciwieństwem natury duchowej i czystej. Jawi 
się zatem jako cielesne monstrum – wielki potwór. Grzech potwornej pychy, będący 
u źródeł buntu przeciw samemu Stwórcy, w konsekwencji wygenerował zatem w tym 
anielskim bycie potworną morficzną charakterystykę i na wieki ustanowił go wobec 
Boga jako paradygmat, „kogoś”, kto przez Pawła Apostoła określony został jako 
ἀντικείμενος126 („będący przeciwnym”, „sprzeciwiającym się”, „wrogim”; 2Tes 2,4 – 
podobne znaczenie ma pochodzące z języka hebrajskiego słowo „szatan”).

Lektura Heksaemeronu w tekście oryginalnym pozawala dostrzec, że czasownik 
„stwarzać” użyty jest tylko wobec człowieka i wielkich potworów morskich. Wobec 
innych stworzeń użyty jest czasownik „czynić”. W przypadku człowieka występuje 
jednak forma dokonana (perfectum), a w przypadku potworów forma niedokonana 
(imperfectum), która zgodnie z zasadami gramatyki hebrajskiej może być odczyty-
wana także jako futurum. Jeżeli wielkie potwory morskie uznamy za alegorię upadłych 
duchów, to tym bardziej potwierdza to teorię Orygenesa o stworzeniu ludzi i anio-
łów na obraz i podobieństwo Boże. Forma niedokonana może tu oznaczać – inaczej 
niż w przypadku ludzi – możliwość nieustannego przeobrażania się aniołów w różne 
postacie morficzne. 

Przypomnijmy, że „morze” – na budowanym za pomocą alegorii antropogonicz-
nym schemacie Heksaemeronu – zostało zinterpretowane właśnie jako symbol „ciele-
sności”, i to tej cielesności, która była absolutną dominantą w Ezawie. Jeżeli więc teraz 
chcemy ukazać w sposób jeszcze bardziej szczegółowy owego „czerwonego” Ezawa 
jako archetypowego przedstawiciela „pokoleń Smoka” („starodawnego węża”), to 
należy posłużyć się jednym z naszych interpretacyjnych kluczy, a mianowicie „kolo-

125 Motyw „Lewiatana” prawdopodobnie zaczerpnięty z ugaryckiej mitologii, gdzie jako Lotan był mon-
strualnym bóstwem chaosu, bądź też wielkim wężem o imieniu Shalyat, mającym siedem głów. W Biblii 
zwycięstwo nad chaosem przypisane jest JHWH, por. „leviatan”, in: Dizionario biblico, J. L. McKenzie, 
a cura di Bruno Maggioni, Assisi 1981, s. 548.
126 Por. 2Tes 2,4

2.6. Ezaw jako prefiguracja Antychrysta w świetle alegorii Heksaemeronu



202

rem czerwonym” i zrobić odniesienie do tekstu Apokalipsy św. Jana127. W dwunastym 
rozdziale tej księgi pojawia się Smok koloru czerwonego (Ap 12,3). Użyty tu grecki 
przymiotnik πυρρὸς oznacza: „kolor ognia”, „czerwony” bądź „czerwonawy”128. Co 
do Ezawa, to Septuaginta podobnie tłumaczy ᾽aḏemônî („czerwony”; Rdz 25,25) przez 
πυρράκης, czyli „czerwony”, „czerwonawy”, „ognisty”. 

Dlatego też „kolor czerwony” u Ezawa można zinterpretować także jako prze-
jaw „wężowej natury”, szczególnie wyeksponowanej w apokaliptycznym Smoku, 
czyli starodawnym wężu, który zwie się diabeł i szatan. W tym miejscu warto przyto-
czyć bardzo interesujący komentarz rabiniczny129, który również nawiązuje do koloru 
skóry Ezawa: „Czerwoność cery zapowiadała jego morderczą naturę” (Raszi), ponie-
waż „nie ma innego powodu, dla którego Tora wspominałaby o tym” (Mizrachi130). 
O owej potwornej naturze Ezawa, która przejawiała się w skłonności do dokonywania 
wielkich zbrodni, mówi również inny komentarz rabiniczny, który słowa „przyszedł 
Esaw z pola, a był wyczerpany”(Rdz 25,29), interpretuje w następujący sposób: „«był 
wyczerpany» – mordowaniem” (Raszi)131. 

2.6.3. Dzień czwarty
Zobaczmy teraz, co wyłania się z tajemnicy „dnia czwartego”. Bunt spowodował 
odcięcie od Bożej światłości, co z kolei sprawiło, że również „kanały” tego świa-
tła – występujące pod symbolami „słońca”, „księżyca” i „gwiazd” jako przewodniki 
Bożych natchnień – uległy unicestwieniu. Z tego powodu mikrokosmos tej istoty 
został wypełniony duchowa pustką i ciemnością. W skali makrokosmicznej wygene-
rowany został wówczas „nowy” obszar, który podobnie został pozbawiony Bożych 
świateł, czyli także tych elementów, które konstytuowały strukturę czasu. Królestwem 
szatana jest zatem duchowa a-czasowa ciemność, czyli ciemność, mająca charakter 
wieczny, oraz nieskończona pustka. Ten, który na wieki zatracił komunię z Bogiem, 
sprawił, że w wieczności zaistniała „nowa” przestrzeń – zatracenia, dla której ontycz-
nym fundamentem jest niezmienny akt woli zbuntowanego ducha.

Odnosząc się do Ezawa, można ponownie posłużyć się „kolorem czerwonym” 
jako kluczem interpretacyjnym. Znajduje on także swe odniesienie w tekście Apo-
kalipsy, który pod niektórymi symbolami kryje rzeczywistości sięgające protologii 

127 Por. E. Ehrlich, Apokalipsa. Księga pocieszenia, Poznań 1996, s. 134. 
128 Por. F. Montanari, Vocabolario…, s. 1873. 
129 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 158.
130 Komentarz do Rasziego opublikowany w Wenecji w 1527r. Jego autor R. Eliachu Mizrachi (1450–
1525) był w tym czasie jednym z największych rabinów w imperium osmańskim (był naczelnym rabinem 
Konstantynopola).
131 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 160.
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biblijnej. Otwarcie „szóstej pieczęci” ukazuje Wielki Dzień gniewu Boga (Ap 6,17) 
poprzedzony obrazem opisującym jakąś niesłychaną kosmiczną katastrofę: „słońce 
stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spa-
dły z nieba na ziemię” (Ap 6,12n). Niewątpliwie tym, co szczególnie gniewa Boga, 
są zuchwałe grzechy. Jednakże źródłem Jego WIELKIEGO GNIEWU musiało być 
bez wątpienia ekstremalne zuchwalstwo tej istoty, która wystąpiła przeciw swemu 
Stwórcy i stała się przyczyną wszelkiego grzechu. 

Ten apokaliptyczny obraz można zatem przypisać również do momentu aniel-
skiego buntu, podczas którego w tej pierwotnie dobrej istocie dokonała się przera-
żająca katastrofa, która nieodwracalnie „wywróciła” cały jej mikrokosmos. Wyłania 
się z niej bowiem już nie anioł Boga, ale demon, przerażająca hybryda: pałający nie-
nawiścią intelekt pełzający po ziemi. Tekst Apokalipsy podaje, że księżyc, który jest 
„panem nocy”, staje się czerwony jak krew. „Krwisty księżyc”, który panuje nad nocą, 
jest więc symbolem paralelnym do „czerwonego Smoka” – księcia ciemności. Staje 
się zatem symbolem obrazującym ową straszliwą anomalię, mającą miejsce w mikro-
kosmosie tej istoty, która ostatecznie przemieniła się z czystego ducha w monstrual-
nego potwora. 

„Czerwony Smok” jawi się już w sposób otwarty jako przeciwnik Boga i Nie-
wiasty (Ap 12,3). Dlatego też, odnosząc się do „czerwonego koloru” skóry Ezawa, 
w świetle powyższego tekstu Apokalipsy można zinterpretować go jako szczególny 
ślad, który mówi o naznaczeniu znamieniem „starodawnego węża”. Skoro „czerwony 
kolor” skóry Ezawa widoczny jest już w momencie jego narodzin, to cechę tę można 
zatem odczytać jako obarczenie jego natury dziedzictwem „czerwonego Smoka”. Czy 
taki stan rzeczy może stanowić wyjaśnienie okoliczności, w której właśnie ów drugi 
syn (Jakub), pomimo braku jakichkolwiek zasług, został wybranym przez Boga już 
w łonie swej matki? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Warto 
jednak dodać, że paralelnym imieniem Ezawa jest Edom, którego etymologia jest ści-
śle powiązana z przymiotnikiem „czerwony”. To właśnie opis ziemi Edomu w Księ-
dze Izajasza stanowi najbardziej przejmujący starotestamentowy opis „krainy potępie-
nia” (34,9-15). 

Inny tekst Apokalipsy mówi, że ów „czerwony Smok” zrzuca swym ogonem 
gwiazdy z nieba (Ap 12,4). Zrzuca ich trzecią część. Skoro w Apokalipsie „gwiazda” 
jest symbolem anioła, to może to oznaczać, że szatan pociąga do swego buntu trze-
cią część wojska anielskiego, która staje się jego armią demonów132. Jednakże gdy 
przeniesiemy ten obraz w poziom wewnętrznego mikrokosmosu, to należy orzec, że 
skoro zbuntowany duch sam pozbawia się tych świateł Bożych, to jest to dobitnym 

132 Por. A. Mień, Apokalipsa. Komentarz, Kraków 2000, s. 99n.
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znakiem, że owa tragedia była skutkiem tylko i wyłącznie jego osobistego wyboru; 
dewiacji jego wolnej woli. Jeżeli chodzi o czerwonego Ezawa, jako archetypowego 
przedstawiciela pokoleń „węża”, to pamiętajmy, że on także sam zrzekł się przywileju 
pierworództwa. Konsekwencją była utrata błogosławieństwa ojca, Izaaka, będącego 
tak naprawdę przedłużeniem tej nadzwyczajnej łaski, którą była obietnica dana przez 
Boga Abrahamowi (Rdz 22,16-18). Jest także rzeczą interesującą, że w przypadku Iza-
aka, gdy Bóg przypomina mu o obfitości błogosławieństwa danego Abrahamowi, nie 
wspomina już wówczas o liczbie ziaren piasku, ale właśnie o gwiazdach na niebie: 
„dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu Abrahamowi, że rozmnożę potom-
stwo twoje jak gwiazdy na niebie” (Rdz 26,4). 

W sposób niezwykle zaskakujący pasuje to zatem do tajemnicy „dnia czwartego”, 
gdzie na antropogonicznym schemacie właśnie gwiazdy pełnią funkcje przewodni-
ków Bożej światłości i duchowych „kanałów” Bożego błogosławieństwa. Tymczasem 
anioł, który stał się „czerwonym Smokiem” zniszczył tę duchową strukturę swego 
mikrokosmosu. Podobnie „czerwony Ezaw”, pozbawiając się Bożego błogosławień-
stwa, jednocześnie pozbawił się możliwości spełnienia obietnicy, która zapowiadała 
pomnożenie potomstwa na wzór gwiazd na niebie. 

Jeżeli chodzi o utratę Bożego światła, to Apokalipsa używa także symbolu „słońca 
czarnego jak włosienny wór” (6,12n). Błogosławieństwo Boga nie spocznie na synach 
grzechu. Bunt wobec Stwórcy zamyka dostęp do źródła światła Bożego i naznacza 
ciemnością całą duchową przestrzeń tych istot, których wola odwróciła się od miłości 
i prawdy. Jeżeli chodzi o istoty ludzkie, to być może, właśnie ów „włosienny wór”, 
czyli realizowana w doczesności pokuta, jest skutecznym środkiem na odzyskanie 
utraconych promieni łaski. Istoty anielskie takiej szansy nie otrzymały. Ich bunt doko-
nał się w wieczności i dlatego jego konsekwencje rozciągają się także na wieczność. 
Dostąpili bliższego poznania Boga aniżeli ludzie i dlatego zostali surowiej ukarani – 
na wieki będą już zamieszkiwać krainę „czarnego słońca”. 

W historii Jakuba odnajdujemy potwierdzenie czegoś zgoła odmiennego, mia-
nowicie: znak dziedzictwa Bożego błogosławieństwa na jego umiłowanym synu – 
Józefie, co odpowiada powyższym biblijnym refleksjom na temat ciał niebieskich. On 
to w nocnej wizji ujrzy słońce, księżyc i jedenaście gwiazd (Rdz 37,9-11); „jedena-
ście”, gdyż sam Józef w tej wizji jest gwiazdą dwunastą, której inne ciała niebieskie 
oddają pokłon. W tej scenie Józef wpisuje się niejako w mesjańską przepowiednię 
pogańskiego wieszcza Balaama: „Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi 
się berło” (Lb 24,17), której dopełnienia można dopatrywać się w gwieździe prowa-
dzącej Mędrców do betlejemskiego żłóbka. Choć zapowiedź przyjścia mesjasza „co 
do ciała” uobecnia inny z Jakubowych synów – Juda, to jednak figura Józefa jako 
umiłowanego syna ojca, odrzuconego przez braci i oddanego w ręce pogan, także 
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wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Postać Józefa stanowić może symboliczną prefi-
gurację Kościoła, ufundowanego przez umiłowanego Syna Ojca, odrzuconego przez 
naród żydowski i – tak jak Józef – posłanego do pogan, aby nad poganami ostatecznie  
panować. 

Wracając do historii Ezawa, dostrzegamy zatem, że jego moralna degradacja, 
której symbolem jest zamknięcie na duchowe światła i ukierunkowanie ku materii, 
w końcu doprowadziła go do „odcięcia” od Bożego błogosławieństwa. Już w momen-
cie narodzin Jakub trzymał Ezawa za piętę, co zapowiadało wykorzystanie w przy-
szłości właśnie grzesznej słabości swego brata. Beztroskie odrzucenie duchowych 
dóbr związanych z przywilejem pierworództwa oznaczało, że natura Ezawa całkowi-
cie przylega do ziemi i ma upodobanie jedynie w tym, co ziemskie, że naznaczona jest 
znamieniem pełzającego po ziemi „węża”. „Pięta Ezawa” to zatem symbol jego zde-
gradowanej natury („dziedzictwo węża”) oraz słabości, wynikającej z tej degradacji, 
którą sprytnie wykorzysta Jakub. 

Po utracie błogosławieństwa Ezaw znienawidził swego brata i postanowił go zabić 
(Rdz 27,41). Wydaje się, że podobne odniesienie odnajdujemy w biblijnej protologii, 
kiedy to zły duch po uświadomieniu sobie tragicznego w skutkach odcięcia od wiecz-
nej Światłości, właśnie wobec niej skierował całą swą nienawiść. Z tego powodu Smok 
chciał pożreć tego, który jest światłością, przychodzącą na świat, oraz Jego Matkę. 
Zostali oni jednak ocaleni dzięki interwencji Wszechmocnego (Ap 12,4-6). Wówczas 
upokorzony demon zapragnął wziąć odwet na człowieku i uczynić wszystko, by cał-
kowicie odebrać mu dostęp do Bożych świateł. Pomimo swej przegranej ten „staro-
dawny wąż” do końca historii świata będzie atakował ludzką „piętę”, aby za wszelką 
cenę pozbawić człowieka udziału w tym ostatecznym zwycięstwie nad ciemnością, 
które rozbłysło niezniszczalnym światłem łaski o poranku zmartwychwstania.

2.6.4. Dzień trzeci
Według opisu kapłańskiego tego dnia powstało „morze”. Na skutek koncentracji wód 
wyłoniła się także „ziemia”, z której wyrosły „rośliny”. Na antropogonicznym sche-
macie kondensację cielesnych jakości symbolizowanych przez „wody” uznaliśmy za 
alegorię ciała, którego symbolem stało się „morze”. Ciało jest to zatem cielesność 
ukonkretniona. Natomiast „ziemi” wyłaniającej się z „morza” przypisaliśmy sym-
bol tego, co można by nazwać istotą cielesności. Tymczasem wyrastającej z „ziemi” 
różnorodnej „roślinności” przypisana została symbolika poszczególnych poziomów 
funkcjonowania cielesności. 

Tekst, mówiący o „czerwonym” Ezawie, w którym cielesność była bez wątpienia 
rzeczywistością dominującą, wymienia tylko jedną nazwę rośliny: „soczewicę”, z któ-
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rej Jakub uczynił „czerwoną potrawę”. Głodny Ezaw za miskę tej soczewicy, a więc za 
zaspokojenie najbardziej fizjologicznej potrzeby, wyrzeka się przywileju pierworódz-
twa, tego przywileju, którego skutki były ze wszech miar duchowe. W konsekwencji 
pozbawia się ojcowskiego błogosławieństwa, które w istocie było Bożym błogosła-
wieństwem. 

Klucz interpretacyjny, którym jest „kolor czerwony”, wkomponowuje się tu 
w znaną zasadę: „podobne przyciąga podobne”, czyli „czerwony” Ezaw/Edom 
wyrzeka się Bożego błogosławieństwa za miskę „czerwonej” potrawy. Zatem, „kolor 
czerwony” to nie tylko symbol znamienia „czerwonego” Smoka, ukazujący Ezawa 
jako przedstawiciela pokoleń „węża”, lecz również symbol tej rzeczywistości, ku któ-
rej lgnie ten, który stoi w opozycji do Bożego ducha. Filon Aleksandryjski, komen-
tując moment narodzin Jakuba i Ezawa, mówił, iż „pięta” starszego brata to symbol 
upodobania głupiego intelektu w sprawach zmysłowych. W przypadku „czerwonego” 
Ezawa owo upodobanie przejawiło się jako nieokiełznane pragnienie zjedzenia „czer-
wonej” potrawy. Tę słabość sprytnie wykorzystał Jakub – wzór człowieka mądrego 
i duchowego. Odmianą czerwieni jest „szkarłat” oraz „purpura” i dlatego warto 
jeszcze wspomnieć, że Wielka Nierządnica – ucieleśniony symbol najbardziej prze-
ciwnych duchowi cielesnych żądzy – jest odziana właśnie w „purpurę” i „szkarłat”, 
a siedzi na „szkarłatnej” Bestii (Ap17,3n). Występuje więc pewna paralela między 
Ezawem i Smokiem oraz Nierządnicą i Bestią. 

Jednakże skoro Ezaw przez swoją dominantę, a więc „cielesność”, staje się 
archetypowym przedstawicielem pokoleń „węża” – symbolu złego ducha – to powstaje 
pytanie: W jaki sposób owa „cielesność” może być komponentą „złego ducha”, a więc 
– jak sama nazwa wskazuje – komponentą czegoś duchowego? Warto w tym miejscu 
zatem doprecyzować, że „cielesność” nie przejawia się jedynie przez materialne ciało. 
Wychodząc od twierdzenia, że „Bóg jest Duchem” (J 4,24), a prawdziwa duchowość 
to pewna przestrzeń życia wewnętrznego, dzięki której człowiek otwiera się na Boga 
(ducha par excellence), widzimy jasno, że w przypadku złego ducha mamy do czynie-
nia z całkowitym pozbawieniem dostępu do tej przestrzeni. Tym samym owa „ciele-
sność” staje się po prostu symbolem „zamknięcia na Boga”. To „zamknięcie” przeja-
wia się we wszelkiej możliwej aktywności, czyli w myślach, pragnieniach, słowach, 
postawach i czynach, które nie są skierowane ku Bogu. 

W przypadku Ezawa jego zdegradowana natura, której symbolem jest chwycona 
przez Jakuba „pięta”, podążyła za najbardziej cielesnym (przyziemnym) pragnieniem 
i uczyniła z niego wartość najwyższą. Oznacza to, że ze swojej przyziemnej żądzy 
uczynił on boga, czyli wyniósł swoją „piętę” do poziomu bóstwa, któremu całkowicie 
się podporządkował. Oto starotestamentowa prefiguracja wzniesionej „pięty” Anty-
chrysta, o której mówi Jezus podczas ostatniej wieczerzy (J 13,18). Jakub wykorzystał 
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tę bałwochwalczą słabość do pokonania Ezawa, co już w momencie narodzin bliźniąt 
zapowiadał gest „chwycenia za piętę”. 

2.6.5. Dzień drugi
Tego dnia – według Heksaemeronu – Bóg oddzielił firmamentem wody górne od wód 
dolnych. Jest to jedyny „dzień”, którego opis czytany w języku oryginalnym, pozba-
wiony jest powtarzającej się konkluzji: ַוּיְַרא ֱאֹלִהים ִּכי-טֹוב („i widział Bóg, że dobre”). 
Jeżeli więc owa separacja wód nie była „dobra”, to dlaczego w ogóle miała miejsce? 
A jeżeli była dobra, to dlaczego Bóg nie widział jej jako dobrej? Czy można odczy-
tać owo rozdzielenie wód w dwóch różnych kluczach: pozytywnym i negatywnym? 
Jeżeli oddzielamy dobro od zła, to taka separacja jest oczywiście pozytywna. Jednak 
w przypadku stwarzania ludzkiego mikrokosmosu nie możemy mówić o jakiejś złej 
rzeczywistości, gdyż człowiek stwarzany przez Boga był w swym pierwotnym stanie 
– ontycznie i moralnie – „bardzo dobry”. To samo dotyczyło również perspektywy 
pierwotnego makrokosmosu. 

Jeżeli zatem wszystko jest dobre, to czy jakaś separacja w ogóle jest potrzebna. 
Wydaje się, że jedynie jako zabieg techniczny, taki jak np. oddzielenie (wyszczegól-
nienie) kolorów tęczy, by jeszcze bardziej wydobyć jej piękno. To Boże „rozdzielanie” 
byłoby w tym sensie swego rodzaju wydobywaniem harmonii z pierwotnego chaosu 
i dlatego byłoby dobre. Jednak hipoteza o istnieniu chaosu mającego jakości mate-
rialne wykluczałaby teorię stwarzania ex nihilo. Wyjściem wydaje się założenie, które 
mówiłoby, że pierwotny chaos miał charakter moralny wywołany buntem niektórych 
anielskich istot, a elementy opisujące ten chaos są jedynie symbolami rzeczywistości 
duchowych. 

Dlaczego jednak tego dnia nie pojawia się sekwencja: „I widział Bóg, że dobre”. 
Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, wchodząc w perspektywę antropologiczną. 
Na poziomie ludzkiego mikrokosmosu separacja może być symbolem aktów woli-
tywnych, czyli symbolem tych sprawności, które były jednym z największych darów, 
jakie Bóg udzielił człowiekowi. Najbardziej pierwotnym aktem kształtującym ludzką 
moralność, a zatem tę sferę, w której fundamentalną rolę odgrywa właśnie wola, 
jest rozdzielanie między dobrem a złem. Jest to zatem separacja. Dlatego też można 
powiedzieć, że Bóg nie wypowiedział się w sensie aksjologicznym na temat tajem-
nicy „dnia drugiego”, gdyż to człowiekowi dał wolną wolę, by ten mógł sam doko-
nywać wyborów. Możliwość wyboru jest pewnego rodzaju „panowaniem” zarówno 
nad światem zewnętrznym, jaki i nad sobą, a przecież do panowania nad stworzeniem 
powołał człowieka Stwórca.
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W perspektywie ludzkiego mikrokosmosu kluczową rolę odgrywa także rze-
czywistość symbolizowana przez „firmament”133. Według przedstawionego wcze-
śniej schematu antropogonicznego jest on odpowiedzialny za relację między świa-
tłem Bożym i działaniem ludzkim. Jeżeli człowiek kieruje się ku Bogu – będącemu 
duchem par excellence – to również „firmament” staje się rzeczywistością duchową, 
czyli przepuszczalną dla Bożego światła. Natomiast jeżeli człowiek od Boga odcho-
dzi, ów „firmament” staje się materialny. Istotą absolutnie odciętą od światła Bożego, 
a więc mającą najbardziej skostniały „firmament”, jest szatan. Dlatego Orygenes 
nazywał diabła „pryncypium materii”. Można to porównać z tą kategorią filozoficzną, 
której już starożytni nadali miano „materii pierwszej”, a więc niewidzialnej zasady, 
będącej fundamentem ontycznym każdej realnej rzeczy materialnej134. Oczywiście 
gdy mówimy o szatanie i „materii pierwszej”, to nie chodzi nam o strukturę ontyczną. 
Szatan wykorzystuje materię do zabijania ducha w człowieku. Jest więc „materią 
pierwszą” w aspekcie jej oddziaływania moralnego, czyli najbardziej istotną przy-
czyną odwracania duszy od Ducha. Pragnie tak wpływać na wolę człowieka, aby jego 
„firmament” stał się nieprzepuszczalnym dla Bożego światła. W ten sposób zły duch 
czyni z człowieka byt należący do materii i ku materii skierowany. 

Dlatego też to właśnie przepuszczalność owego „firmamentu”, czyli stopień 
otwarcia na Boga, staje się kryterium warunkującym wielkość i jakość obszaru tej 
prawdziwej duchowości w istocie stworzonej na Boży obraz i podobieństwo. „Firma-
ment materialny” powoduje eliminację życia duchowego, całkowicie zamykając na 
Boga. Jest owocem tej postawy, którą Biblia niejednokrotnie nazywa zatwardziało-
ścią serca. Tak też się stało w przypadku tej istoty, która jako pierwsza zbuntowała 
się przeciw Stwórcy. Pycha zamknęła ją na światłość, a skostniały „firmament” coraz 
bardziej „spłaszczał” wszystkie jej wewnętrzne poruszenia. Anioł zamieszkujący na 
samych „wysokościach” stał się „wężem”, a więc bytem przylegającym całą swą 
istotą do materialnego podłoża. Stał się pełzającą po ziemi esencją cielesności, czyli – 
jak mówił Orygenes – swoistym „pryncypium materii”135.

Jeżeli zatem mówimy o biblijnej postaci Ezawa, jako o specyficznym starote-
stamentowym stadium ewolucyjnym postaci Antychrysta, czy też o pewnym stopniu 
ujawnia się tajemnicy osobowego zła, to trzeba zaznaczyć, że również w nim widać 

133 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron…, s. 56.
134 W starożytnej filozofii greckiej materia miała dwa podstawowe rozróżnienia. Pierwsze odnosiło się do 
materii inteligibilnej, a drugie do zmysłowej. W tym miejscu naszych rozważań odnosimy się zatem do 
terminu „materii pierwszej” w kontekście jej inteligibilności, czyli jako tej, która pełniąc funkcję niewi-
dzialnego podłoża istnienia bytów materialnych, może być poznawana tylko na sposób intelektualny. Por. 
G. Reale, Historia filozofii…, t.V, s. 117-119.
135 Por. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Św. Jana, I, XVII, 96 – 98, S. Kalinkowski (tł.), Kra-
ków 2005, s. 45n.
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skutki pewnej destruktywnej separacji. Ezaw nie jest dzieckiem według Bożego ducha, 
gdyż ów Boży duch „od początku” objawia jego matce Rebece wybraństwo jego brata 
bliźniaka (Rdz 25,23n). Nanosząc postać Ezawa na schemat antropogoniczny, można 
powiedzieć, iż jego „firmament” – czyli część jego wewnętrznej struktury, odpowie-
dzialna za duchowy kontakt z rzeczywistością nadprzyrodzoną – jawi się jako całko-
wicie zmaterializowana. Przejawia się to właśnie w tym, że jest on gotów pozbyć się 
obfitości łask za zaspokojenie podstawowej fizjologicznej potrzeby. Urasta to wręcz 
do miary absurdu: czerwony Ezaw jest gotów oddać „wszystko”, a więc duchową peł-
nię, będącą owocem błogosławieństwa Bożego, za miskę czerwonej soczewicy, czyli 
za „nic”. 

Taka postawa potwierdza całkowite zamknięcie na ducha Bożego tej sfery, którą 
na alegorycznym schemacie antropogonicznym symbolizował „firmament”. Ezaw jest 
całkowicie odcięty od światła Bożego, a tym samym ukierunkowany na zaspokaja-
nie przede wszystkim potrzeb cielesnych, co uwidacznia się najwyraźniej w momen-
cie, gdy jego „czerwona cielesność” nie może oprzeć się „czerwonej potrawie”. Brat 
Jakuba jest więc człowiekiem należącym do świata materii i na materię ukierunkowa-
nym. W efekcie traci Boże błogosławieństwo, a tam gdzie nie ma błogosławieństwa, 
tam jest przekleństwo. W duchowej przestrzeni nie istnieje rzeczywistość neutralna! 
Powiedziane zostało u proroka Jeremiasza: „przeklęty mąż, który w ciele upatruje swą 
siłę, a od Pana odwraca swe serce” (17,5). 

Spójrzmy teraz, co o tajemnicy „dnia drugiego” mówi jeden z komentarzy rabi-
nicznych: „Dlaczego drugi dzień jest jedynym, którego Bóg nie określa jako „dobry”? 
Ponieważ tego dnia był stworzony Gehinom, a także dlatego, że Bóg musiał stworzyć 
machloket (rozdzielenie, niezgodę), więc nie chciał nazywać tego dnia dobrym”136. 
Ezaw staje się zatem archetypowym, wręcz „tubylczym” mieszkańcem „ziemi prze-
klętej” – Gehinom137. Kontynuując myśl zawartą w tym komentarzu, można powie-
dzieć, że to właśnie w momencie buntu jednego z aniołów przeciw Stwórcy, rodzi się 
owa „niezgoda”. Jest to zatem „niezgoda”, która zaistniała między Stwórcą a zbunto-
wanym duchami. To właśnie tę „niezgodę” Bóg w proroctwie Protoewangelii definiuje 
jako „nieprzyjaźń”(„nienawiść”), którą „wprowadza” w świadomość człowieka (Rdz 
3,15). Pyszny akt woli zbuntowanego ducha wygenerował powstanie „przestrzeni” 
Gehinom w obszarze wieczności. Gdy więc jest powiedziane, że to Stwórca stwarza 
tę „ziemię przeklętą”, to oznacza, że pozwala On na zaistnienie „krainy zatracenia” 
w wieczności. Jednym z powodów, które uzasadniają jej istnienie, może być chociażby 
sprawiedliwość wobec tych, którzy życie swoje oddają za dochowanie Mu wierności.

136 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 8.
137 Cytuje „gehinom” za rabinicznym przekładem. W tekstach NT odnajdziemy „gehenna”. Por. H. Balz, 
G. Schneider, γέεννα, in: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento, Brescia 2004, s. 632n.
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Efektem „niezgody” jest oddzielenie buntownika od duchów czystych, czyli 
wykluczenie go z przestrzeni wiecznej światłości. Można zatem mówić także o pew-
nej granicy – duchowym „firmamencie” – w skali makrokosmicznej, która rozdzieliła 
„wody górne”, zwane „niebem”, od „wód dolnych”. Na samo dno głębin tych wód strą-
cony został ten, w którym „nabyta” cielesność – jako straszliwa anomalia! – stała się 
„potwornością”. Biblia nazywa go wielkim potworem morskim, Lewiatanem, czy też 
Bestią wychodzącą z morza. Księga Hioba dodaje, że pod wodami znajduje się także 
kraina umarłych, którą zawiaduje anioł zatracenia – Abaddon. Pomimo skamieniałego 
„firmamentu” przed oczami Stwórcy wszystko jest jednak odkryte: „Umarli drżą spod 
wód i mieszkujący w nich. Nagi jest Szeol przed Nim i nie ma zasłony na Abaddona” 
(Hi 26,6). Tylko Bóg widzi ostateczne konsekwencje grzechu swoich stworzeń.

W perspektywie alegorycznego schematu ludzkiego mikrokosmosu „firmament” 
rozdzielał „wody górne”, symbolizujące „duszę”, od „wód dolnych”, symbolizujących 
„cielesność”. W tej optyce „firmament” – jako rzeczywistość należąca do „nieba”, a więc 
rzeczywistość duchowa – zapewniał docieranie Bożego światła również do wymiaru 
cielesnego. Dzięki temu także cielesność, będąca w harmonii z duchem, mogła funkcjo-
nować zgodnie z wolą Bożą. Gdy jednak na skutek grzechu „firmament” stał się mate-
rialny, wtedy zablokował dostęp do światłości i spowodował dewiację sfery cielesnej. 
Powstała wówczas anomalia, czyli cielesność, która stałą się absolutną dominantą, spra-
wiającą, że wewnętrzny świat tej istoty uległ degradującej transformacji. 

W przypadku mikrokosmosu anielskiego anomalia ta jawi się jako cielesność 
potworna. Tajemnica „dnia drugiego” ukazuje zatem pewien akt separacji, który zaistniał 
na co najmniej dwóch płaszczyznach. W płaszczyźnie mikrokosmicznej jako moralny 
akt istoty anielskiej, wyrażający się poprzez bunt, a tym samym przez zamknięcie się 
na ducha Bożego. Doprowadził on nie tylko do ontycznej degradacji w skali mikroko-
smicznej, ale także do separacji w skali makrokosmicznej. Buntownik został oddzie-
lony od „przestrzeni życia Bożego”, czyli od wiecznej światłości. Zakończyło się to 
zamknięciem tego bytu w przestrzeni wiecznej śmierci i ciemności, które to jakości ów 
zbuntowany duch niejako sam wygenerował i wciąż generuje z samego siebie. Wieczna 
kondycja demonicznego bytu, który nigdy nie będzie mógł powrócić do komunii ze 
Stwórcą, jest zasadą istnienia piekła oraz zasadą przebywania w nim dusz potępionych.

W przeciwieństwie do doczesnego wymiaru życia, w którym zanurzony jest czło-
wiek, akt separacji w przypadku zbuntowanego ducha dokonał się w samym „łonie 
wieczności” i dlatego jego skutki rozciągają się na wieczność: są nieodwracalne. 
Ten „oddzielony” anioł stał się na wieki διάβολος i będzie zawsze starał się o to, by 
„oddzielić” (gr. διαβάλλω)138 człowieka od Boga, a także by jak najbardziej „podzie-

138 Por. F. Montanari, Vocabolario..., s. 517. 
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lić” (gr. διαβάλλω) ludzi między sobą. Dlatego wydaje się słuszne, aby oprócz przydo-
mka, którym obdarzył go Orygenes, określając go jako principium materiae, nazwać 
diabła także principium separationis. 

W tym miejscu warto dokonać pewnego uściślenia. Na kartach Ewangelii także 
Chrystus zapowiada, że Jego misja podzieli ludzi – a nawet rodziny – między sobą 
(Łk 12,52n). Jednak kryterium tego podziału będzie opowiedzenie się za Bogiem bądź 
przeciw Niemu. Chrystus zapowiada więc sytuację, w której wiele dusz – należących 
nawet do jednej rodziny – nie będzie chciało żyć według prawdy Bożej, podczas gdy 
inne tę prawdę przyjmą jako zasadę swego życia. Tymczasem diabeł – paradoksalnie! 
– oddziela niekiedy ludzi, jednocząc ich w kłamstwie, tzn. najpierw oddziela poszcze-
gólne dusze od prawdy, a potem na poziomie kłamstwa buduje z nich wspólnotę. 
Trzeba o tym pamiętać: chrześcijaństwo nie jest religią wspólnoty, ale religią prawdy, 
na której można zbudować wspólnotę. Pomijanie prawdy w budowaniu wspólnoty 
można zatem nazwać „dziełem diabła”. 

Interesujące jest także to, że w eschatologii żydowskiej „ziemia przeklęta”, czyli 
Gehinom, nie jest tylko i wyłącznie konstruktem semantycznym, odsyłającym do 
pewnej rzeczywistości pozaświatowej. Gehinom bowiem występuje również jako 
„zmaterializowana” figura ziemi przeklętej; „zmaterializowana”, gdyż według trady-
cji żydowskiej ma ona konkretne zdeterminowanie geograficzne: na południe od Jero-
zolimy. Jeszcze przed osiedleniem Izraelitów właśnie tam ludy pogańskie oddawały 
cześć Molochowi, przeprowadzając swe dzieci przez ogień. Na tym obszarze doszuki-
wano się także miejsca śmierci Judasza139. 

Niestety niektórzy błędnie twierdzą, iż „gehenna”, o której mówi Jezus w Ewan-
geliach, jest wyłącznie symbolicznym odniesieniem do owych strasznych praktyk 
pogańskich, mającym uzmysłowić słuchaczom wielkość tego zła, którym jest grzech. 
Tymczasem to ukonkretnienie konceptu Gehinom w doczesności powinno przekładać 
się także na konkret na poziomie aktu wiary: „gehenna” – podobnie jak Gehinom – jest 
absolutnie realnym miejscem, tylko że w wieczności. Miejscem, w którym ci wszyscy, 
którzy odwrócili się od Boga, stają się niczym dzieci palone w ogniu. Tym razem nie 
na cześć Molocha, ale na cześć diabła -– księcia wszystkich demonów. 

„Przestrzeń zatracenia” jest oczywiście w swej istocie przestrzenią duchową, 
mającą wymiar wieczny. Inny z komentarzy rabinicznych mówi o niej w taki oto spo-
sób: „Gehinom pojawił się wcześniej w zamyśle Boga przed stworzeniem świata jako 
jedno z siedmiu pojęć bez których świat nie mógł by istnieć”140. Nie należy tego rozu-
mieć, że Gehinom nadal pozostał tylko pojęciem, gdyż, jak dowiadujemy się z Heksa-

139 Por. E. Dąbrowski, Proces Chrystusa, Poznań – Warszawa – Lublin 1965, s. 71.
140 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 3.
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emeronu, to co Bóg pomyślał – stało się. Choć właśnie ze względu na „gehennę” – jak 
podawał wcześniejszy komentarz – Stwórca nie nazwał „dobrym” tego, co stworzył 
„dnia drugiego”. 

Dla obecnej refleksji jednak najbardziej cennym komentarzem rabinicznym jest 
ten, który łączy bezpośrednio historię Jakuba i Ezawa z tajemnicą Gehinom. W chwilę 
potem, gdy Jakub, dzięki sprytnemu fortelowi, wykradł błogosławieństwo swego 
ojca, Izaaka, przeznaczone dla pierworodnego, wchodzi jego brat Ezaw i wówczas 
Izaaka ogarnia przerażenie, dosłownie: Izaak „zatrząsał się”, co komentarz rabiniczny 
oddaje w następujący sposób: „Jicchak poczuł, że pod Esawem jest otwarty Gehinom” 
(Raszi) oraz „Gdy tylko Esaw wszedł, Jicchak poczuł silny zapach spalenizny z Gehi-
nom, który towarzyszył Esawowi, a wszystkie ściany domu zdawały się stać w ogniu” 
(Midrasz)141. 

Komentarz ten ukazuje zatem Ezawa jako mieszkańca „ziemi przeklętej”, miesz-
kańca „krainy zatracenia”, która jest najbardziej pierwotnym świadectwem istnienia 
tajemnicy nieprawości, jako że ukonstytuowała się niejako z owego buntowniczego 
aktu woli pysznego anioła. Zapach spalenizny i wizja ognia, której doświadczył Izaak 
po przyjściu Ezawa, świadczą dobitnie, że w tę scenę wkroczył właśnie ten, który na 
swej duszy nosi wypalone znamię „ognistego” Smoka (Ap 12,3). Przypomnijmy, że 
użyte w wymienianym fragmencie Apokalipsy i w historii Ezawa (LXX; Rdz 25,25) 
greckie słowo πυρράκης oznacza także „ognisty”142. Warto też zauważyć, że to wła-
śnie ogniem i siarką została zniszczona Sodoma, a o Edomie, którego protoplastą był 
Ezaw, w Księdze Jeremiasza jest powiedziane: „I stanie się Edom pustkowiem, każdy 
przechodzący nad nim osłupieje i zagwiżdże nad wszystkimi ranami. Jak po zburzeniu 
Sodomy i Gomory i sąsiadów jego, mówi JHWH, nie będzie mieszkał tam człowiek, 
i nie osiedli się w nim syn ludzki”(49,17n).

Używając zatem metodologii „lustrzanego odbicia”, odnajdujemy coraz więcej 
elementów, które pozwalają potwierdzić wyjściową tezę tej części rozważań, mówiącą, 
że Ezaw jest par excellence przedstawicielem pokoleń „węża”, a jego „pięta” to sym-
bol rzeczywistości, pod którą może ukrywać się strategia działania zła. Hermeneu-
tycznym pomostem, potwierdzającym niejako Ezawową prefigurację Antychrysta, są 
oczywiście słowa Jezusa o „wzniesionej pięcie”, które wypowiedział podczas ostat-
niej wieczerzy (J 13,18). W eschatologii Nowego Testamentu mysterium iniquitatis 
objawi swoje definitywne oblicze m.in. w figurze Antychrysta, który przez kłamstwa 
i szatańskie cuda niejako wystosuje zaproszenie do całej ludzkości, by wraz z nim 
zamieszkała „tam”, gdzie nawet Bóg nie zdoła ograniczyć niczyjej wolności. Warto 

141 Tamże, s. 172.
142 Kolor «ognisty» w wyobrażeniach wschodnich symbolizuje żądzę rozlewu krwi, Por. P. Ostański, 
Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy, Ząbki 2005, s. 223.
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postawić pytanie: Czy jak Izaak zdołamy wyczuć zapach spalenizny, gdy ten „syn 
gehenny” przyjdzie do nas ze swoimi „wspaniałymi darami” i swoim zaproszeniem? 

2.6.6. Dzień pierwszy
Skoro „dzień drugi” ukazał także tajemnicę duchowej separacji, czyli wykluczenia 
owej zbuntowanej istoty z  przestrzeni Bożego życia, to w tajemnicy „dnia pierw-
szego”, w którym zaistniała światłość, musiało dokonać się „coś” jeszcze bardziej 
pierwotnego: obranie absurdalnego kierunku – „przeciw światłości”. W przypadku 
czystego ducha, który na skutek buntu przeciw Stwórcy stał się duchem złym, przy-
czyną katastrofy w jego wewnętrznym mikrokosmosie był fakt, że jego doskonały 
intelekt, w sposób nadzwyczajny przeniknięty Bożą światłością, poprzez akt szaleń-
czej pychy (Iz 14,11-5)143 niejako „odciął się” od tej światłości. Stało się to w momen-
cie, gdy dostrzegł „prawdziwą światłość” w sobie. Powiedział Jezus: „Jeśli twoje oko 
jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności”. Co można sparafrazować: „jeśli 
twoje poznanie jest chore, cały będziesz ciemnością”. Druga część wypowiedzi Jezusa 
oddaje to już wprost: „jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże 
wielka to ciemność!” (Mt 6, 23). Chciało by się dodać: Lucyferze!

Tak ów duchowy byt „rzucił się” w ciemność i spadł do najniższego moralnego 
i bytowego poziomu, na „duchowe dno”. Według alegorycznego schematu antropo-
gonicznego poziom ten symbolizowany był przez ʻāqēḇ, czyli „piętę” dotykającą 
ziemi. Dlatego upadły anioł choć zamieszkuje wieczność, to działa w sferze ʻāqēḇ, 
czyli w tym, co „ziemskie”. Jest duchem, który całą swą istotą przylega do ziemi, 
a nadto, karmiąc się budulcem człowieka, czyli „prochem ziemi”, stanowi najbar-
dziej radykalną opozycję do tego, co „niebiańskie” i „człowiecze”. Według schematu 
mikrokosmicznego budowanego na Heksaemeronie poziom ten zamieszkują właśnie 
„istoty pełzające” – symbol najniższych popędów. Jako że pełzający demon nie zre-
zygnował ze swoich aspiracji i wciąż pragnie być bogiem, wynosi ponad wszystko 
inne tę najniższą sferę pożądliwości i nadaje jej rangę bóstwa. Pragnie, by tym naj-
niższym, nieokiełznanym żądzom oddawano kult niczym „nowym” bogom, zasiada-
jącym w światowym panteonie. W ten sposób przybliżamy się ponownie do symbolu 
„pięty” wyniesionej do granic absurdu, czyli „pięty” wzniesionej na Boga (J 13,18).

Jak zostało wyżej wskazane, to pycha odwróciła anielski intelekt od Bożej świa-
tłości, co spowodowało nieodwracalną degradację całej tej istoty. Hipoteza ta nie jest 
też obca myśli patrystycznej. Potwierdzające ją świadectwo znajduje się chociażby 
u Pseudo-Dionizego Aeropagity, który mówi, iż: „zło demonów polega na zaparciu 
się intelektu uformowanego przez dobro”. Autor ten twierdzi, iż odwrócenie się od 

143 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin1991, s. 72-76.
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dobra, czyli bunt przeciwko Stwórcy, powoduje, że demony pozbawione są dostępu do 
intelektualnego (duchowego) światła, co przeciwne jest ich intelektualnej (duchowej) 
naturze144. Spowodowało to zaistnienie niejako „nowej” natury (w sensie: anomalii) 
i powstanie potwornej hybrydy: ducha zanurzonego w materię, doskonałego intelektu 
pełzającego po ziemi, którego biblijnym symbolem jest „wąż” (Rdz 3,1). 

W tym miejscu warto raz jeszcze przytoczyć fragment z Księgi Ezechiela, który 
w niezwykły sposób, mówiąc o upadku króla Tyru, wkomponowuje się – na zasadzie 
alegorii – w nasz schemat argumentacji: „To z tego powodu, że twoje serce stało się 
wyniosłe i że powiedziałeś: ja bogiem jestem, ja pałac boga w sercu morza zamiesz-
kuje (…). Swój rozum uznałeś za rozum boga (…). Dlatego tak mówi Pan: Ponieważ 
uznałeś swój rozum za rozum boga ja sprowadzę przeciw tobie obce ci klęski (…). 
Zepchną cię w dół i, poraniony, umrzesz w sercu morza” (LXX; Ez 28,2-9). Choć 
powyższy cytat mówi o pewnym człowieku (królu Tyru), to można, posiłkując się 
także teorią Orygenesa, tę symboliczną figurę odnieść również do istoty anielskiej – co 
niejednokrotnie czynili chrześcijańscy egzegeci pierwszych wieków.

Zasiadanie w boskiej stolicy w „sercu mórz” mówi nam o „wodach górnych”, 
czyli w perspektywie makrokosmicznej – o niebie. Na schemacie antropogonicznym 
zaś, ukazującym perspektywę mikrokosmosu, symbol „nieba” odpowiadał duszy nie-
śmiertelnej, napełnionej Bożym światłem. W przypadku istoty anielskiej należy jed-
nak raczej mówić o intelekcie aniżeli o duszy. Akt szalonej pychy: „bogiem jestem, 
gdyż mam intelekt równy Bogu”, pogrążył go w ciemnościach, które już „dnia pierw-
szego” zostały przez Stwórcę na wieki oddzielone od światłości: „Wtedy oddzielił 
Bóg światło od ciemności” (LXX, Rdz 1,4). 

Tymczasem „strącenie” wpisuje się idealnie w apokaliptyczny obraz zrzucenia 
Smoka z niebios (Ap 12,9)145. Śmierć w „sercu mórz” jest oczywiście obrazem jego 
śmierci duchowej i trwaniem w tej śmierci po wszystkie wieki. W tym miejscu „serce 
mórz” to oczywiście już źródło „wód dolnych”, które na schemacie antropogonicznym 
są symbolem cielesności, sfery materii, a zatem tego, co w bytowym ukonstytuowa-
niu ma cechę materialności. To są właśnie owe „obce klęski”, które Bóg sprowadza 
na buntownika. Są obce, gdyż przyobleczenie się w materię jest obce naturze tego, 
który był duchem. Stąd formowanie się owej „nowej” materialnej formy jawi się jako 
anomalia w porządku stworzenia: najsubtelniejszy intelekt zostaje przyobleczony 
w „nową” formę i będąc „nowo-tworem” zaczyna się jawić jako „po-twór”. Wyłania 
się straszliwa hybryda Bożego stworzenia: pełzające monstrum, które nadal pragnie 
być ponad wszystkimi. Mająca źródło w pysze jego wyimaginowana wielkość staje się 

144 Por. T. Stępień, Pseudo-Dionizy Areopagita. Chrześcijanin i platonik, Warszawa 2006, s. 269.
145 Por. M. Szamot, Apokalipsa czytana dzisiaj, Kraków 2000, s. 139.
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cechą jego natury, a więc i sposobem jego działania. Dlatego jest on ojcem kłamstwa, 
który chce podporządkować całą rzeczywistość swoim chorym imaginacjom.

Akt buntu wobec Stwórcy jest w nim jak wiecznie żywy ogień i nieustannie działa 
niczym katalizator, przeobrażając jego formę w coraz to bardziej zdeformowane wcie-
lenia. Jego forma jest zatem absolutnie „dzika”, niczym wiecznie rozrastający się 
najzłośliwszy nowotwór, niemogący być okiełznanym przez żadną skuteczną terapię. 
Ta „potworność” jest konstytuowana przez nigdy w nim niegasnący i coraz silniejszy 
ogień nienawiści. Można zatem postawić hipotezę, że z jednej strony szatan w miarę 
upływu wieków staje się coraz to potworniejszy, a z drugiej, coraz przebieglejszy, 
gdyż musi, by wciąż skutecznie zwodzić ludzkość, także coraz dokładniej tę swoją 
narastającą potworność maskować. Jednak u „końca czasów” zostanie on zdemasko-
wany i ostatecznie ukarany (pozbawiony możliwości działania poza piekłem) wraz 
z wszystkimi, którzy dzielili jego grzech buntu przeciw Bogu. Symbolicznej zapo-
wiedzi tego możemy dopatrywać się u Jeremiasza: „Gdyż ja ogołocę Ezawa, odsło-
nię kryjówki jego i ukryć się nie zdoła. Będzie zniszczone potomstwo jego i bracia 
jego i sąsiedzi jego i nie będzie jego” (49,10). Owo „nieistnienie” jest istnieniem poza 
Bogiem i ma swój początek w doczesności. Skoro po zakończeniu historii zbawienia 
Bóg będzie na wieki wszystkim we wszystkich zbawionych, to „nieistnienie” będzie 
wówczas istnieniem na wieki „tam”, gdzie nicość jest stanem i losem wszystkich potę-
pionych, czyli w piekle146. 

Charakterystyka szatana jako największej anomalii pośród stworzeń ma także 
swoje reminiscencje w Ezawie. W Liście do Hebrajczyków jest on porównany do 
gorzkiego korzenia, który rośnie niezgodnie ze swą naturą, gdyż pnie się do góry i co 
więcej, zakaża innych swoją chorobą. Zupełnie tak, jakby pięta, która zamiast być 
w zgodzie z naturalnym ukonstytuowaniem ciała i przylegać do ziemi, chciała to ciało 
przekroczyć i wznieść się ponad wszystko. Oto cytat: „Baczcie, aby nikt nie pozbawił 
się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamie-
szania, aby przez to nie skalali się inni, i aby nie znalazł się jakiś rozpustnik i bezboż-
nik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo” (12,15n). 

Nieodwracalne odejście od światłości „dnia pierwszego” sprawiło, że począt-
kiem tajemnicy nieprawości musiała być rzeczywistość przeciwna do wyłonienia się 
światłości. Patrząc na tajemnicę „dnia pierwszego” w „lustrzanym odbiciu”, trzeba 
by założyć, że „momentem”, w którym rodzi się mysterium iniquitatis – powodujące 
degradację stworzenia – musiał być dobrowolny i świadomy akt wycofania się z prze-
strzeni Bożej światłości, czyli po prostu odwrócenie się od niej. Skoro w przestrzeni 

146 Pojęcie „nicości” jest także antytezą imienia Boga „Jestem, który jestem”, które wyraża, że istotą Boga 
jest istnienie. 
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błogosławionej wieczności Bóg jest wszystkim, to odwrócenie się od Niego było po 
prostu aktem zwrócenia się ku samemu sobie. Tak więc nie stała się „tam” wówczas 
światłość, lecz stała się „tam” – to znaczy „w nim”! - ciemność, chaos i wszechogar-
niająca pustka. Cała mikrokosmiczna przestrzeń owej anielskiej istoty zatopiła się 
ciemności. Wprowadziło to chaos we wszystkie poszczególne jej wymiary i elementy. 
To właśnie ów chaos uformował „nową” ontologiczną strukturę tej istoty, która pozba-
wiona ducha, będącego życiem, stała się pustką generującą wieczną śmierć. 

Tam miały również swój początek: bezkresna samotność i utrata jakiejkolwiek 
nadziei. Zrodziły się one z powodu nieodwracalnego zerwania komunii z Bogiem-Mi-
łością, który jest „obecnością” par excellence i „pryncypium bycia”. Ból, wynikający 
z pozbawienia miłości, którego figurą może być wielki ból Ezawa po uświadomieniu 
sobie utraty błogosławieństwa, uformował w wieczności przestrzeń piekła147. Piekło 
zrodziło się więc najpierw „w nim” (w szatanie), a potem „przez niego”. Pomimo 
swego upadku ów zdegradowany duch nie zrezygnował jednak z tego, żeby być ponad 
wszystko, gdyż również grzech jego pychy jest wkomponowany w wieczność. To 
właśnie wieczny grzech diabła podtrzymuje istnienie piekła. Pragnąc nadal tego, co 
boskie, a to, co boskie ma naturę duchową, a nie mogąc nigdy tego osiągnąć, gdyż 
bunt ukierunkował go ku materii, nadał on swemu absurdalnemu pragnieniu rangę 
absolutu. Ze swojego absurdu uczynił boga, którego on sam stał się rzeczywistym 
obrazem. Księga Apokalipsy mówi przecież o żywym obrazie Bestii, co można także 
odczytać jako projekcję boskich aspiracji szatana (Ap 13,15). To ten obraz stał się – 
jak mówi Apokalipsa – obiektem szczególnego boskiego kultu dla zwiedzionej ludz-
kości. Dlatego ten upadły duch wzniósł swą „piętę” na tego, któremu jako jedynemu 
Panu należy się prawdziwa cześć (J 13,18), a który jest prawdziwym obrazem Boga 
niewidzialnego (Kol 1,15).

Oto jak duch degraduje się do materii. Dobry staje się złym. Piękny staje się 
szkaradnym. Ten, który, jak żadne inne stworzenie, miał naturalny dostęp do Bożej 
prawdy – staje się ojcem kłamstwa. Niestety ma on także swoje potomstwo, o czym 
przypomina nam proroctwo Protoewangelii. Oto jego przedstawiciel, Ezaw, który 
choć stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to jednak całkowicie oddany żądzom 
cielesnym. U Ezawa, którego uznaliśmy za archetypowego przedstawiciela pokoleń 
„węża”, widzimy konkretne potwierdzenie tego mrocznego dziedzictwa. Choć pragnie 
on uczestniczyć w rzeczywistości ze wszech miar duchowej, której żywą reprezen-
tacją jest błogosławieństwo Boga, to nie jest w stanie nigdy jej osiągnąć, gdyż jako 
osoba, której istota całkowicie skierowana jest ku sprawom materialnym, sam pozba-

147 Słowo „piekło” pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika рьkъ/ъ oznaczającego „smołę”, spokrew-
nione z łac. pix i gr. píssa. Por. K. Długosz-Kurczabowa, Słownik etymologiczny języka polskiego, War-
szawa 2005, s. 396n.
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wia się dostępu do tego, co duchowe. I to w jaki sposób! Oddaje wszystko za miskę 
zupy, gdyż tak bardzo gardzi tym, co przychodzi w porządku łaski. 

Podążając za interpretacją Filona z Aleksandrii, uznaliśmy, że symbolem owych 
cielesnych pragnień, stanowiących istotę osobowości Ezawa, jest właśnie jego „pięta”. 
Kto powodowany żądzą odwraca się od Boga, czyni w istocie ową żądzę swoim 
„nowym” bogiem. Tak oto ʻāqēḇ Ezawa jest jednocześnie symbolem jego istoty i jego 
bożkiem. Ten karykaturalny bóg wymaga także posłuszeństwa, w zamian oferując 
doczesną satysfakcję. Echo tych pokus pobrzmiewa w próbie, której diabeł poddał 
Jezusa na pustyni, gdy proponował Mu – podobnie jak Ezawowi! – zaspokojenie 
głodu, czy też władzę nad ziemskimi królestwami. 

W podobny sposób doszło do skażenia natury tych istot, które w Edenie stały się 
ofiarą pierwszego grzechu. Złudne piękno zakazanych owoców, na które tak przy-
jemnie było popatrzeć, przyciągające i cieszące wzrok, stało się siłą pokusy, która 
ugodziła w ten najsłabszy punkt człowieka, w jego „piętę”. Oczywiście istota pokusy 
miała charakter duchowy, gdyż szatan oferował boskość: wyniesienie stworzenia 
do poziomu Stwórcy. Trzeba było bowiem człowieka zwieść czymś konkretnym, 
by wzniósł on swoją „piętę” do poziomu swych najśmielszych aspiracji. I udało się, 
ludzie weszli w diabelską narrację i uwierzyli, że to, co piękne i przyjemne, nie może 
być przecież złe. Tym bardziej bycie tak doskonałym jak Bóg, złem być absolutnie 
nie może. Uwierzyli, że w takim razie to Bóg nie jest do końca dobry, gdyż nie chce 
całym swoim dobrem podzielić się z nimi. Udało się „wężowi” tak zaciemnić inte-
lektualną percepcję ludzi, że to największe kłamstwo uznali za prawdę. Przypisanie 
Bogu pewnego braku dobra, a więc przypisywanie Mu zła, prowadzi do grzechu prze-
ciw Duchowi Świętemu, który – jak widać – miał swoje źródło w Edenie. Przewrotne 
dopatrywanie się w działaniach Jezusa działania Belzebuba właśnie tam miało także  
swój początek. 

Żądze skierowane przeciwko duchowi Bożemu mają swe źródło w zbuntowanym 
duchu. Swoje pragnienie „bycia jak Bóg” szatan realizuje przez eliminowanie Boga 
z serca człowieka, aby jedynie on mógł „tam” zasiadać na tronie. W sposób szczególny 
konkretyzuje się to w osobie, która staje się najbardziej bezpośrednim narzędziem dia-
bła, czyli w Judaszu Iskariocie. To o nim jest powiedziane, że wszedł w niego szatan  
(J 13,27). W perspektywie historii Judasza tajemnica Antychrysta związana jest wła-
śnie z działaniem szatana przez człowieka148. W Ewangelii św. Jana powiedziane 
jest, że Judasz był złodziejem (12,6). Jest to bardzo istotne świadectwo jego skrajnie 
negatywnego ukierunkowania ku materii. Ze względu na synchronizację jego życia 
z życiem Chrystusa prefiguracja Antychrysta w osobie Judasza ulega wyjątkowej kon-

148 Por. W. Granat, Dogmatyka katolicka, IX, Lublin 1967, s. 162-164. 
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densacji i dlatego odkrywa szczególne pokłady prawdy o samym Antychryście, który 
objawi się i będzie działał „u końca czasów”. 

Natomiast o proroku Eliaszu sam Chrystus powiedział, że „przyjdzie”, i że „już 
przyszedł”. Odnosił te słowa nie tylko do „Eliasza historycznego”, ale także do Jana 
Chrzciciela, który przyszedł „w duchu i mocy Eliasza” (Łk 1,17), oraz do zapowie-
dzi ponownego pojawienia się Eliasza w związku ze swoim powtórnym chwalebnym 
przybyciem, czyli paruzją (Mk 9,12). Potwierdza to także wymieniona w chrześcijań-
skim kanonie jako ostatnia księga Starego Testamentu, Księga Malachiasza. Ostatnie 
słowa tej księgi są zapowiedzią przyjścia Eliasza przed dniem sądu, a więc i przed 
paruzją. Prorok miałby pojednać ojców i synów i przez to uchronić ludzkość przed 
gniewem Boga (Ml 3,23n). 

Ta sama księga rozpoczyna się tymczasem – co niezwykłe! – odniesieniem do… 
Ezawa/Edoma i jego potomków, zapowiadając ich ostateczne zniszczenie, gdyż prze-
klął ich Bóg na wieki: „Wyrocznia JHWH (…) Ezawa nienawidziłem i położyłem 
górę jego na spustoszenie i dziedzictwo jego oddałem dla szakali pustyni. Choć 
rzekłeś Edomie: «Jesteśmy zniszczeni, lecz powrócimy i odbudujemy ruiny», tak 
rzekł JHWH Zastępów: «Oni będą budowali, a Ja zburzę. I będą nazywali ich gra-
nicą zła i ludem, który przeklął JHWH aż na wieki»” (Ml 1,3n). W perspektywie tej 
księgi zdaje się jakoby Ezaw i Eliasz stali w radykalnej opozycji. Pozytywnej charak-
terystyki Eliasza oczywiście nie trzeba argumentować. Natomiast w przytoczonym tu 
proroctwie, odnoszącym się do Ezawa, warto powiązać: „spustoszenie góry” z tą górą, 
z której zrzucony został zbuntowany Cherub (Ez 28), „nienawiść JHWH” z tą niena-
wiścią, którą Bóg uświadomił ludziom po wyroku na „węża”, a „dziedzictwo oddane 
szakalom pustyni”, czyli demonom, z „potomstwem wężowym”, o którym mowa jest 
w Protoewangelii (Rdz 3,15). Jednak najbardziej istotnym szczegółem jest powiąza-
nie potomków Ezawa z „granicą zła”. Może być to bowiem symbol tej granicy, którą 
Stwórca ustanowił, gdy „dnia pierwszego” oddzielił światłość od ciemności. 

Być może budowanie zbyt bezpośrednich analogii pomiędzy pysznym Cherubem, 
strąconym ze świętej góry Boga, a górą Ezawa, może wydawać się pewnym naduży-
ciem, …ale, czy jest nim w istocie. O górze Ezawa/Edoma mówi także Księga Abdia-
sza. Zobaczmy czym jest poprzedzony tekst dotyczący tej góry: „Tak rzekł Pan JHWH 
do Edomu: «(…) Pycha serca twego uniosła ciebie (…). Mówisz w sercu swoim: 
Kto strąci mnie na ziemię. Jeżeli wzniesiesz się jak sęp i jeżeli pomiędzy gwiaz-
dami położone gniazdo twoje, stamtąd strącę ciebie, wyrocznia JHWH»” (1,3n). Po 
czym następuje: „Czy nie będzie w dniu tym, wyrocznia JHWH, że zniszczę mędr-
ców z Edomu i rozum z góry Ezawa?” (1,8). Czyż nie ma tu wyraźnych przebłysków 
Izajaszowej figury Lucyfera, który na niebiosach chciał swój tron postawić? Czyż nie 
ma to żadnego związku z pysznym Cherubem, o którym prorokował Ezechiel, a który 
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powiedział o sobie, że rozum ma równy rozumowi Boga? Dlatego też również kara, 
która przychodzi na Ezawa jest tu ukazana w bardzo sugestywny sposób: „I stanie się 
dom Jakuba ogniem i dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą, i zapłoną na nich 
i pożrą ich, a nie będzie ocalałego dla domu Ezawa, bo JHWH powiedział” (1,18). 
Skoro Jakub i Józef w licznych komentarzach Ojców Kościoła stanowili starotesta-
mentową prefigurację Chrystusa, to w tym kontekście powyższy fragment zapowia-
dałby – nic innego! – jak tylko zwycięstwo nad Antychrystem, którego prefigurował 
Ezaw. 

Coraz więcej fragmentów potwierdza zatem pewien tajemniczy związek między 
Ezawem i Antychrystem. Można by powiedzieć, że Antychryst, który w Starym Testa-
mencie prefigurowany był w Ezawie, w Nowym Testamencie uobecnił się chociażby 
w Judaszu Iskariocie. To właśnie o człowieku grzechu, którym posłużył się szatan, 
powiedział Jezus podczas ostatniej wieczerzy: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten pod-
niósł na Mnie swoją piętę” (J 13,18). Wypełniło się to w historii Judasza i jego zdra-
dzie podczas wieczerzy ustanowienia najświętszej Eucharystii. Należy jednak pamię-
tać, że owa tajemnica nieprawości ma swoje dalsze „odsłony”, a ostatecznie dopełni 
się dopiero u „końca czasów”. Jak możemy się domyślać, będzie to miało także zwią-
zek z najświętszą Eucharystią. 

„Podniesienie pięty” na Chrystusa (Boga-Człowieka) oznacza pragnienie wynie-
sienia wymiaru ziemskiego (symbol „pięty”) do rangi wymiaru boskiego. Będzie to 
objawienie człowieka-boga. Paradoksalnie tym pragnieniem „bycia bogiem” opętany 
jest przede wszystkim ten, który ze względu na swój grzech na wieki będzie pełzał po 
ziemi. Jednakże swoje „pełzanie” ubiera on w najbardziej górnolotne teorie. W prze-
biegu historii ludzkości pojawi się w końcu „ktoś”, w kim owe zakłamane teorie 
wyjątkowo się skumulują, że rzeczywiście uwierzy on w swoje boskie pochodzenie, 
a przede wszystkim: w swoje boskie przeznaczenie. Do swej boskości zapragnie prze-
konać cały świat, co odbędzie się przy wielkim wsparciu samego szatana, który będzie 
dokonywał cudów i wielkich znaków (2Tes 2,9). 

Wydaje się, że Antychryst – przynajmniej początkowo – nie będzie walczył bez-
pośrednio z Kościołem Chrystusowym, gdyż z samych struktur Kościoła niejako wyj-
dzie. Stworzy on raczej pewną „nową” religię, w której powoli sam będzie stawał się 
obiektem najwyższej czci i kultu. Odrzucenie prawdy – prędzej czy później – przerodzi 
się jednak w nienawiść do Kościoła. Wyznawcy „nowej” religii w końcu zaczną zabi-
jać wyznawców Chrystusa, będąc święcie przekonani, że walczą ze złem w imię tej 
prawdy, którą objawił światu jego „nowy zbawca”. Jezus w Ewangelii wypowiadał się 
na temat tych czasów, kiedy to każdy, kto zabije wyznawcę Chrystusa, będzie sądził, 
że oddaje cześć bogu (J 16,2). Tylko jakiemu bogu? Oczywiście temu „nowemu”, 
czyli Antychrystowi. Pragnienie „bycia jak bóg” i to w sensie absolutnym, czyli bycia 
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„jedynym bogiem”, w sposób najbardziej klarowny będzie definiowało istotę Anty-
chrysta i tłumaczyło jego zbrodnie dokonywane szczególnie na wyznawcach Chry-
stusa. Mówi o nim święty Paweł: „człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeci-
wia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem, lub tym, co odbiera cześć, tak że 
zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem” (2Tes 2,3n).

2.7. SymBolika imienia „ezaw”

W celu jeszcze dokładniejszego uargumentowania tezy, że Ezaw jawi się jako archety-
powy przedstawiciel pokoleń „węża”, w tym miejscu rozważań oprócz klucza, którym 
jest „kolor czerwony”, zostanie użyty również drugi klucz interpretacyjny, wywo-
dzący się od etymologii hebrajskiego imienia Ezaw (ֵעָׂשו). Przypomnijmy, że – według 
wcześniej wymienionego komentarza rabinicznego – imię Ezaw pochodzi od hebraj-
skiego rdzenia czasownikowego עׂשה, który oznacza „robić”(„czynić”). W przypadku 
Ezawa czasownik ten interpretuje się przez formę imiesłowową, czyli Ezaw to ktoś 
„zrobiony” („uczyniony”). 

Gdy odniesiemy się do sposobu użycia tego czasownika w – wykorzystanych 
w pierwszym rozdziale – opisach stworzenia świata i człowieka, to wówczas wyła-
nia się jeszcze bardziej fundamentalne znaczenie tego imienia. W obydwu opisach 
(kapłańskim i jahwistycznym) obok rdzenia czasownikowego עׂשה („robić”, „czynić”) 
występuje także rdzeń czasownikowy ברא („stwarzać”), który określa akt stwórczy 
samego Boga. Co więcej, w całym Piśmie Świętym podmiotem dla tego czasownika 
zawsze jest Bóg149. Gdy jest mowa o stworzeniu człowieka na Boży obraz i podobień-
stwo występuje tam właśnie rdzeń ברא (Rdz 1,26)150. Można zatem powiedzieć, że jest 
to „czasownik święty”. Dlatego też na poziomie teologicznym wyodrębnia się on isto-
towo od rdzenia עׂשה, który podporządkowany jest podmiotom wszelkiego rodzaju. 

We wspominanej już egzegezie alegorycznej, wywodzącej się ze szkoły aleksan-
dryjskiej, zwracano szczególną uwagę właśnie na użycie tych dwóch różnych cza-
sowników w obydwu opisach biblijnych, mówiących o stworzeniu świata i człowieka. 
Przypomnijmy, że owi egzegeci traktowali oba te opisy w sposób integralny, z tym 
że – będąc również pod mocnym wpływem filozofii platońskiej151 – opis Heksaeme-
ronu (kapłański) odnosili do stworzenia świata idealnego (wzorcowego), a opis jahwi-
styczny (Rdz 2) do stworzenia świata materialnego. To samo odnosiło się również 
do człowieka: duchowego (opis kapłański) i cielesnego (opis jahwistyczny). Jednym 

149 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, t. I, s. 145n.
150 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron…, s. 75.
151 Por. A. Baron, Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja, Kraków 2005, s. 38-46.
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z kluczy do takiej interpretacji było właśnie bazowanie na użyciu tych dwóch odmien-
nych czasowników. Pierwszy werset Heksaemeronu: „Na początku stworzył Bóg 
niebo i ziemię” (Rdz 1,1): 

ַמיִם ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ
używa rdzenia czasownikowego ברא, tymczasem opis jahwistyczny rozpoczyna-

jący się od zdania „uczynił JHWH Bóg ziemię i niebo” (Rdz 2,4b):
 ֲעׂשֹות יְהָוה ֱאֹלִהים--ֶאֶרץ ְוָׁשָמיִם.

używa rdzenia עׂשה. Na uwagę zasługuje również werset łączący te dwa opisy, 
w którym występują obydwa rdzenie czasownikowe: „I pobłogosławił Bóg dzień 
siódmy i uświęcił go, bo w nim odpoczął od całego dzieła swego, które stworzył Bóg, 
aby uczynić” (Rdz 2,3).

ִביִעי ַויְַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר-  ַויְָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת-יֹום ַהּשְׁ
ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות.

W duchu egzegezy aleksandryjskiej wyżej wymienione stwierdzenie „które stwo-
rzył Bóg, aby uczynić” należałoby rozumieć w następujący sposób: najpierw Bóg 
„stwarza” świat noetyczny jako doskonały wzorzec, aby potem według tego wzorca 
„czynić” („robić”) świat materialny. 

Jednakże gdy odniesiemy to do stworzenia konkretnych ludzi, jak Jakub i Ezaw, 
osadzonych w konkretnym kontekście biblijnym, wtedy w nawiązaniu do Protoewan-
gelii musieliby oni, po pierwsze, reprezentować dwie różne kopie, pochodzące od 
dwóch różnych wzorców (jako potomstwo Niewiasty – Jakub i potomstwo „węża” – 
Ezaw). Po drugie, ów wzorzec negatywny nie mógłby być wzorcem stworzonym (Bóg 
nie stwarza zła), co nie odpowiadałoby już schematowi platońskiemu, gdyż stałby się 
on takim na skutek istotnej aberracji, którą sam zainicjował. Natomiast na tle staro-
żytnych koncepcji filozoficznych aberracja mogłaby dotyczyć upadku ducha w świat 
materii, co przypominałoby oprócz schematu platońskiego, także teorię plotyńskich 
emanacji, czy też motywy z mitologii gnostyckich152. Należy zatem być bardzo ostroż-
nym we wprowadzaniu teologicznych wątków biblijnych w pogańskie filozoficzne 
schematy.

Imię Ezaw (ֵעָׂשו), gdyby miało się wywodzić od rdzenia czasownikowego עׂשה, 
to w świetle platonizującej koncepcji oznaczałoby, że ten, który je ma, jest archety-
pem człowieka materialnego („cielesnego” – w sensie ukierunkowania ku materii), 
mającym swój wzorzec w upadłym aniele. Byłby to wówczas antytyp człowieka 
duchowego, którego reprezentantem jest oczywiście Jakub, mający swój wzorzec 
w Potomku Niewiasty, czyli Chrystusie. W schemacie platońskim wzorce, czyli idee, 

152 Por. K. Rudolph, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji religijnej, G. Sowinski (tł.), Kraków 
1995.
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są rzeczywistościami absolutnie duchowymi, dlatego też w przypadku charakterystyki 
wzorca w stosunku do Jakuba należałoby raczej mówić o „Niewieście-Mądrości” 
i „odwiecznym Logosie”, nie zaś o Maryi i Jezusie z Nazaretu153. Tymczasem w przy-
padku Ezawa trzeba by wówczas założyć istnienie pewnego „pryncypium zła”, co 
właśnie groziłoby koncepcją dualistyczną (Bóg dobry/Bóg zły) i wykraczałoby poza 
interpretację chrześcijańską. 

Powracając do opisu biblijnego należy więc stwierdzić, że w przypadku Ezawa 
zewnętrznym przejawem charakterystyki, świadczącej o jego ukierunkowaniu ku 
materii, było jego bujne owłosienie, uznane za szczególny przejaw intensyfikacji cech 
somatycznych. Przejawem zaś jego wewnętrznej natury była nieodparta chęć zaspo-
kojenia pragnień cielesnych – i to wszelkim kosztem! – co świadczyłoby dobitnie, 
iż był on istotnie przeciwieństwem człowieka duchowego. W tym sensie Ezaw, jako 
człowiek należący do materii i ku materii ukierunkowany, jest przeciwny również 
samemu Bogu, który jest duchem par excellence. W tej perspektywie jawi się zatem 
jako archetypowy przedstawiciel pokoleń „węża”. 

Ważną motywacją dla takiej oceny Ezawa jest również koncepcja Orygenesa, 
mówiąca, że „uczynienie” człowieka materialnego było efektem grzechu człowieka 
duchowego – czyli tego „stworzonego” na obraz i podobieństwo Boże – którego wola 
była początkowo w komunii z wolą Stwórcy154. Grzech nie został przecież „stwo-
rzony”. To podmiot, który dopuszcza się grzechu, w pewnym sensie „czyni siebie” 
niejako „nowym”, czyli „innym”, stworzeniem, a dokładniej „przeciwnym” wobec 
zamysłu Bożego. W tym świetle Ezaw jako „uczyniony”, a nie „stworzony”, staje 
się symbolem pokoleń grzechu, które – na poziomie swej woli – wyparły się Boga 
i utraciły podobieństwo do Niego. W przypadku historii Ezawa interesujące jest, że 
owo symboliczne „uczynienie siebie” dziedzicem grzechu dokonało się w łonie matki, 
a jego zewnętrznym przejawem były ruchy, które odczuwała Rebeka jeszcze przed 
narodzeniem bliźniąt, nazywając je „walką dzieci” w swym łonie. To, co dokonywało 
się w łonie Rebeki, było niewidzialne dla oczu, a zatem w sposób szczególny łono 
Rebeki stało się symbolem „łona wieczności”, w którym rozegrała się walka pomię-
dzy osobowym dobrem a osobowym złem. Natomiast moment narodzin na sposób 
proroczy ukazał już skutek tej walki: potomek grzechu zostanie zwyciężony przez 
potomka łaski.

Zbuntowany duch nim rozpoczął walkę z Bogiem i człowiekiem pokonał wpierw 
dobro w sobie – i wówczas stał się zły. Sam siebie takim uczynił. Przez bunt przeciwko 
Stwórcy i odcięcie się od światłości zniszczył w sobie tę przestrzeń, która służyła jako 

153 Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej. E.I. Zieliński (tł.) t. II, Lublin 1996, s. 88-112.
154 Por. A. M. Castagno, Origene. Dizionario. La cultura, il pensiero, le opere, Città Nuova 2000, s. 100n.
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mieszkanie Boga w nim, czyli prawdziwą „duchowość”. Dlatego też jego żywiołem 
stała się cielesność, dla pozoru tylko przyobleczona w „duchowość” fałszywą. 

Istotne sugestie co do Ezawa, jako przedstawiciela pokoleń „węża”, formułuje 
również jeden z midraszy w komentarzu rabinicznym do Tory: „Esaw stał się myśli-
wym, który nie tylko łapał zwierzęta, ale także «chwytał» ludzi przy pomocy swej 
mowy. Był on znany ze swego genialnego umysłu, a kiedy miejscowy sędzia nie był 
w stanie wymóc zeznania od przestępcy, wołał Esawa, aby mu pomógł. Esaw używał 
takich podstępów, że oskarżeni przyznawali się do popełnienia przestępstw. Przez cały 
czas Esaw robił wszystko, aby jego ojciec myślał, że Esaw jest człowiekiem bogo-
bojnym, wypełniającym przykazania. Jest siedem wad, które są odrażające w oczach 
Haszem: wyniosłość; kłamliwy język; ręce, które przelewają niewinną krew; serce 
knujące złe myśli; nogi, które śpieszą do złego; składanie fałszywego świadectwa; 
sianie niezgody miedzy braćmi – a każdą z tych wad możemy znaleźć w Ezawie”155. 

Mordercza natura, stwarzająca na zewnątrz pozory dobra, oraz genialny umysł, 
który chwyta ludzi swym językiem i perfekcyjnie konstruuje oskarżenia – to chyba 
najbardziej trafna charakterystyka, tak bezpośrednio identyfikująca Ezawa z „wężem” 
z Edenu, a więc z tym, który od początku był zabójcą i ojcem kłamstwa (J 8,44). 
Warto także przypomnieć, że w momencie, gdy Ezaw utracił błogosławieństwo Boże 
na rzecz swego brata Jakuba, zwrócił się z rozpaczliwą prośbą do ojca swego Iza-
aka o udzielenie mu jakiegokolwiek błogosławieństwa i takowe otrzymał. Komen-
tarz rabiniczny – bazując na przekładzie z języka oryginalnego – zauważa jednak, że: 
„Podczas błogosławienia Esawa Jicchak unikał używania Bożego Imienia. Celem jego 
błogosławieństwa było zapewnienie mu pełnej nagrody w tym świecie, tak aby został 
wykluczony z błogosławieństwa olam haba (Przyszłego Świata)” (Midrasz)156. 

Dobrobyt na ziemi kosztem pozbawienia szczęścia wiecznego. Taki los każe przy-
wołać jedną z przypowieści ewangelicznych, która mówi o niemiłosiernym bogaczu, 
ubierającym się w „czerwone purpury”, który po śmierci został wtrącony do piekła. 
A przecież mógł on – gdyby żył inaczej – spoczywać na „łonie Abrahama”, czyli mieć 
pełny udział w błogosławieństwie Bożym (Łk 16,19-31). „Czerwony Ezaw”, pozba-
wiając się pierworództwa, także pozbawił się udziału w „łonie Abrahama”. Uczynił to 
za miskę „czerwonej strawy”. 

Naświetlając już wcześniej źródła etymologii imienia „Ezaw”, odwoływaliśmy 
się również do akadyjskiego czasownikowego rdzenia ešēbu, który oznacza „rosnąć 
bujnie”157, co odnosiłoby się do bujnego owłosienia Ezawa. Tymczasem istnieje także, 

155 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 160.
156 Tamże, s. 174.
157 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, s. 826.
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pochodzący od rdzenia ešēbu, akadyjski rzeczownik ēšəb, oznaczający „trawa”, 
„chwast”158. Warto przypomnieć, że na alegorycznym schemacie antropogonicznym 
zbudowanym na Heksaemeronie, „trawy”, które „trzeciego dnia” wyrosły z „ziemi” 
(symbol cielesności), symbolizowały sferę najniższych (najbardziej przyziemnych) 
pragnień, co doskonale wpisuje się w charakterystykę owej najbardziej konstytutyw-
nej cechy Ezawa/Edoma. Natomiast „chwasty” („cierń” i „oset”; Rdz 3,17n) ziemia 
wydała jako szczególny znak przekleństwa właśnie po grzechu Adama. Ukazywali-
śmy także etymologiczny związek imion: Adam i Edom.

2.8. ezaw – SymBoliczny pRotoplaSta Rzymu

Argumentując dalej tezę, iż Ezaw jest archetypowym przedstawicielem pokoleń „węża” 
i bardzo charakterystyczną biblijną prefiguracją postaci Antychrysta (jego starotesta-
mentowym typem), a być może wręcz przełomowym stadium ewolucyjnym tej idei, 
raz jeszcze powołamy się na niezwykle oryginalne komentarze rabiniczne do Księgi 
Rodzaju. Pierwszy z nich, odnoszący się do początku historii Jakuba i Ezawa, próbuje 
znaleźć odpowiedź na pytanie: Dlaczego poszturchiwały się dzieci w łonie Rebeki? 
Oto zaskakująca odpowiedź: „Oba narody będą dążyć ku różnym celom: jeden będzie 
dumny ze swej Tory, drugi będzie pysznił się sobą i swoim bogactwem. Oba narody 
wydadzą potężnych władców: jeden wyda króla Szlomo (Salomona), który zbuduje 
Bet Hamikdasz (Świątynię), a drugi Hadriana, który ją zburzy (Midrasz)”159. 

Na szczególną uwagę zasługuje więc fakt, że te dwa pokolenia stoją nie tylko 
w opozycji jako dzieci „mądrości” (Salomon – najmądrzejszy władca Izraela) i „głu-
poty” (zburzenie świątyni przez Hadriana było aktem największej bezbożności, o niej 
zaś powiedziane jest: „mówi głupi w sercu swoim: nie ma Boga”; Ps 14), ale rów-
nież jako będący w odwiecznej opozycji protoplaści dwóch różnych narodów: Izra-
ela (Jakub) i cesarstwa rzymskiego (Ezaw). Zaskakujące wydaje się zatem, że Ezaw 
ukazany jest w tym komentarzu jako protoplasta władców Rzymu, tego Rzymu, który 
właśnie w czasach Hadriana zniszczył doszczętnie świątynię jerozolimską160. Widzimy 
więc, że postać Ezawa, jako pewien archetyp negatywnego bohatera, znacznie prze-
kracza kontekst biblijny i zmierza w kierunku ponadczasowego symbolu osobowego 
zła, stojącego w opozycji wobec Boga i Jego ludu. 

158 Tamże.
159 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 158.
160 Hadrian tłumi krwawo żydowskie powstanie Bar-Kochby (132–135 r). Por. M. Grant, Dawne dzieje 
Izraela, J. Schwakopf (tł.), Warszawa 1991, s. 282n.
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Następny komentarz, odnoszący się do genealogii pokoleń Ezawa, kontynuuje tę 
samą myśl: „W genealogii potomków Ezawa leżą korzenie Edomu, który rozwinął się 
w Rzym, wiecznego wroga Jisraela (Lekach Tow). Dlaczego Tora poświęca tyle miej-
sca, aby wymienić potomków Esawa? Rozdział ten ujawnia niemoralność i lubież-
ność rodziny Esawa. Pokazuje, że wszystkie dzieci zostały zrodzone ze związków 
kazirodczych” (Midrasz)161. Ten fragment potwierdza, że w Ezawie/Edomie widziano 
protoplastę cezarów Rzymu, a w wywodzących się od niego pokoleniach – pokolenia 
nierządu. 

Jeszcze inny komentarz, mówiący w tym kluczu o Ezawie, porównuje go do dzi-
kiej świni, która pustoszy winnicę Pańską (Ps 80,14): „Tak jak ta świnia, która wyciąga 
swoje parzyste racice, zdaje się mówić: «Patrz! Jestem czysta!» Tak samo potomko-
wie Esawa (Rzym) napadali i zabierali przemocą, zachowując się przy tym jakby byli 
uczciwi. Nauczyli się tego od swego przodka Esawa, bo przez pierwszych czterdzieści 
lat swego życia Esaw porywał kobiety od ich mężów i gwałcił je” (Raszi)162. Powyż-
szy fragment ponownie akcentuje grzechy obłudy, przemocy i nierządu, których 
dopuszczał się Ezaw i jego potomkowie, którymi – według tego komentarza – byliby 
Rzymianie163. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że gdy słowo „nierząd” pojawiało się na ustach 
proroków, to prawie zawsze odnosiło się do grzechu bałwochwalstwa164. Księgi pro-
rockie, mówiąc o oddawaniu przez Izraelitów czci innym bóstwom, ukazywały tę nie-
wierność w sposób bardzo plastyczny właśnie jako fizyczny nierząd z obcymi bożkami 
bądź z ludami pogańskimi. W tej perspektywie można również mówić o niewierności 
Ezawa, który wziął sobie za żony kobiety z obcych narodów, dopuszczające się grze-
chu bałwochwalstwa, o czym wspomina kolejny komentarz: „Wszystkie uczynki żon 
Esawa były «goryczą duchową» dla Jicchaka i Riwki, bo kobiety te służyły bożkom” 
(Raszi)165. 

Inny komentarz166 podkreśla nawet, że osłabienie wzroku ojca Ezawa, Izaaka, 
było dopustem Bożym, oszczędzającym mu cierpienia z powodu owej bezbożności, 

161 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 232.
162 Tamże, s. 166.
163 Lubieżny Ezaw w egzegezie rabinicznej jest oczywiście protoplastą rzymskich cezarów w sensie sym-
bolicznym. Badania archeologiczne i etnograficzne dowodzą, że Italię pierwotnie zamieszkiwały ludy 
nieindoeuropejskie, których potomkami byli zapewne Ligurowie. Natomiast indoeuropejczycy pojawili 
się na Półwyspie Apenińskim w II tysiącleciu p.n.e. i główną ich grupę stanowili Italikowie, Por. M. Ja-
czynowska, Historia…, s. 14-16.
164 Por. M.F. Lacan, „cudzołóstwo”, w: X. Leon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, K. Romaniuk (tł.), 
Poznań 1994, s. 171.
165 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 168.
166 Tamże.
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która dokonywała się w jego domu: „Bóg spowodował osłabienie wzroku Jicchaka, 
by oszczędzić mu we własnym domu widoku bałwochwalstwa, praktykowanego przez 
żony Esawa” (Tanchuma167). Jak podaje znów kolejny komentarz, owa skłonność do 
nierządu, czyli niewierność Ezawa w stosunku do Boga, wciąż narastała. Po pewnym 
czasie wziął on sobie za żonę jeszcze inną kobietę z obcego ludu, tym razem Izma-
elitkę, co stało się zgubne dla samego ojca owej kobiety, czyli Izmaela: „Cytując Tal-
mud, Megila 17a, Raszi uczy, że pozornie zbyteczny opis: «siostrę Newajota» jest 
dodany aby przekazać tradycję, że Jiszmael umarł natychmiast po tym, jak przezna-
czył swą córkę na żonę dla Esawa. Newajot jest wspomniany, gdyż to on wprowadził 
ją w małżeństwo. Słowa te opisują Esawa jako osobę samolubną, zwracającą uwagę 
tylko na swoje pragnienia. Przez dwadzieścia trzy lata pozwalał, aby zachowanie jego 
kananejskich żon sprawiało ból jego rodzicom, jednak wydaje się, że dopiero teraz zdał 
sobie z tego sprawę. Zamiast ostatecznie rozwieść się z nimi, wziął jeszcze następną, 
nieodpowiednią żonę, jako dodatek do tamtych. Dowiódł tym, że Dom Awrahama nic 
dla niego nie znaczy a ocena Riwki, że Esaw nie nadaje się na przyszłego przywódcę 
narodu, była całkowicie uzasadniona” (R. Samson Rafael Hirisch)168.

Każdy z powyższych komentarzy rabinicznych ukazuje Ezawa jako „męża nie-
prawości”. Stawia to tym samym uczynek Rebeki i Jakuba w zupełnie innym świetle. 
Podobnie jak Ojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześcijańscy „wybielali” postę-
powanie Jakuba i Rebeki, dostrzegając w nich m.in. starotestamentową prefigurację 
Chrystusa czy Kościoła, tak rabini czynią podobnie, zwracając jednak uwagę przede 
wszystkim na grzeszność Ezawa, który nie był godzien otrzymać błogosławieństwa. 
Co więcej, intensyfikują ten negatywny wzorzec przez pozabiblijne odniesienia do 
tego zła, które lud Izraela doświadczył w swej późniejszej historii.

Przypomnijmy, że celem obecnych poszukiwań jest dowiedzenie, że Ezaw jest 
archetypowym przedstawicielem pokoleń „węża”, a tym samym bardzo istotną pre-
figuracją postaci Antychrysta, czyli tego, który wzniósł swą „piętę” na Syna Bożego  
(J 13,18). Dlatego też – w świetle tajemnicy nieprawości – owa „pięta” Ezawa odgrywa 
rolę niezwykle istotnego symbolu. W tym miejscu warto zestawić więc wszystkie 
nowe dane, mówiące o charakterystyce Ezawa, z wcześniejszymi kluczami interpre-
tacyjnymi.

Ezaw jest zatem: 1. „uczynionym na nowo przez grzech”. Nie pozostał „stworzo-
nym”, czyli żyjącym zgodnie z pierwotnym zamysłem Stwórcy. Przez grzech pójścia 
za cielesną pożądliwością dokonuje niejako swej nowej autokreacji. Jego dominantą 
jest cielesność, co uwidoczniło się już przy narodzinach przez wyolbrzymione cechy 

167 Tanchuma – hagadyczny midrasz do Pięcioksięgu przypisywany R. Tanchumie Bar Aba (ok. 370 r.) 
z Erec Jisrael.
168 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 176.

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...



227

somatyczne. Na alegorycznym schemacie antropogonicznym owe cielesne żądze 
umieszczone są w najniższej sferze ludzkiego mikrokosmosu i są symbolizowane 
bądź przez „piętę”, bądź przez „istoty pełzające”. 2. Ezaw jest „czerwony”, co także 
ukazuje się już przy jego narodzinach. „Czerwień” jest tu nie tylko kolorem skóry 
i kolorem potrawy, za którą oddał pierworództwo, ale także wielopoziomowym sym-
bolem, czy to „czerwonej” ziemi Edomu, będącej prefiguracją piekła, czy też zna-
mieniem „czerwonego” Smoka, będącego symbolem szatana i „pryncypium materii”, 
czy też obleczonej w czerwień (szkarłat) „Wielkiej Nierządnicy” – symbolu świato-
wych rządz, siedzącej na czerwonej (szkarłatnej) Bestii – symbolu światowej władzy. 
Warto jeszcze dodać, że Ezaw wziął sobie za żony kobiety kananejskie, co było wiel-
kim bólem dla jego rodziców, a nazwa hebrajska „Kanaan” oznacza „kraj purpury”, 
a więc „czerwieni”. Przypomnijmy, że Izraelici, wchodząc do Kanaanu, otrzymali od 
JHWH także instrukcję mówiącą jak postępować w przypadku, gdy pojawi się pośród 
nich „trąd czerwonawy” (Kpł 14,37). Czy nie chodziło tu również o „trąd duchowy”? 
Przecież mieszkańcy tych ziemi byli bałwochwalcami i ludźmi wybitnie rozwiązłymi. 
Nie wydaje się, aby te wszystkie zależności, utworzone przez interpretacyjny klucz, 
którym jest „kolor czerwony”, były przypadkowe. 3. Ezaw, biorąc kobiety z obcych 
narodów, które czczą inne bóstwa, dopuszcza się duchowego nierządu, czyli bałwo-
chwalstwa. Czyni to bezwzględnie i ze świadomością ranienia swoich rodziców, co 
– według Prawa Mojżeszowego – powinno być karane śmiercią. Pokolenia wywo-
dzące się od Ezawa/Edoma są więc pokoleniami bałwochwalczymi, a ich najbardziej 
bezbożnym przejawem są – według rabinów – cezarowie Rzymu nazywani „bogami”, 
którzy pozbawili Izraelitów ich największej świętości, czyli świątyni. Ezaw jest więc 
archetypem bezbożnika oraz wrogiem ludu Bożego. 

Z powyższego opisu wyłania się pewna „triada”, charakteryzująca Ezawa, oraz 
„projektująca” sylwetkę Antychrysta: 1. „autokreacja” – przez postępowanie prze-
ciwne Bożemu duchowi, czyli wbrew zamysłowi Stwórcy; 2. „czerwień” – ukierun-
kowanie ku materii i miłość świata, czyli pogarda wobec Bożego wybrania; 3. „Rzym” 
– umacnianie władzy przez bałwochwalstwo, czyli świadome niszczenie świętości.

Bezpośrednich początków „idei Antychrysta” można doszukiwać się w Proto-
ewangelii czytanej w kluczu mesjańskim (chrystologicznym). Wówczas „wąż” – 
będący w opozycji do Niewiasty – który atakuje „piętę” Potomka-Chrystusa, staje się 
pierwszą biblijną prefiguracją Antychrysta. „Idea Antymesjasza” ewoluuje na kartach 
Pisma Świętego, a na etapie historii Ezawa, „chwyconego za pietę”, odkrywa swoją 
niezwykle ważną charakterystykę, która zostaje ostatecznie doprecyzowana w teolo-
gii Nowego Testamentu. Bardzo ważnym nowotestamentowym tekstem mówiącym 
o mysterium iniquitatis jest fragment dotyczący „wzniesienia pięty” na Zbawiciela  
(J 13,18), co także można traktować jako nawiązanie do postaci Ezawa. 
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Spróbujmy teraz zobaczyć, w jaki sposób owa „triada”, która wyłoniła się z cha-
rakterystyki Ezawa, znajduje swoje ukonkretnienie w tekście, który w sposób naj-
szerszy i najbardziej symboliczny traktuje o tajemnicy nieprawości. Chodzi oczywi-
ście o Apokalipsę św. Jana. Oto fragment, który poddamy analizie: „Chodź, ukażę ci 
wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się 
dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I zaniósł 
mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkar-
łatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Nie-
wiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, 
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na 
jej czole wypisane imię – tajemnica: «Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydli-
wości ziemi». I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa”  
(Ap 17,1-4). 

Według przeważającej opinii interpretatorów ta niezwykła wizja odnosiła się 
właśnie do pogańskiego Rzymu, będącego stolicą zarówno cezaryzmu jak i zepsucia 
moralnego169. Mamy więc miejsce, mamy czas oraz pewien kontekst zarówno poli-
tyczny, jak i społeczno-religijny. Próbując zinterpretować tę figurę, zauważamy, że już 
kolejne wersety (9-12) tego rozdziału tłumaczą przedstawioną symbolikę: „Siedem 
głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta (…) A dziesięć rogów 
(…), to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli”. Odno-
sząc tę charakterystykę do miasta Rzymu liczni komentatorzy twierdzili, że jest tu 
mowa o siedmiu pagórkach, na których miasto to zostało wzniesione: Palatyn, Kapitol, 
Eskwilin, Celius, Kwirynał, Wiminał i Awentyn170, mówiąc zaś o dziesięciu rogach, 
wskazywali na sukcesję kolejnych dziesięciu cezarów imperium rzymskiego: Okta-
wian August, Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz, Neron, Galba, Oton, Witeliusz, Wespa-
zjan, Tytus – który w 70 r. po Chr. niszczy świątynię jerozolimską171. 

W tej niezwykłej wizji misterium nieprawości, ukazanej przez ostatnią i najbar-
dziej tajemniczą księgę Pisma Świętego, odnajdujemy całą triadę: 1. „Autokreacja” 
– Bestia wielkich rozmiarów to symbol nadzwyczaj rozwiniętej dominanty cielesnej, 
która jako anomalia zaistniała w anielskim bycie. To antyteza istoty duchowej. Wielka 
Nierządnica to symbol wielkiego bałwochwalstwa, czyli wielkiej niewierności. Sie-
dzenie na Bestii oznacza bycie zniewolonym i niesionym przez najniższe cielesne 
żądze. Te obydwie postacie stanowią symbol odwrócenia się od Boga i jego skutki: na 
poziomie ontycznym – kreuje się Bestia, a na poziomie moralnym – kreuje się Wielka 

169 Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Z. Kościuk (tł.), Warsza-
wa 2000, s. 624n.
170 Por. N.A. Maszkin, Historia…, s. 117.
171 Por. M. Grant, Dawne dzieje…, s. 278.
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Nierządnica. Tak więc te obie figury reprezentujące misterium nieprawości stanowią 
compositum. Jest to „nowa” istota mająca naturę demoniczną powstała na skutek auto-
kreacji, której źródłem był bunt przeciw Stwórcy. 

2. „Czerwień” – To kolor Smoka, a także szat Wielkiej Nierządnicy oraz Bestii, 
gdyż „szkarłat” i „purpura” to odmiany „czerwieni”. „Czerwone szaty” okrywają nagie 
i zepsute ciało Nierządnicy – najbardziej jednoznaczny symbol światowej miłości. To 
także symbol zepsutego Babilonu – antyteza „Niebiańskiego Jeruzalem” – który nigdy 
nie osiągnie niebiańskiej chwały, gdyż zostanie zgładzony za swoje grzechy. Zagłada 
Babilonu porównana jest to rzucenia z rozmachem kamienia młyńskiego w głębiny 
morza (17,21). Na naszym schemacie antropogonicznym „morze” stanowiło sym-
bol „cielesności”. Na jego dnie, na dnie otchłani, mieszka Lewiatan – wielki potwór 
morski, jeden z biblijnych symboli szatana. „Czerwień” to również kolor wina, czyli 
strategia Wielkiej Nierządnicy, polegająca na odurzaniu swym zmysłowym pięknem, 
a także kolor krwi męczenników, którą upaja się „siedząca na Bestii”.

3. „Rzym” – w perspektywie historycznej to symbol stolicy ziemskiego imperium 
(7 głów Bestii) oraz cezarów (10 rogów). Umacnianie przemocą światowej władzy 
przez Rzym, czy nadawanie cezarom boskich tytułów oznacza odrzucanie panowania 
Boga. W perspektywie duchowej Rzym to zatem symbol bałwochwalstwa. To współ-
praca z demonami, która ma zapewnić władzę nad światem. Ta bałwochwalcza miłość 
do demonów jest antytezą miłości Kościoła do Chrystusa. Na przestrzeni dziejów 
Rzym stanie się także stolicą katolicyzmu. Dlatego duch Antychrysta będzie niszczył 
świętość Kościoła przez akceptację chociażby różnych elementów i praktyk pocho-
dzących nie tylko z kultury zlaicyzowanego świata, ale również z kultów pogańskich. 
Oczywiście uczyni to pod pozorem troski o zbawienie wszystkich i właśnie tym będzie 
tłumaczył otwieranie się na ideowy pluralizm, czego przejawem będzie adaptowanie 
tzw. duchowych dóbr z innych religii. Należy jednak zaznaczyć, że w istocie każde 
dodanie czegokolwiek do Chrystusowej prawdy czy też odjęcie czegoś od niej, jest 
bałwochwalstwem, gdyż implikuje obcowanie z idolami pseudo-prawd i pół-prawd 
(Ap 22,18n).

Warto zauważyć, że w Piśmie Świętym istnieje także pewien fragment, który 
być może pozwoli na wskazanie pewnego symbolicznego związku między Ezawem 
a imperium rzymskim, co zgadzałoby się z dość enigmatyczną linią komentarzy rabi-
nicznych. Odnajdziemy go w Księdze Daniela: „Oto posąg bardzo wielki (…). Głowa 
tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra 
z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny. (…) a oto 
odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego 
stopy z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, 
miedź, srebro i złoto (…). Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę 
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i napełnił całą ziemię” (2,31-35). W kolejnych wersetach Daniel sam wyjaśnia powyż-
szą wizję, odnosząc się do czterech następujących po sobie mocarstw. Pierwszym jest 
imperium babilońskie, którego „głową ze złota” jest oczywiście jego władca Nabu-
chodonozor, któremu Daniel objaśnia wizję. Śledząc historię biblijną, kolejne symbole 
należałoby przypisać do: imperium Persów – „srebro”, imperium Aleksandra Mace-
dońskiego (Hellenów) – „miedź”, cesarstwo rzymskie – „żelazo zmieszane z gliną”. 
Kamieniem, który uderza w stopy zrobione z żelaza i gliny, jest Kościół Chrystusowy, 
który powstaje w czasach i na obszarze cesarstwa rzymskiego. Wypiera on bałwo-
chwalcze kulty symbolizowane przez ów posąg i realizuje swą misję głoszenia prawdy 
aż po krańce ziemi – stąd „napełnił całą ziemię”.

Istotnym szczegółem jest to, że posąg zostaje ugodzony w stopy. Anatomicznie to 
właśnie kość piętowa jest największą kością stopy i pełni ona funkcję podstawy całej 
konstrukcji szkieletu, kiedy znajduje się w pozycji wertykalnej. Z pewnością podobne 
konstrukcyjne zasady musiał także spełniać ów antropomorficzny posąg. Pięta jest 
podstawą i dlatego, żeby obalić całą resztę, cios został zadany w pięty bałwochwal-
czego posągu. Podobnie bałwochwalca Ezaw stanowi przykład niezwykle negatyw-
nego bohatera biblijnego, który został ugodzony w swą „piętę” i pokonany. Kamień 
z wizji Daniela zadaje cios w pięty posągu, które symbolizują imperium rzymskie. 
Paradoksalnie, „pięta”, choć położona najniżej (najbliżej ziemi) stanowi sym-
bol pewnego „szczytu” tajemnicy nieprawości. Dlatego w kontekście historycz-
nym reprezentowana była przez cesarstwo rzymskie, a w kontekście biblijnym przez 
„piętę” wzniesioną na Syna Bożego (J 13,18).

Należy zwrócić uwagę, że zachodzi analogia między czterema potęgami świato-
wymi z powyższej wizji a czterema bestiami z innej – już omawianej – wizji, znaj-
dującej się w siódmym rozdziale Księgi Daniela. Tam czwarta bestia reprezentuje 
królestwo wrogie Bogu i jego świętym, które zaznaczy swoje panowanie w „cza-
sach ostatecznych”. Jest powiedziane, że „pochłonie ono całą ziemię” (7,23). Spró-
bujmy połączyć treść tych wizji. Cesarstwo rzymskie, gdzie cezar czczony był jako 
bóg, upada w V wieku po Chr. Kościół Rzymski, który głosi Jezusa Chrystusa jako 
jedynego prawdziwego Pana, swoją misją obejmuje stopniowo całą ziemię. W tym 
sensie Rzym obejmuje duchową jurysdykcję, „aż po krańce ziemi”. Natomiast Paweł 
Apostoł mówi, że Antychryst ma zasiąść w świątyni (2Tes 2), czyli ma się objawić 
właśnie pośród struktur, które powszechnie utożsamiane będą z obszarem sacrum. 
Tak więc stopy posągu mogą symbolizować także Rzym w sensie „mocarstwa ducho-
wego”, czyli mogą utożsamiać się z Antychrystem, który przejmie ziemską władzę 
nad Kościołem i wraz ze swoim Antykościołem, zagnieździ się pod jego „szyldem”. 
Budulec stóp posągu, czyli żelazo i glina, symbolizowałby wówczas Antychrysta, 
który choć będzie posiadał „żelazne” zęby (Dn 7,7) niczym czwarta bestia, to jed-
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nak będzie człowiekiem, gdyż Stwórca z „gliny” ulepił istoty ludzkie, a liczbą Bestii 
jest „liczba człowieka” (Ap 13,18). Uderzenie kamienia w pięty posągu byłoby zatem 
związane również z paruzją oraz zniszczeniem Antychrysta i Antykościoła. Oto jak 
Ezaw i jego pięta stają się starotestamentową prefiguracją Antychrysta. 

Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że – jak podaje tekst Apokalipsy – 
pierwszą charakterystyką Wielkiej Nierządnicy jest wzmianka o tym, iż zasiada ona 
nad wielu wodami (Ap 17,1). Kolejne wersety tłumaczą, że owe „wody” są to „ludy 
i tłumy, narody i języki”. Jednakże przypomnijmy, że na stworzonym przez nas antro-
pogonicznym schemacie „wody”, które były „wodami dolnymi”, a które Stwórca 
nazwał „morzem”, stanowią symbol „cielesności”. Nie sposób byłoby mówić, iż 
Nierządnica zasiada nad „wodami górnymi”, które zostały uznane za symbol rzeczy-
wistości odpowiadającej za bycie w komunii z samym Bogiem. Podobnie strącenie 
Smoka z nieba na ziemię (Ap 12,9) interpretowaliśmy jako pozbawienie go udziału 
w tej rzeczywistości, której symbolem są „wody górne”. Dlatego też wizja Wielkiej 
Nierządnicy zasiadającej nad wielu wodami ukazuje w sposób symboliczny związek 
„cielesności” z tajemnicą nieprawości. Nie oznacza to rzecz jasna, iż „cielesność” jest 
źródłem zła. Mówimy tu bowiem, po pierwsze, o „cielesności” stojącej w opozycji do 
tego, co prawdziwie „duchowe”; po drugie, o „cielesności”, która stała się bogiem, 
a który to w swojej przebiegłości, w zamian za zmysłową przyjemność, pozbawia 
życia wiecznego. 

Warto także odnieść się do tekstów prorockich (np. Ez 16), w których Jerozolima 
zostaje porównana do kobiety cudzołożnej, która wielokrotnie zdradza swego Oblu-
bieńca (JHWH). To również staje się to prefiguracją Wielkiej Nierządnicy – stolicy 
światowej, która opuściła Boga i Jego prawo. Jednak gdy symbol Wielkiej Nierządnicy 
rozszerzymy na symbol Antykościoła, który w „czasach ostatecznych” zalęgł się „pod 
szyldem” Kościoła Chrystusowego jako opozycja wobec członków Mistycznego Ciała 
Chrystusa, to wówczas ziemską starotestamentową Jerozolimę uznać należy także za 
prefigurację Kościoła w jego strukturach doczesnych. Istnieje zatem niebezpieczeń-
stwo, że duchowy nierząd może zdeformować także ziemskie struktury Kościoła, 
tak jak zdeformowany został kult JHWH w ziemskiej Jerozolimie, która z powodu 
odrzucenia Syna Bożego przestała być już na wieki „miastem świętym”. Stąd istnieje 
nieustanna potrzeba oczyszczania tej wspólnoty i przywracania jej statusu przeczystej 
oblubienicy Chrystusa, czyli uobecniania w niej „obszaru łaski” Niebiańskiego Jeru-
zalem tak, by nie spotkał jej los ziemskiej Jerozolimy. 

Ze względu na główny „trop” naszych poszukiwań przytaczamy teraz fragment 
z Księgi Jeremiasza: „A jeśli powiesz w sercu twoim: Dlaczego spotkały mnie te rze-
czy? W ogromie nieprawości twojej zostały odkryte poły szaty twojej, zostały sponie-
wierane pięty twoje (…) zapomniałaś mnie, a zaufałaś kłamstwu (…) Cudzołóstwa 
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twoje i rżenie twoje, bezwstydny nierząd twój! Na wzgórzach, w polu widziałem boż-
ków twoich. Biada tobie Jerozolimo, nie oczyszczasz się!” (Jr 13,22-27). 

W tym konkretnym fragmencie „sponiewieranie pięt” jest eufemizmem okre-
ślającym zbezczeszczenie ciała kobiety poprzez uprawiany seksualny nierząd. Jed-
nakże „zaufanie kłamstwu” przenosi interpretację tego sformułowania na inny poziom 
i wskazuje na nierząd duchowy. Wpisuje się to także w czasy panowania Antychrysta, 
którego największą bronią będzie właśnie wielkie kłamstwo, którym będzie chciał 
„zakazić” najpierw całą wspólnotę Kościoła, a potem cały świat. 

Natomiast nawiązując raz jeszcze do interpretacyjnego klucza, którym jest „kolor 
czerwony”, należałoby uczynić odniesienie także do historii narodzin innych bliź-
niąt ukazanych na kartach Biblii. Mianowicie, jak mówi 38 rozdział Księgi Rodzaju, 
Juda (jeden z dwunastu synów Jakuba), współżył z nierządnicą sakralną, nie zdając 
sobie sprawy, że przebrała się za nią jego synowa Tamar. W wyniku tego poczęły 
się bliźnięta. Podczas porodu jedno z bliźniąt wyciągnęło rączkę, którą oznaczono 
„czerwoną” tasiemką. Pomyślano bowiem, że ten będzie pierworodnym. Tymczasem 
rączka się schowała, a jako pierwszy na świat przedarł się drugi bliźniak. Był nim 
Peres, z którego linii narodził się Dawid. Natomiast tym drugim, wypartym z pozy-
cji pierworodnego, był Zerach172, ozdobiony „czerwoną” wstążką. Peres, który jest 
przedstawicielem linii mesjańskiej (Rt 4,18-22), wypiera więc swego brata naznaczo-
nego „kolorem czerwonym”, co w zadziwiający sposób wkomponowuje się w historię 
Jakuba, który pozbawił pierworództwa swego „czerwonego” brata Ezawa.

W historii tej można zatem łatwo dostrzec, że także fortel Tamar niejako wpi-
sał się w schemat pewnej strategii, którego wcześniejszą egzemplifikacją był fortel 
Jakuba. Jakub, aby przywłaszczyć sobie błogosławieństwo, przebrał się za złego 
Ezawa, będącego starotestamentową prefiguracją Antychrysta. Podobnie Tamar, chcąc 
otrzymać błogosławieństwo – gdyż posiadanie potomstwa było uważane za owoc 
błogosławieństwa Bożego – przebrała się za sakralną nierządnicę, której ostateczną 
formę odnajdujemy w tekście Apokalipsy w postaci Wielkiej Nierządnicy, siedzą-
cej na Bestii. Interesujące jest również, że podobnie jak Jakub uważany był przez 
wielu chrześcijańskich komentatorów za starotestamentową prefigurację Chrystusa, 
tak i Tamar wpisana została w rodowód Jezusa Chrystusa, znajdujący się na początku 
Ewangelii Mateusza (1,3).

Interpretując ten epizod w kluczu egzegezy patrystycznej, można by zatem powie-
dzieć, że fortel Tamar stał się kontynuacją tej samej Bożej strategii, która objawiła się 
w fortelu Jakuba. To wszystko stanowiło niejako symboliczne przygotowanie do naj-

172 Według komentarza Rasziego imię Zerach może pochodzić od szkarłatnej nici, którą miał przywiąza-
ną do ręki. Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 248.
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większego „Bożego fortelu”, którym według Ojców Kościoła była tajemnica wciele-
nia Syna Bożego. Przyobleczenie Boga w ludzkie ciało było uważane przez Żydów za 
skandal, a głoszenie tego za bluźnierstwo. To samo można powiedzieć o narodzinach 
w bydlęcym żłobie tego, któremu przysługuje tytuł Króla Wszechświata, czy też tytuł 
– tak bardzo wyczekiwanego przez Żydów – Mesjasza. To, co wydawało się zgorsze-
niem dla Żydów, stało się ratunkiem dla ludzkości. 

2.9. ezaw/edom – RaBiniczna SymBolika antychRześcijańSka

Powołując się w naszej książce na teksty rabiniczne, nie możemy pominąć także ich 
nierzadko antychrześcijańskiego charakteru. Według wybitnych znawców173 Tal-
mudu174, a warto wspomnieć, że Talmud – choć wprost się o tym nie mówi – jest 
księgą najświętszą dla judaizmu rabinicznego175, właśnie w nim znajdowało się176 bar-
dzo wiele antychrześcijańskich sentencji, w których używana była symbolika, którą 
opisujemy w niniejszej pracy. Warto przypomnieć, że w XIII wieku papieże Grzegorz 
IX i Innocenty IV rozkazali spalić księgi Talmudu „jako zawierające wszelkie obelgi 
i bluźnierstwa przeciw nauce chrześcijańskiej” oraz dlatego, że „roiły się od wielu 
strasznych herezji”177. Talmud został potępiony także przez wielu innych namiest-
ników Chrystusa: Juliusza III, Pawła IV, Piusa IV, Grzegorza XIII, Klemensa VIII, 
Aleksandra VII, Benedykta XIV, Leona XIII, którzy umieścili go na indeksie ksiąg 
zakazanych. Należy podkreślić, że do zdemaskowania wrogich chrześcijaństwu tez 
Talmudu na przełomie XVI i XVII wieku w sposób znaczący przyczynili się bazy-
lejscy profesorowie – Buxtorfowie (ojciec i syn)178. Żydzi, obawiając się potępienia, 
zaczęli wówczas wykreślać teksty talmudyczne wrogie chrześcijanom179. Dlatego 
w wielu księgach żydowskich widać dziś liczne braki, które z pamięci wyjaśniają 

173 Por. J.B. Pranajtis, Chrześcijanin w Talmudzie, Krzeszowice 2013.
174 W swym najbardziej podstawowym znaczeniu Talmud jest spisaniem tradycji ustnej, będącej komenta-
rzem do Tory. Tradycja talmudyczna rozwija się od II w. po tym jak Żydzi zostali wypędzeni z Palestyny. 
175 „Ciężej się grzeszy przekraczaniem słów pisarzy, niż słów Tory” (Tamud, Traktat Sanhedrin, rdz. X, 
wiersz 3, karta 88b); „Nie ma nic wyższego nad Talmud najświętszy” (Księga kabalistyczna: Mizbea 
ha-zahab, rdz. V)
176 Już w 553r. cesarz Justynian zakazał propagowania ksiąg talmudycznych w całym Imperium Rzym-
skim. 
177 Corpus Iuris Canonici VII Decretal. lib. V, tit. IV, cap. 1, adnot.
178 Spośród opracowań Buxtorfów na uwagę zasługują: Lexicone Chaldaico, Talmudico et Rabbinico – 
opere triginta annorum, Synagoga Iudaica, De Abbreviaturis Hebraeorum, Operis Talmudici recensio, 
Bibliotheca Rabbinica. 
179 Talmud wydany w 1578 r. w Bazylei została już mocno okrojony. 
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rabini180. Drugą księgą, w której znajduje się wiele antychrześcijańskich twierdzeń, 
jest kabalistyczna księga Zohar, która także jest spisaną tradycją ustną, będącą jednak 
bardziej mistycznym komentarzem do Biblii hebrajskiej, głównie do Pięcioksięgu, 
Pieśni nad Pieśniami i Księgi Rut.

Co istotne, Ezaw ukazany jest w rabinicznych komentarzach nie tylko jako pro-
toplasta rzymskich cezarów, lecz także istnieją fragmenty w ezoterycznych księgach 
żydowskich, opisujące, jak dusza Ezawa wstąpiła w Chrystusa i dlatego był on tak nie-
godziwy jak sam Ezaw181. Dlatego księga Zohar nazywa chrześcijan wprost „synami 
Ezawa”, a śmierć i pochówek Jezusa w bluźnierczy sposób porównuje chociażby do 
śmierci i pochówku zwierząt (cz. III, 282a). W Talmudzie w stosunku do chrześcijan 
używano różnych pojęć służących do pejoratywnego określania nie-Żydów182. Naj-
powszechniejszym jest oczywiście Nocrim od ha-Nocri (Nazareński, Nazarejczyk). 
Na szczególną uwagę zasługuje jednak określenie chrześcijan słowem Edom, co 
w świetle wymienianych wcześniej rabinicznych komentarzy miało wydźwięk mocno 
negatywny. 

Rabbi Aben Ezra nazywa Rzym królestwem Idumejczyków, a rabbi Bechaj w Kad 
ha-kemach (karta 20a, do Izajasza LXVI, 17) stwierdza, że: „ci nazywają się Edomi-
tami, którzy mają zwyczaj poruszać palcami tędy i owędy” – w ten sposób określano 
w Talmudzie znak krzyża czyniony przez chrześcijan183. Tymczasem rabbi Abarbi-
nel w Maszmja jeszua (36d) podaje wprost: „Nazarejczycy są Rzymianami, synami 
Edom”184. W świetle tych stwierdzeń trzeba więc orzec, że niektórzy rabini utożsamiali 
wprost tajemnicę nieprawości z chrześcijanami. Zupełnie tak samo jak ich przodkowie 
– faryzeusze dopatrywali się działania Belzebuba w dziełach Syna Bożego. 

Jeden z traktatów Talmudu (Aboda zara 22b), nawiązując do protologii biblijnej, 
opowiada, że narody pogańskie zrodziły się na skutek spółkowania „węża” z Ewą. 
Rabbi Majmonides twierdzi, że tym, który uwiódł Ewę, jest Sammael, (More Nebu-
chim, księga II, rdz. 30) książę wszystkich diabłów (Debbarim rabba 208c), którego 
rabbi Bechaj nazywa bezbożnym księciem Rzymu185. Natomiast rabbi Izaak Abarbi-
nel, komentując przytaczany przez nas wcześniej fragment z księgi Daniela, dotyczący 
wizji czterech bestii, interpretuje ów róg, który wyrósł na głowie czwartej, najstrasz-
niejszej bestii, w sposób następujący: „Uważaj, w jaki sposób wykładają [rabini] ten 

180 Por. J.B. Pranajtis, Chrześcijanin…, s. 84.
181 Pranajtis wskazuje tu na Synagoga Iudaica s. 205 oraz Lexicon Buxtorfa, w źródłosłowie „Edom”. Por. 
J.B. Pranajtis, Chrześcijanin…, s. 99. 
182 Aboda zara, Akum, Obde elilim, Minim, Nochrim, Amme ha-arec, Goim, Apikorosim, Kutim, tamże, 
s. 109.
183 Tamże, s. 106.
184 Tamże, s. 111.
185 Tamże, s. 121.
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inny mały róg o ben Necer, którym jest Jezus Nazareński, i zestawiając szereg tekstów, 
łączą z nim królestwo bezbożne, które jest królestwem Edom; albowiem niem [króle-
stwem] jest jego lud” (Majene ha-jeszua 66b). Lektura tego komentarza przywodzi na 
myśl prosty wniosek: skoro szatan przebiera się za „anioła światłości” (2Kor 11,14), to 
nic dziwnego, że chce także nazywać Chrystusa „aniołem ciemności”.

Na uwagę zasługuje także wypowiedź rabbiego Dawida Kimchi: „Cokolwiek 
powiedzieli prorocy o zniszczeniu Edom w ostatnich dniach, to rozumieli o Rzymie, 
jak wyjaśniłem w Izajaszu w wierszu: «Przybliżcie się ludu, aby słuchać». Albowiem, 
gdy Rzym zostanie zniszczony, nastąpi odkupienie Izraelitów”186. Podobnie stwierdził 
rabbi Abraham w księdze Cecor ha-mor w rozdziale Szofitim: „W zburzeniu Rzymu 
leży rychłe odkupienie nasze”. W Talmudzie znajdują się także teksty, które symbo-
licznie łączą powstanie Rzymu ze schizmą Jeroboama: „W dniu, w którym Jeroboam 
wzniósł dwa cielce, przybyli Remus i Romulus i zbudowali dwie chaty w Rzymie” 
(Aboda Zara, rdz. 1.). Postawienie dwóch cielców przez Jeroboama w Betel i Dan 
było usankcjonowaniem bałwochwalstwa, czyli duchowego nierządu. Tak więc nie-
rząd miałby stanowić fundament imperium rzymskiego. Nie brakuje także tekstów 
o Rzymie jako o „górze Ezaw”, która stoi w opozycji do góry Syjon, bądź o „wielkim 
mieście Ezaw” (rabbi Salomon do ostatniego wiersza Obadji187). 

Natomiast bardzo interesujące wydają się stwierdzenia, które wskazują, że oczeki-
wany przez Żydów mesjasz wyjdzie z Rzymu i zniszczy go: „Tak znajdziesz o Zbawcy 
ostatnim, który pojawi się prędko w dniach naszych, który wyjdzie z metropolii 
Rzymu i zburzy ją” (rabbi Bechaj w literze „Nun”, księga Kad ha-kemach). Podobnie 
w traktacie Sanhedrin (98a) na pytanie, gdzie byłby mesjasz, odpowiedź brzmi: „Sie-
dzi w Rzymie wśród owrzodziałych”. Powyższa koncepcja byłaby zbieżna z teorią, 
że Antychryst wyjdzie niejako ze struktur Kościoła i na jego czele kiedyś uda mu 
się zasiąść (2Tes 2). Wówczas wymieniony wyżej „Rzym” byłby symbolem Kościoła 
rzymskiego, a oczekiwany przez Żydów „zbawca ostatni” (mesjasz) w eschatologii 
chrześcijańskiej odpowiadałby figurze Antychrysta. 

Po przytoczeniu powyższych przykładów warto poczynić następującą konkluzję. 
Skoro przedstawione teksty talmudyczne powstały w czasie, gdy po imperium rzym-
skim nie było już śladu, to jest rzeczą oczywistą, że odnoszą się one nie do „Rzymu 
historycznego” (czasu cezarów), ale do Rzymu jako imperium duchowego (do cza-
sów papiestwa), czyli do miasta będącego kolebką chrześcijaństwa. W tym kontekście 
można łatwiej zrozumieć, że przypisywanie Ezawowi/Edomowi cech przodków rzym-
skich cezarów nie miało jedynie charakteru symboliczno-historycznego, ale odno-

186 Por. Synagoga Iudaica, rdz. X, s. 212. 
187 Księga Proroka Abdiasza
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siło się także do Chrystusowego Kościoła i jego namiestników. Właśnie dlatego Tal-
mud zawierał również teksty o nieczystości i bałwochwalstwie chrześcijan, a nawet 
podobne bluźnierstwa na temat Chrystusa i Jego Matki188. Skoro zarówno w sposób 
jawny, jak i zakamuflowany uderzały one w Kościół Chrystusowy i w samego Chry-
stusa, to mają one charakter jednoznacznie antychrystyczny. Potwierdza to poniekąd 
tezę Hipolita Rzymskiego, która zostanie poddana bliższej analizie w kolejnym roz-
dziale, głoszącą, że Antychryst wyjdzie z pokolenia Dana, a więc z ludu Izraela. 

Co interesujące, niektóre teksty talmudyczne mówią, że ich mesjasz, a więc Anty-
mesjasz, wyjdzie z Rzymu. Interpretując Rzym jako stolicę papiestwa, dochodzimy 
zatem do potwierdzenia bardzo mocnej tezy, którą już wcześniej przedstawialiśmy 
chociażby w odniesieniu do komentarzy dotyczących walki dwóch bliźniąt (Jakuba 
i Ezawa – prefiguracja Chrystusa i Antychrysta) w jednym łonie (Rebeki – prefigu-
racja Kościoła). W tej perspektywie Antychryst miałby być wrogiem wewnętrznym: 
wyjść niejako z Kościoła, aby Kościół zniszczyć („wyszli oni z nas, lecz nie byli 
z nas”; 1J 2,19). Co więcej, według niektórych tekstów Talmudu jego związek z naro-
dem żydowskim będzie ewidentny. 

2.10. wnioSki z analizy teologicznej hiStoRii jakuBa i ezawa

W tym miejscu, patrząc na biblijną perspektywę historii zbawienia, można na podsta-
wie interpretowanych tekstów wyznaczyć pewne trzy etapy ewolucji tajemnicy nie-
prawości: 

1. „Idea nieprzyjaźni i nieprzyjaciela”, poruszona szerzej w pierwszym rozdziale, 
a biorąca swój początek z proroctwa Protoewangelii, dzięki kluczowi ʻāqēḇ znajduje 
swoje pierwsze klarowne potwierdzenie w historii Jakuba i Ezawa. Zarówno w duchu 
komentarzy patrystycznych, jak i w egzegezie rabinicznej rozwija się ona także jako 
figura kolektywna (potomstwo święte/potomstwo grzeszne), posiadając swoje kon-
kretne odniesienia do wewnętrznej walki w łonie wspólnoty wiary (Kościół/Antyko-
ściół), czy też będąc opozycją pomiędzy dwoma wrogimi narodami (Izrael/cesarstwo 
rzymskie). 

2. „Idea koloru” tajemnicy nieprawości, którym jest „kolor czerwony”, czy też 
purpura i szkarłat – jako odcienie „czerwieni” – tak uderzające w opisie Smoka, 
Bestii i Wielkiej Nierządnicy. Wydaje się, że odnajduje ona swoje realne ukonkret-
nienie w historii „czerwonego Ezawa”. Choć tekst Protoewangelii umieszczony jest 
w wymiarze protologicznym tajemnicy zła, której przedstawicielem jest „upadły 

188 Por. J.B. Pranajtis, Chrześcijanin…, s. 93-98.

Rozdział 2. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w kontekście historii Jakuba i Ezawa...



237

anioł”, ukazany jako „wąż”, stojący w opozycji do Niewiasty, to jednak treść tego 
proroctwa, począwszy właśnie od „czerwonego Ezawa”, rozciąga się na cała historię 
zbawienia, aż po eschatologię i dlatego ma charakter „pierwszej radosnej nowiny”. 
Jej nowotestamentowym wypełnieniem jest wizja „czerwonego Smoka” i Niewia-
sty ukazana w Apokalipsie św. Jana (12,1-3), która, w swym finalnym rozwinięciu, 
objawi się jako ostateczne zwycięstwo Syna Bożego (Potomka Niewiasty) nad Anty- 
chrystem. 

3. „Idea nierządu”, czyli bałwochwalstwa. Jest to trzeci etap oraz trzecia i osta-
teczna figura tajemnicy zła łącząca wymiar protologiczny z eschatologicznym. Szczy-
tem bałwochwalstwa jest uznanie samego siebie za boga. Wymieniane fragmenty 
z księgi Ezechiela (28 rozdział) i Izajasza (14,11-15) w sposób symboliczny prze-
kazywały protologiczną tajemnicę grzechu czystego ducha, który uznał się za boga,  
co w konsekwencji doprowadziło go do buntu przeciwko Stwórcy i ostatecznego 
upadku. 

Postać Ezawa ukazuje, jak ta idea wkracza w historię189. Choć Ezaw nie przypisuje 
sobie boskich prerogatyw, to jednak widać w jego historii charakterystyczne przejawy 
„idei nierządu”, która potem – właśnie pod postacią bałwochwalstwa -– utrwala się na 
kartach Starego Testamentu jako główny grzech Izraela, przeciw któremu występują 
prorocy. Fakt, że Ezaw bierze za żony kobiety, które oddawały cześć obcym bóstwom, 
można więc uznać za „wczesną fazę” rozwoju tej idei. Jej znaczne nasilenie dostrze-
gamy już w historii króla Salomona, który w swej starości dopuszcza się nierządu na 
niespotykaną dotąd skalę. Jak wierne oddawanie czci jedynemu prawdziwemu Bogu 
prowadzi do coraz doskonalszego poznawania własnej nędzy, a tym samym do coraz 
większego uwielbienia Boga, tak – paradoksalnie – coraz gorliwsze oddawanie czci 
fałszywym bóstwom prowadzi do samouwielbienia. 

Właśnie najbardziej skrajny „nierząd”, czyli uznanie samego siebie za boga, 
zaistniały w wymiarze protologicznym, ponownie odnajdzie swoją ekstremalną formę 
w wymiarze eschatologicznym. Mówi o nim św. Paweł Apostoł w Drugim Liście do 
Tesaloniczan: „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadej-
dzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, 
syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem 
lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest 
Bogiem (…) Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże 
się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i w niwecz obróci 
samym objawieniem swego przyjścia” (2Tes 2,3n.7n). 

189 „Historyczność” opowiadań biblijnych uznawana jest od momentu powołania Abrahama. Natomiast 
jedenaście początkowych rozdziałów Genesis traktowanych jest jako „pre-historia” biblijna. 
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Przedstawiona powyżej postać „niegodziwca”, „człowieka grzechu” i „syna 
zatracenia” wpisuje się w tajemnicę pierwszej Bestii z Apokalipsy, a szczególnie 
w pewien motyw związany z jedną z siedmiu głów tej Bestii. Liczba Bestii jest „liczbą 
człowieka”, co może odnosić się do ludzkiej natury. Natomiast uzdrowienie śmier-
telnej rany zadanej jednej z głów Bestii wydaje się być demoniczną imitacją śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa. Mistyfikacja zwycięstwa nad śmiercią będzie zatem 
dobitnym dowodem jego „natury boskiej”. Antychryst będzie człowiekiem imitują-
cym boskość Chrystusa. Będzie chciał objawić się jako „nowy Chrystus”. Tekst Apo-
kalipsy mówi także, że na usługach pierwszej Bestii – czyli w związku z tajemnicą 
Antychrysta – będzie działał również Fałszywy Prorok („inna Bestia” – Ap 13,11). 
Zainicjuje on ostatni etap eschatologicznego wymiaru tajemnicy nieprawości, mający 
swe „lustrzane oblicze” we wstępnym etapie eschatologii, czyli w związku z tajem-
nicą zesłania Ducha Świętego („Ducha Prawdy” – J 16,13). Jego orężem będzie zesła-
nie „ducha kłamstwa”. Jako prorok fałszywego mesjasza („nowego Chrystusa”), który 
poprzez cuda i wielkie znaki zgromadzi dla niego wyznawców, będzie on kulmina-
cyjną figurą ucieleśniającą tajemnicę „nierządu”. Gdy duch kłamstwa osiągnie swoje 
apogeum, wówczas objawi się ów człowiek, który „zasiądzie w świątyni Boga, dowo-
dząc, że sam jest Bogiem”. To będzie fiat Wielkiej Nierządnicy! Inkarnacja ducha 
kłamstwa! Samoobjawienie Antychrysta i ukonstytuowanie jego wspólnoty.

Słowo „mesjasz” na kartach Pisma Świętego odnosiło się do człowieka i dlatego 
jego przyjście często wiązano z przewrotem politycznym, czy też nastaniem ziem-
skiego dobrobytu. Dopiero tajemnica wcielenia łamie ten schemat. Człowiekiem 
zatem musi być także Antymesjasz. Oznacza to, że duch Antychrysta wpisany jest 
w tajemnicę człowieka, co jeszcze bardziej uzasadnia stworzenie w tej pracy schematu 
antropogonicznego, który służy także do analizy osobowego zła. To właśnie zwycię-
stwo nad Antychrystem – ostatnim etapem ewolucyjnym tajemnicy nieprawości – 
uobecnione w paruzji (2Tes 2,8), będzie zakończeniem historii zbawienia190. 

Warto zauważyć, że bronią Antychrysta będzie kłamstwo, a „kto mieczem wojuje 
od miecza ginie”. Dlatego też „Jakub-Boży oszust” stanowi zapowiedź naprawdę 
niezwykłej strategii. Czy jedynie inkarnacja Syna Bożego – jak twierdzili Ojcowie 
Kościoła – stała się tym „Bożym fortelem”, którego prefiguracją była historia „Jaku-
ba-pięty”? Kto wie, może ślepo posłuszny swojej matce „nowy Jakub” objawi się raz 
jeszcze i tak chwyci Antychrysta za „piętę”, że pozostanie on – jak Ezaw – z niczym. 
Skoro moment chwycenia Ezawa za piętę był w historii tych bliźniąt symbolem zwy-

190 Już w ST podkreśla się, że w zbawieniu będą uczestniczyły także inne narody, które wejdą w dziedzic-
two Bożej obietnicy, A. Kuśmirek, Zbawienie narodów w Starym Testamencie, w: Stary Testament a reli-
gie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2009, s. 237-318. Natomiast w NT kryterium determinującym udział w zba-
wieniu jest wiara w Jezusa Chrystusa, którego ostateczne przyjście zamknie historię świata i ludzkości. 
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cięstwa Jakuba, to w perspektywie historiozbawczej będzie oczywiście prefiguracją 
ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad złem, a dokładnie: nad jego ostatnim i naj-
groźniejszym wytworem, czyli Antychrystem. Jeżeli „chwycenie za piętę” jest zapo-
wiedzią ostatecznego zwycięstwa nad osobowym złem, to właśnie „pięta” powinna 
być symbolem „jądra” tajemnicy nieprawości. Jak „pięta” z Protoewangelii jest sym-
bolem „esencji” ludzkich słabości, tak w historii Ezawa będzie symbolem „esencji” 
tych cech, które decydują o stanowieniu Antychrysta. 

Ezaw jest przedstawicielem pokoleń „węża” par excellence. Jest symbolem owej 
istoty, która przez własny wybór utraciła najwyższe dobro i dla której ów wybór ma 
konsekwencje nieodwracalne, co w następujący sposób oddaje jeszcze inny komen-
tarz rabiniczny: „Ten Esaw, który trwał w swej niegodziwości od początku do samego 
końca, który nigdy nie wyraził skruchy” (Megila 11a)191. 

Na sam koniec należy zwrócić uwagę na niezwykle interesującą zależność mię-
dzy historią Ezawa i okolicznościami, w jakich padły owe pamiętne słowa Jezusa 
wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy. Tym bardziej iż owo zdanie jest jedynym 
przykładem użycia rzeczownika „pięta” w całym Nowym Testamencie: „Kto ze Mną 
spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę” (J 13,18). Tajemnica nieprawości 
w „czasach ostatecznych” podniesie przeciwko Bogu swój najgroźniejszy atut, czyli 
Antychrysta. Jezus wypowiada te słowa podczas ustanowienia najświętszej Eucha-
rystii, w której łamie chleb i podaje wino. To najświętsze misterium staje się więc 
rzeczywistością, która pozwala zidentyfikować Antychrysta. W perspektywie histo-
rycznej jego najbardziej bezpośrednim narzędziem stał się Judasz Iskariota, w którego 
– właśnie podczas tej wieczerzy – wszedł szatan (J 13,27). 

W jaki sposób odnosi się to do historii Ezawa? Jest rzeczą niezwykle znamienną, 
że Jakub – który według egzegezy patrystycznej byłby prefiguracją Chrystusa – 
w momencie, gdy wydziera Ezawowi przywilej pierworództwa, to wraz z czerwoną 
soczewicą podaje mu także „chleb” (Rdz 25,34). Gdy zaś odbiera mu błogosławień-
stwo ojca – w którym zawarte było oczywiście błogosławieństwo samego Boga – wów-
czas podaje Izaakowi, oprócz przygotowanej strawy, również i „wino” (Rdz 25,17). 
W jakiś niezwykły sposób w zwycięstwo nad Ezawem – starotestamentową prefi-
guracją Antychrysta – wpisują się zatem także i te dwa elementy: „chleb” i „wino”. 
Można zinterpretować to jako symboliczną zapowiedź tego misterium – tych „Bożych 
okoliczności” – w których dokonuje się ostateczne zwycięstwo nad złem. Przecież to 
w najświętszej Eucharystii uobecnia się cała pascha Chrystusa, a więc Jego bój, Jego 
ofiara i Jego zwycięstwo. 

191 Por. S. Pecaric, Chamisza..., s. 234. 

2.10. Wnioski z analizy teologicznej historii Jakuba i Ezawa



240

W cytowanej niejednokrotnie Księdze Daniela odnajdujemy także fragment, 
który może zapowiadać szczególnie istotny aspekt działania Antychrysta w „czasach 
ostatecznych”. Kontekst historyczny tego tekstu odnosi się do czasów króla Antio-
cha IV Epifanesa oraz jego działań mających na celu zbezczeszczenie i wyeliminowa-
nie kultu JHWH. On to ustawił w świątyni jerozolimskiej posąg Zeusa Olimpijskiego 
(być może – równego mu rangą – Jowisza Kapitolińskiego), a także wstrzymał stałą 
ofiarę (11,31). Te dwa elementy składają się na rdzeń tajemnicy nieprawości zwa-
nej „ohydą spustoszenia”, czy też „ohydą ziejącą pustką”192. W „czasach ostatecz-
nych” nie będzie to posąg, ale człowiek, który uzna się za boga i zasiądzie w świątyni  
(2Tes 2). Z proroctwa wynika, że będzie robił wszystko, aby zdesakralizować naj-
świętszą ofiarę, a najświętszą ofiarą Nowego Przymierza jest Msza święta. Jednak 
raczej nie zabroni jej sprawowania, ale – jako wielki kłamca – będzie chciał ją prze-
obrazić i uczynić z niej coś „nowego”, by nie mogło się w niej uobecnić misterium 
paschalne Chrystusa. Kościół zacznie wówczas zionąć pustką, bo całe życie Kościoła 
bierze się i zmierza ku temu, co realnie dokonuje się w Mszy świętej, gdzie chleb staje 
się Ciałem Pana, a wino Jego Krwią. 

Opis działania tego „władcy” (Dn 11,36n) jest zgodny z tekstami o tajemniczym 
rogu czwartej bestii (Dn 7), a także z tekstem Pawła (2Tes 2) oraz z Księgą Apokalipsy 
(rozdział 13), w których najłatwiej jest doszukiwać się zapowiedzi Antychrysta. Co 
interesujące, Biblia podaje, że „te tylko kraje ujdą jego ręki: Edom, Moab i główna 
część Ammonitów” (Dn 11,41). Przypomnijmy, że protoplastą Edomitów jest Ezaw, 
pozostałe zaś dwa ludy, będące zaciekłymi wrogami Izraela, powstały z kazirodczego 
związku Lota ze swoimi córkami. W optyce „czasów ostatecznych” wszystkie te ludy 
mogą zatem stanowić prefigurację właśnie tych, którzy w Kościele dopuszczają się 
duchowego i fizycznego nierządu, a więc stanowią Antykościół, czyli „Mistyczne 
Ciało” Antychrysta. 

Ten wątek z Księgi Daniela kończy się zapowiedzią pojawienia się wielkiego 
księcia Michała, który weźmie w swą opiekę lud Boży i poprowadzi go do zbawienia 
(12,1n). Tradycja interpretacyjna widziała w nim tego samego archanioła, który poko-
nał Smoka. Nawiązując do tej pięknej idei zwycięstwa Boga nad Jego nieprzyjaciółmi 
zacytujmy jeszcze jeden komentarz rabiniczny: „Gdy Jaakow usłyszał, jak liczni są 
potomkowie Esawa oraz że będą wśród nich doskonali wojownicy i przywódcy, prze-
straszył się. Bóg powiedział do niego: «Nie musisz się obawiać. Jedna twoja iskra 
i jedna iskra syna twego Josefa, a oni wszyscy zginą w płomieniach!» Ogniem, który 

192 Ks. Daniela: βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων (l.mn; czyt. bdelygma ton eremoseon), Ew. Mateusza: 
βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως (l.poj; czyt. bdelygma tes eremoseos). Użycie przez Jezusa figury „ohydy spu-
stoszenia” w formie l. poj. (Mt 24,15) może bardziej odnosić się do konkretnego faktu, który ma zaistnieć 
w przyszłości (2Tes 2), niż do ogólnego konceptu profanacji świętości (Dn 9,27).
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spali potomków Esawa, będzie siła Tory i micwot (przykazań)” (Midrasz)193. W świe-
tle egzegezy chrześcijańskiej oczywiście ową iskrą194, która wyjdzie z Jakuba jest 
Jezus Chrystus – Mesjasz, zapowiadany przez Jakuba potomek z Judy. Jego bardzo 
wymowną starotestamentową prefiguracją jest również historia Józefa Egipskiego. 
Jezus Chrystus jest także tym, w którym wypełnienie znajduje całe Prawo i wszystkie 
przykazania (Mt 5,17). O zwycięskim ogniu nie zapomina również Księga Apokalipsy. 
Ostateczny trumf Boga nad Jego wszystkimi nieprzyjaciółmi ukazany jest tam właśnie 
w następujący sposób: „zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który 
ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. 
I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków” (Ap 20,9n). 

193 Tamże, s. 234.
194 Warto też w tym miejscu odnieść się do uznanych przez Kościół objawień Jezusa Miłosiernego św. 
Siostrze Faustynie Kowalskiej. Jest tam także mowa o „iskrze”, która wyjdzie z Polski i przygotuje świat 
na paruzję.
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Rozdział 3 
  ”w „błogosławieństwie patriarchy Jakuba (ʻāqēḇ) ָעֵקב

(Rdz 49,16-19)

Protoewangelia oraz historia Jakuba i Ezawa doprowadzają nas wreszcie do finalnego 
„miejsca” w Księdze Rodzaju związanego z tajemniczym symbolem „pięty”. W krót-
kim proroctwie – liczącym zaledwie cztery wersety – dotyczącym pokolenia Dana 
i pokolenia Gada, we fragmencie zwanym „błogosławieństwa patriarchy Jakuba” 
(Rdz 49,16-19)1, odnajdujemy aż dwukrotnie rdzeń עקב. Dan, porównany do węża, 
będzie atakował „pięty” konia („pęciny”), z którego spada jeździec. Tymczasem 
Gad, będąc atakowany przez bandy, sam zaatakuje ich „piętę”. Proroctwo dotyczące 
Gada umieścimy zatem również w kluczu owej niezwykłej Bożej strategii, uderze-
nia złego w jego najsłabszy punkt, co zostało ukazane w fortelu Jakuba. W odróżnie-
niu od historii bliźniąt w miejsce jednego reprezentanta potomstwa „węża”, którym 
był Ezaw, pojawiają się tu „bandy”, a więc mamy do czynienia z wrogiem w formie 
kolektywnej. Takie ujęcie przeciwnika może stanowić zatem starotestamentową pre-
figurację pewnej zbiorowości wrogiej Kościołowi Chrystusowemu, ujawniającej się 
z mocą w „czasach ostatecznych” jako wspólnota Antykościoła. Ponieważ omówieniu 
strategii „chwycenia złego za piętę”, czyli strategii „Bożego fortelu”, poświęciliśmy 
cały drugi rozdział, to obecnie skupimy się bardziej na proroctwie dotyczącym poko-
lenia Dana. 

W proroctwie tym znajdują się dwa istotne szczegóły, dzięki którym odnajdu-
jemy konkretne odniesienie do pierwszego mesjańskiego orędzia z Księgi Rodzaju, 
zwanego Protoewangelią. Właśnie w tej części „błogosławieństwa patriarchy Jakuba”, 
dotyczącej pokolenia Dana, znów pojawia się „wąż” i rdzeń עקב (ʻqb). Jednak tym 
razem, pełzający po ziemi „wąż” nie uderza bezpośrednio w ludzką „piętę” (Rdz 3,15), 
ale atakuje „pięty konia” („pęciny”), którego dosiada jeździec. Mamy tu zatem do czy-
nienia z inną strategią działania zła – jest to atak pośredni. Wydaje się, że w tym przy-
padku zło nie atakuje człowieka. Jest to jednak tylko pozór, atakuje go bowiem w spo-

1 Tekst Rdz 49,16-19 zawiera splot tradycji kapłańsko-jahwistycznej.
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sób podstępny, przez tę rzeczywistość, w której człowiek złudnie pokłada swą ufność 
i siłę. Na kartach Biblii właśnie takie znaczenie przypisane jest do symbolu „konia”, 
co wielokrotnie odnajdujemy chociażby w Psalmach, np.: „Jedni wolą rydwan, drudzy 
konie, a nasza siła w imieniu Pana Boga naszego. Tamci się zachwiali i upadli, a my 
stoimy i trwamy” (20,8)2.

Przypomnijmy, że w naszej analizie tajemnicy osobowego zła staramy się odczy-
tywać tekst Pisma Świętego, posługując się metodą alegorii zaproponowaną przez 
Ojców Kościoła i żydowskich egzegetów. To właśnie ta metoda determinuje sposób, 
w jaki będziemy rozumieć symbolikę ukazaną przez Rdz 49,17. Można powiedzieć, 
że istotą tekstu Biblii jest ukazanie szczególnej relacji między ludźmi a Bogiem. Już 
w Starym Testamencie człowiek zostaje wezwany do budowania pewnego odniesie-
nia do rzeczywistości nadprzyrodzonej (transcendentnej), np. przez konkretną formę 
kultu. Nie jest to projekt ludzki, gdyż sposób oddawania czci wyznaczony jest przez 
samego JHWH. Symbolem tej rzeczywistości pośredniczącej pomiędzy niebem i zie-
mią, której ewoluujący koncept odgrywa niebagatelną rolę w całej historii zbawienia, 
jest z pewnością „świątynia”. Bez wątpienia Izraelici czerpali swą siłę i ufność wła-
śnie z poczucia obecności JHWH, która najpierw w znaku Arki Przymierza, bądź też 
– gdy milkną relacje na temat Arki – w znaku samej świątyni jerozolimskiej, wskazy-
wała na „Boga pośród swego ludu”. 

Dlatego też w drugiej części obecnego rozdziału postaramy się ukazać, jak 
w przebiegu historii zbawienia realizowała się pewna osobliwa strategia mysterium 
iniquitatis, czyli w jaki sposób tajemnica nieprawości wdzierała się i podbijała tę rze-
czywistość, która odpowiadała właśnie za pośredniczenie pomiędzy Bogiem i czło-
wiekiem, a której swoistym symbolem jest „świątynia”. Na każdym analizowanym 
historio-zbawczym etapie, oprócz odniesień do procesu ewolucji form kultu Izraeli-
tów, będziemy się starać również wskazać na poziomie alegorii, co kryje się pod sym-
bolem „pięty” (ָעֵקב). W ten sposób także w perspektywie historii Izraela dostrzeżemy 
pewien proces wznoszenia się „pięty” na Boga, o którym mówił Chrystus podczas 
ostatniej wieczerzy (J 13,18). Koncept „świątyni” wydaje się tu adekwatny, gdyż 
słowa Chrystusa padają w kontekście ustanowienia najświętszej Eucharystii, stano-
wiącej centrum i istotę kultu sprawowanego w „świątyniach” Nowego Przymierza. 

Główną perspektywę naszych poszukiwań utworzą liczne odniesienia do jednego 
z dwunastu pokoleń Izraela, a mianowicie do pokolenia Dana, które zgodnie z analizo-
wanym tekstem „błogosławieństwa patriarchy Jakuba” porównane zostało do „węża” 
atakującego w konkretnym celu „pięty konia”: by ostatecznie zrzucić jeźdźca. Dostrze-
żemy także, jak na pewnym bardzo istotnym historio-zbawczym etapie, a dokładnie po 

2 „Koń” jako symbol złudnego poczucia bezpieczeństwa: Iz 31,1.3; Oz 1,7; 14,4; Ag 2,22. 
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czasach „drugiej świątyni”, strategia zła ulegnie bardzo interesującej transformacji. Mate-
rialna świątynia przestanie już bowiem istnieć, natomiast struktury zła z powodzeniem 
będą się nadal rozwijać. Pierwsza część tego rozdziału będzie poświęcona egzegezie 
proroctwa znajdującego się w czterech wersetach 49. rozdziału Księgi Rodzaju, w któ-
rym aż dwukrotnie pojawi się słowo „pięta” (16-19). Ukażemy, w jaki sposób Ojcowie 
Kościoła jako pierwsi komentatorzy chrześcijańscy ustosunkowywali się do tego tekstu. 
W sposób szczególny wyeksponowane zostaną komentarze Hipolita3, gdyż wydaje się, 
iż to on był pierwszym autorem pewnej niezwykłej tezy, zapowiadającej że: „Antychryst 
urodzi się z pokolenia Dana” (ἐκ τῆς τοῦ Δὰν φυλῆς ὁ ἀντίχριστος γεννηθήσεται)4. Na tej 
niezwykłej intuicji Hipolita oprzemy trzon tego rozdziału. Koncept „świątyni” stanie się 
interpretacyjnym kluczem, za pomocą którego pokażemy, jak w historii zbawienia ewo-
luowała także koncepcja osobowego zła, która w istotny sposób wypełnia się w postaci 
Antychrysta. Przypomnijmy, że ów „Niegodziwiec”, o którym wspomina Paweł Apo-
stoł, ma „u końca czasów” zasiąść właśnie w świątyni (2Tes 2). 

Podobnie jak w poprzednich rozdziałach odniesiemy się także do najbardziej 
reprezentatywnego przedstawiciela i prekursora alegorycznej metody interpretacji 
Biblii, czyli Filona Aleksandryjskiego, na którym wzorowało się wielu pierwszych 
chrześcijańskich egzegetów. Filon dość obszernie wypowiada się na temat „Dana-
-węża”, a na szczególną uwagę zasługuje ukazanie przez niego pewnego dualizmu 
symboliki „węża” oraz przeniesienie tego proroctwa w przestrzeń ludzkiego mikro-
kosmosu. Zobaczymy zatem, jak ten, żyjący jeszcze w epoce przedchrześcijańskiej, 
żydowski egzegeta, posługując się alegorią, odczytał fragment Rdz 49,16n w kluczu 
antropologiczno-ascetycznym. Podobnie czynił również w przypadku wcześniejszych 
wersetów Księgi Rodzaju, o których traktowały pierwsze dwa rozdziały. Pozwoli nam 
to także na skonfrontowanie tez Filona z naszym antropogonicznym schematem budo-
wanym na podstawie Heksaemeronu i być może – właśnie dzięki temu – zostaną wnie-

3 „Hipolit był biskupem jakiegoś miasta w Arabii, więcej jednak podróżował, niż przebywał w swoim 
mieście. Był on autorem wielu komentarzy biblijnych oraz antyheretyckiej «Syntagmy», z której zostało 
do naszych czasów „Przeciw Noetosowi”. Bywał również w Rzymie, gdzie stanowił ostoję dla chrześci-
jan używających na co dzień języka greckiego, żyjących trochę na marginesie wspólnoty łacińskiej, sku-
pionej wokół biskupa Rzymu. Grecy mieli zapewne swoje miejsce spotkań, własną liturgię po grecku 
i jakąś własną bibliotekę. Nie ma podstaw, by twierdzić, że Hipolit był przywódcą czy przełożonym tej 
wspólnoty. W 235 roku został aresztowany w Rzymie, razem z biskupem Rzymu, Poncjanem. Obaj zosta-
li skazani na pracę w kopalniach Sardynii, czyli «ad metallas», gdzie stracili życie. Ich ciała sprowadził 
do Rzymu bp Fabian, urządzając Poncjanowi pogrzeb w katakumbach Kaliksta, a Hipolitowi przy via 
Tiburtina. Obaj byli czczeni jako męczennicy. Nie widać powodów, dla których można by przypisać Hi-
politowi dzieła wymienione na cokole «statui Hipolita», anonimowe pisma znalezione w ubiegłym wieku, 
a przede wszystkim, by uważać go za antypapieża”. H. Pietras, Hipolit. O Antychryście, S. Kalinkowski 
(tł.), w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Kraków 2000, s. 111. 
4 IPPOLITO, Su Cristo e L’Anticristo, 14, in: L’Anticristo. Il nemico dei tempi finali. Testi dal II al IV 
secolo, G.L. Potestá, M. Rizzi, Fondazione Lorenzo Valla 2005, s.128.
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sione nowe istotne szczegóły do charakterystyki symbolu „Dana-węża”, który stanie 
się jedną ze starotestamentowych prefiguracji Antychrysta. 

Przedmiotem obecnej analizy jest zatem krótki fragment z tzw. „błogosławień-
stwa patriarchy Jakuba”, a dokładnie: Rdz 49,16-19, w którym to aż dwukrotnie poja-
wia się słowo „pięta” (ָעֵקב), będące głównym „tropem” niniejszych poszukiwań.

3.1. egzegeza tekStu Rdz 49,16-195 

Tekst oryginalny

,ַהּנֵֹׁשְך ִעְּקֵבי-סּוס, ַוּיִּפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור. ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי יְהָוה. ָּגד, ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו

(Dan jadin ammo keachad sziwete Jisrael. Jehi Dan nachasz ale derech, szepipon 
ale orah hannoszech iqqebe sus wajjipol rochewo ahor. Liszuatecha qiwwiti JHWH. 
Gad gedud jegudennu wehu jagud aqew)

Przekład polski: Rdz 49,16-196.
16. „Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów Izraela. 17. I będzie Dan 

wężem na drodze, żmiją na ścieżce, która kąsa pęciny konia, i spada jeździec jego na 
plecy. 18. Na wybawienie Twoje czekam, Panie! 19. Gada, banda napadnie go, a on 
napadnie na piętę”. 

3.1.1. Werset 16
ָּדן יִָדין ַעּמֹו--ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל

 – jest niejasna, choć (ָּדן) ”rzeczywista etymologia hebrajskiego imienia „Dan – ָּדן יִָדין
właśnie dzięki analizowanemu fragmentowi – najczęściej tłumaczy się je przez wystę-
pującą tu grę słów: ָּדן יִָדין (dan jadin). Rdzeń czasownikowy דין (djn) użyty w osno-
wie Qal oznacza: „wykonać sąd”, „bronić swej sprawy”, „zmagać się”7. Od rdzenia דין 
pochodzą rzeczowniki: ִּדין (din), który znaczy „legalne roszczenie”, „spór”, „sprawa 

5 Ze względu na grę hebrajskich słów, szczególnie na poziomie fonetycznym, będziemy w tym fragmen-
cie podawać w nawiasach ich wokalizację, zamiast literalnej transkrypcji. 
6 Hebrajsko-polski Stary Testament, Księga Rodzaju. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, 
transkrypcją oraz indeksem rdzeni. Przekład i opracowanie A. Kuśmirek, Warszawa, 2000.
7 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, tom I, s. 209.
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Poprawki zielone, tekst hebrajski trzeba wkleić w całości tak jak jest (tak jest najbezpieczniej) 

Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
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sądowa”, „sąd”, „kłótnia”, oraz ַּדּיָן (dajjan), który znaczy „sędzia”8. Opierając się 
zatem na tej grze słów, można powiedzieć, że imię „Dan” znaczy „tego, który osą-
dza”9. 

 ,”znaczy „lud”, „klan”, „zależność ojcowską (am) ַעמ hebrajski rzeczownik – ַעּמֹו
„brata”, „ojca”10. Tymczasem ֹו to zaimek dzierżawczy 3 os. lp. oznaczający „swój”, 
czyli „lud swój” (ammo). W świetle analizowanego fragmentu zaimek ֹו („swój”) może 
odnosić się zarówno do pokolenia Dana, jak i do całego ludu Izraela. 

 znaczy: „jeden”, jako liczebnik (echad) ֶאָחד jako liczebnik główny – ְּכַאַחד
porządkowy: „pierwszy”, jako przyimek nieokreślony: „któryś”. Przedrostek ְּכ wyraża 
identyczność i zgodność, co najczęściej tłumaczy się: „tak jak”11.W zestawieniu ְּכַאַחד 
(keachad) może występować jako arameizm biblijny, który znaczy „w jednym i tym 
samym czasie”12. 

 ,”co znaczy „plemię ,(szewet) ֵׁשֶבט to hebrajskie słowo pochodzi od – ִׁשְבֵטי
„szczep”, „pokolenie” oraz „rózga”, „kij”, „drąg”13. Natomiast w Rdz 49,10 (proroc-
two mesjańskie wobec pokolenia Judy) tłumaczone jest najczęściej jako „berło”.

 ;imię Jisrael nadane patriarsze Jakubowi przez samego Boga (Rdz 32,29 – יְִׂשָרֵאל
50,2). „Jakub/Izrael”, mając dwunastu synów, staje się protoplastą całego ludu nazwa-
nego właśnie יְִׂשָרֵאל (Jisrael) od jego imienia. Podając etymologię tego słowa, wska-
zuje się na dwie możliwości: 1. Rzeczownik ֵאל, który znaczy „bóg” lub „bóstwo”14, 
+ rdzeń czasownikowy ׂשרה znaczący „walczyć przeciwko”15 i wówczas słowo to 
oznaczałoby „walczyć przeciwko bogu” bądź „bóg walczy przeciwko (komuś)”. 
2. Ten sam rzeczownik ֵאל + czasownik ׂשרה, ale jako forma oboczna od rdzenia 
 należałoby tłumaczyć jako „bóg יְִׂשָרֵאל który znaczy „rządzić”. Wówczas słowo ,ׂשרר
rządzi”16. Jednak ze względu na porównanie Dana – już w następnym wersecie – do 
„węża” i „żmii” (zwierzęta stanowiące zagrożenie dla człowieka oraz symbol szatana: 
Rdz 3,15) należałoby się opowiedzieć raczej za pierwszą wersją: „walczyć przeciwko 
Bogu”. Zatem werset Rdz 49,16 można by odczytać również w sposób następu-
jący: „Dan będzie sądził lud swój, tak jak (jako) jeden ze szczepów walczących  

8 Tamże, s. 210.
9 Por. A. Tronina, P. Walewski, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słownik etymologiczny, Często-
chowa 2009, s. 93n.
10 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, I, s. 781.
11 Tamże, s. 429.
12 Tamże, s. 31.
13 Tamże, II, s. 400.
14 Tamże, I, s. 47n.
15 Tamże, II, s. 373.
16 Tamże, I, s. 417n.
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przeciwko Bogu”17 bądź: „Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów, z któ-
rym Bóg walczy”. Patrząc z perspektywy Nowego Przymierza, cały naród żydow-
ski, który odrzucił Mesjasza, można by poniekąd uznać za „lud walczący z Bogiem”. 
Natomiast patrząc na zdradę Judasza („jednego” z Dwunastu) oraz na zapowiadaną 
przez niego – w pewnym sensie – na „czasy ostateczne” figurę Antychrysta, należa-
łoby raczej wyłonić „jednego niegodziwca” wewnątrz wspólnoty Kościoła. Tymcza-
sem w świetle Starego Testamentu mogłoby się to odnosić do „jednego” z dwunastu 
pokoleń Izraela, a w jeszcze bardziej pierwotnej perspektywie protologicznej, do tego 
„jednego” („pierwszego”) zbuntowanego ducha, z którym Bóg przez swoje wierne 
sługi walczył, walczy i walczyć nie przestanie. 

3.1.2. Werset 17
יְִהי-ָדן נָָחׁש ֲעֵלי-ֶדֶרְך ְׁשִפיפֹן ֲעֵלי-אַֹרח--ַהּנֵֹׁשְך ִעְּקֵבי-סּוס ַוּיִּפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור

 być”. Zgodnie„ היה imperfectum 3 os. lp. od rdzenia czasownikowego – יְִהי
z zasadami gramatyki hebrajskiej tłumaczymy jako futurum „będzie”.

ֲעֵלי-אַֹרח ְׁשִפיפֹן  ֲעֵלי-ֶדֶרְך,   mamy tu do czynienia z tzw. metonimią, czyli – נָָחׁש 
figurą stylistyczną charakterystyczną dla retoryki hebrajskiej18, polegającą na powtó-
rzeniu tej samej myśli, ale przy użyciu innych słów: 1. נָָחׁש („wąż”)19= ְׁשִפיפֹן („żmi-
ja”)20. 2. ְֶדֶרך („droga”)21= אַֹרח („ścieżka”)22. Natomiast ֲעֵלי to praepositio „na”23. 
Należy zwrócić uwagę, że słowo ְׁשִפיפֹן („żmija”) to hapax legomenon (słowo „raz 
powiedziane”) i prawdopodobnie jest to słowo onomatopeiczne, a więc mające na 
celu oddać dźwięk syczenia (być może przez długie „sz”: …szszszepipon. Podobnie 
może być ze słowem „wąż”, tylko wówczas wydłużenie „sz” zachodziłoby na końcu 
wyrazu: nachaszszsz…). Natomiast omawiając etymologię słowa ֶדֶרְך („droga”), 
trzeba podkreślić, że oznacza ono również „sposób postępowania”. Tak więc zwrot 
יְִהי-ָדן ֲעֵלי-ֶדֶרְך   można by też przetłumaczyć: „Dan będzie wężem w sposobie נָָחׁש 
swego postępowania”. Słowo אַֹרח („ścieżka”) oprócz synonimów pokrewnych słowu 
„droga” oznacza również „sposób postępowania” oraz – co jest szczególnie intere-
sujące – „sprawę sądową”. Z tego wynika, że tę część wersetu 17 można przetłuma-
czyć w następujący sposób: „Będzie Dan wężem w sposobie swego postępowania, 

17 Por. A.Tronina, P.Walewski, Biblijne nazwy…, s.139.
18 Por. W. Pikor, Pytanie o funkcję retoryczną opowiadań o powołaniu prorockim, „Roczniki teologicz-
ne” 52(2005)1, s. 23-41.
19 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, I, 649.
20 Tamże, II, s. 582.
21 Tamże, I, s. 220n.
22 Tamże, I, s. 84.
23 Tamże, I, s. 770nn.
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żmiją na sprawie sądowej”. W zaskakujący sposób odpowiada to poniekąd etymolo-
gii imienia „Dan”(ָדן; „sędzia”). Taka charakterystyka Dana – a szczególnie ów kon-
tekst „sądu” – zbliża go coraz bardziej do nowotestamentowej figury „oskarżyciela”, 
którym jest „ognisty Smok” i „wąż starodawny”, który zwie się „diabeł” i „szatan”  
(Ap 12,9)24. 

 :który znaczy ,ךׁשנ rdzeń czasownikowy + (rodzajnik określony ַה) –       
„ugryźć”, „ukąsić”. W Lb 21,8n i Jr 8,17 również odnosi się do podmiotu „wąż”. 

 – czyli „pięta” (patrz rozdział I ,ָעֵקב forma pochodząca od rzeczownika – ִעְּקֵבי
etymologia ָעֵקב). W przedstawionej tu formie może oznaczać „kopyto”, „muskula-
turę” lub „ścięgno”25. Przypomnijmy, że w toku naszych poszukiwań zostało między 
innymi wyeksponowane znaczenie: „pięta” = „słaby punkt” (rozdział I: Rdz 3,15 – 
słaby punkt człowieka czy pokoleń ludzkich; rozdział II: Rdz 25,26 – słaby punkt 
Ezawa). Dlatego też na szczególną uwagę zasługuje podane tu znaczenie „muskula-
tura”, stanowiąca w sensie dosłownym przeciwieństwo „słabości”. Jednakże w per-
spektywie interpretacji alegorycznej wyłoniło się również inne znaczenie słowa ָעֵקב. 
Mianowicie: „pięta” jako ta część ludzkiego ciała, która odpowiada za stały kontakt 
z ziemią, stała się symbolem najniższego poziomu ludzkiego mikrokosmosu. Okre-
śliliśmy, że tą rzeczywistością jest – odnosząca się do cielesności (będąca w opozycji 
do ducha) – „ludzka zmysłowość”. Można zatem powiedzieć, że właśnie „muskula-
tura”, będąc cechą szczególnie rozwiniętej „cielesności”, którą to – jako nadzwyczaj 
rozwiniętą komponentę cielesną – dostrzegliśmy również u Ezawa, staje się ponie-
kąd symbolem „esencji” tego, co ziemskie i zmysłowe. „Muskulatura” jest także 
symbolem tej rzeczywistości, w której człowiek „cielesny” (ziemski i zmysłowy) 
pokłada swoją ufność. Jest rzeczą interesującą, że to samo znaczenie w Biblii przypi-
suje się właśnie symbolowi „konia” (np. Ps 20,8; 33,17). W ten sposób występujące 
w tym wersecie „pięty konia” („pęciny”) urastają do symbolu określającego nie tylko 
samo „jądro cielesności”, ale także stają się znakiem pewnej patologicznej relacji 
człowieka (tu: „jeźdźca”) do cielesności (tu: „koń i jego pęciny”), w której złudnie 
pokłada on całą swoją ufność. „Dan-wąż”, atakujący „pięty konia”, wkracza zatem 
wyraźnie w figurę „węża-szatana” (Rdz 3,1), który atakuje pokolenia ludzkie przez 
ów „duchowo” najsłabszy punkt. W tym kluczu symbol „muskulatury” (Rdz 49,17) 
odnosiłby się do człowieka, w którym owa „komponenta cielesna” stała się elementem 
absolutnie dominującym (jak w przypadku Ezawa) i przez to doprowadzającym go do 
upadku. „Muskulatura”, będąca synonimem „końskiej siły” („końskich pęcin”), jest 
więc symbolem tej rzeczywistości, która tylko pozornie świadczy o prawdziwej sile, 

24 Por. M. Wojciechowski, Etyka Biblii, Kraków 2009, s. 106.
25 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, I, s. 811.
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a tak naprawdę – gdy człowiek zbytnio jej ufa – ściąga na niego przekleństwo grzechu 
i powoduje upadek.

 ;hebrajski rzeczownik „koń”26. Interesujący kontekst występuje w: Iz 31,1.3 – סּוס
Oz 1,7;14,4; Ag 2, 22; Ps 20,8; 33,17, gdzie „koń” uważany jest za symbol szczególnej 
siły, która w sposób fałszywy daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. 

-forma czasownikowa tematu Qal, imperfectum od rdze + (”spójnik „i ו) – 
nia לפנ, który znaczy: „upaść na ziemię”, „runąć”, „być powalonym”, „pozostawać 
w pozycji leżącej”, ale również: „urodzić się”27. Dlatego też rzeczownik ֵנ  tłumaczy ,לֶפ
się jako: „poronienie” oraz „poroniony płód”28. Upadek z niebios na ziemię, runięcie 
na sam dół, permanentna pozycja leżąca, czyli także poruszanie się w tej pozycji, 
a więc: „pełzanie”, to wszystko kojarzy się bardzo jednoznacznie z losem zbuntowa-
nego ducha oraz ze skutkami jego grzechu. Jest to niejako paradygmatyczny sposób 
określenia stanu grzechu w ogóle. Dlatego dynamika ludzkiego grzechu opisywana jest 
także jako „upadek człowieka”. Warto jednakże zwrócić szczególną uwagę na ostatnie 
znaczenie tego rdzenia, czyli na czasownik „urodzić się”, oraz na pochodzący od niego 
rzeczownik, oznaczający „poroniony płód”. Nawiązanie do „rodzenia się” wskazywa-
łoby, że werset ten odnosi się jednak do upadku człowieka. W nawiązaniu do prehi-
storii biblijnej można by zatem powiedzieć, że gdy w Edenie „wąż kąsa” pierwszych 
ludzi, to – w wyniku ich „upadku” – zmienia się także kondycja człowieka. Od tej 
pory „w bólach będzie rodzony”. Staje się on również niejako „poronionym płodem” 
ze względu na dziedzictwo grzechu pierworodnego, czyli m.in. „dziedzictwo śmierci”. 
Dopiero Zbawiciel przywraca prawdziwe życie „tym, którzy się rodzą”. Taka inter-
pretacja czyni o wiele bardziej zrozumiałym kolejny werset analizowanego przez nas 
fragmentu, który w tej perspektywie jawi się jako pełna nadziei, niezwykła mesjańska 
zapowiedź, wyrażona przez gorącą prośbę skierowaną bezpośrednio do Zbawiciela: 
„Na wybawienie Twoje czekam, Panie!” (Rdz 49,18). 

 ,”tłumaczony jako: „jeździec”, „woźnica ַרָּכב hebrajski rzeczownik – רְֹכבֹו
„powożący rydwanem”29 + ֹו, czyli pronomen possesivum 3 os. lp., a więc „jego”. Ze 
względu na to, że w powyższej pracy szeroko odwołujemy się do egzegetów, któ-
rzy pozostawali pod silnym wpływem filozofii platońskiej, nie sposób w tym miejscu 
pominąć odniesienia do pewnej symbolicznej figury użytej przez Platona. W dwóch 
swoich dialogach, Fajdrosie i Państwie, nawiązując właśnie do wizji rydwanu, two-
rzy alegorie poszczególnych wymiarów człowieka30. Powożący rydwanem woźnica 

26 Tamże, I, s. 700.
27 Tamże, I, s. 667.
28 Tamże, I, s. 668.
29 Tamże, II, s. 277.
30 Por. G. Reale, D. Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, Brescia 2009, s. 117.
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to „intelekt”, koń biały to „część gniewliwa” („impulsywna”), natomiast koń czarny 
(nieposłuszny), to „część zmysłowa”. W dalszej części tego rozdziału dostrzeżemy, 
jak silnie platonizujący egzegeta, Filon Aleksandryjski, również przenosi interpretację 
tego wersetu w przestrzeń ludzkiego mikrokosmosu. 

 który ,ִלּפֺל forma gramatyczna od czasownika – ּיִּפֹל + (”i„) ַו spójnik – ָאחֹור ַוּיִּפֹל
znaczy „spadać”, „upaść”. Rzeczownik ָאחֹור, znaczący „tył”, „plecy”. Słownik podaje 
również znaczenie ָאחֹור jako „zachód”31. W zestawieniu znaczy: „i spada na plecy”. 

Słowo ָאחֹור kończy werset 17 i dlatego w tym miejscu egzegezy można zro-
bić krótkie podsumowanie. W wersetach 16 i 17 zawarte jest proroctwo patriarchy 
Jakuba co do pokolenia Dana. Jak to wykazaliśmy, „Dan-wąż” (Rdz 49,17) wska-
zuje na związek z figurą „węża” z Protoewangelii (Rdz 3,15). Podobnie kąsa on ָעֵקב 
(„piętę”), choć w analizowanym wersecie 17 jest to atak „pośredni”, ponieważ „wąż” 
kąsa „konia”, by strącić „jeźdźca”. Aby doprowadzić człowieka do upadku, „wąż” ata-
kuje poprzez duchowo najsłabszy – choć fizycznie najsilniejszy! – punkt symbolizo-
wany przez „pęciny konia”. Jako że w analizowanym wersecie słowo ִעְּקֵבי, tłumaczy 
się także jako „muskulatura”,  uznaliśmy, że tym szczególnie słabym i narażonym na 
ataki demona punktem jest „cielesność”. „Muskulatura” jest skutkiem rozwijania cie-
lesności, a tym samym może być także symbolem wskazującym na zaniedbanie spraw 
duchowych. Natomiast symbol „konia” wskazuje na złudnie pokładaną nadzieję. Dla-
tego „siła konia” (jego „pęciny” i „muskulatura”) staje się zwodnicza. Człowiek, który 
pokłada w niej nadzieję, nie obroni się przed atakiem „węża” i boleśnie „upadnie” 
w grzech. Jego dusza spada z duchowych wyżyn w proch ziemi. Taki człowiek staje 
się nie tylko „leżącym na ziemi”, ale także „należącym do ziemi”, a tym samym „nale-
żącym do tego, który pełza po ziemi”. Interesującą interpretację prowokuje również 
użycie tłumaczenia ָאחֹור jako „zachód”. Będąc przeciwieństwem „wschodu”, z któ-
rego ma przyjść zbawienie (np. „wschodzące słońce”; Łk 1,78), „zachód” staje się 
symbolem kondycji człowieka upadającego w ciemność, czyli pogrążonego w grze-
chu, który jednakże oczekuje na swego Zbawcę32. Stąd właśnie w kolejnym wersecie 
odnajdujemy rozpaczliwy krzyk, zawierający jednocześnie wielką nadzieję na przyj-
ście Wybawiciela: „Na wybawienie Twoje czekam, Panie!” (Rdz 49,18).

31 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, I, s. 31.
32 Por. M. Lurker, „strony świata”, w: Słownik obrazów…, s. 225n.

3.1. Egzegeza tekstu Rdz 49,16-19

Poprawki zielone, tekst hebrajski trzeba wkleić w całości tak jak jest (tak jest najbezpieczniej) 

Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  

ָרֵאל --ָיִדין ַעּמֹו,  ָדן  ֵטי ִישְַ ַאַחד ִׁשבְַ ִהי. כְַ ִפיֺפן ֲעֵלי ,  ֶדֶרך -ָדן ֶָנָחׁש ֲעֵלי -יְַ ַהֺנֵׁשך  --ֺאַרח-ׁשְַ
י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  

Str. 248: ֶדֶרך -ֶָנָחׁש ֲעֵלי ִהי  ָדן -יְַ    

Str. 251: ַוִּיֺפל  ָאחֹור 

Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 
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3.1.3. Werset 18
ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי יְהָוה

יְׁשּו określająca przedział czasu: „aż do”33 + rzeczownik ל partykuła – ִליׁשּוָעְתָך
  ,pronomen possesivum) ךָ + który znaczy: „pomoc”, „zbawienie”34 ,(jeszuah) ָעה
2 os., lp., czyli „twoje”). Należy podkreślić, że rzeczownik יְׁשּוָעה wywodzi się od 
tego samego rdzenia czasownikowego (ׁשוע)35, od którego pochodzi imię „Jezus”  
 :37, znaczącego(Jehoszua) יְהֹוׁשּוַע 36, które jest skróconą formą od(Jeszua ,יֵׁשּוַע)
„JHWH zbawia”38. Sama etymologia prowokuje więc niejako, by tłumaczyć ten wer-
set w kontekście mesjańskim39. Dzięki temu werset ten „wkomponowuje się” w chrze-
ścijańską interpretację proroctwa Protoewangelii (Rdz 3,15).

 ,”znaczącego „oczekiwać”, „ufać ,קוה czasownik pochodzący od tematu – ִקִּויִתי
użyty w koniugacji PIEL, 1. os. lp., tłumaczy się jako „czekam”, „oczekuję” 40. 

-ozna ,(tzw. tetragrammaton: JHWH) יהוה forma pochodząca od rdzenia – יְהָוה
czająca imię Boga-Jahwe. Ze względu na szacunek do świętego imienia Boga (drugie 
przykazanie Dekalogu), czytane przez Żydów jako Adonaj (ֲאדֺנָי) lub Adon (ָאדֹון), co 
najczęściej tłumaczy się jako „Pan”. Formę יְהָוה podaje Codex Leningradensis41. 

Z wniosków, które wyciągnęliśmy po egzegezie wersetów 16 i 17, wynika, że 
„Dan-wąż” wpisuje się niejako w figurę „starodawnego węża” (Ap 12,9), który dopro-
wadził człowieka do grzechowego upadku (Rdz 3,1nn) i nieustannie czyha na „piętę” 
pokoleń ludzkich (Rdz 3,15). „Wąż” pragnie nadać temu upadkowi wymiar wieczny 
i dlatego egzegeza wersetu 18 sprawia wrażenie, iż jawi się on jako ponadczasowy 
krzyk całej ludzkości, uwikłanej w niewolę grzechu. Krzyk, który jest dramatyczną 
i jednocześnie pełną nadziei prośbą, wznoszącą się z prochu ziemi (Rdz 3,19) aż do 
samego nieba. Jest to prośba skierowana bezpośrednio do Zbawiciela, aby przybył 
i wybawił całą ludzkość z tej mizernej kondycji, w którą wprowadził ją podstępny 
„wąż”: „Na wybawienie Twoje czekam, Panie!”

33 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, I, s. 478.
34 Tamże, s. 421.
35 Tamże, II, s. 442. 
36 Tamże, I, s. 421.
37 Tamże, I, s. 376.
38 Por. A.Tronina, P. Walewski, Biblijne nazwy…, s. 154.
39 Por. J. Kudasiewicz, Biblia…, s. 321-333. 
40 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, II, s. 150.
41 Por. A.Tronina, P. Walewski, Biblijne nazwy…, s.142.

Rozdział 3. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w „błogosławieństwie patriarchy Jakuba”...
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3.1.4. Werset 19
ָּגד, ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא, יָגֻד ָעֵקב

Rozpoczynając analizę tego wersetu, należy podkreślić, iż poza występującym 
tu zaimkiem osobowym הּוא („on”) i znanym już dobrze rzeczownikiem ָעֵקב („pięta”) 
wszystkie pozostałe słowa występujące w tym wersecie, a więc: ְּגדּוד (gedud), יְגּוֶדּנּו 
-pochodzą od tego samego rdzenia czasowniko ,(jagud) יָגֻד ,(jegudennu) ,(Gad) ָּגד 
wego גדד (gdd), oznaczającego: „napadać”, „zbierać się przeciwko”42. Wątpliwość 
pojawia się jedynie przy samym imieniu ָּגד (Gad), gdyż istnieje pewien konkretny 
fragment biblijny, który miałby niejako podawać jego etymologię ludową. Fragmen-
tem tym jest Rdz 30,11, w którym to matka Gada (Lea)43 zaraz po jego narodzinach 
nadaje mu właśnie takie imię:

ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ָּבגָד ַוִּתְקָרא ֶאת-ְׁשמֹו ָּגד.
Wówczas słowo ָּבגָד (bagad) byłoby skróconą formą od zwrotu ָּבא גָד („na szczę-

ście”) i – w tym wypadku – imię ָּגד (Gad) miałoby być również tożsame z identycz-
nie wyglądającym hebrajskim przymiotnikiem ָּגד, (gad), który znaczy „szczęśliwy”44. 
Pozostałe słowa z wersetu 19 pochodzą bez wątpliwości od rdzenia czasownikowego 
 oznaczający „zgraja”, „oddział żołnierzy”, „najazd”45 ,ְּגדּוד i są to: rzeczownik גדד
oraz dwie formy czasownikowe w osnowie Qal w formie imperfectum: יְגּוֶדּנּו (rdzeń 
 ”czyli „napadnie ,יָגֻד przyrostek 3 os., lp., rdz.m.,: „jego”) oraz ּנּו + ”napadać„ גדד
(formę imperfectum tłumaczymy także jako futurum). Tak więc: „Szczęśliwy (Gad), 
banda napadnie go, a on napadnie na piętę” – zatem zada im cios w ich najczul-
sze miejsce! Oczywiście w przedstawionym przez nas interpretacyjnym kontekście 
„szczęście” Gada jest spowodowane interwencją samego Boga, który wysłuchał bła-
galnego krzyku ludzkości (Rdz 49,18) i – być może – posłuży się Gadem jak Jakubem, 
aby wyeliminować zło.

3. 1.5. Podsumowanie egzegezy: Rdz 49,19
Werset 19 przedstawia zatem wypełnienie błagalnej prośby znajdującej się w poprzed-
nim wersecie. Oto „Gad-szczęśliwy” jawi się jako ten, który pomimo ataków „potom-

42 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, I, s. 167n.
43 Lea w momencie narodzin syna z niewolnicy Zilpy, powiedziała: „Na moje szczęście” (Rdz 30,13), 
jest to jedyny tekst w Biblii hebrajskiej, w którym pojawia się makaryzm w formie rzeczownikowej 
(w formie czasownikowej makaryzm występuje ok. 10 razy). Użyta tu forma tym bardziej podkreśla 
szczególną osobowość i rolę Gada i potwierdza intuicję niektórych Ojców Kościoła, którzy widzieli 
w Gadzie prefigurację Zbawiciela., Por. J. Drozd, Błogosławieństwa ewangelijne, Katowice 1990, s. 11.
44 Por. A.Tronina, P. Walewski, Biblijne nazwy…, s. 121.
45 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…, I, s. 168.

3.1. Egzegeza tekstu Rdz 49,16-19



254

stwa węża” (tu: „band”) sam potrafi zaatakować ich najczulszy punkt, czyli „piętę”, 
i tym samym zadać „bandom” ostateczny cios. To właśnie przesądza o jego zwycię-
stwie i szczęściu. W świetle proroctwa Protoewangelii (Rdz 3,15) Gad okazuje się 
symbolicznym przedstawicielem „potomstwa Niewiasty”, którego siła tkwi w tym, iż 
dzięki łasce wiary bezpośrednio utożsamia się „ono” z samym boskim Potomkiem (jak 
Kościół z Chrystusem)46. Ten ostatni werset nawiązuje zatem do pewnej strategii, dzięki 
której ów „wybawiciel” (Potomek) pokona „węża” i jego „potomstwo”. Dlatego też, 
„Gad-szczęśliwy” w sposób bardzo zaskakujący wkomponuje się również w model 
działania przebiegłego Jakuba (Rdz 25,26), będącego starotestamentową prefiguracją 
(typem) Mesjasza, który „chwycił za piętę” swego brata Ezawa – przedstawiciela par 
excellence „potomstwa węża”. W tym miejscu zwycięstwo Gada, który wpisuje się 
w typologię chrystologiczną, zapowiada zatem zwycięstwo Syna Bożego. Miało ono 
swój początek w tajemnicy wcielenia, a swoje dopełnienie w misterium paschalnym, 
nieustannie uobecniającym się – dzięki mocy Ducha Świętego – w Chrystusowym 
Kościele. Oto jak wersety Rdz 49,16-19 odnajdują swój pogłębiony sens nie tylko 
w Protoewangelii i historii Jakuba – i tym samym jawią się jako ich specyficzna kon-
tynuacja – ale również wypełniają się w tajemnicy Chrystusowego Kościoła. Postę-
pując w kluczu egzegezy patrystycznej, którą przedstawiliśmy w dwóch poprzednich 
rozdziałach, należałoby powiedzieć, że walka Gada z „bandami” to również symbol 
nieustannej walki Kościoła z Antykościołem, a więc Chrystusa z Antychrystem. 

3.2. kontekSt hiStoRyczno-kRytyczny: pokolenie dana

Dan był synem patriarchy Jakuba i Bilhy, która była niewolnicą Racheli – drugiej 
żony Jakuba (Rdz 30,6). Należy też podkreślić, że Dan był pierwszym synem z Bilhy, 
czyli „pierworodnym z niewolnicy”47, co ma także znaczenie symboliczne szczegól-
nie na tle refleksji Pawła Apostoła (Ga 4,24), gdzie mówi on na sposób alegoryczny 
właśnie o fakcie „bycia zrodzonym z niewolnicy”. Imię Dana nosiło również jedno 
z dwunastu plemion Izraela. W „błogosławieństwie patriarchy Jakuba” Dan jest chwa-
lony za swoją technikę walki: porównany jest do węża bądź żmii, która kąsa pęciny 
konia (dosłownie: „pięty konia”), by zrzucić jeźdźca. Jego szczególne uzdolnienie do 

46 Według eklezjologii Pawła Apostoła Chrystus żyje zarówno w każdym poszczególnym członku Jego 
Ciała, czyli Kościoła, jak i we wszystkich zjednoczonych ze sobą członkach tego samego Ciała, Kościoła. 
Por. G.A. Maloney, Chrystus kosmiczny, T. Mieszkowski (tł.), Warszawa 1972, s. 57-67.
47 Jest to ważne dla lektury duchowej tego tekstu. O dzieciach wolnej i niewolnicy, czyli tych według 
ducha i tych według ciała, pisze Paweł Apostoł w Liście do Galatów. W perspektywie Pawłowej refleksji 
„Dan – pierworodny niewolnicy” jawi się pośród swych braci jako szczególny przedstawiciel tych, którzy 
są w opozycji do ducha.

Rozdział 3. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w „błogosławieństwie patriarchy Jakuba”...
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walki jest chwalone również w tzw. błogosławieństwie Mojżesza (Pwt 33,22), gdzie 
Dan porównany jest do „młodego lwa”. Należy zauważyć, że w tekstach biblijnych 
„lew” jest symbolem zarówno Chrystusa, jak i szatana. Terytorium pokolenia Dana 
opisane w Joz 19,40nn obejmowało miasta w rejonie Sorea i Esztaol w Szefeli. Jest 
rzeczą niezwykle interesującą, że terytorium Dana pokrywa się z terytorium Judy, 
wymienionym w Joz 15,33. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście opozycji 
Chrystus [z Judy] / Antychryst [z Dana]. Lista opisująca terytorium Judy pochodzi 
z czasów monarchii, gdy zajęte zostały ziemie Filistynów i dlatego uczeni przyporząd-
kowują tę listę do dokumentów administracyjnych króla Ezechiasza bądź Jozjasza. 
Amoryci, zamieszkujący obszar nadbrzeżny, nie pozwolili Danitom rozprzestrzenić 
się w kierunku wybrzeża48. Po podbojach filistyńskich napięcie to jeszcze narastało 
i ludzie z pokolenia Dana zmuszeni byli do emigracji. Ich zwiadowcy odkryli miasto 
sydońskie w północnej części terytorium, zwane Leszem (Lajisz). Danici przejęli to 
miasto (Sdz 18,7.27nn) przy udziale jedynie 600 wojowników. Podczas tej ekspedycji 
militarnej wojownicy z pokolenia Dana, wyruszywszy ze swych ziem, rozbili w dro-
dze obóz właśnie na terenie mesjańskiego pokolenia Judy. Miejsce to – jak podaje 
Sdz 18,12 – „po dziś dzień nazywa się Obozem Dana”. Pokolenie Dana jest również 
wymienione pośród tych, którzy nie udzielili pomocy Barakowi i Deborze (Sdz 5,17). 
W czasie swojej migracji z rodzinnego terytorium Danici prowadzili ze sobą – jako 
swego kapłana – lewitę zamieszkującego wcześniej w pokoleniu Judy, który służył 
u człowieka o imieniu Mika z gór Efraima. Tenże człowiek uczynił w swoim domu 
małe sanktuarium. Opuszczając dom Miki, lewita wziął ze sobą efod, terafim i posążek 
ulany z metalu. Ten sam lewita stał się również pierwszym posługującym w sanktu-
arium w miejscowości Dan, które w późniejszych czasach wraz z sanktuarium w Betel 
stały się dwoma synkretycznymi ośrodkami kultu Izraela (po schizmie Jeroboama I w 
929r. przed Chr.; Krl 12,29nn). Sanktuarium to było potępiane przez proroka Amosa49 
(8,14) jako miejsce bałwochwalczego kultu (1Krl 12,29nn), godzącego w absolutny 
wyznaniowy monoteizm Izraela (jeden Bóg = jedna świątynia). Nazwa „Dan” pojawia 
się też bardzo często jako skrajnie wysunięta ku północy granica Izraela, tworząc tym 
samym swego rodzaju „geograficzną opozycję” do najbardziej wysuniętej na południe 
Beer-Szeby, należącej do mesjańskiego pokolenia Judy (Joz 15,28)50. 

48 Por. A. Banaszek, Czasy biblijne, ludzie wydarzenia, miejsca, Warszawa, 2002, s. 120.
49 Por. G. Witaszek, Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, Lublin 1996, s. 216-218.
50 Por. J.L. McKenzie, Dizionario biblico, a cura di Bruno Maggioni, Assisi 1981, s. 220.

3.2. Kontekst historyczno-krytyczny: pokolenie Dana
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3.3. kontekSt hiStoRyczno-kRytyczny: pokolenie gada

Gad był synem patriarchy Jakuba i Zilpy, która była niewolnicą Lei – pierwszej 
żony Jakuba (Rdz 30,11). Imię to nosiło również jedno z dwunastu plemion Izraela. 
Imię Gad wraz z imieniem Meni jest wymienione jako jedno z imion obcych bóstw, 
którym bałwochwalczo służył Izrael (Iz 65,11). Nie ma to jednak związku z nada-
niem imienia jednemu z synów Jakuba. Prawdopodobnie, w związku z etymologią 
(Gad=szczęśliwy), było to bóstwo odpowiedzialne za pomyślność. Terytorium Gada 
(Joz 13,24-28) jest często utożsamiane z nazwą Gilead. Nie można go jednak utoż-
samiać z terytorium Rubena51, znajdującego się również na północ od potoku Arnon. 
Prawdopodobnie pokolenie Rubena wraz ze swym terytorium bardzo szybko zintegro-
wało się z pokoleniem Gada. Plemię Gada nigdy nie miało swej siedziby w zachodniej 
Palestynie. W Joz 22 ukazany jest konflikt między plemionami z terytorium wschod-
niego a plemionami zachodnimi. Powodem konfliktu było wybudowanie ołtarza po 
stronie wschodniej52. Narracja, opowiadająca o tym zajściu, jest jednak uznawana za 
późniejszy dodatek i prawdopodobnie nie oddaje ona prawdy historycznej o takim 
konflikcie, a ma raczej charakter teologiczny: chce ukazać, jak ważna była dla poko-
leń Izraela sprawa jedności religijnej oraz kultu jednego Boga (JHWH) w jednym 
sanktuarium. W „błogosławieństwie patriarchy Jakuba” (Rdz 49,19) Gad, który był 
jednym z plemion przygranicznych, jest chwalony za swoje szczególne predyspozycje 
do walki. Natomiast w „błogosławieństwie Mojżesza” (Pwt 33,20n) jest porównany – 
co ciekawe! – do zwycięskiej lwicy oraz do tego, który stoi na czele ludu i wypełnił 
sprawiedliwość JHWH. Oprócz wojen przygranicznych z Moabem terytorium Gada 
w latach 850–800 przed Chr. zostało splądrowane przez Aramejczyków (2Krl 10,33). 
W Księdze Jeremiasza odnajdziemy wzmiankę, iż po upadku Jerozolimy (587/86 
przed Chr.) terytorium Gada stało się siedzibą bożka Milkoma, będącego narodowym 
bóstwem Ammonitów. W historii króla Dawida pojawia się również prorok o imie-
niu Gad, który towarzyszy królowi (1Sm 22,5). Prorok ów w imieniu Boga napo-
mina króla Dawida za to, że dokonał spisu ludności Izraela (2Sm 24,11; 1Krn 21,9nn) 
i oznajmia mu koniec kary Bożej, wskazując klepisko Arauna Jebusyty jako miejsce, 
na którym król powinien złożyć ofiarę (2Sm 24,18; 1Krn 21,18)53. Autor Księgi Kro-
nik podaje zapiski proroka Gada jako jedno z głównych źródeł mówiących o dziejach 
króla Dawida54. 

51 Ruben znaczy „widzieć”, wejrzeć”. Jego potomkowie otrzymali terytoria w Transjordanii.
52 Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu I i II, T. Brzegowy (tł.), Poznań 2004, s. 426.
53 Por. T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum, Kraków 2008, s. 51.
54 Por. J.L.McKenzie, Dizionario..., s. 366n.
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Bardzo interesujące wnioski można wysnuć z charakterystyki Gada i Dana, znaj-
dującej się w 33 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, czyli w tzw. błogosławień-
stwie Mojżesza. Gad jest tam porównany do zwycięskiej „lwicy”, Dan zaś do skaczą-
cego „lwiątka”. Naturalny związek między lwicą i lwiątkiem to związek pomiędzy 
matką i dzieckiem. W perspektywie mysterium iniquitatis i starotestamentowej typo-
logii Gad/Dan = Chrystus/Antychryst można jednak odnaleźć wyjaśnienie tej zależno-
ści także na poziomie teologicznym. W Pierwszym Liście Jana Apostoła jeden z frag-
mentów, odnoszący się do Antychrysta brzmi w sposób następujący: „(…) Antychryst 
nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że 
już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego 
ducha, pozostaliby z nami (…)” (2,18n). Jak lwica rodzi lwiątko, tak Antychryst 
niejako wyjdzie z mesjańskiej wspólnoty Kościoła. Nie będzie on jednak tożsamy 
z Kościołem Chrystusowym, gdyż będzie opanowany przez obcego ducha i będzie 
chciał zniszczyć Kościół. Jego wcześniejsza przynależność do wspólnoty Kościoła 
będzie więc tylko przynależnością formalną (np. poprzez pełnienie jakiejś funkcji 
w ramach instytucji Kościoła), a nie duchową, czyli związaną z dochowaniem wier-
ności Chrystusowej prawdzie. Jeżeli w Liście jest mowa o wielu Antychrystach, to 
może to oznaczać zaczątek pewnej struktury, którą nazywaliśmy Antykościołem bądź 
„Mistycznym Ciałem” Antychrysta. Stanie się ona duchowym środowiskiem, w któ-
rym będzie dojrzewał „płód Antychrysta”. Należy jeszcze dodać, że „Gad-lwica” jest 
ukazany w „błogosławieństwie Mojżesza” jako ten, który rozszarpał głowę i ramię 
przeciwnika. Księga Apokalipsy mówi, że w związku z przyjściem Antychrysta ludzie 
będą znaczeni znakiem Bestii właśnie na ręku i głowie jako ci, którzy oddali cześć 
„obrazowi Bestii” (13,15n). Rozszarpanie ręki i głowy przez „Gada-lwicę” może 
zatem zapowiadać ostateczne zwycięstwo „Kościoła-lwicy” nad „lwiątkami z Anty-
koscioła”, czyli niewiernymi, którzy zostali opanowani przez antychrystycznego 
ducha (19,20). 

3.4. komentaRze patRyStyczne: pokolenie dana  
(Rdz 49,16-18)55

Można zauważyć, że Ojcowie Kościoła i egzegeci okresu patrystycznego interpreto-
wali ten fragment na co najmniej trzech płaszczyznach: 1. Używając typologii „Chry-
stus=wąż” („wąż wywyższony”). 2. Traktując proroctwo dotyczące Dana jako kon-

55 Komentarze patrystyczne, do których odwołujemy się w tym rozdziale w punktach 3a i 3b, są moim 
własnym tłumaczeniem z języka włoskiego tekstów pochodzących z serii: Bibbia commentata dai padri, 
Antico Testamento 1/2. Genesi 12 – 50, Città Nuova 2004.

3.4. Komentarze patrystyczne: pokolenie Dana (Rdz 49,16-18)



258

tynuację Protoewangelii, gdzie „wąż” czyhający na piętę (Rdz 3,15) jest tym samym 
„wężem”, który kąsa pięty konia (Rdz 49,17). Dzięki temu widzieli oni w tym proroc-
twie również zapowiedź Antychrysta. 3. Przenosili to proroctwo w przestrzeń ludz-
kiego mikrokosmosu i wówczas interpretowali je w kluczu duchowo-ascetycznym, 
gdzie „wąż” stawał się symbolem zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. 

Efrem Syryjczyk, twierdził, że skoro ktoś, kto pochodzi z pokolenia Dana będzie 
sądził swój lud, to tym bardziej ktoś, kto pochodzi z pokolenia Judy – do którego 
należy prawdziwe królestwo – będzie sądził wszystkie narody. Niezwykle interesu-
jąca jest interpretacja wersetu 17, w którym Efrem używa właśnie typologii „Chry-
stus=wąż” i stwierdza, że Chrystus stając się „wężem” przeciwko temu pierwszemu 
„wężowi”, stał się niczym żmija przeciwko szatanowi. Autor ten nawiązuje do histo-
rii „miedzianego węża” na pustyni (Lb 21,4-9). Do tego symbolu odnosił się także 
sam Jezus na kartach Ewangelii, stąd też liczni interpretatorzy chrześcijańscy widzieli 
w nim czytelne odniesienie do Chrystusa ukrzyżowanego, wyzwalającego ludzkość 
od grzechów. Podobnie jak znak miedzianego węża nabitego na pal wybawił Izraeli-
tów od śmierci, którą powodowały ukąszenia jadowitych węży, tak Chrystus w tajem-
nicy krzyża wyzwolił człowieka od wiecznej śmierci, którą niosły ze sobą grzechy56. 
Porównanie wybawiciela do „węża” najprzebieglejszego ze wszystkich stworzeń (Rdz 
3,1) poniekąd koresponduje tu również z koncepcją oszukania przeciwnika, czyli 
zastosowania podstępu wobec szatana. Paradygmatem tej koncepcji jest omawiana 
w poprzednim rozdziale historia Jakuba. 

Inną wykładnię interpretacyjną przedstawia Ambroży, wyraźnie rozdziela-
jąc w proroctwie dotyczącym Dana sens literalny od sensu duchowego. W sensie 
literalnym proroctwo to spełniło się w Samsonie, pochodzącym z pokolenia Dana 
i przez dwadzieścia lat będącym potężnym sędzią nad Izraelem (Sdz 15,20). Tym-
czasem według sensu duchowego Ambroży dostrzega w Danie czytelną prefigurację 
Antychrysta, który miałby wyjść właśnie z tego pokolenia i który jak „wąż” czyha 
na wszystkich kroczących ścieżkami prawdy, by w końcu móc obalić samą prawdę  
(2Tes 2). Najbardziej interesującą częścią tego komentarza wydaje się ta, w której 
Ambroży reinterpretuje słowa proroctwa dotyczące Dana, odwołując się do fragmentu 
Psalmu 41, zacytowanego przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy: „kto ze Mną 
spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę” (J 13,18). W tym kluczu to wła-
śnie Judasz jest niczym „koń” ukąszony przez „węża” (szatana), który z tego powodu 
zaczyna wierzgać swymi kopytami („podnosi swą piętę”), doprowadzając do upadku 
„jeźdźca” (śmierć Chrystusa). W istocie jednak Chrystus sam zezwala na ten „upa-
dek w śmierć”, by dzięki swemu zmartwychwstaniu podnieść wszystkich leżących  

56 EFREM il SIRO, Commento Sulla Genesi 43,6.
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w „cieniu śmierci”57. Podobnie Hipolit widzi w symbolu „Dana-węża”, atakującego 
„pęciny konia”, czytelne odniesienie do ataków szatana na Apostołów. Jeden z Apo-
stołów dał się ukąsić i dlatego – sam będąc zatruty jadem „węża” – zrzucił „Jeźdźca” 
(Chrystusa)58. 

Trzecia grupa komentarzy przenosi proroctwo dotyczące Dana w przestrzeń ludz-
kiego mikrokosmosu, odnosząc je do tajemnicy życia wewnętrznego. Każdy człowiek 
powinien nieustannie trzymać się moralnych zasad niczym czujny „jeździec”, który 
omija na wąskiej „ścieżce” – czyli na drodze wiodącej do doskonałości – wszyst-
kie czyhające tam „węże” jako symbole pokus światowych (Ambroży)59. Również 
Rufin twierdzi, że jako „ścieżkę” należy tu rozumieć ową bardzo wąską drogę, o której 
mówił sam Jezus (Mt 7,13n). Oznacza to, że prawdziwy jeździec, czyli asceta, nigdy 
nie przejeżdża drogą szeroką i przestronną, która prowadzi do śmierci, ale zawsze 
wybiera tę najwęższą i pełną przeszkód, czyli drogę ascezy, prowadzącą do życia 
wiecznego. Tymczasem „ukąszenie konia w pęciny” tłumaczy on słowami Pawła 
Apostoła: „poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, 
sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego” (1Kor 9,27). Według Rufina 
prawdziwy apostoł sam czyni właśnie tak, by spowodować upadek jeźdźca. Odnosząc 
to do powyższego tekstu Pawła Apostoła, należy rozumieć, że boi się on wszelkiego 
wywyższenia i woli, by jego dusza spadła z grzesznej wzniosłości ku czystej poko-
rze, a przez to uczyła się od Jezusa, który jest cichy i pokornego serca (Mt 7,13-14). 
To właśnie jest cechą tych ludzi, którzy czynią postępy właśnie dzięki temu, że lękają 
się wywyższenia. Potwierdza to ponownie Apostoł Narodów, który mówi: „aby zaś 
nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik 
szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą” (2Kor 12,7). W ten spo-
sób ludzka dusza, choć powołana do wysokości, pociągana jest ku dołowi, w stronę 
pokory Chrystusa, aby dzięki temu mogła oczekiwać zbawienia od Pana: „Na wyba-
wienie Twoje czekam, Panie!” (Rdz 49,18)60. Widać tu zatem ciekawy klucz inter-
pretacyjny, który pozwala wysunąć tezę, iż ataki złego mogą być również dopustem 
Bożym, przez który człowiek, poddawany próbom, jeszcze bardziej umacnia się na 
swej drodze do zbawienia. Czytelnym przykładem „Bożego dopustu” jest przecież 
historia Hioba. 

57 AMBROGIO, I patriarchi 7,32.
58 IPPOLITO, Le benedizioni di Giacobbe 22.
59 AMBROGIO, I patriarchi 7,33.
60 RUFINO, Le benedizioni dei patrirchi 2,17.
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3.5. komentaRze patRyStyczne: pokolenie gada (Rdz 49,19)

Na szczególną uwagę zasługuje symbolika użyta w niektórych komentarzach patry-
stycznych, uważających Gada za typ Chrystusa, który atakowany przez swych prze-
ciwników (np. Sanhedryn, uczeni w Piśmie), objawia swą sprawiedliwość i tym 
samym uderza ich w same „pięty”, czyli wydaje swych wrogów na duchową śmierć 
ze względu na odrzucenie przez nich Bożej prawdy (Hipolit)61. Kapłani i uczeni 
w Piśmie, szukając fałszywego oskarżenia przeciw Jezusowi, aby móc Go osądzić 
i skazać na haniebną śmierć, uosabiają zatem „Dana”, czyli „sędziego” bądź „oskar-
życiela”. Tym samym reprezentują oni „Dana-węża” (Rdz 49,16n) i jawią się jako rze-
czywiste „potomstwo wężowe” (Rdz 3,15), atakujące Chrystusa przez „pęciny konia” 
(Rdz 49,17), czyli przez fałszywą interpretację Prawa. Powiedział do nich Jezus: „Wy 
macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca, bo jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa” (J 8,44). 

Również Ambroży interpretuje „atak zgrai” jako podstępne zgromadzenie uczo-
nych w Piśmie i kapłanów, którzy wystawiali Pana Jezusa na próbę, chociażby uży-
wając argumentu płacenia podatku cezarowi (Mt 22,15-22) i ważności Janowego 
chrztu (Mt 21,25). Tymczasem atak Gada na „piętę band” autor ten odczytuje jako 
strategię, jaką posługuje się Jezus, kiedy niejako przekierowuje dosięgające Go oskar-
żenia przeciwko samym oskarżycielom: np. na zadane pytanie również odpowiada 
pytaniem, na które Jego przeciwnicy nie potrafią odnaleźć odpowiedzi. Posługuje się 
zatem strategią swych wrogów. Stąd „atak w piętę” znajduje wyraz także w tym, iż 
Jezus odpowiada swym przeciwnikom natychmiast i w sposób zaskakujący62. W ten 
sposób „potomstwo wężowe”, czyhające na „piętę” Chrystusa (Rdz 3,15) samo zostaje 
w „piętę” ugodzone (Rdz 49,19). 

Ponownie więc owa taktyka, jaką Jezus zastosował wobec swych przeciwników, 
może być porównana do strategii „Jakuba-pięty”, który dzięki sprytnemu fortelowi 
unieszkodliwił swego brata Ezawa. „Boży fortel” nie polegał zatem jedynie na swo-
istym kamuflażu, działaniu „pod przykryciem”, jakim posłużył się Jakub, prefiguru-
jąc przyjęcie ludzkiej natury przez Syna Bożego, ale polegał również na sprytnym 
zbijaniu argumentów w bezpośredniej konfrontacji ze swymi wrogami. Figura Gada 
wykorzystywana jest przez niektórych komentatorów (np. Rufin) jako symbol czło-
wieka wewnętrznego, mogącego właśnie dzięki atakującym go pokusom, czyli „ata-
kom band”, czynić duchowe postępy, gdyż „Kto nie jest kuszony ten nie jest godzien 
uznania” (Syr 34,10)63. 

61 IPPOLITO, Le benedizioni di Giacobbe 23.
62 AMBROGIO, I Patriarchi 8,35n.
63 RUFINO, Le benedizioni dei patriarchi 2,20.
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Na bardzo ciekawy trop naprowadza po raz kolejny biskup Ambroży, który nawią-
zuje, odwołując się do tekstu zwanego „błogosławieństwem Mojżesza” (Pwt 33,1-29), 
do mesjańskiej typologii „Chrystus=lew”, wskazując, iż to właśnie Gad nazwany tam 
„lwem” („lwicą” – wg. tekstu oryginalnego)64, jest bez wątpienia prefiguracją samego 
Chrystusa65. Na uwagę zasługuje fakt, że w owym „błogosławieństwie Mojżesza” – 
poza Gadem – do „lwa” porównany jest jedynie Dan i zostaje on wymieniony tuż po 
Gadzie! (Pwt 33,22). Skoro zatem, według Ambrożego, „Gad-lew” to „Chrystus-lew”, 
to w przypadku Dana, którego przedstawione komentarze patrystyczne ukazywały 
jako typ szatana, należałoby się odwołać do typologii: „Dan-lew” to „Antychryst-
-lew”. Ten niezwykle ważny trop odsyła do najbardziej istotnego w naszych obecnych 
poszukiwaniach tekstu patrystycznego, którym jest dzieło Hipolita pt. O Antychryście, 
któremu poświęcimy teraz odrębny punkt. 

3.6. pokolenie dana w dziele hipolita pt. O Antychryście66

W czasach Hipolita kwestia pojawianie się Antymesjasza poruszana była przez Ire-
neusza z Lyonu, Tertuliana, czy Orygenesa. Najistotniejsza różnica między Hipoli-
tem a pozostałymi autorami polega na ukazaniu pewnej wyraźniej osi symetrii mię-
dzy Chrystusem a Antychrystem, co nie zostało dokonane, ani dogłębnie zrozumiane 
przez innych interpretatorów. Manuskrypty w języku greckim zachowały dzieło 
Hipolita właśnie pod tytułem Chrystus i Antychryst (peri Christou kai peri Antichri-
stou), który to tytuł Hieronim w swoim przekładzie zredukuje do: O Antychryście (De 
Antichristo). Temat Antychrysta Hipolit porusza również w swojej rozprawie Prze-
ciwko Żydom, gdzie rozwiewa nadzieje eschatologiczne hebrajczyków, udowadniając, 
iż prawdziwy Mesjasz już przyszedł, a tym, którego obecnie oczekują Żydzi, będzie 
właśnie Antychryst, czyli Pseudo-mesjasz. Z serii homilii wygłoszonych przez Hipo-
lita do Księgi Daniela zrodził się także Komentarz do Daniela, w którym autor porów-
nuje wrogo nastawione do chrześcijan imperium rzymskie do czwartej bestii z wizji 
Daniela (Dn 7,7n). Pisze tam o czasach Antychrysta, charakteryzujących się krwawym 
prześladowaniem wyznawców Chrystusa, co prawdopodobnie odnosiło się do prze-
śladowań zorganizowanych przez imperatora Septymiusza Sewera (202/203r.)67. 

64 Hebrajsko-polski Stary Testament, Pięcioksiąg. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, trans-
literacją oraz indeksem rdzeni. Opracowanie i wstęp, A. Kuśmirek, Warszawa, 2003. Natomiast LXX 
oddaje jako „lew”.
65 AMBROGIO, I Patriarchi 8,35n.
66 HIPOLIT, O Antychryście, w: Demonologia w nauce Ojców Kościoła, S. Kalinkowski (tł.), Kraków, 
2000.
67 Por. G.L. Potestá, M. Rizzi, L’Anticristo. Il nemico dei tempi finali. Testi dal II al IV secolo, 2005, s. 111n.
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Bardzo istotne jest jednak to, że tak skrupulatny badacz Biblii, jakim był Hipo-
lit, musiał zdawać sobie sprawę, że nazwa „pokolenia Dana” znika z kart Pisma 
Świętego w momencie gdy pojawiają się teksty dotyczące najazdu Asyryjskiego 
(722 przed Chr.), kiedy to pokolenia Państwa Północnego – w tym pokolenie Dana 
– zostały deportowane do Asyrii i ostatecznie rozproszone. Natomiast biblijna figura 
„antychrysta” bez wątpienia należy do teologii Nowego Przymierza, gdyż jej zasad-
nicze rysy kształtują się na sposób opozycji do charakterystyki prawdziwego Mesja-
sza, który już przyszedł, czyli Jezusa Chrystusa. W jaki zatem sposób można obronić 
tezę zakładająca, że «Antychryst urodzi się z pokolenia Dana» (ἐκ τῆς τοῦ Δὰν φυλῆς  
ὁ ἀντίχριστος γεννηθήσεται)68 skoro w nowotestamentowych tekstach nie posiadamy 
żadnych odniesień do tego pokolenia. Nie zostaje tam nawet wymieniona nazwa mia-
sta Dan. Co zatem chciał przekazać Hipolit? 

Analiza dzieła Hipolita pozwala na stwierdzenie, że owa hipoteza musiała posia-
dać swoje tzw. „drugie dno” i nie odnosiła się jedynie do jednego z 12 pokoleń Izraela, 
czy do miasta zajętego przez Danitów. „Pokolenie Dana” ma dla Hipolita charakter 
typiczny, czyli prefiguratywny i jest szczególnym symbolem, zapowiadającym wrogą 
opozycję wobec mesjańskiej wspólnoty Kościoła, czyli „Nowego Izraela”. Jest sta-
rotestamentowym typem Antykościoła, z którego „u końca czasów” wyłoni się oso-
bowy Antychryst. Idąc za tezą Hipolita postaramy się zatem utworzyć dla niej pewną 
szerszą argumentację i wskazać, że jest ona oparta nie tylko na teologicznej intuicji, 
ale posiada swoje potwierdzenie także w niewymienionych przez autora miejscach 
biblijnych. Spróbujemy zatem odpowiedzieć: Kim mieliby być owi „Danici czasów 
ostatecznych”, z których miałby wyłonić się Antychryst? 

W tym miejscu ukażemy najbardziej charakterystyczne fragmenty z dzieła 
O Antychryście, gdzie odnajdziemy interesującą symetrię Chrystus/Antychryst oraz 
typologię Dan=Antychryst. Przypomnijmy, że atak „węża” na piętę potomka Niewia-
sty (Rdz 3,15) interpretowany był w kluczu chrystologicznym (mesjańskim) również 
jako atak Antychrysta na Chrystusa. Natomiast Ezawa, którego pięta stanowiła symbol 
jego grzesznej natury, ukazaliśmy jako emblematycznego przedstawiciela „potomstwa 
wężowego” (Rdz 3,15), a także jako czytelną starotestamentową prefigurację Anty-
chrysta. Oto pierwszy tekst Hipolita:

„Skoro więc Pisma zapowiedziały Chrystusa jako lwa i młode lwiątko, podob-
nie też określono Antychrysta. Oto bowiem Mojżesz mówi tak: «Dan, szczenię lwa, 
wyskoczy z Basanu» (Pwt 32,22). Zastanów się jednak uważnie, aby cię ktoś nie wpro-
wadził w błąd utrzymując, że w zdaniu tym jest mowa o Zbawicielu. Autor mówi: 

68 IPPOLITO, Su Cristo e L’Anticristo, 14, in: L’Anticristo. Il nemico dei tempi finali. Testi dal II al IV 
secolo, G.L. Potestá, M. Rizzi, Fondazione Lorenzo Valla 2005, s.128.
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«Dan, szczenię lwa»; mówiąc więc o pokoleniu Dana wskazuje wyraźnie, z którego 
pokolenia ma się wywodzić Antychryst. Jak bowiem Zbawiciel urodził się z pokole-
nia Judy, tak Antychryst urodzi się z pokolenia Dana. Jakub zaś potwierdza, że tak 
jest istotnie: «Niech Dan będzie wężem siedzącym na drodze, kąsając końskie kopyto» 
(Rdz 49,17). Czyż więc nie jest tym wężem, ten który jest pierwszym oszustem, o któ-
rym mówi Księga Rodzaju, a który zwiódł Ewę i oszukał Adama? Ponieważ jednak 
wypadałoby uzasadnić naszą teorię odwołując się do większej ilości świadectw, nie 
będziemy z tym zwlekać. Prorok stwierdza wyraźnie, że naprawdę z pokolenia Dana 
narodzi się i powstanie tyran, król, straszny sędzia, syn diabła: «Dan będzie sądził 
lud swój jak jedno pokolenie w Izraelu» (Rdz 49,16). Ktoś jednak może powiedzieć, 
że słowa te odnoszą się do Samsona, który pochodził z pokolenia Dana i przez dwa-
dzieścia lat sprawował sądy nad ludem (Sdz 13,2; 16,17). Jednakże przytoczona 
zapowiedź tylko częściowo wypełniła się w Samsonie, całkowicie zaś wypełni się 
w Antychryście. Jeremiasz bowiem powiada: «Od Dana usłyszymy rżenie jego koni, 
od dźwięku rżenia jego konnicy zadrżała cała ziemia» (Jr 8,16)”69.

Hipolit, chcąc uargumentować swoją tezę, że „Antychryst urodzi się z pokole-
nia Dana” (wyraźnie teraz widać, że przytoczone wcześniej komentarze Ambrożego, 
dotyczące Antychrysta, czerpały obficie z dzieła Hipolita) odwołuje się także do tek-
stu Jeremiasza, zapowiadającego karę nadchodzącą na naród izraelski za odstępstwa, 
których dopuścił się wobec Boga. „Dan-Antychryst” byłby więc narzędziem kary dla 
tych, którzy odrzucili JHWH. W tym miejscu warto przytoczyć, jak brzmi kontynuacja 
tej groźby, gdyż w sposób zaskakujący tekst ten rzeczywiście wykazuje niezwykłą 
zbieżność z charakterystyką Dana z Rdz 49,16n: „Od Dan daje się słyszeć parskanie 
ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają by pochłonąć 
kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców. Tak, bo wysyłam przeciw wam węże 
jadowite, których nie można zaklinać, będą was kąsać – wyrocznia Pana – i to bez 
możności uleczenia” (Jr 8,16-18). 

„Węże” przyjdą zatem od Dana, który sam jest jak „wąż siedzący na drodze” 
(Rdz 49,17). Fragment ten można rozumieć w sposób następujący: sami najeźdźcy 
będą niczym „jadowite węże”, które rozpoczęły spustoszenie i wyszły od Dana. Są 
oni słyszani – dzięki rżeniu koni, czyli dzięki fizycznej sile, o której już wszędzie 
słychać – w całym Izraelu i oto teraz nadciągają jako narzędzie Bożej pomsty. Jere-
miasz jest prorokiem czasów wygnania babilońskiego, a zapowiadane duchowe spu-
stoszenie wypełniło się także przez fakt historyczny, którym było zniszczenie przez 
armię babilońską świątyni jerozolimskiej – duchowego centrum kultu JHWH. W klu-
czu dowodzenia Hipolita byłoby to zatem starotestamentową prefiguracją, która zapo-

69 HIPOLIT, O Antychryście..., s. 118n.
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wiada wyeliminowanie prawowiernego kultu Boga w czasach Antychrysta. Słyszalne 
już „rżenie koni” jest czytelnym znakiem bliskości nadchodzącej kary. Może być ono 
także symbolem odejścia od Boga i pokładania ufności w mocach tego świata. Pewna 
istotna miara odstępstwa od wierności Bożej prawdzie sprawia zatem, że Antychryst 
„staje u drzwi”. 

Interesujące jest także stwierdzenie Hipolita, że proroctwo odnoszące się do Dana 
częściowo wypełniło się w Samsonie, a całkowicie wypełni się w Antychryście. Sam-
son, pochodzący z pokolenia Dana, zaliczony był do grona sędziów Izraela i choć opo-
wiadanie o jego perypetiach ma charakter ludowego podania, to warto zwrócić uwagę 
na jeden fakt z historii jego życia. Pewnego dnia Samson, mający niezwykłą siłę, 
napotkał na drodze lwa, którego rozdarł własnymi rękami, po czym poszedł dalej. Gdy 
wracał, zobaczył, że w paszczy zabitego lwa jest rój pszczeli i miód, którym Samson 
się pożywił. To, co mu się przydarzyło, przedstawił później w formie zagadki podczas 
swego wesela. Według interpretacji zaproponowanej przez Hipolita danita Samson 
mógłby być starotestamentalną prefiguracją Antychrysta. Wówczas zabity przez niego 
lew byłby symbolem Mesjasza. Proroctwo to wypełniłoby się wówczas w misterium 
paschalnym Chrystusa, gdzie śmierć Mesjasza przyniosła ludzkości duchową słodycz 
i duchowy pokarm. Spożycie boskiego pokarmu przez Antychrysta po części wypełni-
łoby się w fakcie spożycia chleba podanego Judaszowi przez Chrystusa podczas ostat-
niej wieczerzy, będącej już wówczas antycypacją misterium paschalnego. Antychryst 
karmi się zatem świętokradztwem i na tym grzechu buduję swą siłę. Hipolit jednak 
stwierdza, że proroctwo dotyczące Dana tylko częściowo spełniło się w Samsonie, 
gdyż historia tego sędziego stanowi raczej prefigurację dla eschatologicznej charak-
terystyki Antychrysta, który – zgodnie z powyższą charakterystyką – podstępnie ude-
rzyłby także w misterium najświętszej Eucharystii. 

Skoro „Dan-wąż” (Rdz 49,17) miałby być symbolem szatana, starodawnego 
węża, kusiciela z Edenu, zwodzącego ludzi swym jadem, czyli kłamstwem, to niebez-
pieczeństwo związane z tym atakiem miałoby przede wszystkim charakter duchowy. 
W tekście Protoewangelii, czytanej w kluczu mesjańskim, stoi on w jawnej opozycji 
do zapowiadanego Potomka Niewiasty, przez co rzeczywiście może stanowić pierw-
szą starotestamentalną zapowiedź Antymesjasza. Natomiast tekst o „Danie-lwiątku” 
(Pwt 33,22) doprecyzowuje już konkretnie, czym miałoby być owo wielkie duchowe 
zagrożenie. Będąc przeciwieństwem „Lwa z pokolenia Judy” (Rdz 49,8-12), Dan staje 
się „lustrzanym odbiciem” Mesjasza. Staje się zatem egzemplifikacją perspektywy, 
którą możemy scharakteryzować jako argumentum a contrario. Użycie tej perspek-
tywy polega na tym, że z charakterystyki Mesjasza – na zasadzie przeciwieństwa – 
rozpoznaje się charakterystykę Antymesjasza, pamiętając jednak o tym – i tu tkwi 
niebezpieczeństwo! – że zewnętrzna forma symbolu może być wspólna, pomimo jego 
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dwóch przeciwstawnych znaczeń. Największe niebezpieczeństwo ze strony Antychry-
sta będzie zatem polegało na podszywaniu się pod postać „nowego mesjasza”.

Widzimy więc, jak kolejne teksty Pisma Świętego doprecyzowują charaktery-
stykę Antymesjasza i dzięki temu – poprzez ubogacanie starotestamentowych prefi-
guracji – ukazują pewien rozwój konceptu Antychrysta, który osiągnie swoją pełnię 
w teologii Nowego Testamentu. Starotestamentową figurę „Dana-lwiątka” można 
potraktować w sposób symboliczny także jako wczesną fazę tej postaci osobowego 
zła, która w Nowym Testamencie uzyska już formę dojrzałą, chociażby jako figura 
„diabła ryczącego jak lew” (1P 5,8).

Jeżeli zaś chodzi o figurę „Dan-sędzia”, to Hipolit widzi dopełnienie tej charaktery-
styki w ewangelicznej przypowieści o wdowie i niesprawiedliwym sędzi (Łk 18,2-5):  
„Nie ulega zatem wątpliwości, że niesprawiedliwym sędzią, który Boga się nie boi 
i nie liczy się z ludźmi, jest tu Antychryst, który, jako syn diabła i narzędzie szatana, 
przejąwszy władzę zacznie występować przeciwko Bogu, naprawdę «ani Boga się nie 
bojąc, ani nie licząc się» z Synem Bożym, który jest Sędzią wszystkich. Wdowa, która 
według słów Ewangelisty mieszka w mieście, symbolizuje Jerozolimę, która rzeczy-
wiście jest wdową, gdyż porzucona przez doskonałego niebieskiego Oblubieńca szuka 
obrony u śmiertelnego człowieka, jakoby została skrzywdzona przez Chrystusa. To 
jego nazywa swoim przeciwnikiem, a nie Zbawicielem, nie pamiętając słów proroka 
Jeremiasza: «Ponieważ nie uwierzyli prawdzie, wówczas przemówi do Jerozolimy 
duch fałszu» (Jr 4,11)”70. 

Tak więc, według Hipolita, to właśnie Dan tożsamy jest z: „wężem-szatanem”, 
„lwem-Antychrystem” i „niesprawiedliwym sędzią”, przez którego przemawia duch 
fałszu. W zaskakujący sposób całą tę charakterystykę odnajdziemy też w Ps 58, co 
zdaje się potwierdzać ową śmiałą tezę Hipolita. Psalm ten skierowany jest właśnie 
do niesprawiedliwych sędziów: „Wielmoże, czy rzetelnie wydajecie wyroki? Czy 
słusznie sądzicie synów ludzkich? Niestety popełniacie w sercu nieprawość, wasze 
ręce w kraju odważają ucisk. Od łona matki występni zeszli na bezdroża, od urodzenia 
zbłądzili głosiciele kłamstwa. Trucizna ich podobna jest do jadu węża, do jadu 
głuchej żmii, co zamyka uszy, aby nie słyszeć głosu zaklinaczy, głosu czarownika, 
co biegle zaklina. Boże, zetrzyj im zęby w paszczy; Panie, połam zęby lwiątkom!” 
(Ps 58,2-7).

Oto lwiątko skaczące z Baszanu, wąż i żmija czyhająca na ścieżce ludzkiej, czyli 
niesprawiedliwy sędzia, którego jadem jest kłamstwo: „Dan-Antychryst”. Warto 
zauważyć, że gdy Hipolit chciał utożsamić Dana z Antychrystem posługiwał się także 
fragmentem z Jeremiasza (8,16–18), opowiadającym o karze, którą w postaci jadowi-

70 Tamże, s. 137.
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tych węży Bóg od Dana posyła na cały Izrael. Za to, że Izrael nie dochował wierno-
ści JHWH, został oddany w ręce ducha kłamstwa, o czym dobitnie informuje kolejny 
rozdział Jeremiasza: „(..) kłamstwo a nie prawda panuje w kraju. Albowiem kroczą 
od przewrotności do przewrotności” (9,2). Jadem owych węży jest zatem duch kłam-
stwa71, który zapanował nad przewrotnymi sercami Izraelitów: „każdy bowiem brat 
oszukuje podstępnie, a każdy przyjaciel głosi oszczerstwa. Jeden zwodzi drugiego, nie 
mówiąc prawdy; przyzwyczaili swój język do kłamstwa, postępują przewrotnie, nie 
chcą się nawrócić. Oszustwo na oszustwie, obłuda na obłudzie; nie chcą znać Pana” 
(9,3-5). „Jad węży”, czyli duch kłamstwa, jeszcze bardziej spotęgował ich przewrot-
ność i dlatego zostaną straszliwie osądzeni, a ich oskarżycielem będzie sam szatan, ten 
„co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym” (Ap 12,10) i który paradoksalnie 
sam jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44). Tak bowiem szatan odpłaca się swoim 
wiernym sługom: pragnie na wieki pogrążyć ich w swoim ogniu. 

W ten sposób dochodzimy do istotnych wniosków, które coraz lepiej pozwalają 
nam rozumieć również strategię „fortelu Bożego”. Przypomnijmy, że atak Gada na 
„piętę band” interpretowaliśmy jako kolejne stadium rozwoju tego samego konceptu, 
jaki został ukazany w historii Jakuba, chwytającego za piętę Ezawa. Oto ten, który 
jest ojcem kłamstwa, prowokuje innych do życia w kłamstwie, w którym sam tkwi, 
a następnie oskarża o to kłamstwo tych wszystkich, którzy mu ulegli, co tym samym 
jest również oskarżaniem samego siebie. Wyraźnie więc widać, że tajemnica zła 
ostatecznie zmierza do autodestrukcji. Dlatego też tym szczególnym poniżeniem zła 
(„ciosem w jego piętę”) było właśnie to, że sam zły również został oszukany. Tak oto 
„czerwony” Ezaw został skuszony „czerwoną potrawą”, a święty Jakub przebrał się 
za bezbożnego brata. Tak oto Gad zaatakował w piętę „pokolenie węża” („bandy”), 
a więc potomstwo tego, który chce śmiertelnie godzić w piętę „dzieci Niewiasty”  
(Rdz 3,15). 

A zatem, jak duch prawdy jest adwokatem, działającym w mocy (niejako „z man-
datu”) ofiary Chrystusa, tak duch kłamstwa jest bezwzględnym oskarżycielem, dla 
którego wzorem jest zbuntowany anioł, nienawidzący Boga i ludzi. Dla naszych 
poszukiwań jest rzeczą niezwykle ważną, iż właśnie w wymienionym wyżej frag-
mencie z Księgi Jeremiasza, tajemnica kłamstwa jest wyrażona przez ten sam rdzeń, 
z którego składa się hebrajskie słowo „pięta” (עקב), stanowiące główny „trop” niniej-
szej pracy72. Co więcej, odnajdujemy tu swoistą kumulację tego rzadko używanego 
rdzenia: na krótkim odcinku wersetu 9,3 występuje on aż dwukrotnie: ִּכי ָכל-ָאח ָעקֹוב 
 Musimy .(”bo każdy brat podstępnie oszukiwać [chcąc], oszukuje podstępnie„) יְַעקֹב

71 Por. 2Krn 18,20-22.
72 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza. Tłumaczenie wstęp i komentarz, Lublin 1997, s. 59-63.
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pamiętać, że idąc po śladach „pięty”, napotykamy tropy „oszusta”. Druga część tego 
wersetu brzmi następująco: „i każdy przyjaciel jak oszczerca postępuje”. Wypełnia się 
to w słowach Jezusa wypowiedzianych o swoim zdrajcy: „Kto ze Mną spożywa chleb, 
ten podniósł na Mnie swoją piętę” (J 13,18), oraz do swojego zdrajcy: „Przyjacielu, 
po coś przyszedł” (Mt 26,50). Dlatego też podniesienie „pięty” na Chrystusa można 
odczytać zarówno jako akt zdrady, który uobecnił się w postępku Judasza, jak i jako 
zapowiedź swoistego „wywyższenia kłamstwa”, które wypełni się w „czasach osta-
tecznych” w działaniach Antychrysta. 

Atak „Dana-Antychrysta” polega zatem na konkretnej strategii. Ten, kto się 
zanadto oraz nieroztropnie oddaje sprawom ziemskim (stąpa po ziemi z odsłoniętą 
„piętą”) i zbytnio ufa światowym potęgom („pęcinom koni”, których dosiada), ten 
zostaje ukąszony i powalony na ziemię (Rdz 3,15; 49,17). Jadem „Dana-węża” jest 
duch kłamstwa, uderzający właśnie w człowieczą „piętę”, czyli w najsłabszy punkt 
natury ludzkiej. Atak ten zsynchronizowany jest z wytworzeniem złudnego poczu-
cia siły i bezpieczeństwa, jakie oferuje duch tego świata. Ukąszona dusza zaczyna 
spadać w ciemność, złudnie myśląc, że frunie ku „nowej” światłości, zapowie-
dzianej przez tego arcy-kłamcę. Tymczasem dotyka samego dna i zostaje rozszar-
pana przez „Dana-lwa”. Trwanie w tym – podobnym do „duchowej padliny” – sta-
nie, wydaje ją na straszliwy sąd, w którym bezwzględnym oskarżycielem będzie  
„Dan-sędzia”. 

Kolejny fragment z dzieła Hipolita ukazuje w sposób niezwykle syntetyczny cha-
rakterystykę Antychrysta i strategię jego działania: „Skoro bowiem nasz Pan i Zba-
wiciel, Jezus Chrystus, Syn Boży, w swej królewskiej i chwalebnej postaci został 
zapowiedziany jako „lew” (Rdz 49,9; Ap 5,5), to w taki sam sposób również Anty-
chrysta Pisma zapowiedziały jako „lwa” (Pwt 32,33; 1P 5,8) ze względu na jego tyra-
nię i przemoc. Oszust pod każdym względem chce się upodobnić do Syna Bożego. 
Lwem jest Chrystus i lwem jest Antychryst73. Królem jest Chrystus, i Antychryst jest 
królem ziemskim. Zbawiciel objawił się jako owca, a więc również tamten ukaże się 
jako owca, ale wewnątrz będzie wilkiem (Mt 7,15). Zbawiciel przyszedł na świat jako 
obrzezany, a więc i on przyjdzie podobnie. Pan posłał apostołów do wszystkich naro-
dów (Mt 28,17), i on podobnie pośle fałszywych apostołów. Zbawiciel zgromadzi roz-
proszone owce, on też podobnie zbierze rozproszony lud. Pan dał pieczęć (Ap 7,2) tym, 
którzy wierzą w Niego; podobnie postąpi Antychryst. Pan objawił się jako człowiek; 
również Antychryst przyjdzie w ludzkiej postaci. Zbawiciel zmartwychwstał i ukazał 

73 Interesującą podwójną symbolikę „lwa” podaje jeden z gnostyckich tekstów z Nag-Hammadi – Ewan-
gelia Tomasza: „Szczęśliwy lew, którego zje człowiek i lew stanie się człowiekiem. Przeklęty człowiek, 
którego zje lew i człowiek stanie się lwem” (20,7), w: Teksty z Nag-Hamadi, W. Myszor, A. Dembska, 
Warszawa 1979, s. 208.
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swoje ciało jako świątynię; Antychryst odbuduje kamienną świątynię w Jerozolimie. 
Takie to będą jego fałszywe działania (…)”74.

Na podstawie powyższego tekstu możemy zbudować następującą charaktery-
stykę: Antychryst to fałszywy mesjasz posługujący się kłamstwem (J 5,43). Przeka-
zana mu będzie zwierzchność, dzięki której pośle fałszywych apostołów i proroków 
na całą ziemię (Mk 13,22). Z tych, którzy ulegną jego kłamstwu utworzy wspólnotę, 
czyli Antykościół – swoje „Mistyczne Ciało” (Ap 2,9; 3,9). Będzie to zatem także 
„antychryst kolektywny”, co potwierdza Pierwszy List św. Jana, mówiący o „wielu 
antychrystach”, czyli o „antychrystycznym środowisku” (2,18). Imitacja tajemnicy 
Wcielenia polegać będzie na tym, że objawi się jako człowiek jednakże posiadający 
boskie prerogatywy w czym dopomoże mu szatan, co potwierdza 2Tes 2. Natomiast 
chcąc spreparować tajemnicę Zmartwychwstania odbuduje ziemską świątynię. Oczy-
wiście Chrystus mówił o świątyni swego ciała, zaś Antychryst, pochodzący z narodu 
żydowskiego, odbuduje świątynię jerozolimską. Będzie ona duchowym centrum 
„nowego kultu”, wokół którego zgromadzi się Antykościół, którego członków Anty-
chryst naznaczy swoją pieczęcią, określoną w Apokalipsie jako „liczba Bestii” (666). 

Wydaje się, że komentarz Hipolita posiada tu jednak pewien słaby punkt. Z per-
spektywy historycznej, w której żył autor, być może wydawało się to uzasadnione, 
że Żydzi reprezentujący judaizm rabiniczny75 – będący już wówczas w jawnej opo-
zycji do chrześcijaństwa – odbudują wreszcie swoją świątynię i uczynią ją szczegól-
nym znakiem także swej anty-chrześcijańskiej tożsamości. Jednakże gdy wiążemy 
„figurę antychrysta” z pokoleniem Dana, czyli z jednym z plemion należących do 
ludu wybranego, to „Antychryst z Dana” o wiele bardziej odpowiada figurze wroga 
wewnętrznego. Już w czasach Hipolita teologiczną kategorię „nowego ludu wybra-
nego” przypisywano Kościołowi. Tak więc już wówczas owego zalążka idei „nowych 
Danitów” należałoby szukać pośród tej wspólnoty, która formalnie jest i działa „pod 
szyldem” Kościoła. 

Należy również zwrócić uwagę, iż w 7. rozdziale Apokalipsy wymienionych jest 
dwanaście pokoleń „nowego Izraela”, naznaczonych pieczęcią Boga żywego, czyli 
„pieczęcią zbawienia”. Pośród tych pokoleń brakuje właśnie jednego – pokolenia 
Dana! Zamiast Dana jest wymieniony Manasses, czyli pierworodny syn Józefa. „Nowi 
Danici” utożsamiają się zatem z tą wspólnotą, która „u końca czasów”, choć formal-
nie będzie przynależeć do „nowego Izraela”, to jednak będzie pozbawiona łaski zba-
wienia, gdyż będzie przeniknięta duchem antychrystycznym. W kontekście Nowego 

74 HIPOLIT, O Antychryście…, s. 116.
75 Powstanie judaizmu rabinicznego wiąże się z faktem zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzy-
mian w 70r. Od tego momentu „przestrzenią sacrum” dla Żydów stały się święte księgi Izraela, których 
ostateczny kanon został ustalony przez rabinów na tzw. synodzie w Jamni ok. 90/95r. 
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Przymierza „pokolenie Dana” stanowiłoby więc symbol „środowiska antychrystycz-
nego” wewnątrz wspólnoty „nowego ludu wybranego”, czyli Kościoła, co znowu 
należy wiązać z fragmentem Pierwszego List św. Jana, w którym autor mówi właśnie 
o antychrystach: „wyszli spośród z nas ale nie byli z nas” (2,19). 

Podobne intuicje podpowiada tekst św. Pawła Apostoła, pochodzący z Drugiego 
Listu do Tesaloniczan. Mówi on o „synu zatracenia”, pragnącym zająć miejsce Boga, 
który zasiądzie w świątyni i ogłosi boski kult swojej osoby. Trzeba jednak zauważyć, 
że naśladowanie Boga, polegające na przypisywaniu sobie boskiej tożsamości było 
dla nauczycieli żydowskich wielkim bluźnierstwem, za które skazali Jezusa na śmierć. 
Dlatego z perspektywy historycznej w której powstał List Pawła, owa przestrzeń kul-
tyczna nazwana w tym proroctwie „świątynią”, w której miałby zasiąść ho antropos 
tes anomias, czy ho hyios tes apoleias, czyli Antychryst, odpowiadałaby raczej głosze-
niu fałszywej nauki wewnątrz Kościoła, niż w domniemanej „nowej” świątyni jero-
zolimskiej. Należy zauważyć, że Paweł Apostoł także w innych swoich listach jest 
bardzo wyczulony właśnie na punkcie albo głoszenia fałszywej nauki, albo obecności 
fałszywych braci wewnątrz wspólnoty Kościoła.

Interesujące jest także, że Pierwsza Księga Kronik, podając obszerną genealo-
gię wszystkich potomków Jakuba, również pomija Dana i Zabulona (rozdziały: 2-8). 
Wymienionych jest tam 11 genealogii, gdyż na miejscu Józefa opisani są jego dwaj 
synowie: Manasses i Efraim. Kolejne rozdziały tej księgi rozpoczynają opis dziejów 
Izraela od czasów Saula, zatem genealogie mogą dotyczyć stanu pokoleń sięgających 
„czasu sędziów”. To ważna informacja, gdyż właśnie w „czasach sędziów” pokolenie 
Dana opuściło swój dział wyznaczony im przez JHWH i udało się na północ, zakłada-
jąc miasto Dan. Ziemia Obiecana była także zapowiedzią „ziemi wiecznego błogosła-
wieństwa” („obszaru nadprzyrodzonej łaski”) i dlatego odseparowanie się Danitów od 
swojego działu może być przyczyną niewymienienia ich w powyższym tekście. 

Natomiast brak imienia Zabulona tłumaczyć można tym, że Mesjasz przez 30 
lat wychowywał się i wzrastał na ziemi Zabulona w mieście Nazaret. Brak pokole-
nia Zabulona w powyższych genealogiach ludu wybranego może zatem stanowić 
prefigurację owego ukrytego życia Jezusa w domu nazaretańskim. Gdy Jezus rozpo-
czyna misję „opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, 
na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, 
który siedział w ciemnościach, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy 
śmierci światło wzeszło»” (4,12-16)

Nawiązując raz jeszcze do symboliki „konia”, występującej w odniesieniu do 
Dana zarówno w „błogosławieństwie patriarchy Jakuba”, jak i we fragmentach 
z Jeremiasza, warto podjąć próbę wyjaśnienia, kim mają być owi prorocy kłamstwa  

3.6. Pokolenie Dana w dziele Hipolita pt. O Antychryście



270

(fałszywi apostołowie) – o których wspomina Hipolit – posyłani przez Antychrysta 
na całą ziemię. „Pęciny konia”, które są symbolem jego siły i w których „jeździec” 
złudnie pokładał swoją ufność, zostają ukąszone przez „węża” (Rdz 49,16). „Upa-
dek jeźdźca” nie musi jednak oznaczać upadku w sensie fizycznym, ale skoro „wąż” 
to symbol szatana, to należy raczej powiedzieć o upadku duchowym, czyli upadku 
w grzech. Jad „węża”, czyli duch kłamstwa, opanowuje jeźdźca, rozmiłowanego 
w mocach tego świata i czyni z niego fałszywego herolda. Demony kłamstwa ata-
kują i zwyciężają zatem tych, którzy wyzbywają się ducha Bożego. Dlatego ci, którzy 
dosiadają „ukąszonych koni” niesieni są przez siły tego świata i stają się fałszywymi 
prorokami, zwodzącymi ludzkość. W ten sposób powstaje swoista „szatańska kawa-
leria”, walcząca z Chrystusową prawdą. Podobnie jak Kościół w swym doczesnym 
wymiarze jest Kościołem „walczącym”, tak również Antykościół ma swoje „zbrojne 
ramię”. 

W kontekście wspomnianej „szatańskiej kawalerii” zauważyć warto, że autor 
Apokalipsy opisuje ją jako swoistą fuzję wszystkich wymienionych do tej pory sym-
boli tajemnicy zła: „I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, 
mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z 
pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia 
część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni 
jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony – podobne do węży: mają głowy 
i nimi czynią szkodę” (Ap 9,17-19). Oto „konie” – o których Jeremiasz powie, że od 
Dana słychać ich parskanie – mające „lwie” głowy i ogony niczym „węże”. Ta prze-
raźliwa hybryda łączy w sobie „Dana-węża”, „Dana-lwa” i ową ludzką komponentę, 
czyli „jeźdźca”, który otworzył się na kłamstwo „Dana-Antychrysta”. Kolejne wersety 
mówią, iż straszliwy atak i śmierć, którą sieje „szatańska kawaleria”, nie powoduje 
nawrócenia pozostałej części ludzkości (Ap 9,20n). Dlatego zostaną oni wydani na 
straszliwy sąd. Wpadną w ręce okrutnego „Dana-sędziego”, czyli tego, który dniem 
i nocą będzie oskarżał ich przed Bogiem (Ap 12,10). 

Oto w jaki sposób rodzi się owo „potomstwo węża” (Rdz 3,15), które póź-
niej samo dokonuje owej śmiercionośnej ekspansji. Wstrzyknięcie wężowego jadu 
w „pięty konia” („pęciny”) jest niczym akt zapłodnienia, a upadek jeźdźca niczym 
narodziny „wężowego potomka”. Tylko przyjęcie Bożej łaski zamiast wężowego jadu, 
mogą doprowadzić do śmierci dla grzechu oraz nowych narodzin, dających prawdziwe 
życie. Stąd ten błagalny okrzyk wyrażony przez Rdz 49,18: „Wybawienia Twego cze-
kam, o Panie!” wypełnia się w tajemnicy „Niewiasty-Kościoła”, która na drodze łaski 
i prawdy rodzi swoje potomstwo. 

Zauważmy także, że nowotestamentowe teksty o Antychryście i duchu kłamstwa 
są zbieżne z przedstawionymi fragmentami z Księgi Jeremiasza, na które powoływał 
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się Hipolit. Są to te same teksty, w których wskazaliśmy wcześniej na występowanie 
rdzenia עקב. Potwierdza to jedną z naszych zasadniczych tez o znajdującym się na 
kartach Pisma Świętego „ewolucyjnym” procesie ukazywania się idei Antychrysta – 
od jego stadium, można by rzec „embrionalnego”, odwołującego się do biblijnej pro-
tologii (Rdz 3,15), poprzez kolejne fazy, ujawniane w Księgach Starego Testamentu, 
na które w naszych poszukiwaniach naprowadzał nas również hebrajski rdzeń עקב. 
Jednym z punktów kulminacyjnych tego „ewolucyjnego procesu” są słowa Jezusa 
wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy (J 13,18), wśród których słowo „pięta” 
stanowi wyjątek w całym Nowym Testamencie. Ostatecznym doprecyzowaniem tej 
koncepcji są teksty Nowego Testamentu, zapowiadające przyjście, działanie i koniec 
Antychrysta (2Tes, Ap).

Komentarze Hipolita ukazują niezwykle ciekawy aspekt perspektywy historio-
-zbawczej. Na tę perspektywę nakłada się nasza perspektywa ewolucyjna, w której 
to pod symbolem „pięty” kryje się pewien istotny rys tajemnicy zła. Analizując inter-
pretacyjny schemat, którym Hipolit posłużył się w swoim komentarzu można zatem 
stwierdzić, że koncept „Dana-węża”, sięgający biblijnej prehistorii, rozwija się w kon-
cept „Dana-lwa”, który akcentuje oś symetrii biblijnych prefiguracji. Natomiast osiąga 
swoje spełnienie w figurach wkraczających w biblijną eschatologię, a więc w figurze 
„Dana-Antychrysta”, czyli „człowieka-boga” oraz „Dana-kłamcy” i „Dana-niespra-
wiedliwego sędziego”. Wszystkie te figury stanowią „lustrzane odbicie” sylwetki 
prawdziwego Mesjasza: „Chrystus to wąż wywyższony”, „Chrystus to lew z Judy”, 
„Jezus Chrystus to Bóg-człowiek” oraz „Chrystus to Prawda” i „Sędzia sprawie-
dliwy”. Swoistą syntezę tej symetrii ukazanej przez Hipolita stanowi figura Antychry-
sta, wznoszącego swą piętę na Zbawiciela (J 13,18) i figura Chrystusa depczącego swą 
piętą głowę „węża” (Rdz 3,15). 

3.7. „dan” w egzegezie alegoRycznej Filona z alekSandRii

W pełnym mistycyzmu traktacie Filona z Aleksandrii, zatytułowanym Agrokultura, 
odnajdujemy dość rozbudowany alegoryczny komentarz do Rdz 49,17. Agrokultura 
jest jednym z sześciu duchowo-ascetycznych traktatów, należących do większego 
dzieła pt. Migracja ku wieczności76, opartym na alegorycznym komentarzu do Tory. 
Komentując ten werset, Filon podkreśla, że Pisma ukazują istotną różnicę między 
„prawdziwym jeźdźcem” a „tym, który dosiada konia”. Nie chodzi przy tym wyłącz-

76 FILONE DI ALESSANDRIA, La migrazione verso l’eterno: L’aglicoltura, La piantagione di Noè, 
L’ebrietà, La sobrietà, La confusione delle lingue, La migrazione di Abramo, a cura di: Centro di ricerche 
di metafisica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Milano 1988. 
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nie o rozróżnienie między dwoma rodzajami ludzi, którzy pozwalają się ponieść par-
skającemu zwierzęciu, ale również o różnicę między dwiema koncepcjami. Mianowi-
cie ten, który wsiada na zwierzę, nie znając techniki ujeżdżania, słusznie zwany jest 
jedynie „tym, który dosiada konia”. Taki człowiek w rzeczywistości oddaje samego 
siebie tej ciemnej i pozbawionej rozumu bestii, tak że jest zmuszony jechać tam, 
dokąd ona go prowadzi. Aleksandryjczyk zauważa, iż zdarza się i tak, że zwierzę nie 
potrafiąc ominąć – z powodu szaleńczego galopu – dołu lub przepaści, wpada tam 
wraz z jeźdźcem. 

Tymczasem „prawdziwy jeździec”, gdy przystępuje do ujeżdżanie konia, zakłada 
mu wędzidło, a wskakując na grzbiet, chwyta go za grzywę i choć zdaje się być przez 
niego niesiony, tak naprawdę on prowadzi konia. Jest niczym kapitan stojący przy ste-
rze i kierujący całym statkiem według swej woli. Filon twierdzi, że nie ma w tym nic 
dziwnego, bo gdy „prawdziwy jeździec” dosiada konia, to wraz z nim na grzbiecie konia 
znajduje się również prawdziwa sztuka ujeżdżania77. Tym, co odróżnia od siebie tych 
dwóch jeźdźców, czy też te dwie koncepcje, jest sztuka panowania nad wierzchowcem.

Dla Filona „jeździec” jest alegorycznym symbolem intelektu. Intelekt, który 
panuje nad sferą zmysłową („koniem”), nie da się ponieść żądzom. Czy jednak inte-
lekt jest absolutnym panem samego siebie? Czy też istnieje jeszcze coś, czemu rów-
nież intelekt powinien się podporządkować, by kroczyć drogą najpewniejszą? W toku 
analizy Filonowych komentarzy można jasno dostrzec, iż rzeczywistością, która kon-
stytuuje doskonałego jeźdźca, jest duch Boży. Właśnie wtedy, gdy przenika on inte-
lekt, czyni ów intelekt mądrym, doskonale panującym nad niesfornym wierzchowcem. 
Przypomnijmy, że Filon, komentując Rdz 3,15, właśnie w symbolu „pięty” dostrzegał 
alegorię głupiego intelektu, mającego upodobanie w rzeczach zmysłowych. Wykorzy-
stał to później także do charakterystyki Ezawa, podkreślając, że właśnie jego „pięta”, 
czyli głupi intelekt, była symbolem jego istoty i najbardziej konstytutywną cechą jego 
natury.

W następnym „kroku” Filon systematycznie przenosi już punkty składowe swej 
alegorii do Rdz 49,17, na poziom ludzkiego mikrokosmosu, precyzując, że „konie” to 
symbol „żądzy” i „drapieżnego instynktu”. Ten ostatni należy do charakteru męskiego, 
pierwszy zaś do kobiecego. Dlatego też „drapieżny instynkt”, będąc zadufanym 
w sobie, chce być niezależny i wolny. Z tego powodu chodzi pyszny właśnie tak, jak 
mężczyzna. Drugi symbol to „żądza” – nie jest wolna, ale tylko dlatego, że sama przyj-
muje postawę niewolnicy. Robi tak, ponieważ kocha działać z przebiegłością i złośli-
wością, a pozostając ukryta w domu, staje się powodem każdego nieszczęścia. Nie bez 
powodu ten symbol odnosi się do kobiety – konkluduje Aleksandryjczyk. 

77 FILONE DI ALESSANDRIA, Tamże, XV, s. 141n.
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Rozwijając swoją alegorię, Filon jeszcze dokładniej precyzuje swoje rozróżnie-
nie, a mianowicie: „ten, który dosiada konia” i „prawdziwy jeździec” są tak naprawdę 
jedną i tą samą rzeczywistością, czyli „intelektem”. Zauważa jednak, że tylko wów-
czas, gdy ktoś wsiada na „konia” w towarzystwie „mądrości”, ten dopiero jest „praw-
dziwym jeźdźcem” (intelektem mądrym). Natomiast kiedy wsiada się na konia wraz 
z „bezrozumnością”, wówczas jest się jedynie tym, „który dosiada konia” (intelektem 
głupim), i zamiast samodzielnie nim kierować, jest się przez niego niesionym. 

Człowiek, który jedynie dosiada konia i jest przez niego niesiony, nie mając żad-
nego mocnego punktu oparcia, którym powinna być mądrość Boża, upada do tyłu, 
a pozostając zawieszony w próżni, uderza o koła wozu. W konsekwencji rozłupuje 
sobie czaszkę i gna na spotkanie straszliwej śmierci. Podobnie zwierzęta, symbolizu-
jące różne żądze, które są wolne od wszelkiego umocowania, wyrywają się w szaleń-
czym galopie, który nie ma końca. Pędzą na oślep, dopóki się nie potkną i same nie 
upadną, albo też dopóki nie znajdą śmierci w głębinach przepaści78.

Bez wątpienia Filon, będący pod silnym wpływem myśli platońskiej79, nawią-
zywał także do koncepcji „intelektu-woźnicy”, powożącego dwukonnym rydwanem, 
gdzie „intelekt”, będący najwyższą częścią duszy, trzymał na wodzy dwie pozostałe 
części: „gniewliwą” i  „pożądliwą”. Wydaje się jednak, że w przypadku koncepcji 
Filona zamiast dwóch pozostałych części duszy wymienione są dwa zdeterminowane 
płciowo komponenty: męski – „drapieżny instynkt” i żeński – „żądza”. Autor zauważa 
że, gdy intelekt jest pozbawiony Bożego ducha (mądrości Bożej), to nie jest w stanie 
zapanować nad tymi częściami. Wówczas dusza zmierza ku zagładzie. 

W kolejnym fragmencie Aleksandryjczyk z alegorią „koni” i „jeźdźców” wkra-
cza również w historię biblijną. Filon twierdzi, że dobrze się dzieje wówczas, gdy 
niewyćwiczeni w swej sztuce jeźdźcy giną, ponieważ tylko w ten sposób mogą 
powstać wszelkie dzieła pełne cnót. Mianowicie: w momencie upadku bezrozumno-
ści, z konieczności wzbudzić się musi mądrość. Z tego to właśnie powodu, Mojżesz, 
gdy dodawał swoim ludziom odwagi, mówił: „Jeśli udasz się na wojnę przeciw twemu 
wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów i ludzi jest tam więcej niż u ciebie, nie 
lękaj się ich, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój” (Pwt 20,1). Aleksandryjczyk tłu-
maczy to w następujący sposób: ten, kto w każdym momencie i w każdych okolicz-
nościach ma za swego obrońcę Boga, wielkiego Króla, nie musi obawiać się owego 
drapieżnego instynktu i żądzy oraz wszystkich pożądliwości i złych myśli. Nie musi 
się lękać żadnej z tych rzeczy, które dosiadają swych koni, nawet wówczas, gdyby 
były już gotowe do straszliwego ataku. Wówczas bowiem wojska niebiańskie, czyli 

78 FILONE DI ALESSANDRIA, La migrazione..., XVI, s. 142n.
79 Por. S. Lilla, Introduzione al Medio platonismo, Roma, 1992, s. 5-8.
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cnoty, zaczynają walczyć w obronie dusz bojących się Boga i na widok nieprzyjaciół 
intonują hymn najpiękniejszy i najbardziej godny Tego, który sam jest chwalebnym 
zwycięzcą, i Tym, który zwycięstwo daje. 

Natomiast Filon podkreśla, że intelekt, który „dosiada” wad, pozbawia się swej 
prawdziwej natury. Będąc przeciwnym cnocie, staje się przyjacielem pożądliwości 
i pędząc na swą zgubę, kończy śmiertelnym upadkiem. Dzieje się tak właśnie dla-
tego, że miał upodobanie w przyjemnościach i żądzach, w niesprawiedliwości i nie-
prawościach, kradzieżach i namiętnościach oraz w innych bestiach tego rodzaju80. 
W figurze „upadającego jeźdźca”, który trwa w swym upadku, Filon widział więc 
symbol takiego człowieka, którym był Ezaw. Należy także pamiętać, że w komenta-
rzach Aleksandryjczyka figura Mojżesza wielokrotnie symbolizuje „czysty intelekt”, 
dodający prawdziwej odwagi tym wszystkim, którzy go mają. Czyni to przez nie-
ustanne uświadamianie, iż prawdziwą mocą człowieka jest sam niezwyciężony Bóg. 

„Upadający jeździec”, będąc przeciwieństwem czystego, cnotliwego intelektu, 
jest zatem symbolem intelektu grzesznego. Oddaje się on wszelkim zmysłowym 
pożądliwościom i dlatego skazany jest na zagładę. Warto zauważyć, że te dwie prze-
ciwstawne rzeczywistości – bezrozumność i mądrość – Aleksandryjczyk umieszcza 
również w schemacie przyczynowo-skutkowym: upadek bezrozumności powoduje 
narodziny mądrości. Właśnie ta uwaga otwiera nową perspektywę interpretacyjną, 
gdyż wówczas „wąż”, kąsający „pęciny konia”, z którego spada „jeździec”, jawi się 
jako symbol niezwykle pozytywny. Jest bowiem tym, który gładzi bezrozumność, aby 
mogła narodzić się cnota. 

Nawiązując do przedstawionych wcześniej komentarzy patrystycznych, posta-
ramy się teraz wykorzystać koncepcję Filona z Aleksandrii i podejmiemy próbę 
ponownej interpretacji tekstu, który jest głównym przedmiotem tego rozdziału. Tak 
więc „Dan-wąż”, czyli szatan, by definitywnie zgubić człowieka, atakuje go, szukając 
jego najsłabszego punktu. Odnajduje go w zmysłowym umiłowaniu wartości świa-
towych, których charakterystyczną egzemplifikacją jest nadzwyczaj silna dominanta 
cielesna, mająca swój symbol w „pęcinach konia”81. Należy tu dodać, że ludzki inte-
lekt zniewolony zmysłowością jest tym, który jedynie „dosiada konia”, lecz nie jest 
„prawdziwym jeźdźcem” i dlatego daje się ponosić różnorakim żądzom. Człowiek, 
mający taki intelekt, to ten, który właśnie w  cielesności, czyli w sile „konia”, pokłada 
całą swą ufność. Niestety cielesność zaatakowana (ukąszona) przez „węża” staje się 
niesforna, a zmysłowy intelekt, nie potrafiąc nad nią zapanować, w końcu zostaje 
przez nią rzucony na ziemię. Człowiek, leżący na ziemi, to ten, który „należy do 

80 FILONE DI ALESSANDRIA, La migrazione…, XVII, XVIII, s. 143n. 
81 Por. M. Lurker, „koń”, w: Słownik obrazów…, s. 91-92.
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ziemi”, a dokładnie to ten, który należy do tego, który po ziemi pełza, czyli „węża”. To 
człowiek pogrążony w duchowym upadku – zwyciężony przez grzech. Tak wygląda 
strategia „Dana-węża” przeniesiona w przestrzeń ludzkiego mikrokosmosu. 

Z tego względu „pięty konia” („pęciny”; ִעְּקֵבי) z Rdz 49,17 mogą stanowić swego 
rodzaju doprecyzowanie symbolu „pięty” (ָעֵקב) z Rdz 3,15. „Pięta” z Protoewangelii 
byłaby zatem symbolem słabości ludzkiej natury dotkniętej grzechem, która przeja-
wia się w grzesznych skłonnościach ludzkiego intelektu. Natomiast „pęciny konia” 
wskazują, że tym słabym punktem, w który uderza „wąż”, jest niewłaściwa relacja 
człowieka bądź ze sferą cielesną, bądź z wartościami światowymi. Nadzwyczaj rozwi-
nięta siła „konia” stanowi egzemplifikację fizycznej sprawności, czy też potęg świato-
wych, w których człowiek złudnie pokłada całą swą ufność. Atak „węża” w „końskie 
pęciny” jest zatem atakiem pośrednim, przez który pokusa atakuje intelekt, mający 
upodobanie w zmysłowości. Upadek intelektu to zwycięstwo wady nad cnotą. To upa-
dek w grzech, jednoznaczny z upadkiem duszy i duchową śmiercią. Filonowa reflek-
sja ukazuje zatem, w jaki sposób symbole „pięty” i „pęcin” funkcjonują w pewnej per-
spektywie duchowo-ascetycznej.

Zobaczmy teraz, co alegoria Aleksandryjczyka wnosi do interpretacji figury Gada 
(Rdz 49,19). W świetle Filonowej koncepcji „prawdziwym jeźdźcem” jest intelekt 
oświecony Bożym światłem. Z wielką łatwością panuje on nad „koniem”, którego 
dosiada, i nigdy nie pozwoli zrzucić się na ziemię. Mocno trzyma na wodzy wszystkie 
zmysłowe popędy i nie pozwala się im ponieść. Dlatego też kąsanie „węża” przyczy-
nia się paradoksalnie do wzrostu jego siły, gdyż „prawdziwy jeździec” wszystkie ataki 
traktuje jako niezbędne próby, dzięki którym jeszcze bardziej hartuje się w boju. Tak 
więc „wąż” przez swe ataki jedynie powiększa moc „Bożego jeźdźca”. W analizo-
wanym tekście Rdz 49,16-19 przykładem „prawdziwego jeźdźca” może być właśnie 
Gad, atakowany przez „bandy”, który według niektórych chrześcijańskich komentato-
rów stanowił starotestamentową prefigurację (typ) Chrystusa. 

Przypomnijmy, że Filon, opisując zwycięstwo czystego intelektu, mówił: „Nie 
mógłbyś znaleźć zwycięstwa piękniejszego i doskonalszego od tego odniesionego 
nad ową zbrojną bandą pożądliwości i wad”. Tymczasem o Gadzie jest powiedziane: 
„napadnie go banda, a on napadnie na piętę” (Rdz 49,19). Przeto intelekt napełniony 
Bożą mądrością nie tylko odnosi zwycięstwo nad atakującymi go wadami i pożą-
dliwością, ale również sam zadaje cios w najsłabszy punkt tego, który jest źródłem 
wszelkiej złej żądzy, czyli „węża”. Paradygmatem owego „zwycięskiego jeźdźca” jest 
oczywiście boski Logos82, Syn Boży, Jezus Chrystus, czyli „lew z pokolenia Judy”. 
To On, jako wódz, stoi na czele zwycięskiej armii, o czym również wspomina Księga 

82 G.A. Maloney, Chrystus …, s. 70-74. 
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Apokalipsy: „Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto – biały koń, a Ten, co na nim sie-
dzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy (…). Odziany 
jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga83. A wojska, które są 
w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach – wszyscy odziani w biały, czysty bisior. 
A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody (…)”(Ap 19,11-16).

Oto „Prawdziwy Jeździec”, czyli Ten, który zmiażdżył łeb „wężowi” i ze swoją 
„konnicą” rozgramia „szatańską kawalerię” (Ap 9). Ten Wierny i Prawdziwy Wódz 
oraz sprawiedliwy Sędzia toczy walkę ze zbuntowanym i zakłamanym duchem 
wciąż oskarżającym ludzkość. Werset Rdz 49,18: „Na wybawienie czekam twoje, 
Panie!” stanowi zatem logiczne następstwo wersetów mówiących o upadku człowieka 
(„jeźdźca”; Rdz 49,17). Dlatego Ojcowie Kościoła intuicyjnie słusznie dopatrywali się 
w Gadzie (Rdz 49,19) starotestamentowej prefiguracji (typu) Zbawiciela, który przez 
atak na „piętę” diabła oraz na „pięty” jego potomstwa („band”) wyrwał człowieka 
z niewoli złego i pozbawił go oskarżycielskiej mocy. 

Przypomnijmy, że w pierwszym i drugim rozdziale symbol „pięty”, interpreto-
wany na poziomie alegorii, był powiązany także z tajemnicą wcielenia. Wymienili-
śmy dwa podstawowe odniesienia, na których opierała się ta hipoteza. Po pierwsze, 
pięta „Niewiasty-Mądrości” z Protoewangelii (Rdz 3,15) była interpretowana jako 
symbol niebiańskiej rzeczywistości, która dotknęła ziemi i dzięki której ziemski czło-
wiek może dotykać nieba. Tajemnica wcielenia Syna Bożego rozumiana jest tu zatem 
jako uniżenie się Boga, by wywyższyć ludzką naturę. Po drugie, „chwycenie za piętę”  
(Rdz 25,25) stanowiło symbol szczególnej strategii („Boży fortel”), którą posłużył 
się Bóg, by zadać diabłu cios ostateczny. Podstęp ten polegał na tym, iż Syn Boży 
w tajemnicy wcielenia „przywdział” słabość ludzkiej kondycji. 

Czy istnieje zatem podobny związek pomiędzy tajemnicą wcielenia a obecnie 
analizowanym fragmentem z „błogosławieństwa patriarchy Jakuba”? Wydaje się, że 
najlepiej widać go w figurze „Dana-Antychrysta” jako – co zauważył Hipolit – figury 
„niesprawiedliwego sędziego”. Szatan chciał bowiem wykorzystać tajemnicę wcie-
lenia jako niepowtarzalną okazję do zadania ciosu człowiekowi. Dlatego też robił 
wszystko, aby ludzkość dopuściła się tego największego grzechu: aby bezpośrednio 
odrzuciła i zabiła Syna Bożego. Sam oczekiwał, występując w roli oskarżyciela, że za 
ten czyn zostanie wydany najstraszliwszy wyrok. Z tego zbrodniczego kontekstu miał 
w nieskończoność czerpać swą argumentację do oskarżania i potępienia całej ludzko-
ści. W ten sposób szatan, który sam zawładnął sercem zdrajcy, objawia się jako „nie-
sprawiedliwy sędzia” par excellence, czyli jako „Dan-sędzia” (Rdz 49,16) i okrutny 

83 Jest to jedyne miejsce w Biblii, w którym występuje w języku greckim pełne wyrażenie „Słowo Boże” 
(ho logos tou theou), które też dało tytuł kluczowemu dokumentowi Soboru Watykańskiego II: Dei  
Verbum. 
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oskarżyciel (Ap 12,10). Tymczasem tajemnica miłości i miłosierdzia była przed nim 
zamknięta. Szatan nie przewidział, że Jezus umarł nie tylko „z powodu grzechów 
ludzkich”, ale – przede wszystkim! – „za grzechy ludzkie”. Nie potrafił zrozumieć, że 
Chrystus chciał oddać samego siebie jako przeczystą – i dlatego na wieki miłą Bogu 
– ofiarę przebłagalną za całą ludzkość. Swoją ofiarą miłości pozbawił więc diabła 
oskarżycielskich argumentów. 

Skoro pokazaliśmy, że w perspektywie mikrokosmicznej fragment Rdz 49,16-19 
jest rozwinięciem Rdz 3,15, czyli także pewnym doprecyzowaniem „punktu”, na który 
skierowany jest atak „węża”, to podobne doprecyzowanie może zachodzić również 
w perspektywie historio-zbawczej. Mianowicie: skoro „pięta Niewiasty” dotykająca 
ziemi (Rdz 3,15) na poziomie alegorii była interpretowana jako zapowiedź tajem-
nicy wcielenia, a „Dan-wąż” (Rdz 49,17) jest symbolem ataku złego ducha poprzez 
cielesność, to ów atak „Dana-węża” w kluczu historio-zbawczym może stanowić 
zapowiedź ataku diabła na Syna Bożego w czasie jego fizycznej obecności na ziemi. 
Natomiast jeżeli „Boża strategia” polega na uderzeniu diabła tą samą bronią, to Boży 
Syn „zmiażdżony” w tajemnicy swej cielesności również przez cielesność ostatecznie 
pokonuje diabła. Jezus zmartwychwstaje w ciele i w ciele wstępuje do nieba, uwalnia-
jąc tym samym naturę ludzką z niewoli śmierci i wywyższając ją do godności nieba. 

Alegorycznym symbolem tej Bożej kontrofensywy jest właśnie atak Gada na 
„pięty” nieprzyjaciela (Rdz 49,19), w którym niektórzy Ojcowie Kościoła dostrzegali 
czytelną prefigurację zbawczego dzieła dokonanego przez Chrystusa. Skoro nieprzyja-
cielem są „bandy”, czyli „potomstwo węża” (Rdz 3,15), będzie to więc również sym-
bol kontrofensywy Chrystusowego Kościoła (Mistycznego Ciała Chrystusa) wobec 
ataku Antykościoła („Mistycznego Ciała” Antychrysta). Tymczasem jeżeli fragment 
Rdz 49,16-19 odczytamy w  perspektywie eschatologicznej, to należałoby rozumieć, 
że ostateczny atak „Dana-węża” również dokona się przez cielesność. Będzie on 
oznaczał objawienie się pewnej „esencji” zła w ludzkim ciele, czyli w osobie Anty-
chrysta (2Tes 2). W tym ostatnim punkcie historii zbawienia zapowiadany przez Gada 
zwycięski Chrystus odpowie również przez swoje przyjście w ciele, ale już chwaleb-
nym. Dokona się to w paruzji Syna Bożego84, która będzie ostatecznym wyrokiem 
dla zła pod wszelką postacią (Ap 20,10), oraz ustanowieniem nowego powszechnego 
wymiaru życia w chwalebnych ciałach i w chwalebnym Ciele Kościoła. 

Kończąc interpretację figury „jeźdźca” z Rdz 49,17, Filon Aleksandryjski posłu-
guje się fragmentem z Księgi Powtórzonego Prawa (17,15n) i zwraca uwagę na dwa 
podstawowe warunki, którymi należy się kierować przy wyborze tego, który jako „jeź-
dziec-przywódca” stoi na czele ludu: 1. Nie może być to żaden „obcy”, czyli ten, który 

84 Por. A. Santorski, Eschatologia, Warszawa 1996, s. 60-72.
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obcy jest Bożemu duchowi i idąc za niepohamowaną żądzą oddaje się bezmyślnie cie-
lesnym przyjemnościom. Jego alegoryczną figurą jest u Filona „hodowca koni”. 2. Nie 
może być nim także człowiek, który na „koniach” – czyli na fizycznej (militarnej) sile 
– będzie opierał swoją potęgę, gdyż to doprowadziłoby jego lud do ponownej niewoli 
duchowej. Tu „konie” są także alegorycznym symbolem Egiptu, a więc mocarstwa, 
w którym Izrael złudnie pokładał swoją ufność85. 

Jeżeli chodzi o kryterium pierwsze, to warto ponownie przytoczyć fragment 
z 1J, który mówiąc o „obcych”, wskazuje na tych, którzy są „obcego ducha”, czyli na 
Antychrystów: „oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów (…). Wyszli oni 
z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostali by z nami” (2,18n). 
Antychryści rzeczywiście odpowiadają Filonowej symbolice „hodowców koni”, gdyż 
są propagatorami kłamstwa i światowych hedonistycznych wzorców. Reprezentują 
więc ducha tego świata, obcego Bożej prawdzie i powołaniu do świętości. Tymcza-
sem przykładem kogoś, przed kim przestrzega kryterium drugie, jest Ezaw, będący 
paradygmatem człowieka cielesnego. Według rabinicznych komentarzy był on sym-
bolicznym protoplastą cesarstwa rzymskiego, które swoją potęgę budowało właśnie 
na sile militarnej. 

Po omówieniu tych trzech symboli: „konia”, „tego, który dosiada konia” oraz 
„prawdziwego jeźdźca” Filon dokonuje interpretacji alegorycznej figury „Dana-
-węża”, czyli tego, który według proroctwa Jakuba będzie atakował „pięty konia” 
(„pęciny”). Aleksandryjczyk, rozpoczynając od etymologii imienia Dan, oznaczają-
cego „sąd”, przenosi swoją interpretację na poziom ludzkiego mikrokosmosu. To wła-
śnie „sąd”, według Filona, jest tą właściwością duszy, dzięki której ma ona zdolność 
badania rzeczywistości, szczegółowego poznania, dostrzegania różnic, oraz – w pew-
nym stopniu – podejmowania decyzji. W tym kluczu to właśnie ludzka dusza wraz ze 
swą specyficzną sprawnością „osądzania” porównana jest do „węża”. Filon, zauważa-
jąc, że wąż jest zwierzęciem, które dzięki poruszaniu się w różny sposób i dzięki swej 
przebiegłości doskonale zaskakuje tych wszystkich, którzy zastawiają na niego sidła, 
prawdopodobnie pragnie podkreślić różnorodność władz ludzkiej duszy i jej szcze-
gólny związek z intelektem. 

Charakteryzując w ten sposób „węża”, Aleksandryjczyk nie odnosi się jednak do 
„kusiciela z Edenu”, który zwiódł Ewę (Rdz 3,1nn), lecz do symbolu „węża z brązu”, 
wykonanego przez Mojżesza (Lb 21,9)86. Komentując Rdz 49, 17n, zwraca uwagę, 
że pod symbolem „węża” znajdują się dwie przeciwstawne rzeczywistości. Z jed-
nej strony „wąż” jest tym, który niesie śmierć: czy to fizyczną, czy to duchową – co 

85 FILONE DI ALESSANDRIA, La migrazione…, XVIII, s. 145.
86 Tamże, XXI, s. 147.
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podnoszone było we wcześniejszych komentarzach, z drugiej zaś strony – co obecnie 
staramy się ukazać – „wąż” jest symbolem tego, który daje również wybawienie od 
śmierci: czy to fizycznej, czy to duchowej. 

Posługując się tym kluczem i przenosząc Filonową refleksję w historio-zbawczą 
czy chrystologiczną perspektywę, można by ów podwójny symbol „węża” – podobnie 
jak symbol „lwa” – interpretować zarówno jako prefigurację Antychrysta, jak i pre-
figurację Chrystusa. Jeżeli jednak chodzi o symbol „węża”, to spotykamy tu swoiste 
novum. W kluczu historio-zbawczym symbol „lwa” ma bowiem konotację pozy-
tywną i jest symbolem Mesjasza, natomiast w obrębie „idei Antychrysta” przybiera 
on konotację negatywną. Odnosi się to także do sposobu działania zła, którym jest 
imitacja dobra: „nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości”  
(2Kor 11,14). Kolejnym przykładem może być szatańska triada: Smok, Bestia, Fał-
szywy Prorok, którą można uznać za diabelską imitację Trójcy Świętej (Ap 13). 

Tymczasem w odniesieniu do symbolu „węża”87 dzieje się odwrotnie. Na kar-
tach Pisma Świętego pojawia się on bowiem najpierw jako uosobienie zła (Rdz 3,1), 
a dopiero w dalszej kolejności jako symbol wybawienia od śmierci, czyli jako „mie-
dziany wąż” na pustyni (Lb 21,8n). Stąd naśladowanie węża – o czym mówi także 
Chrystus na kartach Ewangelii (J 3,15; Mt 10,16) – można uznać za symbol swoistej 
„strategii Boga”, niszczącej przeciwnika jego własną bronią. Być może właśnie w ten 
sposób można także uderzyć diabła w jego najsłabszy punkt. 

Analizując tę koncepcję, należy jednak poczynić pewne ważne odniesienie do 
prehistorii biblijnej. Uwzględniając silną antropomorfizację postaci „węża” z Edenu  
(Rdz 3,1nn), którą posłużył się autor tego opowiadania, można zadać następujące 
pytanie: Czy to możliwe, że szatan „wcielił się” w człowieka? Czy rzeczywiście mógł 
przybrać ludzką postać, by zdobyć jego zaufanie i go oszukać?88 Byłby wówczas istotą 
tylko zewnętrznie przypominającą człowieka, ale pozbawioną już – za sprawą swego 
buntu – Bożego obrazu i podobieństwa. Czy już w tym miejscu prehistorii biblijnej 
należy doszukiwać się pierwszego przebłysku „idei Antychrysta”, która przecież 
będzie związana z tajemnicą działania zła przez człowieka. 

Skoro Syn Boży przyjąłby ludzką naturę bez względu na zaistnienie owego 
„pierwszego grzechu”, to oznacza, że pragnienie zdominowania człowieka przez zło 
należy do natury szatana „od samego początku”. On po prostu żyje nienawiścią do 
Syna Bożego i dlatego „od początku” nienawidzi istot ludzkich. Tym bardziej ten 
największy oszust skłonny byłby do tego, aby przybrać postać człowieka. Odczytu-
jąc literalnie tekst o Edenie, należy stwierdzić, że szatan stał się „istotą pełzającą po 

87 Por. K. Kościelniak, Złe duchy…, s. 70-77.
88 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron…, s. 101-129.
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ziemi” dopiero wówczas, gdy usłyszał taki wyrok od Boga za krzywdę, którą wyrzą-
dził ludziom (Rdz 3,14). Kim był więc „wąż”, który dialogował z Ewą? Z pewnością 
objawił się jako „mesjasz”, który chciał wyzwolić pierwszych ludzi od – zasugero-
wanej przez niego – „Bożej niesprawiedliwości”. Interpretując w ten sposób scenę 
z Edenu, należałoby stwierdzić, że figura Antychrysta (Antymesjasza) jawi się jako 
jedna z najbardziej pierwotnych form, przez którą tajemnica zła objawia się w historii 
zbawienia. 

Czy zatem szatan, znając Boży zamysł co do tajemnicy wcielenia i czerpiąc wła-
śnie z tego poznania nienawiść do rodzaju ludzkiego, „sparodiował” tę tajemnicę 
i stanął przed niewiastą w Edenie właśnie jako człowiek? W jaki sposób tajemnica 
wcielenia okazała się „fortelem Boga”? Oto odpowiedź: ten pełen największej pychy 
duch, choć znał zamysł Boży, to jednak nie przewidział, że będzie on zrealizowany 
w formie kenozy89. Nie przewidział, że Bóg zechce się uniżyć aż do samego końca, 
aby tym samym móc wywyższyć człowieka aż do godności przewyższającej godność 
anielską. Gdy diabeł widział Syna Bożego zanurzonego w otchłani śmierci, radował 
się ze straszliwego sądu, na jaki zasłużyła cała ludzkość. Po raz kolejny nie przewi-
dział, że mocą tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa będzie miłosierdzie. 
Nie przewidział, że siłą ożywiającą każdą cząstkę nieżywego ciała Zbawiciela będzie 
siła przebaczającej miłości. 

Natomiast Filon Aleksandryjski, interpretując „Dana-węża” (Rdz 49,17) jako 
figurę wybawiciela, dostrzega w nim zapowiedź tego zdarzenia, które miało miejsce 
w związku z historią „miedzianego węża” podczas marszu Izraelitów przez pustynię 
(Lb 21,8n)90. Przypomnijmy, że autor ten, odnosząc się do antropologii, wcześniej 
utożsamiał „Dana-węża” z ludzką duszą, mającą zdolność osądu rzeczywistości. 
Mówił, że dusza, tak jak wąż, charakteryzuje się zróżnicowanym sposobem porusza-
nia, co może symbolizować różnorodność aktów wolitywnych i poznawczych czło-
wieka. Tymczasem „miedziany wąż” – symbol wybawiciela, jest nabity na pal i nieru-
chomy, stając się tym samym symbolem odwiecznej i niezmiennej woli Stwórcy: woli 
zbawienia człowieka, którego sam stworzył. Ratowanie ludzkości swoje apogeum 
osiągnęło na palu w kształcie krzyża, gdzie nieruchome ciało Chrystusa zwiastowało 
odkupienie człowieka.

Kontynuując swój komentarz, Filon zestawia następnie symbol „węża-kusiciela” 
z Edenu z symbolem „miedzianego węża” z pustyni. Tym razem czyni to w perspekty-
wie duchowo-ascetycznej. Stwierdza, iż „wąż”, który zwiódł kobietę – będącą symbo-
lem życia opartego na zmysłach i cielesności – jest niczym innym, jak tylko „przyjem-

89 Por. R. Popowski, κενόω w: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, s. 335.
90 Żydowski historyk i hellenista Józef Flawiusz, będący praktycznie współczesnym Filonowi, w swym 
największym dziele Antiquitates Judaicae pomija historię miedzianego węża.
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nością”, która porusza się zygzakowato i okręca wokół swojej ofiary. To właśnie owa 
grzeszna „przyjemność” – która nie potrafi stać prosto, ani zwrócić ku górze swego 
spojrzenia – porusza się na brzuchu, będąc zawsze w kontakcie z dobrami ziemskimi. 
Szuka ona swego schronienia w ciele, lokując się właśnie w ludzkich zmysłach, 
niczym w swej jamie. Aleksandryjczyk wyraża przekonanie, że to właśnie ten „wąż-
-przyjemność” jest największym kusicielem człowieka i sprawcą jego śmierci ducho-
wej91. Zawsze żądny, by zabijać przez swe bezbolesne, choć pełne jadu ukąszenia. 

Tymczasem „wąż” z historii Mojżesza, czyli „miedziany wąż” (Filon używa tłu-
maczenia „wąż z brązu”), będąc nabity na pal, wskazuje na niewzruszoną wolę, która 
opiera się przyjemnościom, a tym samym symbolizuje stałość ducha. Właśnie dlatego 
jest powiedziane, że był uczyniony z „brązu” – najbardziej wytrzymałego ze wszyst-
kich metali. Odnosząc się do sceny rozgrywającej się na pustyni, Filon tłumaczy to 
w sposób następujący: kto skupił swoje spojrzenie na owej stałości ducha w swej for-
mie najwyższej („wąż z brązu”), to choćby nawet wcześniej został ukąszony przez 
podstępną pożądliwość („wąż z Edenu”) i tak pozostanie przy życiu. Konkludując, 
Filon raz jeszcze podkreśla, że to właśnie „przyjemność” sprowadza na duszę śmierć 
nieuniknioną, „wstrzemięźliwość” zaś daje zdrowie i możliwość ocalenia życia. Dla-
tego też najlepszym antidotum, oddalającym zło nieokrzesanej pożądliwości, jest 
mądrość Boża, która gości w duszach wstrzemięźliwych92.

Powyższa refleksja współgra z poprzednią konkluzją, która pozwoliła w sym-
bolu „miedzianego węża” dostrzec także niezmienną wolę Stwórcy: «by zbawić czło-
wieka». Dzięki nawiązaniu do mądrości Bożej odnajdujemy pewne istotne odniesie-
nia do naszych wcześniejszych rozważań o „Niewieście-Mądrości” z Protoewangelii, 
która jako kontrfigura niewiasty Edenu (według Filona: kontrfigura każdej niewia-
sty) ma być tą, która przyniesie zwycięstwo nad szatanem. Kontynuując interpretację 
w tym kluczu, można stwierdzić, że: dzięki duchowi Bożemu człowiek ma mądrość, 
która wzywa go do wstrzemięźliwości. W ten sposób człowiek staje się niczym „mie-
dziany wąż” i ma swój udział w tajemnicy zwycięstwa Chrystusa nad grzechem..

Można zatem powiedzieć, że według proroctwa Protoewangelii owym Potom-
kiem, który przyjdzie przez „Niewiastę-Mądrość” i  zmiażdży głowę „węża z Edenu” 
będzie „wąż miedziany” – Jezus Chrystus, zawieszony na palu krzyża. W ten sposób 
dochodzi do bezpośredniej konfrontacji między dwiema, jakże odmiennymi rzeczywi-
stościami, ukrytymi pod symbolem „węża”. Celem tej konfrontacji jest walka o zba-
wienie człowieka. Pomiędzy „wężem z brązu” a „wężem z Edenu” znajduje się dusza 
ludzka. Taka interpretacja miałaby także wpływ na specyficzne odczytanie wydarzenia 

91 Por. E.C. Merino, R.G. de Haro, Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004, s. 72.
92 FILONE DI ALESSANDRIA, La migrazione…, XXII, s. 147n.
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na pustyni (Lb 21,8n). Można by wówczas stwierdzić, że z Bożego dopustu wielu 
fałszywych proroków, czyli jadowitych węży – pochodzących od „węża z Edenu” – 
będzie zabijać ludzkie dusze, które buntują się przeciw prawdzie. Ocalenie dać im 
może tylko jeden wybawca: „Chrystus-miedziany wąż”, gdyż tylko On jeden jest 
prawdą, dającą życie wieczne. 

Po konfrontacji tych dwóch „miejsc biblijnych” i zestawieniu dwóch przeciw-
stawnych znaczeń symbolu „węża” Filon skupia się już jedynie na precyzyjnym omó-
wieniu figury „Dana-węża” z Rdz 49,17n. W tym miejscu autor sugeruje dwa możliwe 
tłumaczenia wersetu 17: albo „dla Dana przeznaczony był wąż”, albo też, „sam Dan 
stał się wężem”. Z dalszej refleksji wynika, że Filon pozostaje przy drugiej wersji. 
Stwierdza jednak, że gdy Mojżesz modlił się, by Dan stał się podobny do „węża” 
(wówczas funkcjonowało przekonanie, iż Mojżesz był autorem całego Pięcioksięgu), 
chodziło mu z pewnością o tego „węża”, którego on sam uczynił na pustyni, czyli 
„miedzianego”. Modlitwa przecież nie jest niczym innym, jak prośbą o wszelkie dobra 
– kontynuuje Aleksandryjczyk. Dla Filona „miedziany wąż” niezmiennie stanowi 
symbol „stałości ducha”, która powszechnie uznana jest jako dobro i sama w sobie jest 
„heroldem nieśmiertelności”, nieśmiertelność zaś jest dobrem doskonałym. Natomiast 
pożądliwość jest powszechnie uznana za zło, niosące w sobie najstraszniejszą karę, 
czyli wieczną śmierć. 

Dlatego też Pismo mówi, aby Dan był jak „wąż” zaczajony, nie w jakimkolwiek 
miejscu, ale na „ścieżce”. Według Filona poruszanie się „ścieżką” jest przeciwień-
stwem kroczenia w mądrości, która jest traktem prostym, choć wymagającym trudu93. 
„Ścieżka” symbolizuje drogę pokrętnej ludzkiej pożądliwości, która prowadzi duszę 
ku śmierci. Z tego względu właśnie tam czai się „wąż”, czyli „stałość ducha”, który 
posługując się Bożą mądrością i cnotami, walczy z każdą ludzką wadą i złą skłonno-
ścią94. Filon zatem interpretuje tu „Dana-węża” w sposób pozytywny, jednak umiesz-
cza go w przestrzeni ludzkiego mikrokosmosu. Dostrzega w nim symbol „mądrości”, 
„stałości ducha” i „cnoty wstrzemięźliwości”. Podobnie czynił również, komentu-
jąc wydarzenie związane z „miedzianym wężem” na pustyni. Gdy mówił o „wężu” 
z Edenu, również nie wykraczał poza kontekst duchowo-ascetyczny. Traktował tego 
„węża” jako symbol „przyjemności”, której ulegają ludzki intelekt i wola, zbytnio 
przywiązane do rzeczywistości zmysłowych. 

Warto więc dostrzec, że dopiero komentarze chrześcijańskie umieściły figury 
te w zupełnie innej perspektywie interpretacyjnej, dostrzegając chociażby w „wężu-
Danie” zapowiedź Antychrysta, czyli potomka „węża z Edenu”, a w symbolu „mie-

93 Por. „droga”, A. Darrieutort, w: Słownik…, X. Leon-Dufour, s. 220-222.
94 FILONE DI ALESSANDRIA, La migrazione…, XXII, s. 148.
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dzianego węża” zapowiedź ofiary odkupienia, którą złożył z siebie jedyny prawdziwy 
Mesjasz-Jezus Chrystus. Jest to niezwykle istotna uwaga, pozwalająca właściwie odczy-
tywać komentarze Aleksandryjczyka i traktować jego przemyślenia jedynie jako pewne 
„inspiracje” dla chrześcijańskiej interpretacji – chociażby tej w kluczu mesjańskim. 

Wyrażenie „zaczajony na drodze” Filon tłumaczy w sposób następujący: „droga” 
jest to szlak otwarty dla biegnących koni i jadących wozów, ubity przez ludzi i zwie-
rzęta pociągowe. Dlatego to właśnie „przyjemność” jest we wszystkim podobna do 
tej „drogi”. Ten, kto się na niej znajdzie – zaczynając od narodzin, aż do wieku póź-
nego – krocząc nią, spędza swe życie w sposób łatwy i przyjemny. Aleksandryjczyk 
nie mówi tu jedynie o ludziach, ale również o wszelkiego rodzaju istotach żyjących. 
Nie ma bowiem nikogo, kto uwiedziony przez przyjemność, nie zostałby na tę drogę 
pociągnięty za pomocą ukrytej sieci, która omija to, co wymaga wielkiego wysiłku. 

Tymczasem szlaki mądrości, wstrzemięźliwości i innych cnót, jeżeli nawet są 
dostępne dla wszystkich, to na pewno nie są ubite. Filon stwierdza, że dzieje się tak 
niestety ze względu na małą liczbę istot, które je przemierzają. Są to nade wszystko 
prawdziwi filozofowie, na co dzień obcujący jedynie z prawdą i dobrem, niedbający 
całkowicie o inne rzeczy. 

Interpretując zwrot „jest zaczajony”, Aleksandryjczyk podkreśla, że nie chodzi 
tu o rzecz jednorazową. Ten bowiem, który został natchniony przez gorliwość i tro-
skę o stałość ducha, nieustannie „jest zaczajony”, aby chwycić w sidła i pozbyć się 
owego przyzwyczajenia, mającego upodobanie w „przyjemności”, będącej z kolei 
źródłem wiecznego nieszczęścia. Dlatego też konieczne jest, aby ów „wąż” ugryzł 
„piętę konia”. Do stałości ducha i do mądrości należy przecież to, by natychmiast 
atakować w tym miejscu „drogi”, gdzie chce na nią wkroczyć zadufana w sobie wada 
bądź rozhulana nieujarzmiona żądza, która w każdej chwili może stać się jeszcze bar-
dziej podstępna95.

W Filonowej refleksji „droga” może być odczytana także jako symbol życia 
wewnętrznego, a zaczajony na niej „wąż” jako jej strażnik, który czai się, by atako-
wać wszystko, co skłania się ku zmysłowej „przyjemności”96. „Dan-wąż” jest tu więc 
symbolem specyficznego strażnika ludzkiej duszy. Jego atak na „pęciny konia” to nic 
innego jak zadanie ciosu żądzy, z której spada dosiadająca ją głupota. To obrona duszy 
przed wszystkim, co może wykrzywić drogę prawdziwej mądrości.

Teraz zatrzymamy się już nad ostatnim fragmentem z dzieła Filona pt. Agrokul-
tura, w którym Aleksandryjczyk komentując Rdz 49,17n, raz jeszcze skonfrontuje go 
z tekstem Rdz 3,15, zwanym przez interpretatorów chrześcijańskich Protoewangelią. 

95 Tamże, XXIII, s. 148n.
96 Por. M. Lurker, „wąż” w: Słownik obrazów…, s. 256n.
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Refleksja ta jest dla nas niezwykle cenna, gdyż prawie cały pierwszy rozdział pracy 
poświęciliśmy właśnie komentarzowi do Protoewangelii. Odwołanie do tego frag-
mentu ze strony słynnego prekursora metody alegorycznej również potwierdza dobrą 
intuicję i obranie właściwego kierunku naszych poszukiwań. 

Filon akcentuje na wstępie zasadniczą różnicę między dwoma wężami: „wąż- 
-Dan” kąsa konia, a nie człowieka (Rdz 49,17), natomiast „wąż”, który kusił Ewę, 
tak naprawdę planuje zabójstwo człowieka (Rdz 3,15). „Wąż”, który wszedł w dialog 
z Ewą, jest symbolem „przyjemności”. Ukierunkowuje on swój atak na sferę poznaw-
czą, aby następnie poprzez rozpaloną żądzę zakłócić w człowieku dyspozycję do 
racjonalnego osądu. Natomiast „wąż-Dan”, który jest symbolem stałości ducha oraz 
najpotężniejszej cnoty, czyli mądrości, atakuje „konia”, będącego symbolem pożądli-
wości i wady. Do natury mądrości należy bowiem rozważanie, w jaki sposób poko-
nać i unicestwić owe nieszczęścia. Dlatego też, kiedy wady zostają ukąszone przez 
mądrość, od razu upadają na ziemię – i jak mówi Pismo – wraz z nimi upada również 
ów „jeździec”. Można tu zatem mówić o „błogosławionym upadku”, ratującym czło-
wieka od wiecznej zguby. Oto „błogosławiona wina”!

Po raz kolejny łatwo spostrzec, że Filon w figurze „Dana-węża” odnajduje rze-
czywistość niezwykle pozytywną, która symbolizuje strażnika intelektu, chroniącego 
przed „uniesieniem” go przez pożądliwości i wady. W tym kluczu upadek „jeźdźca” 
jawi się jako zwycięstwo cnoty nad wadą; mądrości nad głupotą97.

Zauważmy, że w interpretacji Protoewangelii posługiwaliśmy się figurą „Nie-
wiasty-Mądrości”. To właśnie na „piętę” Niewiasty, matki Mesjasza, czyhał „wąż”. 
Tymczasem w powyższym komentarzu Aleksandryjczyka symbolem mądrości staje 
się sam „Dan-wąż”, który atakuje „pięty konia” – symbol zmysłów niesionych przez 
żądze. Mamy tu zatem do czynienia z odwróceniem symbolu „węża” i „pięty”. Jed-
nakże, aby na tej podstawie nie wyciągać mylnych wniosków w sprawie figur Mesja-
sza i Antymesjasza, należy zwrócić uwagę, że interpretacja Filona funkcjonuje 
w zupełnie innej perspektywie. Protoewangelia oraz proroctwo dotyczące pokolenia 
Dana były odczytywane przez Ojców Kościoła w kluczu historio-zbawczym i dlatego 
pojawiła się tam figura Antychrysta. Natomiast Filon odczytuje te fragmenty w kluczu 
duchowo-ascetycznym. Nie czyni on odniesień do historii zbawienia i nie dostrzega 
tam żadnych mesjańskich zapowiedzi. Poszczególne symbole umieszcza w perspek-
tywie ludzkiego mikrokosmosu. Dlatego jest rzeczą niezwykle istotną, żeby błędnie 
nie połączyć tych dwóch ogólnych perspektyw, choć warto skorzystać ze szczegóło-
wych wniosków Filona, które można wykorzystać w kluczu antropologicznym, także 
w egzegezie chrześcijańskiej.

97 FILONE DI ALESSANDRIA, La migrazione…, XXIV, s.149n.
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Przypomnijmy raz jeszcze, że dla egzegezy żydowskiej Protoewangelia nie sta-
nowi tekstu mesjanicznego. Tak więc przywołana Filonowa interpretacja „Dana-węża”, 
całkowicie sprzeczna z chrześcijańską (chrystologiczną) perspektywą historio-zbaw-
czą, w sposób niezwykle dobitny potwierdza, iż bez Chrystusa nie można właści-
wie odczytywać i rozumieć słów Pisma Świętego: zarówno Starego, jak i Nowego 
Testamentu! Po prostu, bez Chrystusa nie można wydobyć z tekstu Pisma jego „sensu 
pełniejszego” (sensus plenior) i co najważniejsze: bez Chrystusa nie można rozpo-
znać Antychrysta! Należy w tym miejscu przytoczyć jedną z teorii Orygenesa, który 
Antychrystem nazywał także ducha fałszywej interpretacji Pisma. Interpretacja Ksiąg 
Pisma Świętego bez Chrystusa jest interpretacją Fałszywego Proroka, którego jako 
swego narzędzia używa właśnie Antychryst. W swojej teorii Orygenes odwołuje się 
do tekstu z Księgi Daniela, o tym, że „ohyda spustoszenia” będzie zalegać w „miejscu 
świętym” (9,27). „Miejscem świętym” („świątynią”) są tu oczywiście Księgi Pisma 
Świętego, a „ohyda spustoszenia” to duch fałszywej interpretacji owych Ksiąg98. 

3.8. pokolenie dana a Rozwój „idei antychRySta”

Na podstawie proroctwa Protoewangelii o „potomstwie węża”, oraz kierując się nie-
zwykłą – popartą analizą tekstu biblijnego! – intuicją Hipolita, wyrażoną w stwierdze-
niu „Antychryst wyjdzie z Dana”, podejmiemy teraz na podstawie wybranych frag-
mentów Pisma próbę ukazania, w jaki sposób pokolenie „Dana-węża” (Rdz 49,17n) 
staje się tą „duchową przestrzenią”, w której w sposób szczególny w przebiegu histo-
rii zbawienia rozwija się „idea Antychrysta”. 

Zarówno „wąż” z Edenu, jak i „Dan-wąż”, są tymi, którzy atakują „piętę”. Pod-
czas analizy każdego fragmentu postaramy się zatem zidentyfikować tę rzeczywistość, 
na którą wskazywałby ów symbol „pięty” (ָעֵקב), czyli główny „trop” naszych poszu-
kiwań. W budowaniu badawczych perspektyw będziemy kierować się także wskazów-
kami przywołanych już wcześniej dwóch wielkich chrześcijańskich komentatorów: 
Hipolita i Orygenesa. W przypadku Hipolita fundamentalną rolę odgrywa tu powyższa 
hipoteza, iż: „Antychryst wyjdzie z pokolenia Dana”99, klucz zaś zasugerowany przez 
Orygenesa to: „obecność Antychrysta w świątyni”. W przypadku drugiej sugestii nie 
podążymy jednak bezpośrednio tropem Orygenesowskiej alegorii: „Pisma=świąty-
nia”, lecz uczynimy „krok do tyłu”, opierając się najpierw na historii świątynnego 
kultu Izraelitów, ukazanej właśnie przez Pismo Święte. Przypomnijmy, że dopiero po 
zburzeniu drugiej świątyni (70 r. po Chr.) Święte księgi stały się dla Żydów główną 

98 Por. G.L. Potestà, M.Rizzi, L’Anticristo. Il Niemico dei tempi finali. Volume I, 2005, s. 239.
99 HIPOLIT, O Antychryście…, XIV, s. 2.
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przestrzenią sacrum. Nasza metoda będzie zatem łączyć intuicje tych dwóch wielkich 
egzegetów. Wydaje się ona być zgodna z kolejnością tekstów dotyczących Dana, gdyż 
w porządku chronologicznym pierwszym tekstem po „błogosławieństwie patriarchy 
Jakuba” (Rdz 49,16-18), mówiącym o Danie, jest właśnie ten, który nawiązuje do 
budowy „przybytku”, czyli „protoświątyni” (Wj 31,6). 

Odnosząc się do nadmienionej wyżej teorii Orygenesa, opierającej się na fragmen-
cie Księgi Daniela: „Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż 
do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie” (Biblia Tysiąclecia; Dn 9,27), ukażemy 
rozwój „idei Antychrysta”, aż do „czasów ostatecznych”100, opierając się na historii 
świątynnego kultu. Istotnym elementem w naszym dowodzeniu będzie zatem koncep-
cja „świątyni”, nieodnosząca się rzecz jasna jedynie do materialnego gmachu. Najważ-
niejszym zagadnieniem będzie analiza roli, jaką w kształtowaniu tego kultu odgrywało 
samo pokolenie Dana, oraz rzeczywistość, którą to pokolenie symbolizowało. 

Mówiąc o wyłanianiu się prawdy o Antychryście na kartach Pisma Świętego, 
można porównać ten proces do swego rodzaju „ewolucji” bądź też do rozwoju płodo-
wego dziecka. U początków „ewolucji” znajdują się formy najbardziej prymitywne, 
które mogą w ogóle nie przypominać późniejszych stadiów rozwojowych. Nie wcho-
dzimy tu oczywiście w dialog z naukami przyrodniczymi101. Natomiast aby ukazać 
ten duchowy proces, chcemy posłużyć się konceptem „ewolucji” – jako utrwalonym 
schematem mentalnym dwudziestego wieku – jedynie w sposób czysto instrumen-
talny, ukazując metodologię obecnych poszukiwań. Tak więc pomimo wielkich róż-
nic, jakie zauważane są między najbardziej prymitywnymi stadiami ewolucyjnymi 
a tymi definitywnymi, wewnątrz samego organizmu istnieje pewien ukryty kod, który 
pozwala na wskazanie ścisłej zależności między tymi zewnętrznie różnymi formami. 
Również zarodek dziecka, czyli ludzki embrion, w fazie początkowej swego rozwoju 
nie wykazuje zewnętrznych podobieństw do dojrzałego osobnika rodzaju ludzkiego. 
Nikt jednak nie może zaprzeczyć, że z danego zarodka ludzkiego w sposób naturalny 
może rozwinąć się jedynie człowiek, a nie inna istota. Chociaż ich formy zewnętrzne 
są bardzo różne (embrion, osobnik dorosły), to zawsze jest to jeden i ten sam człowiek. 

Tego samego kryterium używamy również do scharakteryzowania procesu „wyła-
niania się” tajemnicy Antychrysta. Porównaliśmy ten proces do „ewolucji” czy też do 
rozwoju płodowego dziecka, jedynie ze względu na podmiot poznający tę tajemnicę, 
nie zaś ze względu na jakiś domniemany „rozwój” samego Antychrysta. Dlatego też, 
mówiąc o „ewolucji”, mówimy o procesie polegającym na „wyłanianiu się” z kart 
Pisma Świętego coraz wyraźniejszych „konturów” tajemnicy osobowego zła. Sam 

100 Czyli do ostatecznej konfrontacji pomiędzy Bogiem a siłami zła, która zakończy się ponownym przyj-
ściem Chrystusa (paruzją) oraz zakończeniem historycznego wymiaru dziejów świata i ludzkości. 
101 Por. M. Behe, Czarna skrzynka Darwina, D. Sagan (tł.), Warszawa 2008.
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szatan „od początku był zabójcą (…) i ojcem kłamstwa” (J 8,44), stale nim jest i na 
zawsze nim pozostanie. Z tego powodu nie można mówić o jego ewolucji moralnej, 
a tym bardziej o jakiejkolwiek „ewolucji” jego zewnętrznej bytowej formy. Szatan 
to zły duch, który bytuje w wymiarze wiecznym, a działa w wymiarze doczesnym. 
Przybiera różne formy i czyni to, jak chce i kiedy chce – oczywiście, gdy Bóg na to 
dozwoli (Hi 1,6-12). Jedynym powodem jego przeobrażeń jest kryterium skuteczno-
ści działania. Stara się zawsze przybrać taką formę, by zwieść i zgubić jak najwięcej 
ludzkich dusz. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że pewnym przedmiotem 
„procesu rozwojowego” diabła jest wiedza na temat człowieka i świata. Im dłużej 
trwa historia świata, tym jego wiedza staje się potężniejsza i tym precyzyjniej może 
on manipulować pewnymi danymi dotyczącymi rzeczywistości. Wykorzystując wie-
dzę, szatan nieustannie doskonali swoją strategię. Swoistej „ewolucji” ulega więc jego 
ukryta strategia, która w miarę upływu wieków staje się coraz trudniejsza do rozezna-
nia i dlatego tym bardziej zabójcza. 

Jeżeli zaś chodzi o rozwój „idei Antychrysta”, to jest ona ukazana na kartach 
Pisma Świętego od początku do końca. Tam bowiem, gdzie po raz pierwszy pojawia 
się zapowiedź Mesjasza (Potomek Niewiasty; Rdz 3,15), tam też od razu pojawia się 
jego opozycja: „wąż” i jego potomstwo. Jeżeli proroctwa dotyczące pewnej formy 
osobowego zła zapowiadają na „czasy ostateczne” jego władzę nad światem, to forma 
ta nazwana jest „Antychrystem” przede wszystkim ze względu na podszywanie się 
pod osobę Mesjasza przy jednoczesnej nienawiści do Chrystusowej prawdy i Chry-
stusowego Kościoła. „Idea Antychrysta” objawiona jest przez manifestacje o różnym 
– można by rzec – poziomie jawności, a więc od form bardzo ukrytych, aż po te naj-
bardziej bezpośrednie. 

Tajemnica Antychrysta zawarta jest w nośniku Bożej prawdy, którym jest słowo 
Boga. Na przestrzeni historii zbawienia słowo Boga objawiało ludziom prawdę 
o tajemnicy zła i to zarówno przez poszczególne „obrazy-wizje” (prorocy), jak i przez 
konkretne wydarzenia (np. zbezczeszczenie kultu, zniszczenie świątyni), czy też 
poprzez nauczanie samego Chrystusa i Jego apostołów, które pozwalały coraz lepiej 
rozumieć i teologicznie sprecyzować figurę Antychrysta. Do kumulacji owych wizji 
i do najlepiej sprecyzowanej nauki o Antychryście doszło w przestrzeni teologii 
Nowego Testamentu. Było to oczywiście spowodowane objawieniem pełni prawdy 
przez Syna Bożego, który sam, przyjmując ludzką naturę, wypowiada się wielokrot-
nie na temat tajemnicy osobowego zła i bezpośrednio ściera się z diabłem, a przede 
wszystkim, będąc Chrystusem, objawia dokładnie, czym jest Jego przeciwieństwo, 
czyli: kim jest Jego największy przeciwnik – Antychryst. 

Podsumowując zatem: nasza zasadnicza teza głosi, iż to, co mówi o Antychryście 
teologia Nowego Testamentu, zawarte było już na kartach Starego Testamentu w ukry-
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tej formie – często niedostrzegalnej „gołym okiem”, podobnie jak nieuchwytne dla 
ludzkiego oka są te najbardziej pierwotne formy życia, bądź najwcześniejsze stadia 
rozwoju człowieka. Aby odnaleźć te formy, musimy uzbroić nasze poznanie w odpo-
wiednią perspektywę. W tym przypadku będzie to perspektywa świątynnego kultu, 
która będzie się ogniskować na pokoleniu Dana. Metodologia ta jest oczywiście inspi-
rowana tzw. chrystologiczną relekturą Starego Testamentu stosowaną przez wymie-
nianych w naszej książce Ojców Kościoła i wczesnochrześcijańskich egzegetów. 
Na każdym poziomie naszych poszukiwań będziemy także nawiązywać do symbolu 
„pięty”, gdyż biblijny rozwój „idei Antychrysta” zmierza również do wypełnienia się 
w słowach Jezusa wypowiedzianych podczas ostatniej wieczerzy. Wówczas Chrystus 
używając słowo „pięta”, wskaże na swojego największego przeciwnika – Antychrysta 
(J 13,18). 

3.9. SymBol ָעֵקב i „pRotoświątynia”

Analizując rozwój „idei Antychrysta” właśnie w kluczu „świątyni”, rozpoczniemy 
w sposób naturalny od tekstów pochodzących z Księgi Wyjścia, opowiadających 
o rozpoczęciu prac nad budową przybytku, czyli pierwszego oficjalnego miejsca kultu 
JHWH. Wtedy to Mojżesz otrzymał polecenie od samego Boga, by zorganizować miej-
sce Jego kultu na ziemi. Tak więc u samego początku owych prac będziemy się starali 
odnaleźć „duchowy zarodek” tej idei. Występujące w tekstach Księgi Wyjścia hebraj-
skie słowo miszkan (ִמְשָׁכּן)102 w przekładach polskich tłumaczone jest jako „namiot 
spotkania”, czy „przybytek”. Natomiast tu, aby lepiej scalić terminologię funkcjonu-
jącą w ramach zastosowanej koncepcji, będziemy używać terminu „protoświątynia”. 
Choć to wobec świątyni Salomona, zwanej potocznie pierwszą świątynią, używane 
jest przede wszystkim określenie ַליהָוה ַּבִית, które w języku polskim tłumaczy się jako 
„Dom JHWH”, to jest rzeczą oczywistą, że absolutnym prototypem miejsca kultu 
JHWH dla Izraelitów był ów „namiot spotkania”, uczyniony w czasach Mojżesza.

Idąc za hipotezą Hipolita, wkraczamy w perspektywę, która ogniskuje się na poko-
leniu Dana. Ku wielkiemu zaskoczeniu dostrzegamy, że właśnie w rozpoczęciu prac nad 
budową owej „protoświątyni”, a więc tej rzeczywistości, która w naszym dowodzeniu 
stanowić będzie symboliczny „zarodek” idei Antychrysta, właśnie pokolenie Dana ode-
grało fundamentalną rolę. Oto trzy wybrane fragmenty z Księgi Wyjścia:

„I rzekł Pan do Mojżesza: «Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Chura 
z pokolenia Judy. I napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejęt-

102 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik… , tom I, s. 588.
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Poprawki zielone, tekst hebrajski trzeba wkleić w całości tak jak jest (tak jest najbezpieczniej) 

Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  

ָרֵאל --ָיִדין ַעּמֹו,  ָדן  ֵטי ִישְַ ַאַחד ִׁשבְַ ִהי. כְַ ִפיֺפן ֲעֵלי ,  ֶדֶרך -ָדן ֶָנָחׁש ֲעֵלי -יְַ ַהֺנֵׁשך  --ֺאַרח-ׁשְַ
י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  

Str. 248: ֶדֶרך -ֶָנָחׁש ֲעֵלי ִהי  ָדן -יְַ    

Str. 251: ַוִּיֺפל  ָאחֹור 

Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 
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nością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, pomysłowością w pracach w złocie, 
w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy, i w rzeźbieniu oraz wykona-
niu różnych dzieł. A dodam mu Ocholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana»” 
(31,1-6).

„Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: «Oto Pan powołał imiennie Besa-
leela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, i napełnił go duchem Bożym, 
mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany 
robót (…). Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisa-
maka z pokolenia Dana. Napełnił ich mądrością umysłu do wykonywania wszelkich 
prac, zarówno kamieniarskich jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej 
purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą spo-
rządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany» (35,30-35).

„A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, wykonał wszystko, co 
mu nakazał Pan przez Mojżesza, a z nim pracował Oholiab, syn Achisamaka z poko-
lenia Dana, jako wybitny snycerz, tkacz wielobarwnie wyszywający przy pomocy 
fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru” (38,22-23). 

Hipolit, budując swoją hipotezę, oparł się przede wszystkim na dwóch tekstach 
Starego Testamentu, dotyczących pokolenia Dana: „błogosławieństwie patriarchy 
Jakuba” z Księgi Rodzaju oraz „błogosławieństwie Mojżesza” z Księgi Powtórzo-
nego Prawa, w których Dan – według jego opinii zapowiadający Antychrysta – zostaje 
najpierw porównany do „węża”, a następnie do „lwa”. Hipolit nie wydobył jednak 
prefiguracji owej radykalnej opozycji Chrystus/Antychryst ze starotestamentowych 
tekstów o miejscu kultu. Dlatego wydaje się, że warto szerzej rozwinąć ten wątek. 

Odpowiedzialnymi za budowę „protoświątyni” izraelskiej byli: Besaleel z poko-
lenia Judy i Oholiab z pokolenia Dana!103 Według przepowiedni mesjańskich to wła-
śnie z pokolenia Judy miał wyjść Mesjasz, natomiast niektórzy Ojcowie Kościoła 
– głównie Hipolit, a potem Ambroży z Mediolanu – wskazywali właśnie na pokole-
nie Dana, z którego miałby pochodzić Antychryst. Teza Hipolita, jak i innych pierw-
szych komentatorów chrześcijańskich, nie była rzecz jasna oparta jedynie na jakimś 
wewnętrznym, bliżej nieokreślonym tajemniczym przekonaniu, lecz zbudowana była 
na fundamencie, który powstał w wyniku dość szczegółowej analizy tekstów Pisma 
Świętego. Istotą było ukazanie opozycji „Chrystus/Antychryst”, która na poziomie 
prefiguracji wyłania się już z tekstów Starego Testamentu. Przypomnijmy, że odczy-
tywanie pewnych prawd przy użyciu metody tzw. lustrzanego odbicia polega przede 
wszystkim na tym, iż jeden i ten sam symbol, używany w różnych proroctwach, ma 

103 Por. J. FLAWIUSZ, Dawne dzieje Izraela, Z. Kubiak, J. Radożycki (tł.), Księga trzecia VIII, 4, War-
szawa, 2001, s.190.
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dwie przeciwstawne sobie konotacje (np. „wąż”). Wskazaliśmy na to zjawisko, posłu-
gując się także symbolem „lwa”: Mesjasz – to „lew z pokolenia Judy” (Rdz 49,9), 
Antymesjasz to, pochodzące od Dana, „lwiątko rzucające się z Baszanu” (Pwt 33,22). 

Wymienione wyżej trzy fragmenty z Księgi Wyjścia mają istotnie szczególną war-
tość w ukazaniu tajemnicy Antychrysta. Widać tam bowiem, że to nie tylko pokolenie 
„Dana-węża” naprowadza na ten trop. Dobitnym bowiem potwierdzeniem obecności 
w tych tekstach fundamentu „idei Antychrysta” jest występowanie owej symbolicznej 
opozycji: „Juda/Dan”, czyli „Mesjasz/Antymesjasz”, która uobecnia się pośród jed-
nego ludu. Interesujące jest jednak, że „zaczyn” tej wewnętrznej opozycji dotyczy miej-
sca, które dla Izraelitów będzie stanowiło przestrzeń sacrum. Tym samym za później-
sze stadium realizacji tego konceptu można uznać także figurę „ohydy spustoszenia”  
(Dn 9,27), znajdującej się właśnie w jednym ze skrzydeł świątyni. Ostatecznego wypeł-
nienia należałoby szukać w tekście Pawła Apostoła, mówiącym o „Niegodziwcu” 
(„synu zatracenia”), który sam zasiądzie w świątyni i uzna się za boga (2Tes 2). 

W analizowanych tekstach z Księgi Wyjścia przedstawiciele właśnie tych dwóch 
pokoleń, Judy i Dana, jawią się jako symbole dwóch przeciwstawnych pierwiastków 
duchowych, które konstytuowały od samego początku „duchowy kręgosłup” Izraela. 
Budowali oni bowiem pierwszą, a zarazem jedyną świątynię, w której miał dokony-
wać się kult JHWH. Odnajdujemy tu również czytelne nawiązanie do historii tych 
jakże odmiennych bliźniąt: Jakuba i Ezawa, ścierających się w jednym łonie swej 
matki – Rebeki. Wszystkie te teksty mają zatem pewien wspólny mianownik. Warto 
wskazać, że ze względu na owo przeciwieństwo te dwa różne pierwiastki, symbolizo-
wane przez budowniczego z Judy i budowniczego z Dana, kształtowały równocześnie 
dwa przeciwstawne duchowe oblicza „protoświątyni”. 

Ostatecznie do zdemaskowania oblicza Antychrysta w przestrzeni duchowej Izra-
ela dochodzi wraz z tajemnicą wcielenia oraz działalnością Syna Bożego. Ci, którzy 
odrzucają Chrystusa, reprezentują ducha Antychrysta, i to właśnie oni są przedstawi-
cielami „pierwiastka Dana” symbolicznie reprezentowanego przez gmach materialnej 
świątyni, po której – według słów Jezusa – „nie zostanie tu nawet kamień na kamie-
niu” (Mt 24,2). Słowa te można by więc rozumieć również jako zapowiedź ostatecz-
nego zwycięstwa nad Antychrystem i jego „Mistycznym Ciałem”, czyli Antykościo-
łem. Natomiast będący w opozycji do Antychrysta są wszyscy przyjmujący Prawdę 
głoszoną przez Mesjasza i to właśnie oni są przedstawicielami „pierwiastka Judy”, 
czyli „świątyni prawdziwej”. Są tymi, którzy jako prawdziwi czciciele wyznają swą 
wiarę „w Duchu i prawdzie” (J 4,23) i tym samym budują świętą duchową świątynię, 
czyli Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest Kościół. 

W tym miejscu należy także uściślić używaną przez nas terminologię: jeżeli 
będziemy posługiwać się terminem „świątynia”, to odnosić się on będzie nie tylko do 
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materialnego budynku, ale także do wspólnoty wierzących i sprawujących kult, czyli 
do pewnych form i struktur przestrzeni kultycznej, sprzyjających relacji człowieka 
z Bogiem. Są to rzeczywistości nie tylko zewnętrzne, ale i te wewnętrzne. W cza-
sach Starego Testamentu owe struktury zewnętrzne były związane przede wszystkim 
z jednym prawowitym miejscem kultu (namiot spotkania, świątynia jerozolimska). 
Struktury wewnętrzne tej rzeczywistości, która kryje się pod symbolem „świątyni”, to 
przestrzeń duchowa obejmująca ludzkie serca i dotykająca kwestii osobistej wierności 
JHWH104. 

Prorocy, a ostatecznie Jezus, demaskują właśnie ową dramatyczną opozycję istnie-
jącą w duchowej przestrzeni wyznawców JHWH. Jest to opozycja między zewnętrz-
nymi praktykami kultycznymi a postawą serca. To obłuda serca desakralizuje świą-
tynię. Jezus pokazuje, że jedni mają za ojca diabła (J 8,44), a drudzy Abrahama (Łk 
19,9). W perspektywie naszych poszukiwań tych pierwszych reprezentowałby Dan, 
tych drugich zaś Juda. Z jednych ma wyjść Antychryst, z drugich pochodzi Chrystus. 
Jednak trudność w rozeznaniu tej rzeczywistej opozycji między „świątynią Boga” 
a „świątynią Antychrysta” polega właśnie na tym, że te dwa przeciwstawne duchowe 
pierwiastki, symbolizowane w wymienionych tekstach przez pokolenia Judy i Dana, 
od samego początku budowały jedną i tę samą „protoświątynię” jako jedyne prawo-
wite miejsce kultu dla całego Izraela. 

Natomiast trzeba zaznaczyć, że choć owa konstrukcja była materialna, to jed-
nak z niniejszej koncepcji wynika, iż jej budowniczowie: Besaleel pochodzący z Judy 
i Oholiab pochodzący z Dana, są przede wszystkim symbolicznymi reprezentantami 
dwóch przeciwstawnych pierwiastków duchowych, które ją konstytuowały. Kryterium 
rozeznania między „świątynią prawdziwą” i „pseudo-świątynią” powinno zatem mieć 
charakter absolutnie duchowy. Podczas gdy w czasach Starego Przymierza kryterium 
tym była przede wszystkim wewnętrzna wierność prawu nadanemu przez JHWH, 
w Nowym Przymierzu jest nim po prostu duch Chrystusa. Prawdopodobnie w ten sam 
sposób myślał św. Jan Apostoł, gdy w jednym ze swoich listów napisał105: „Dzieci, jest 
już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie 
pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli 
oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to 
stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha” (1J 2,18n)106. 

Aby uniknąć niejasności, powyższy tekst należy interpretować na dwóch pozio-
mach. Po pierwsze, jako odnoszący się do narodu Izraela. Po drugie, jako odnoszący 

104 Por. D.K. Bartoszewicz, Instytucje biblijne, Warszawa, 2003. 
105 Por. M. Bednarz, Pisma Św. Jana, Tarnów 2000, s. 181-195. 
106 Por. G.L. Potestà, M. Rizzi, La Prima e la Seconda Lettera di Giovanni. Commento, in: L’Anticristo. 
Il Niemico dei tempi finali, 2005, s. 443n. 
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się do pierwotnej wspólnoty Kościoła. Fragment mówiący o tym, że „wyszli oni 
z nas”, odczytany na poziomie pierwszym, oznacza, że wyszli z tego samego narodu 
Izraelskiego, „lecz nie byli z nas” – ponieważ odrzucili Mesjasza i są przedstawicie-
lami przeciwnego Bogu pierwiastka duchowego, którego symbolem w naszym dowo-
dzeniu jest „Dan-wąż”. Tymczasem ten sam fragment „wyszli oni z nas”, ale odczy-
tany na poziomie drugim, oznacza, iż przyjęli chrzest, włączający ich we wspólnotę 
Kościoła, „lecz nie byli z nas” – ponieważ „nie pozostali z nami”, czyli pomimo przy-
jętego chrztu odeszli od nauki Chrystusowej, gdyż za bardzo umiłowali świat. Dlatego 
w ich sercach ostatecznie zwyciężył pierwiastek „Dana-Antychrysta”. Należy pamię-
tać, że koncept „umiłowania świata” w teologii Janowej ma zawsze charakter bardzo 
negatywny, gdyż określenie „pan tego świata” odnosi się w niej do samego szatana. 

Trzeba zwrócić również uwagę, że zgodnie z tekstami Nowego Testamentu owa 
ukryta opozycja stanie się całkowicie jawna dopiero przy „końcu czasów” jako znak 
zapowiadający paruzję. Sam Chrystus, prorokując o tych wydarzeniach, odwoływał 
się właśnie do przywoływanego tekstu z Księgi Daniela, na którym swoją tezę oparł 
również Orygenes: „«Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi pro-
rok Daniel, zalegającą miejsce święte»” (Mt 24,15). W „czasach ostatecznych” ów 
duchowy pierwiastek „Dana-węża” niejako się zmaterializuje i objawi w „świątyni” 
jako żywa „ohyda spustoszenia”. Będzie ona miała najpierw charakter kolektywny, 
czyli stanie się wspólnotą Antykościoła bytującą pod „szyldem” Kościoła Chrystu-
sowego. Będzie zatem środowiskiem sprzyjającym „narodzinom” tego najstraszliw-
szego duchowego „płodu”, którym jest osobowy Antychryst. Ostatecznie to właśnie 
w osobie Antymesjasza wypełni się koncept „ohydy spustoszenia”, ewidentnie wów-
czas ukazując, iż wewnątrz samej „świątyni” istnieje najbardziej radykalny podział: 
jedna jej część należy do Chrystusa, a druga do Antychrysta. 

Interesującym zagadnieniem jest kształtowanie się środowiska antychrystycznego 
wewnątrz widzialnych struktur Kościoła. Jeżeli osoba Antychrysta jest zapowiedziana 
przez Pisma, to proces kształtowania sprzyjającego dla jego pojawienia się „klimatu”, 
któremu przeciwstawia się katechon (2Tes 2), można w pewnym sensie uznać za dopust 
Boży. Skoro Antychryst i tak powinien przyjść przez Kościół („wyszli z nas, a nie byli 
z nas”), to wydaje się, że ustąpienie katechona jest nieuniknione. Jednakże, nawiązu-
jąc do strategii „Bożego fortelu”, można wyobrazić sobie także sytuację w której np. 
ustąpienie katechona byłoby jedynie pozorne. Trzeba przyznać, że są to niezwykle 
trudne i tajemnicze zagadnienia, których prefiguracje odnajdujemy na kartach Biblii. 
Przypomnijmy chociażby, że prorok Jeremiasz – z natchnienia Bożego – nakazywał 
poddać Jerozolimę królowi babilońskiemu, co miało być gwarantem ocalenia także 
świątyni, jednak spotkał się z całkowitym niezrozumieniem i wrogością współziom-
ków, dla których obrona świętego miasta – za wszelką cenę! – była czymś absolutnie 
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oczywistym. Izraelskie elity nie posłuchały „zdrajcy” Jeremiasza i wszystko zakoń-
czyło się tragicznie.

Jaka w takim razie jest prawdziwa funkcja katechona, powstrzymującego obja-
wienie się i działanie Antychrysta? Być może jest „on” jedynie swego rodzaju zaporą, 
służącą tylko do tego, aby przyjście owego „Niegodziwca” mogło spełnić funkcję 
ostatecznej weryfikacji wiary przed chwalebnym przyjściem Chrystusa. Pytanie: Czy 
warto w ten sposób w ogóle dywagować, skoro wiadomo, że i tak „bramy piekielne” 
Kościoła nie przemogą? Ostatecznie Kościół i tak – za sprawą łaski – wyprowadzi kon-
tratak, którego „diabelskie fortyfikacje” nie będą potrafiły odeprzeć. Obserwując jed-
nakże procesy, które zachodzą we współczesnym świecie, trzeba stwierdzić, że pomimo 
wielkiego trudu ludzi wiernych Chrystusowi, środowisko antychrystyczne wydaje się 
bardzo przybierać na sile. Tak czy inaczej katechon będzie musiał ustąpić. Wkroczymy 
wówczas – bądź już wkroczyliśmy! – w ostateczną fazę historii zbawienia. 

Również przytaczany fragment z 2Tes 2, mówiący o „dniu ostatecznym”, bardzo 
logicznie wkomponowuje się w kontekst naszych obecnych rozważań: „[dzień ten 
nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek 
grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się 
Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam 
jest Bogiem” (2,3n). U „końca czasów” ów duchowy pierwiastek „Dana-węża” objawi 
się zatem realnie w konkretnej osobie: w Antychryście, który obejmie władzę nad 
„świątynią”, czyli nad przestrzenią kultyczną. Wówczas dowodząc – przy szczególnej 
nadprzyrodzonej pomocy szatana – że sam jest bogiem, Antychryst stanie się także 
centralnym obiektem tego fałszywego kultu, do którego będzie chciał zobowiązać całą 
ludzkość. Pośród przestrzeni, która uważana była za szczególny obszar sacrum, stanie 
się on najbardziej radykalną reprezentacją profanum. 

Oznacza to, że w owych czasach „świątynia” zostanie całkowicie zdominowana 
przez duchowy „pierwiastek Dana”, co wywoła straszliwe prześladowania człon-
ków „prawdziwej świątyni” reprezentowanych przez duchowy „pierwiastek Judy”. 
Potwierdza to tekst Mateusza: «Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której 
mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta niech rozumie – wtedy ci 
którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! (…). Będzie bowiem wówczas wielki 
ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nigdy nie będzie» (24,15.16.21). 
Użyte tu sformułowanie „ci, którzy będą w Judei107 niech uciekają w góry” w kontek-
ście powyższych rozważań można by rozumieć jako odnoszące się właśnie do przed-
stawicieli duchowego „pierwiastka Judy”, czyli członków „świątyni prawdziwej”. 

107 Jeżeli chodzi o odniesienie geograficzne: Por. J.L. McKenzie „Giudea” in: Dizionario…, s. 436n. 
Natomiast w przedstawionym powyżej kontekście istotniejsze jest znaczenie duchowe: „być w Judei” to 
„należeć do pokoleń mesjańskich” (Rdz 49,9nn). 
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W czasach, gdy instytucjonalny kult będzie zdominowany przez duchowo wrogi pier-
wiastek, należy uciekać „w góry”, czyli – przede wszystkim! – uciekać do osobistej 
i żywej relacji z Bogiem108. 

Do pierwszego spektakularnego zdemaskowania ukrytego oblicza Antychry-
sta w duchowej przestrzeni „świątyni” doszło wraz z tajemnicą wcielenia, kiedy to 
duchowy „pierwiastek Judy” uobecnił się realnie i w całej pełni w Jezusie Chry-
stusie, który bezpośrednio wskazał na „synów diabła” (J 8,44), dokonywał egzor-
cyzmów i otwarcie wypowiadał się na temat „władcy tego świata”. Natomiast do 
tego drugiego i ostatecznego objawienia się duchowego „pierwiastka Judy” dojdzie 
wraz z paruzją, kiedy to owa ostateczna manifestacja prawdy stanie się jednocze-
śnie definitywnym unicestwieniem duchowego „pierwiastka Dana” oraz jego naj-
niebezpieczniejszego ucieleśnienia, czyli Antychrysta. Mówi o tym Apostoł Paweł 
w cytowanym 2Tes: „wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi 
tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia” 
(2,8). W konsekwencji „świątynia” zostanie prawdziwie oczyszczona i w każdym 
swym wymiarze uświęcona, osiągając tym samym status wspólnoty niebiańskiego  
Jeruzalem (Ap 21). 

Ukazaliśmy zatem dwa główne, a zarazem skrajne, punkty (początkowy i koń-
cowy) koncepcji, mówiącej o rozwoju „idei Antychrysta” w kluczu „świątyni”. Nim 
jednak przejdziemy do precyzowania tej koncepcji, czyli do wypełniania jej „środka” 
przez kolejne przykłady zaczerpnięte z tekstów Pisma Świętego, należałoby w tym 
miejscu postawić bardzo zasadnicze pytanie: W jakim sensie przedstawiona koncep-
cja koresponduje z głównym „tropem” naszych poszukiwań, czyli symbolem „pięty” 
 Żywymi członkami wspólnoty wiary, zwanej tu „świątynią”, są naturalnie ?(ָעֵקב)
przedstawiciele rodzaju ludzkiego. Wszyscy oni są poddawani wpływowi tych dwóch 
przeciwstawnych pierwiastków duchowych, symbolizowanych przez Judę i Dana. 
Podczas gdy pierwiastek, symbolizowany przez budowniczego z Judy, wpływa na roz-
wój duchowy każdego z członków „świątyni”, to ten, symbolizowany przez budow-
niczego z pokolenia Dana, doprowadza do duchowej degradacji. Symbol „pięty” 
wydaje się tutaj fundamentalnym odniesieniem, wskazującym, w jaki sposób pierwia-
stek „Dana-węża” atakuje członków „prawdziwej świątyni” („potomstwo Niewiasty”) 
i w jaki sposób z tych, których zdoła pokonać, zaczyna budować „pseudo-świątynię”, 
którą w perspektywie Nowego Testamentu nazwaliśmy Antykościołem („potomstwo 
węża”). Symbol „pięty” wskazuje więc na ów słaby punkt (Rdz 3,15) ludzkiej wspól-
noty wiary, zwanej tu „świątynią”, który jest atakowany przez pierwiastek zła. Posta-
ramy się w dalszej części nie tylko dokładniej sprecyzować, w jaki sposób rozwija się 

108 Por. M. Lurker, „góra” w: Słownik obrazów…, s. 62n.
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„idea Antychrysta” w kluczu „świątynia”, ale również wskazać na tę rzeczywistość, 
która stanowi właśnie najsłabszy punkt, czyli „piętę” owej „świątyni”.

Nim jednak przejdziemy do rozwinięcia tej koncepcji, musimy jeszcze odpo-
wiedzieć na pewne fundamentalne kwestie, które mogłyby poddać teorię o istnieniu 
dwóch przeciwstawnych pierwiastków duchowych konstytuujących „protoświątynię” 
w wielką wątpliwość bądź nawet ją obalić. Czy to możliwe, że Bóg, który sam wybrał 
dwóch ludzi, odpowiedzialnych za budowanie swego pierwszego i jedynego przybytku 
na ziemi, wybrałby kogoś, kto chciałby doprowadzić ten przybytek do ruiny? Czy 
mówienie o budowniczym z Dana jako o symbolu duchowego pierwiastka zła nie jest 
zatem przesadną i tendencyjną nadinterpretacją? Poza tym wzór tego przybytku – który 
Mojżesz ujrzał na górze Synaj – został objawiony mu przez samego Boga, który chciał 
„zamieszkiwać” pośród swego ludu (Wj 25,9. 40). Dlatego bez wątpienia był to wzór 
doskonały, tak jak pełnię doskonałości ma wszelka rzeczywistość niebiańska109. Skoro 
zatem – jak wynika z przytoczonych fragmentów – Bóg sam dokonał wyboru owych 
budowniczych (Wj 31,1-6), to byłoby wielką niekonsekwencją powołanie do wznosze-
nia tej doskonałej budowli kogoś, kto kierowałby się przeciwnymi intencjami. Kogoś, 
kto po prostu by tak budował, aby ją zniszczyć. Aby jednak obronić słuszność naszej 
teorii, trzeba dokładniej przyjrzeć się fragmentom, opowiadającym o wyborze owych 
budowniczych oraz o rozpoczęciu konkretnych prac związanych z „protoświątynią”. 

Pierwszy z przytoczonych tekstów, mówiący o wskazaniu przez samego Boga 
na Besaleela z pokolenia Judy i Oholiaba z pokolenia Dana, pochodzi z Wj 31 i jest 
to fragment, który wieńczy opis owego doskonałego wzorca, który Bóg ukazuje 
Mojżeszowi na górze Synaj. Kolejny fragment, w którym znajduje się tych dwóch 
ludzi, odpowiedzialnych za wszelkie prace związane z przybytkiem JHWH, pochodzi  
z Wj 35. Opisuje on już sytuację, w której Mojżesz zwraca się do ludu w związku 
z rozpoczęciem konkretnych prac. Najistotniejsze jednak są wydarzenia, ukazane 
między tymi dwoma fragmentami, czyli Wj 32–34. Wydarzenia te dotyczyły sfery 
duchowej i właśnie one stały się przełomowymi dla charakterystyki budowniczych 
„protoświątyni”. Tym samym stanowią one fundament obrony naszej koncepcji. 

Kiedy Mojżesz przebywał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy na górze Synaj 
i Bóg ukazywał mu doskonały wzorzec przybytku, wskazując również na Besaleela 
i Oholiaba jako głównych odpowiedzialnych za wszystkie prace, wówczas lud bardzo 
się zniecierpliwił i dopuścił się wielkiej zdrady JHWH. O grzechu Izraelitów, którzy 
na polecenie Aarona oddali swe złoto, a następnie ulepili z niego złotego cielca, nazy-
wając go swoim bogiem, opowiada Wj 32. Właśnie wtedy, gdy Mojżesz pouczany jest 
przez samego JHWH, jak ma być sprawowany Jego kult na ziemi przez lud, który On 

109 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz..., s. 97-101.
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wybrał sobie na własność, w tym samym czasie dochodzi do wielkiego odstępstwa. 
Grzech bałwochwalstwa zwycięża w sercach Izraelitów – wybierają sobie „nowego 
boga” i oddają mu cześć. Tak więc już w tym momencie dochodzi do wielkiego ska-
żenia i zaburzenia tego wewnętrznego obszaru relacji między Bogiem a człowiekiem, 
którego symbolem jest „świątynia”. Bardzo interesujący jest opis powrotu Mojżesza 
i jego wiernego sługi Jozuego do obozu Izraelitów: „A Jozue, usłyszawszy odgłos 
okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: «W obozie rozlegają się okrzyki wojenne». 
On zaś odpowiedział: «To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski, lecz sły-
szę pieśń dwóch chórów». A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce”  
(Wj 32,17-19). 

Symbol „dwóch chórów” świadczy dobitnie o tej najbardziej radykalnej ducho-
wej dychotomii, która ujawniła się pośród ludu Izraelskiego na skutek grzechu bał-
wochwalstwa, który podważył ważność przymierza z JHWH110. To właśnie w sytuacji 
tego najcięższego grzechu uaktywnił się ów „pierwiastek węża”. Należy przypomnieć, 
że kult byka (cielca) o imieniu Apis był w tym czasie bardzo rozpowszechniony 
w Egipcie111, z którego JHWH wyprowadził Izraelitów. Jest rzeczą niezwykle intere-
sującą, że Egipcjanie pomiędzy rogami byka umieszczali – jako symbol boskiej potęgi 
– właśnie figurę węża Ureusza. Tekst Księgi Wyjścia nic o tym nie wspomina, ale owa 
wzmianka na temat egipskiego węża doskonale wkomponowuje się w koncepcję ska-
żenia kultu JHWH przez „pierwiastek węża” – symbol bałwochwalstwa i ponownego 
zniewolenia ludu. 

Natomiast rozdziały 33 i 34 opowiadają o miłosierdziu, które Bóg okazał swemu 
ludowi poprzez ponowne odnowienie przymierza. Pomimo tego wielkiego odstępstwa 
JHWH nie cofnął planu budowy swojego przybytku. W rozdziale 35 Mojżesz potwier-
dza wybór Basaleela i Oholiaba. Ci dwaj wybrańcy, odpowiedzialni za budowę świą-
tyni, pochodzą właśnie z tego ludu, który zdradził swego Boga! Jednak według pro-
roctwa, na którym Hipolit oparł swe dowodzenie, to Oholiab, pochodzący z pokolenia 
„Dana-węża”, staje się reprezentantem zła. Tak więc, po pierwsze, będzie on prefigu-
rował koncept zdrady Boga, który u „końca czasów” znajdzie swe wypełnienie w oso-
bie i dziele Antychrysta. Po drugie, będzie także prefigurował ducha rozłamu, który 
reprezentowany jest przez dwa chóry, a ostatecznie wypełni się w figurach Kościoła 
i Antykościoła. W miarę upływu wieków te dwie charakterystyczne cechy, czyli nie-
wierność JHWH i rozłam, będą coraz silniej akcentowane w biblijnej historii ludu 
wybranego. 

110 Tamże, s. 109n.
111 Byk Apis uważany był za wcielenie Ptaha (opiekuna miasta Memfis). Tymczasem prawdopodobnie 
bogu Re z Heliopolis Apis zawdzięcza dysk solarny i węża Ureusza pomiędzy rogami. Por. „Apis”  
w: Słownik cywilizacji egipskiej, G. Rachet, J. Śliwa (tł.), Katowice 1994, s. 42.
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Tymczasem Basaleel, budowniczy z mesjańskiego okolenia Judy, reprezentuje 
tych, którzy świadomi swego upadku oczekują na Wyzwoliciela, czyli Mesjasza. 
Owa dychotomia swoje historyczne apogeum osiągnie przez urzeczywistnienie jaw-
nej opozycji w stosunku do Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, który zostanie wydany 
na śmierć właśnie przez „ludzi świątyni”. Wraz z Jego śmiercią istnienie świątyni, 
która reprezentowała relację ludu z JHWH, traci swój sens. Dlatego Chrystus zapo-
wiada jej zagładę, gdyż stała się ona symbolem odrzucenia Boga. Obwieszcza nato-
miast powstanie nowej świątyni, którą będzie Jego Zmartwychwstałe Ciało, później 
reprezentowane przez Kościół, jako Jego Ciało Mistyczne. Wspólnota Kościoła zosta-
nie ostatecznie przeobrażona – jak mówi Księga Apokalipsy – w „Niebiańskie Jeru-
zalem”. Tam „koncept świątyni”, będącej symbolem relacji Boga i ludu, jaśnieć już 
będzie na wieki samą doskonałością. 

W tym miejscu warto raz jeszcze nawiązać do Heksaemeronu i do tajemnicy 
„drugiego dnia”. W pierwszym rozdziale pracy wskazaliśmy, że jedynie opis „dnia 
drugiego” pozbawiony jest znamiennej konkluzji: „I widział Bóg, że było dobre”  
.( טֹוב ַוּיְַרא ֱאֹלִהים ִּכי)

„Drugiego dnia” Bóg stwarza „firmament/sklepienie” (ָרִקיַע), którego jedyną 
funkcją jest „rozdzielenie” wód (Rdz 1,6). Zatem można by powiedzieć, że „firma-
ment” jawi się jako swoisty symbol: principium separationis, który sam w sobie jest 
neutralny, a jedynie użyty przez jakiś podmiot w określonym celu, staje się faktorem 
różnicującym i dzielącym rzeczywistość. Różnicowanie to może dokonywać się na 
każdej płaszczyźnie i dlatego – w znaczeniu alegorycznym – obejmuje nie tylko sferę 
fizyczną, lecz również moralną i duchową. 

Przypomnijmy, że na kartach Biblii koncept „wód górnych” rozwija się w „niebo” 
= miejsce zamieszkiwania Boga = przestrzeń życia wiecznego, a koncept „wód dol-
nych” w „otchłań” = miejsce zamieszkiwania Lewiatana112 = przestrzeń wiecznej 
śmierci. W ten sposób „firmament” jako symbol principium separationis staje się rów-
nież swoistą granicą między sacrum i profanum. Do wymiaru sacrum należałaby więc 
światłość „dnia pierwszego” oraz „wody górne”, czyli duchowe niebo. Natomiast do 
wymiaru profanum – „wody dolne” i to, co się z nich wyłoniło, a zatem przestrzeń 
doczesnego życia, związana z „ziemią” („suchym lądem”), oraz to, co się w głębi 
„wód dolnych” ukrywa, czyli duchowa otchłań. Tymczasem w perspektywie ludzkiego 
mikrokosmosu principium separationis stanowi także podłoże aktów wolitywnych. 
Człowiek dokonuje najbardziej fundamentalnego dla swej duchowości rozdzielenia, 
którym jest wybór pomiędzy dobrem a złem. Principium separationis samo w sobie 
jest zatem neutralne. Służy jedynie jako granica, od której zależy zdeterminowanie, 

112 Por. K. Kościelniak, Złe duchy…, s. 72.
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Poprawki zielone, tekst hebrajski trzeba wkleić w całości tak jak jest (tak jest najbezpieczniej) 

Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  

ָרֵאל --ָיִדין ַעּמֹו,  ָדן  ֵטי ִישְַ ַאַחד ִׁשבְַ ִהי. כְַ ִפיֺפן ֲעֵלי ,  ֶדֶרך -ָדן ֶָנָחׁש ֲעֵלי -יְַ ַהֺנֵׁשך  --ֺאַרח-ׁשְַ
י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  

Str. 248: ֶדֶרך -ֶָנָחׁש ֲעֵלי ִהי  ָדן -יְַ    

Str. 251: ַוִּיֺפל  ָאחֹור 

Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 
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chociażby w porządku moralnym. Być może brak owej konkluzji: „i widział Bóg, że 
było dobre” odnosi się właśnie do daru wolności wyboru, który Stwórca podarował 
wszystkim istotom rozumnym. 

Po grzechu pierworodnym principium separationis staje się zasadą, która prze-
staje obowiązywać jedynie w porządku kosmologicznym, czy też – na sposób alego-
ryczny – w obszarze ludzkiego mikrokosmosu. Uobecnia się bowiem także w perspek-
tywie historio-zbawczej jako swoista „granica”, chociażby pomiędzy „pokoleniami 
Niewiasty” i „pokoleniami węża” (Rdz 3,15). W historii Jakuba i Ezawa funkcją tego 
principium wydaje się ukazanie ciągłości owej protoewangelicznej separacji i wska-
zanie na „duchową granicę” w bliźniaczym płodzie Rebeki (Rdz 25,22nn). Dwie 
istoty, które z owego płodu się rozwiną, są konkretnymi reprezentantami „potomstwa 
węża” i „potomstwa Niewiasty”. Szczególnym „śladem”, który łączy te dwa „miejsca 
biblijne” – jak staraliśmy się już wykazać – jest słowo „pięta” (ָעֵקב). 

Nawiązując do metafory „życia płodowego”, w ten sam sposób można mówić 
o całym ludzie Izraela, jako o żywym organizmie, który przechodzi swą rozwojową 
transformację. Interesuje nas tu oczywiście transformacja na poziomie duchowym, 
która jednakże pozostawia konkretne ślady w perspektywie historycznej. Tym, co for-
malnie determinuje naród wybrany, a także kształtuje jego duchową formę, jest wier-
ność przymierzu z Bogiem, która realizuje się przede wszystkim poprzez czystość 
kultu JHWH oraz wypełnianie prawa nadanego przez JHWH. Mówiąc więc o swo-
istym „życiu płodowym” owej wspólnoty, należy zwrócić uwagę na momenty inicju-
jące to przymierze: przekazanie prawa i rozpoczęcie budowy przybytku, czyli „pro-
toświątyni”, w której sprawowany jest kult. Zobaczmy, że właśnie przy tych dwóch 
niezwykle istotnych wydarzeniach ujawnia się principium separationis. Gdy Mojżesz 
po raz pierwszy otrzymuje od Boga prawo na Synaju, lud w tym samym czasie zaczyna 
czcić złotego cielca. Święta góra przymierza jawi się jako wymiar sacrum, tymczasem 
obóz Izraelitów, gdzie dokonuje się grzech bałwochwalstwa, objawia esencję wymiaru 
profanum. 

Podobnie owe „dwa chóry” stanowią symbol ucieleśnienia principium separatio-
nis w perspektywie samej wspólnoty Izraelitów. „Dwa chóry” są również proroctwem 
zapowiadającym obecność wśród Izraelitów – na różnych etapach historii – tych, któ-
rzy będą „synami przymierza” i tych, którzy zostaną „synami cielca”. Właśnie z tego 
ludu, który zdradził jedynego Boga, pochodzą budowniczowie „protoświątyni”: Besa-
leel z Judy (reprezentant „synów przymierza”) i Oholiab z Dana (reprezentant „synów 
cielca”). Principium separationis ujawnia się zatem przez dwa duchowo skrajne poko-
lenia, które w teologii Nowego Testamentu znajdą swoje dookreślenie jako „dzieci 
Boga” i „dzieci diabła”. „Czasy ostateczne” zapowiadają definitywną konfrontację 
między potomstwem Chrystusa i potomstwem Antychrysta. Najważniejsze jest jed-
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nak, iż „esencja” tej duchowej opozycji kryje się w znaku jednej „świątyni”. Opo-
zycja pomiędzy Danem i Judą, zainicjowana przy budowie „protoświątyni”, będzie 
przechodziła kolejne etapy. Wśród nich kluczowymi wydają się: proroctwo Daniela, 
dotyczące „ohydy spustoszenia” zalegającej w miejscu świętym, oraz postać „Niego-
dziwca”, który – według 2Tes 2 – zasiądzie w samej świątyni. Wskażemy jednak także 
wiele innych odniesień spajających tę koncepcję.

Dalsze poszukiwania oprzemy teraz na poniższych charakterystykach. Jak podaje 
tekst Wj 37 i 38, budowniczy z Judy, Besaleel, był wykonawcą wszystkich sprzętów 
i ołtarzy113, wchodzących w skład „protoświątyni” oraz – co najważniejsze! – był 
wykonawcą Arki Przymierza114. Tymczasem Oholiab z pokolenia Dana był to głów-
nie „tkacz wielobarwnie wyszywający przy pomocy fioletowej i czerwonej purpury”  
(Wj 38,23). Z tych materiałów wykonano zasłonę oddzielającą w „protoświątyni” 
miejsce święte od miejsca najświętszego (Wj 36,35) oraz szaty do pełnienia służby 
w przybytku (Wj 39,1). 

W tym miejscu przyjrzymy się, w jaki sposób owe dwa przeciwstawne duchowe 
pierwiastki, symbolizowane tu przez Besaleela i Oholiaba, objawiły się także w cza-
sach Nowego Przymierza i doprowadziły ostatecznie – pod „szyldem” jednej religijnej 
instytucji – do ukształtowania dwóch skrajnie przeciwstawnych rzeczywistości, gdzie 
principium separationis osiągnie swoje extremum. Są to: Mistyczne Ciało Chrystusa 
– Kościół prawdziwy, oraz „Mistyczne Ciało” Antychrysta, czyli Antykościół, będący 
mistyfikacją prawdziwej wspólnoty wiary. Zwrócimy również uwagę, w jaki sposób 
rozwinął się koncept „Arki Przymierza”, należący do duchowego „pierwiastka Judy”, 
a jako rzeczywistość przeciwstawną wskażemy na ostateczną formę konceptu „koloru 
szat liturgicznych”115, przynależącego do duchowego „pierwiastka Dana”. 

Aby okazać finalny „owoc” owej symbolicznej opozycji Juda/Dan, czyli opozy-
cję: Chrystus/Antychryst (Kościół/Antykościół), posłużymy się teraz dwoma tekstami 
z Apokalipsy. Znamienną rzeczą jest, że w obu przypadkach symbolem wspólnoty 
jest tu „niewiasta”, mająca jednakże w każdym z tych przypadków, skrajnie różne 
duchowe konotacje. 

Pierwszy tekst ukazuje mistyczną wizję świętej wspólnoty „prawdziwego 
Kościoła”: „Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza uka-
zała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki 
grad. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc 
pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 11,19–12,1). „Ślad” 

113 Por. R. de Vaux, Instytucje…, s. 419.
114 Por. D.K. Bartoszewicz, Instytucje…, s. 15-20.
115 Por. M. Bednarz, Pisma…, s. 228. 
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Arki Przymierza wykonanej pierwotnie przez Besaleela z pokolenia Judy – według 
wzoru ukazanego Mojżeszowi przez Boga – ostatecznie doprowadza nas do „świą-
tyni niebiańskiej”, czyli prawdopodobnie do owego niebiańskiego pierwowzoru ziem-
skiego przybytku („protoświątyni”). „Niewiasta” otoczona kręgiem dwunastu gwiazd 
jest symbolem świętej wspólnoty „nowego Izraela”, czyli Kościoła zbudowanego na 
fundamencie dwunastu Apostołów116. Niewiasta „woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia”. 

Wizja ta ukazuje zatem fundament misji Kościoła, którym jest nieustanne „rodzenie 
Chrystusa” dla świata. Zapowiada także ostateczne i całkowite oczyszczenie tej wspól-
noty wierzących poprzez cierpienie, którego doświadczają oni ze względu na dawanie 
świadectwa o Zbawicielu, dążąc w ten sposób do wiecznej komunii z Bogiem i Baran-
kiem. Osiągnąwszy chwałę nieba, sami będą konstytuować „świątynię niebiańską” jako 
żywe kamienie (1P 2,5) miasta Jeruzalem: „A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego 
świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek” (Ap 21,22). Wówczas ów duchowy 
„pierwiastek Judy” osiągnie swoją pełnię, gdyż objawi się we wszystkich członkach nie-
biańskiego Jeruzalem jako obecność zmartwychwstałego Pana. W przeciwieństwie do 
wymiaru doczesnego – gdzie w znaku „świątyni” zawierał się również duchowy „pier-
wiastek Dana”, konstytuujący „Mistyczne Ciało” Antychrysta – w wymiarze wiecznym 
nastąpi ostateczne i wieczne utożsamienie „świątyni” z Mistycznym Ciałem Chrystusa, 
czyli z pełnią „pierwiastka Judy”, reprezentowaną przez Baranka117.

Tekst drugi również przedstawia wizję, w centrum której stoi „Niewiasta”, będąca 
także symbolem pewnej wspólnoty. Jest nią Wielka Nierządnica118, która reprezentuje 
wspólnotę zdeprawowaną, gdyż zdominowaną przez duchowy „pierwiastek Dana”. 
Jest to ostateczna forma owego obrzydliwego tworu, który zalągł się w „świątyni”, 
by pod „szyldem” Chrystusowego Kościoła konstytuować „Mistyczne Ciało” Anty-
chrysta. Właśnie w wizji Wielkiej Nierządnicy ów koncept „szat koloru purpurowego” 
– pierwotnie tkanych przez pochodzącego z Dana, Oholiaba – osiąga swoją pełnię: 
„Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał 
się do mnie: «Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu 
wodami» (…). I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluź-
nierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę 
i szkarłat” (Ap 17,1.3.4). 

Szkarłatny kolor szat Nierządnicy jest również kolorem Bestii i dlatego stanowi 
symbol utożsamiający zdeprawowaną Niewiastę z tym najbardziej sugestywnym prze-
jawem osobowego zła, którym jest Bestia i jej najniebezpieczniejszy „róg”, czyli Anty-

116 Por. E. Ehrlich, Apokalipsa…, s. 129-135.
117 Por. M-E. Boismard, „baranek”, w: Słownik teologii…, s. 63-65.
118 Por. E. Ehrlich, Apokalipsa…, s. 197-205.
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chryst119. Przypomnijmy, że symbolika „rogu” związana jest z wizją Daniela, w Apo-
kalipsie zaś postać Antychrysta łączy się bardziej z jedną z głów Bestii – tą cudownie 
wskrzeszoną. Nierządnica i Bestia wspólnie tworzą tu symbol Antykościoła. Tymcza-
sem purpura, z której Oholiab czynił szaty liturgiczne do służby w „protoświątyni”, 
jest kolorem własnym Wielkiej Nierządnicy. W ten sposób także koncept „koloru szat 
liturgicznych” osiąga swoją pełnię. Nierządnica odziana w purpurowe szaty jest zatem 
ostateczną manifestacją tego „duchowego nowo-tworu”, który rozwijał się już w pier-
wotnej wspólnocie Izraela. Dlatego brał on także udział – na płaszczyźnie duchowej 
– w konstytuowaniu „protoświątyni” jako pierwiastek „Dana-węża”. 

Warto zwrócić uwagę, że na kartach Starego Testamentu „nierządem” nazywany 
jest akt bałwochwalstwa. Do pierwszego takiego aktu doszło właśnie tuż przed roz-
poczęciem budowy „protoświątyni”, kiedy to Izraelici oddali cześć cielcowi ulanemu 
ze złota (Wj 32). Ten moment możemy zatem nazwać duchowym aktem „poczęcia” 
Wielkiej Nierządnicy. Ten sam rozdział Apokalipsy zapowiada również jej ostateczną 
zagładę: „A dziesięć rogów, które widziałeś i Bestia – ci nienawidzić będą Nierząd-
nicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem” 
(Ap 17,16). Spośród 10 „rogów” utożsamiających się z symbolem antychrystycznej 
władzy, powstanie ten, który jest osobowym Antychrystem (Dn 7,19-25). Wielka 
Nierządnica, czyli jego „Mistyczne Ciało”, zostanie więc zgładzona przez samego 
Antychrysta. Chrystus, który jest uosobieniem miłości i prawdy, nieskończenie miłuje 
swe ciało i jest zjednoczony z nim na wieki dzięki prawdzie. Antychryst przeciwnie, 
będąc uosobieniem kłamstwa i nienawiści, nie może kochać swego ciała. Dlatego 
sam doprowadza do zagłady tych wszystkich, którzy do niego należą, a których sam 
uwiódł swoim kłamstwem. 

Antychryst traktuje swe „Mistyczne Ciało” w sposób całkowicie instrumentalny. 
Owego „Mistycznego Ciała” tajemnicy zła, którym jest Antykościół, potrzebuje jedy-
nie do tego, by mógł przez nie przyjść i objawić się światu. Gdy więc osiągnie ono 
oczekiwany przez diabła poziom nieprawości, niezbędny do epifanii osobowego Anty-
chrysta, wówczas owo ciało nie będzie mu już potrzebne – jak łożysko służy jedynie 
płodowi, po narodzinach zaś dziecka zostaje wyrzucone. Jak członkowie Mistycznego 
Ciała Chrystusa są żywymi kamieniami świętego miasta Jeruzalem, tak też wszyscy 
formułujący „Mistyczne Ciało” Antychrysta, konstytuują Babilon – stolicę grzechu, 
skazaną na wieczną zagładę: „«Biada, biada wielka stolico, odziana w bisior, purpurę 
i szkarłat» (…) I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, 
i rzucił w morze mówiąc: «Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona 
i już jej nie będzie można znaleźć»” (Ap 18,16.21). 

119 Por. P. Grelot, „bestia”, w: Słownik teologii…, s. 65-67. 
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„U końca czasów” owa wspólnota nieprawości, kryjąca się w symbolu duchowego 
„pierwiastka Dana”, która w znaku „świątyni” kształtowała tę największą „ohydę spu-
stoszenia”, czyli Antykościół, zostanie ostatecznie unicestwiona. Dlatego pokolenie 
Dana – jako jedyne! – nie jest wymienione w Apokalipsie jako jedno z pokoleń two-
rzących lud zbawionych (Ap 7). Niezwykłym proroctwem, zapowiadającym uwol-
nienie „świątyni” od pierwiastka zła, może być także rozdarcie zasłony, oddzielającej 
miejsce najświętsze od reszty świątyni. Dokonało się to w momencie złożenia ofiary 
odkupienia przez Chrystusa (Mk 15,38). Jak już o tym wyżej wspominaliśmy, pierw-
szym wykonawcą tej zasłony był właśnie Oholiab z pokolenia Dana. 

Na tej podstawie można zatem wysunąć następujący wniosek: sposobem kształ-
towania „Mistycznego Ciała” Antychrysta wewnątrz „świątyni” jest oddzielanie dusz 
ludzkich – przez „zasłonę kłamstwa” – od tego, co najświętsze, czyli od prawdy 
o samym Bogu. Aby tego dokonać, szatan w sposób niemalże doskonały, wkładając 
w to cały swój intelekt i całą nienawiść do Boga i ludzi, posługuje się principium 
separationis. W momencie złożenia ofiary odkupienia principium separationis zostaje 
jednak zniwelowane, a ów symboliczny akt „rozdarcia zasłony”120 zaczyna dokony-
wać się w rzeczywistości – na poziomie łaski – jako „żywe proroctwo”, które dopełni 
się ostatecznie wraz z paruzją. Wówczas ostatecznie zasłona opadnie i poznamy Boga 
na wieki takim, jakim On jest. Sama osoba Chrystusa Zmartwychwstałego, łączącego 
właśnie w sobie naturę ludzką i boską oraz Jego realna obecność we wspólnocie zba-
wionych jest źródłem anihilacji principium separationis. 

Natomiast w wymiarze doczesnym obecność Zmartwychwstałego urzeczywistnia 
się w sposób szczególny w tajemnicy najświętszej Eucharystii. Dlatego szatan, chcąc 
ponownie zbudować mur między Bogiem i ludzkością, czyni wszystko, by zbezcze-
ścić to najświętsze misterium. Zrobi on wszystko, aby zdesakralizować Mszę świętą; 
zrobi wszystko, by człowiek nie mógł wejść w tę najbardziej intymną i rzeczywistą 
komunię z Bogiem; zrobi wszystko, aby nie dokonała się konsekracja i transsubstan-
cjacja; zrobi wszystko, aby Msza święta stała się co najwyżej tradycyjnym rytuałem, 
podtrzymującym międzyludzkie braterstwo czy też kulturowym znakiem jakiejś 
chrześcijańskiej idei! 

Strategia odcięcia człowieka od Boga jest dla niego niezwykle ważna także 
z innego powodu. Brak dostępu do prawdy o Bogu powoduje również brak dostępu do 
prawdy o drugim człowieku. Tak było przecież w Edenie: szatan „sprzedał” ludziom 
kłamstwo o Bogu, a oni po grzechu przestali ufać także sobie. Konsekwencją jest 
powstanie „muru wrogości”, który rozdziela całą ludzkość. Bariera ta została zni-
welowana właśnie przez ofiarę Chrystusa: „On bowiem jest naszym pokojem. On, 

120 Por. 2Kor 3,14.
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który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – 
wrogość” (Ef 2,14). Tam, gdzie nie ma najświętszej Eucharystii, tam nie ma pokoju, 
a najświętsza Eucharystia buduje prawdziwą wspólnotę tylko tam, gdzie uczestniczą 
w niej ludzie pojednani z Bogiem, bo tylko tacy Boga znają i potrafią Mu prawdziwie 
dziękować.

W tym miejscu postarajmy się ukazać zależność naszych dotychczasowych roz-
ważań od głównego „tropu” naszych poszukiwań, którym jest słowo „pięta”. Trzy roz-
działy pracy oparliśmy na trzech „miejscach” w Księdze Rodzaju, gdzie pojawia się 
hebrajski termin ָעֵקב i są to wszystkie fragmenty z tej Księgi, w których występuje ten 
rzadki rdzeń w znaczeniu „pięta”. Słowo „pięta” uformowało więc kierunek poszuki-
wań, a jednocześnie stało się, będąc swoistym pomostem pomiędzy tymi „miejscami 
biblijnymi”, przydatnym kluczem hermeneutycznym w odczytywaniu genezy i roz-
woju tajemnicy zła. Niejednokrotnie odnosiliśmy się również do tekstów Nowego 
Testamentu, gdyż właśnie tam zostało ukazane jak rozwój tajemnicy nieprawości 
osiąga swą pełnię. Niezwykle istotnym jest, że słowo „pięta” pojawia się w Nowym 
Testamencie jako „słowo raz powiedziane” (hapax legomenon). Miejsce to wskazuje 
tym samym niejako na jeden punkt docelowy tej koncepcji.

Chciejmy odwołać się teraz do tego niezwykle ważnego fragmentu, w którym 
termin „pięta” zostaje użyty w Biblii po raz ostatni. Ewangelista Jan wkłada to greckie 
słowo ἡ πτέρνα w usta Jezusa podczas ostatniej wieczerzy:

„(…) ἀλλ’ ἳνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ: ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν 
πτέρναν αὐτοῦ (tłumaczenie dosłowne z przekładu interlinearnego: „potrzeba, aby 
wypełniło się Pismo «Jedzący mój chleb podniósł na mnie piętę jego»”; J 13,18). 

Skoro Jezus wypowiada te słowa podczas ustanawiania sakramentu najświętszej 
Eucharystii, mają one znaczenie szczególne. Tajemnica, która uobecnia się podczas 
każdej Mszy świętej, jest przecież źródłem życia wspólnoty Kościoła. Bez najświęt-
szej Eucharystii prawdziwy Kościół po prostu nie mógłby istnieć (Dz 2,42)121. Wszy-
scy, którzy godnie spożywają najświętszą Eucharystię tworzą, Mistyczne Ciało Chry-
stusa. Jeżeli jednak Chrystus mówi, że „ktoś”, kto wraz z Nim spożywa ten chleb 
eucharystyczny, równocześnie jest Jego przeciwnikiem, gdyż podnosi na Niego swą 
„piętę”, to właśnie w tych słowach wskazuje On na największy dramat tej wspólnoty. 
Chrystus wypowiada proroctwo i wskazuje, że pod znakiem jednej wspólnoty znajdą 
się również tacy jak Judasz, którzy oddadzą serce szatanowi. Choć zewnętrznie będą 
przyjmować najświętszą Eucharystię, to będą to czynić ze wszech miar niegodziwie 
(J 13,24-27) i dlatego nigdy nie będą realnie należeć do Mistycznego Ciała Chrystusa. 

121 Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium, 11., w: Katechizm Kościoła Katolickiego, Warsza-
wa 2002, s. 326.
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Oddani są bowiem diabłu, a przez swą niegodziwość – wewnątrz tej samej „świątyni” 
– kształtują całkowicie obcy twór: „Mistyczne Ciało” Antychrysta (Antykościół). 
Doprowadzają w ten sposób do najbardziej radykalnego wewnętrznego podziału 
Kościoła. Jezus, wypowiadając te słowa, ukazuje zatem, jak diabeł w sposób najbar-
dziej niegodziwy posłuży się principium separationis.

Aby potwierdzić tezę, że za sprawą diabła („tego, który dzieli”) pod znakiem 
jednej „świątyni” kształtują się dwie przeciwstawne duchowe wspólnoty: Mistyczne 
Ciało Chrystusa i „Mistyczne Ciało” Antychrysta, odwołamy się raz jeszcze do tekstu 
Apokalipsy, ukazującego finalizację owej straszliwej dychotomii. Ma ona swój jawny 
początek w Protoewangelii, a jej dalszą realizację odkryliśmy także przy budowie 
„protoświątyni”. Wspomnieliśmy, że rozdział 12. ukazuje wizję Niewiasty, będącej 
symbolem świętej wspólnoty Kościoła122. Tymczasem w rozdziale 17. świadkowi obja-
wienia zostaje przedstawiona również inna Niewiasta – Wielka Nierządnica, symbol 
wspólnoty zdeprawowanej123. Po tym drugim widzeniu w rozdziale 17. odnajdujemy 
następujące świadectwo Jana: «a widząc ją bardzo się zdumiałem». I właśnie w tym 
miejscu trzeba postawić bardzo zasadnicze pytanie: Czym zdumiał się „tak bardzo” 
ten świadek objawienia? Czym mógł jeszcze zdumieć się ten, który już w poprzed-
nich wizjach widział tron Boga i Tego, który na nim zasiada; ten, który widział już 
niezliczone rzesze aniołów; ten, który widział niebiańskich jeźdźców, największe 
kosmiczne kataklizmy i plagi spadające na ziemię. Czym mógł się „tak bardzo” zdu-
mieć ten, który już we wcześniejszych wizjach widział przerażającego Smoka, Bestię 
i diabelską szarańczę wylatującą z czeluści? Czym teraz mógł się „tak bardzo” zdu-
mieć? Co takiego było w tej Wielkiej Nierządnicy, że wprowadziło w tak wielkie osłu-
pienie tego, który widział już rzeczy najbardziej niesłychane? 

Właśnie teraz powinniśmy raz jeszcze krótko odnieść się do 12. rozdziału, w któ-
rym znajduje się ta pierwsza, święta Niewiasta. Czy te dwie jakże odmienne Nie-
wiasty mają ze sobą coś wspólnego? „Pierwsza” – „obleczona w słońce i księżyc pod 
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”, z tą „drugą” – „siedzącą na 
Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych”, zwaną Wielką Nierządnicą? Oto pyta-
nie i zarazem odpowiedź: właśnie to, co było im wspólne stało się powodem wielkiego 
osłupienia świadka objawienia! To, co spowodowało w nim tak wielkie zdumienie to 
zewnętrzny aspekt Wielkiej Nierządnicy! Szokiem było dla niego, iż owa Niewia-
sta siedząca na Bestii przypominała tą osobę, którą widział wcześniej jako obleczoną 
w słońce! Teraz jednak obleczona była w czerwone szaty. Czyżby to ta sama, która 
wyszła z miejsca najświętszego w samym niebie – gdzie swoje odwieczne miejsce 

122 Por. C.S. Keener, Komentarz…, s. 614n.
123 Tamże, s. 623-625.
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zajmuje ta niestworzona przez człowieka, ale istniejąca u Boga: Arka Przymierza – 
w drugiej odsłonie wystąpiła jako ubrana w purpurowe szaty i siedząca na Bestii? Oto 
prawdziwy powód wielkiego zdumienia Jana. Jedna „Niewiasta” jako symbol jed-
nego Kościoła, w którym żyją dwie jakże odmienne wspólnoty. Jedna „świątynia”, 
jeden „szyld” Kościoła, ale wewnątrz dwa absolutnie przeciwstawne sobie duchowe 
twory: Mistyczne Ciało Chrystusa124 – reprezentowane przez Niewiastę, obleczoną 
w słońce125, i „Mistyczne Ciało” Antychrysta – reprezentowane przez Wielką Nierząd-
nicę, obleczoną w purpurę. 

Przypomnijmy jeszcze, iż początków konceptu principium separationis dopa-
trzyliśmy się w Heksaemeronie w tajemnicy „dnia drugiego”, kiedy to Bóg oddzie-
lił „wody górne” od „wód dolnych”. Nie był to zatem „dzień pierwszy”, w którym 
ciemność (oddzielona od światłości) nie miała statusu bytu stworzonego. Tylko 
„dnia drugiego” Bóg nie wypowiada formuły obwieszczającej, że to, co stworzył, 
było „dobre”. Koncept „wód górnych” rozwinął się w „niebo fizyczne”, a następnie 
w „niebo duchowe” – miejsce przebywania Boga. Tymczasem koncept „wód dolnych” 
rozwija się w „wody fizyczne”, a następnie w „otchłań” – miejsce bytowania Lewia-
tana (Smoka, czyli principium tajemnicy zła). Jest więc rzeczą wielce znamienną, że 
Niewiasta obleczona w słońce, będąca symbolem świętej wspólnoty Kościoła, wycho-
dzi właśnie ze świątyni Boga, która „w niebie się otwarła” (Ap 11,19–12,1), a „niebo” 
to przecież „wody górne”. Natomiast Wielka Nierządnica, będąca symbolem wspól-
noty zdeprawowanej, „siedzi nad wielu wodami” (Ap 17,1) jako „siedząca na Bestii” 
(Ap 17,3) i bez wątpienia są to „wody dolne”, reprezentujące wymiar doczesny, gdyż 
Wielka Nierządnica zostaje w końcu zgładzona. Tak więc te obydwie wizje Niewia-
sty ukazują również finalizację konceptu „wód górnych” i „wód dolnych”. Potwier-
dzają one tezę, iż principium separationis – zaistniałe w tajemnicy „dnia drugiego” 
jako kryterium kosmologiczne – jest fundamentalnym kryterium podziału, ostatecznie 
odnoszącym się nade wszystko do sfery moralnej i duchowej. 

Podsumowując rozważania na temat „protoświątyni”, należy wreszcie odpowie-
dzieć, w jaki sposób w jej tajemnicę wpisuje się symbol „pięty” (ָעֵקב). Jeżeli cho-
dzi o „protoświątynię” to najczytelniej wydaje się przemawiać tu znaczenie symbolu, 
występujące w Protoewangelii (Rdz 3,15). „Pięta” wskazuje tam na słabość ludzkiej 
natury, którą naznaczeni są wszyscy potomkowie Niewiasty. Wynika ona z popełnie-

124 Por. Pius XII, Enc. Mystici Corporis Christi, Kraków 1944.
125 Przedstawiona interpretacja Niewiasty obleczonej w słońce nie dotyczy tu oczywiście Maryi, Matki 
Jezusa. Podobnie jak pod symbolem Wielkiej Nierządnicy nie kryje się tu konkretna osoba. Obie Niewia-
sty reprezentują dwie przeciwstawne sobie wspólnoty: wspólnotę łaski i wspólnotę grzechu, działające 
„u końca czasów” pod jednym znakiem Kościoła. Wówczas istnienie owej wspólnoty grzechu „pod szyl-
dem” Kościoła staje się wypełnieniem słów Jezusa o ohydzie spustoszenia zalegającej miejsce święte  
(Mt 24,15).
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nia grzechu pierworodnego126, którego skutki dziedziczone są przez wszystkie poko-
lenia, gdyż jego niezatartym „znamieniem” naznaczona została ludzka natura. Owa 
słabość (skaza) objawia się często jako nieumiejętność rozeznania pierwotnego dobra, 
prowadząc w konsekwencji do dokonania wyboru, który jest przeciwny woli Stwórcy. 
Ta grzeszna skłonność dotyczy zatem władz poznawczych i wolitywnych, gdzie klu-
czowe znaczenie ma właśnie principium separationis, czyli umiejętność rozeznania 
i wyboru („rozdzielenia”) między dobrem a złem. 

Wybór Boga to zawsze wybór absolutnego dobra, odrzucenie zaś Boga jest 
zawsze opowiedzeniem się po stronie zła. Fundamentalną prawdą o Bogu, objawioną 
na kartach Starego Testamentu, jest przed wszystkim ta, iż JHWH jest Bogiem jedy-
nym (Pwt 6,4)127. Przestrzeganie prawa i sprawowanie kultu są podporządkowane 
właśnie tej prawdzie. Izraelici zatem musieli wciąż podejmować tę fundamentalną 
decyzję, czy wybrać JHWH jako jedynego Pana i być mu we wszystkim posłusznym 
czy też wybrać „innego boga” i tym samym sprzeciwić się objawieniu – a więc pozna-
niu, które zostało dane im w sposób nadprzyrodzony – co równoznaczne było także 
z aktem moralnie najgorszym, czyli popełnieniem „nierządu” wobec JHWH. 

Jeżeli chodzi o pierwotną wspólnotę Izraela, to owa słabość natury ludzkiej, którą 
symbolizuje „pięta”, polegała przede wszystkim na wyborze „innego bożka”, który 
„pod nieobecność JHWH” miał gwarantować jej pomyślność. W miejsce transcen-
dentnego Boga JHWH, Izraelici sami stworzyli sobie materialnego „idola”. Ta wspól-
nota musiała jeszcze dojrzeć, by zrozumieć, że Bóg przemawia również przez milcze-
nie, a także obdarowuje ją największymi darami poprzez ciężkie próby, które zsyła 
na swój lud. Obecność Boga nie gwarantuje pomyślności, rozumianej w ziemskich 
kategoriach. 

Tuż przed rozpoczęciem budowy „protoświątyni” dochodzi do pierwszej zdrady 
na poziomie całej wspólnoty Izraela. Z ludu, który zdradził swego Boga, pochodzi 
dwóch ludzi, którzy są odpowiedzialni za budowę „protoświątyni”. Jeden z mesjań-
skiego pokolenia Judy, który jest symbolem nadziei na zbawienie oraz drugi, który 
symbolizuje prawdę o grzechu odrzucenia Boga. Te dwie przeciwstawne rzeczywi-
stości od początku będą zatem bytowały w znaku jednej „świątyni”, a duchowy „pier-
wiastek Dana” będzie stawać się równoważnikiem symbolu „pięty” z Protoewangelii. 

Nie zapominajmy jednak, że ów wybór bożka nie był niestety jedynie jakąś możno-
ścią bytującą w sercach Izraelitów. Ów akt faktycznie dokonał się w momencie, kiedy 
odlali sobie złotego cielca i oddali mu pokłon. W ten sposób „pięta”, która począt-

126 „Człowiek stworzony do wolności nosi w sobie ranę grzechu pierworodnego, który stale pociąga go 
ku złu i sprawia, że potrzebuje on odkupienia”, Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Wrocław 
2017, s. 25. 
127 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 182n.
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kowo symbolizowała jedynie skłonność natury ludzkiej do zła (Rdz 3,15), w momen-
cie realizacji tej skłonności stała się tą „piętą”, która wzniosła się na samego Boga  
(J 13,18). Patrząc na dalszą historię kultu w Izraelu, można powiedzieć, iż „pierwia-
stek Dana”, czyli zdrada JHWH, zdobywał coraz wyraźniejszą dominację w tej ducho-
wej przestrzeni, która kryje się pod symbolem „świątyni”. Świadczą o tym bardzo 
charakterystyczne znaki: bałwochwalcze akty w pierwszej świątyni, zaginięcie Arki 
Przymierza, zburzenie pierwszej świątyni, ohyda spustoszenia w drugiej świątyni, 
odrzucenie Syna Bożego przez „ludzi świątyni”, zburzenie drugiej świątyni. Tak więc 
„pięta” wznosiła się coraz wyżej i wyżej, a kiedy nadeszła „pełnia czasów” wówczas 
szatan – który posłużył się Judaszem – podniósł ją na samego Syna Bożego (J 13,18). 
Ekstremalnie „wzniesiona pięta” stanie się także charakterystycznym symbolem „cza-
sów ostatecznych”, kiedy to „Niegodziwiec” (Antychryst) zasiądzie w świątyni i sam 
uzna się za Boga (2Tes 2). 

Początek czasów „protoświątyni” to trudny okres wędrówki Izraelitów przez 
pustynię. Do rangi ważnego symbolu urasta także rozmieszczenie poszczególnych 
pokoleń podczas tej wędrówki. Jako ostatnia szła bowiem chorągiew Dana, któ-
rej podlegali także Aser i Neftali. W tej kolejności są wymienieni w Księdze Liczb 
(10,25-28). Spójrzmy na pierwsze litery Dan, Aser, Neftali. DAN to zatem tylna straż 
obozu Izraelitów. Choć w tekście tym nie występuje hebrajskie słowo āqēḇ („pięta”), 
to przypomnijmy, że jednym z jego znaczeń jest właśnie „koniec” czy też „tylna straż 
obozu”. Natomiast niezwykle istotny jest w tym kontekście początek kolejnego roz-
działu: „I stało się, że lud szemrał, złe było w uszach JHWH, i usłyszał JHWH i zapło-
nął gniew Jego i zapalił się wśród nich ogień JHWH, i pochłonął koniec obozu.(…) 
I nadano imię miejscu owemu Tabera, ponieważ zapłonął wśród nich ogień JHWH” 
(Lb 11,1-3). Tabera oznacza „miejsce pożaru”. Dan jest zatem „piętą” Izraela, na którą 
zstępuje palący ogień posłany od JHWH128. 

Na koniec tego punktu rozważań powinniśmy jeszcze nawiązać do pewnego faktu, 
również sięgającego czasów Mojżesza, który w sposób szczególny unaocznia pewną 
duchową charakterystykę pokolenia Dana. Oto fragment tekstu, pochodzący z Księgi 
Kapłańskiej: „Miedzy Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. 
Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. Syn Izraelitki zbluźnił prze-
ciw Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała 
się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. Umieszczono go pod strażą, dopóki 

128 Co interesujące, pokolenie Dana jako jedyne z całego Izraela wymienia tylko jednego potomka (Chu-
szima), który osiedlił się w Egipcie (Rdz 46,23). Podobnie wśród wychodzących z Egiptu, pokolenie 
Dana jako jedyne z całego Izraela wymienia tylko jeden ród (Szuchama; Lb 26,42nn). Ten „jeden” poto-
mek i „jeden” ród w przedziwny sposób ukierunkowują na pewną „jednostkę”, która „u końca czasów” 
być może – jak twierdził Hipolit – wyjdzie właśnie z Dana. 
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sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez usta Pana. Wtedy Pan powiedział do Mojże-
sza: «każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce 
na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go (…)»” (24,10-14)129. 

Z pokolenia Dana (według linii matki) pochodzi zatem ten, który jako pierw-
szy z Izraelitów zbluźnił bezpośrednio przeciwko najświętszemu imieniu JHWH 
i z wyroku samego Boga został ukamienowany. Jest to bardzo istotny „duchowy 
ślad”, który ukazuje, w jaki sposób tajemnica nieprawości umacniała się w tym poko-
leniu, czyniąc „pierwiastek Dana” coraz wyraźniejszą opozycją do samego JHWH. 
Imię Boga, które wówczas znali Izraelici to „Jestem, który Jestem” (Wj 3,14). Bluź-
nierstwo przeciwko imieniu, które ogłasza istnienie Boga jest opowiedzeniem się za 
Jego nieistnieniem. Można wyciągnąć tu pewien wniosek ukazujący dynamikę tajem-
nicy nieprawości: po grzechu bałwochwalstwa, a więc duchowego „nierządu”, kolej-
nym stopniem bezbożności jest jawna pogarda i wrogość wobec samego Boga, która 
objawia się przez bluźnierstwo. O pokoleniu Dana można zatem mówić jako o sym-
bolu pewnej „duchowej przestrzeni” występującej pod znakiem „świątyni”, w której 
uobecnił się również „zarodek” grzechu bluźnierstwa. Na koniec należy też zwrócić 
uwagę na fakt, iż ów „Danita-bluźnierca” pochodził z ojca Egipcjanina130. Ponieważ 
Izraelitom nie wolno było łączyć się z innym narodami, dlatego na poziomie ducho-
wym chciejmy to odczytać jako istotną charakterystykę tego pokolenia, którą odtąd 
sformatujemy konceptualnie pod nazwą „czynnika kontaminacyjnego”. Na obecność 
tego istotnego czynnika i dalszą ewolucję tego konceptu będziemy odtąd wskazywać 
także na kolejnych etapach rozwoju „idei Antychrysta” w kluczu „świątynia”.

3.10. SymBol ָעֵקב i pieRwSza świątynia

Kontynuację obecnych rozważań na temat rozwoju „idei Antychrysta” w kluczu 
„świątyni” przeprowadzamy w konkretnej perspektywie, a mianowicie w kontekście 
pokolenia Dana. Czasy pierwszej świątyni131 to czasy największej świetności Izraela, 
jaką ów naród osiągnął pod rządami króla Salomona132. Nim jednak przejdziemy do 
opisów, opowiadających o budowie tej świątyni, skupimy się nad jednym bardzo istot-
nym epizodem, sięgającym jeszcze okresu sprzed monarchii, czyli „czasu sędziów”. 
Księga Sędziów opowiada bowiem o emigracji pokolenie Dana pod naporem Amory-

129 Por. J.FLAWIUSZ, Dawne dzieje…, Księga czwarta VIII, 6, s. 227.
130 W wierzeniach starożytnego Egiptu symbolem złych mocy był również potężny wąż Apopis, Por. G. 
Rachet, Słownik cywilizacji…, s. 42n.
131 Por. D.K. Bartoszewicz, Instytucje…, s. 29n.
132 Por. M. Grant, Dzieje dawnego Izraela, Warszawa, 1991, s. 107-117. 
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tów (Sdz 1,34) i Filistynów (Sdz 13–18)133 daleko na północ (Sdz 18). Zatrzymajmy 
się zatem pokrótce nad kolejnymi etapami tej wędrówki: 

„Wyruszyło więc stamtąd, z pokolenia Dana, z Sorea i Esztaol, sześciuset mężów 
uzbrojonych do boju. Będąc w drodze rozbili swój obóz przy judzkim Kiriat–Jearim. 
Oto dlaczego jeszcze po dziś dzień miejsce to nazywa się Obozem Dana. Stamtąd 
ruszyli na górę Efraima (…). Schodząc wstąpili do domu młodego lewity, do domu 
Miki i pozdrowili go. Podczas gdy sześciuset uzbrojonych do boju stało u progu – byli 
oni spośród Danitów – pięciu owych mężów, którzy wywiadywali się o kraj, weszło 
do wnętrza, wzięło posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim oraz posążek ulany 
z metalu. A kapłan stał u progu drzwi razem z owymi sześciuset mężami uzbrojonymi 
do boju. (…) rzekł do nich kapłan: «Cóż wy robicie?». Odpowiedzieli mu: «Milcz! 
Przyłóż rękę do ust i pójdź z nami. Będziesz dla nas ojcem i kapłanem. Czyż nie 
lepiej ci być kapłanem całego pokolenia i rodu izraelskiego aniżeli w domu jednego 
człowieka?». Uradowało się na te słowa serce kapłana. Wziąwszy więc efod, terafim, 
rzeźbiony posążek i posążek ulany z metalu, przyłączył się do oddziału” (Sdz 18,11-
13.15-20). 

Niezwykle ważną informacją jest, iż w czasie swojej migracji Danici pozostawili 
istotny ślad na ziemiach, należących do mesjańskiego pokolenia Judy, nazywany „po 
dziś dzień” Obozem Dana. Należy także zwrócić uwagę, że „czasy sędziów” były 
okresem swoistej anarchii religijnej: „za dni owych nie było króla w Izraelu i każdy 
czynił to, co było słuszne w jego oczach” (Sdz 17,6)134. Nie należało wówczas do 
rzadkości powstawanie tzw. prywatnych sanktuariów, w których Izraelici – w wielu 
przypadkach ulegający wpływowi kultów kananejskich – oddawali cześć np. różnym 
bóstwom opiekuńczym135. Natomiast bardzo istotną sprawą jest tu tajemniczy zwią-
zek owego młodego lewity z pokoleniem Judy. Jak podaje Sdz 18,7, ów lewita był to 
„młody człowiek w Betlejem judzkim, z pokolenia Judy”. Kapłan, żyjący na terenie 
pokolenia Judy (w Betlejem!) i dopuszczający się bałwochwalczego kultu, staje się 
prefiguracją istotnej opozycji wobec Najwyższego Kapłana z Judy, którym będzie sam 
Jezus Chrystus, ustanawiający nowy kult w duchu i prawdzie. Jest to zatem bardzo 
istotny „ślad” rozwoju „idei Antychrysta”, który objawi się prawdopodobnie także 
jako fałszywy najwyższy kapłan, ustanawiający „u końca czasów” kult własnej osoby. 

Poprzez podjęcie czynności kapłańskich (Sdz 17,12) w domowym sanktuarium 
Miki, gdzie przedmiotem kultu były efod i terafim, czyli różne przedmioty kultu syn-
kretycznego, oraz posążki bóstw (Sdz 17,5), lewita z pokolenia Judy sankcjonuje bał-

133 Por. J.A. Soggin, Storia d’Israele, Brescia 1984, s. 92.
134 Por. T. Stanek, Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, w: Stary…, s. 21-38.
135 Por. M. Grant, Dzieje…, s. 35-40.
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wochwalczy kult, wyraźnie zakazany przez Prawo, a następnie stając się kapłanem 
Danitów, rozprzestrzenia ów fałszywy kult na całe pokolenie136. Kultywując cześć dla 
bożków, zasłania przed ludem prawdziwe oblicze JHWH. Dlatego też bałwochwal-
stwo to nie tylko „nierząd” z obcymi bogami, rozumiany jako zdrada, ale to przede 
wszystkim nieunikniona „separacja” od prawdy. Można by zatem powiedzieć, że prin-
cipium separationis w swej formie najbardziej niebezpiecznej dla duszy ludzkiej uak-
tywnia się właśnie poprzez akt czci wobec „czegoś” czy „kogoś”, co fałszywie zdaje 
się być alternatywą dla jedynego prawdziwego Boga i Jego jednorodzonego Syna – 
Jezusa Chrystusa. A oto ostatni etap wędrówki Danitów: 

„Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika, oraz kapłana, którego namówili, 
przybyli do Lajisz, do ludu spokojnego i ufnego. Ludność wycięli ostrzem miecza, 
a miasto zniszczyli ogniem (…). Danici zaś odbudowali je na nowo i mieszkali w nim. 
Miasto to nazwali Dan, według imienia Dana, praojca swego, który się urodził Izra-
elowi (…). Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, syn Gerszoma, syna 
Mojżesza, oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana, aż do czasów 
uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej krainy. Posążek ów rzeźbiony, który spra-
wił sobie Mika, ustanowili dla siebie po wszystkie dni, dopóki dom boży znajdował 
się w Szilo” (Sdz 18,27-31)137. 

Wędrówka Danitów na północ kończy się ustanowieniem miasta o nazwie Dan 
i założeniem sanktuarium, w którym lewici – jako kapłani pokolenia Dana – będą 
sprawować bałwochwalczy kult aż do czasów niewoli asyryjskiej (ok. 721 r. przed 
Chr.). Ostatnie zdanie może jednak świadczyć, iż owe bałwochwalstwo Danitów 
mogło zostać wyrugowane już w momencie ustanowienia domu Bożego w Jerozo-
limie, kiedy to świątynia zbudowana przez Salomona stała się jedynym oficjalnym 
sanktuarium dla całego Izraela. Prawdopodobnie wówczas zostało także zniszczone 
sanktuarium w Szilo (ok. 1050 r. przed Chr.)138 Po schizmie państwowej, która miała 
miejsce w 929 roku przed Chr., miasto Dan znalazło się na terenie Państwa Północ-
nego, gdzie król Jeroboam139 poprzez ustanowienie (podobnie jak w Betel) kultu zło-
tego cielca pragnął odizolować Izraelitów od sanktuarium w Jerozolimie140. 

Spróbujmy teraz wkomponować cały opis migracji Danitów w koncepcję roz-
woju „idei Antychrysta” w kluczu „świątyni”. Będzie to próba odczytania wędrówki 
pokolenia Dana w perspektywie duchowej na dwóch następujących poziomach: po 
pierwsze, jako symbol „ekspansji” duchowego „pierwiastka Dana” w Izraelu; po  

136 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 294n.
137 Por. D.K. Bartoszewicz, Instytucje…, s. 22.
138 Por. J.L. McKenzie, “Silo” in: Dizionario..., s. 924n.
139 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron…, s. 198n. 
140 Por. D.K. Bartoszewicz, Instytucje…, s. 24.
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drugie, jako symbol pewnego „wewnętrznego faktora”, poprzez który umacniał się 
w tym pokoleniu ów duch nieprawości. Ukazana tu historia Danitów to przede wszyst-
kim historia odstępstwa od kultu, będącego przecież fundamentalnym elementem 
praktyk świątynnych. Będziemy cały czas poruszać się zatem w tej przestrzeni ducho-
wej, której symbolem jest „świątynia”. 

W koncepcie „ekspansji” wykorzystamy temat migracji Danitów do ukaza-
nia sposobu, w jaki duchowy „pierwiastek Dana” zdobywa w „świątyni” dominację 
nad duchowym „pierwiastkiem Judy”. Na pierwszym etapie swej duchowej ekspan-
sji „pierwiastek Dana” naznacza swą obecnością duchową przestrzeń należącą do 
mesjańskiego pokolenia Judy przez założenie tam pewnego obozu, który aż „po dziś 
dzień” zwany jest Obozem Dana. Mimo że słowo „obóz” wskazuje raczej na rzeczy-
wistość prowizoryczną, to jednak zwrot „po dziś dzień” może świadczyć, że owa pro-
wizoryczność albo była tylko mistyfikacją, albo jest prefiguracją np. „obozu wroga” 
w przestrzeni mesjańskiej wspólnoty Kościoła. Dan pragnął bowiem w istocie na stałe 
„zagnieździć” się w Judzie i pragnienie to z powodzeniem realizował. Przypomnijmy, 
że powyższa interpretacja nie ma nic wspólnego z ówczesną sytuacją geopolityczną 
czy też faktami historycznymi. Wykorzystujemy tu jedynie motyw migracji Dana do 
ukazania rozwoju pewnej duchowej idei. 

Natomiast mówiąc o wewnętrznej – gdyż dotyczącej jednego i tego samego „orga-
nizmu Izraela”, oraz jednej i tej samej „świątyni” – ekspansji pokolenia Dana, chcemy 
zinterpretować ów fakt założenia ich obozu na terenie Judy również jako przejaw 
owego „czynnika kontaminacyjnego”, o którym wyżej także już wspominaliśmy. Jak 
można dostrzec, duchowe oddziaływanie owej rzeczywistości, kryjącej się pod sym-
bolem „Obozu Dana”, a więc zanieczyszczenie duchowej przestrzeni Judy, wydaje 
bardzo szybko konkretne owoce. Duchowy „pierwiastek Dana” kształtuje sobie na 
terenie mesjańskiego pokolenia Judy „kapłana odszczepieńca”. Jeżeli z obszaru poko-
lenia Judy wychodzi kapłan bałwochwalczy, to oczywiście staje się on prefiguracją 
(typem) Antychrysta, czyli „lwa, który skacze z Baszanu”. (Pwt 33,22). Baszan to 
geograficzna kraina, należąca wcześniej do pogańskiego króla Oga, w obszarze której 
znajdowało się właśnie – podbite przez Danitów – miasto Lajisz. Symbol „lwa” staje 
się tu zatem jedynie przebraniem, pod którym ukrywa się Antymesjasz. 

Szatanowi zatem bardzo zależało i wciąż zależy – bo przecież Obóz Dana znaj-
duje się tam, „po dziś dzień” – by niejako ze świętej przestrzeni, której symbolem 
w opisywanej wyżej historii jest ziemia mesjańskiego pokolenia Judy, wyszedł „ktoś”, 
kto doprowadzi do całkowitego odstępstwa. Ten „ktoś”, mimo iż na sposób fizyczny 
będzie pochodził z „obszaru świętego”, wewnętrznie będzie ukształtowany według 
ducha, jaki panuje w „obozie” wroga wszelkiej świętości. Może to stanowić zapo-
wiedź, że największe odstępstwo przyjdzie ze strony ludzi formalnie związanych 
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z kultem świątynnym, którzy jako „współcześni lewici” w sposób najbardziej bezpo-
średni należą do tego duchowego obszaru, który określamy symbolem „świątyni”. Po 
to, by odstępstwo zostało uznane za „święty projekt”, wyjdzie ono z tej przestrzeni, 
która sprawiała wrażenie najbardziej nieskazitelnej. Szatan, który sam przebiera się 
za anioła światłości, posługuje się właśnie tym fortelem, aby przez zwodzenie kłam-
stwem zebrać jak najokrutniejsze i najobfitsze żniwo. 

Na uwagę zasługuje również następujący fakt: Danici rozbijają swój obóz „przy 
judzkim Kiriat-Jearim” (Sdz 18,12). W tymże właśnie Kiriat-Jearim już za czasów pro-
roka Samuela, a więc jeszcze w „czasach sędziów”, będzie przebywać Arka Przymierza, 
a więc rzecz najświętsza dla całego Izraela (1Sm 7,1n)141. Dlatego też także ten fakt 
chciejmy zinterpretować jako symbol pewnych konkretnych aspiracji duchowego „pier-
wiastka Dana” do zdominowania również tej najświętszej przestrzeni w „świątyni”. 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, ekspansja Danitów kończy się podbiciem i spa-
leniem miasta Lajisz (ַליִׁש) oraz wymordowaniem wszystkich jego mieszkańców. Na 
jego miejscu Danici wznoszą miasto Dan, czyli miasto, które w niniejszej koncepcji 
doskonale wpisuje się w prefiguracyjny symbol duchowej stolicy Antychrysta. Właśnie 
w tym sanktuarium oficjalnie odbywa się bałwochwalczy kult: „Posążek ów rzeźbiony, 
który sprawił sobie Mika, (Danici) ustanowili dla siebie po wszystkie dni, dopóki dom 
boży znajdował się w Szilo” (Sdz 18,31). Jeżeli komuś ten ostatni wniosek jawiłby się 
jako zbyt przesadny, to warto, by sprawdził w słowniku hebrajskim znaczenie nazwy 
owego podbitego miasta Lajisz (ַליִׁש). Odpowiedź już chyba nie zaskakuje: hebrajskie 
słowo „lajisz” oznacza po prostu „lwa”!142 (Iz 30,6; Hi 4,11; Prz 30,30). Ekspansja 
duchowego „pierwiastka Dana” kończy się unicestwieniem symbolu „lwa”, z którym 
pierwotnie utożsamiał się duchowy „pierwiastek Judy”. Co za tym idzie: „lwiątko, 
które skacze z Baszanu”, czyli Dan, pokazuje wyraźnie, że pragnie wejść na miejsce, 
które zajmował inny „lew”. Oczywiście ostatecznie chodzi o „lwa z pokolenia Judy”. 
Oto strategia działania zła: Niewiasta – siedząca na Bestii na miejsce Niewiasty – 
obleczonej w słońce, Antykościół na miejsce Kościoła, „Dan-lew” na miejsce „Judy-
-lwa”, czyli Antychryst na miejsce Chrystusa! Zewnętrzny aspekt ma być taki sam, 
by uwieść tym kłamstwem jak najwięcej słabych dusz. Jednak wewnętrzna istota tych 
symboli jest ekstremalnie różna. Na miejscu Mesjasza (Boga-człowieka) pojawia się 
Antymesjasz (człowiek-bóg), czyli najdoskonalsze narzędzie szatana, podającego się 
za anioła światłości (2Kor 11,4). 

W tej zatem rzeczywistości, jaka kryje się pod znakiem „świątyni”, miejsce 
duchowego pierwiastka, reprezentowanego przez mesjańskie pokolenie „Judy-lwa”, 

141 Por. A.S. Jasiński, Samuel: ostatni sędzia Izraela, w: Człowiek i Kościół w dziejach, Księga pamiątko-
wa dedykowana ks. Prof. K. Doli, Opole 1999, s. 453-468.
142 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik…., s. 498.
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zajmuje duchowy pierwiastek „Dana-lwiątka”, będący w rzeczywistości pierwiast-
kiem „Dana-węża” i jak najbardziej mogący stanowić prefigurację „ducha Antychry-
sta”. Za konkluzję tej myśli niech posłuży następująca analogia: jak zgładzone miasto  
Lajisz („lew”) leżało poza terytorium Judy, tak też prawdziwy „lew” ginie z rąk „węża” 
także poza świętą przestrzenią. „Chrystus-Lew z pokolenia Judy” umiera poza Jero-
zolimą, lecz Jego śmierć obraca się w największe zwycięstwo i daje początek nowej, 
na wieki świętej i niezniszczalnej, duchowej „świątyni”, której kamieniem węgielnym 
jest tajemnica zmartwychwstania. 

Na naszej „duchowej mapie” migracja i zamieszkanie Danitów na terenach naj-
bardziej wysuniętych na północ wpisuje się w sposób szczególny w późniejszą dra-
matyczną historię Izraela, który został zaatakowany przez niszczycielski lud właśnie 
z kierunku północnego. Historycznie było to wojsko babilońskie, o którym niejedno-
krotnie będą wspominać prorocy jako o najeźdźcach przynoszących zagładę: „I rzekł 
do mnie Pan «Od północy rozszaleje się zagłada wszystkich mieszkańców ziemi»  
(Jr 1,14). «Od Dan daje się słyszeć parskanie ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków 
drży cała ziemia. Przybywają by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkań-
ców. «Tak, bo wysyłam przeciw wam węże jadowite, których nie można zaklinać; będą 
was kąsać – wyrocznia Pana – i to bez możliwości uleczenia»” (Jr 8,16-18). Można 
by powiedzieć, że w powyższej perspektywie pokolenie Dana staje się w „organizmie 
Izraela” właśnie tą „piętą” ukąszoną śmiertelnie przez najeźdźców, porównanych do 
jadowitych węży. Atak wrogów rozpoczął się od „pięty” (Dan), a zakończył na „sercu” 
Izraela, czyli na zniszczeniu świątyni w Jerozolimie – leżącej na terytorium Judy.

Natomiast jeżeli odczytamy migrację Danitów na drugim poziomie, tj. jako sym-
bol pewnego „wewnętrznego faktora”, potęgującego w tym pokoleniu siłę nieprawo-
ści, a zatem intensyfikującego moc duchowego „pierwiastka Dana”, to dojdziemy do 
wniosku, iż siłą tego niszczącego faktora były dążenia przeciwne woli Stwórcy. Im 
dalej pokolenie Dana oddalało się od „działu” wyznaczonego przez Pana – a pier-
wotnie graniczyło właśnie z działem Judy, czyli z „sercem” Izraela – tym większej 
duchowej degradacji ulegał ten pierwiastek. Osiągnięcie najbardziej skrajnego punktu 
na północy (jeżeli chodzi o terytorium Izraela), czyli skrajne oddalenie się od wyzna-
czonego im przez Boga „działu” i założenie tam swojej stolicy może być także sym-
bolem skrajnego przeciwstawienia się woli Bożej, a tym samym wyznaczeniem sobie 
„działu” w krainie ciemności143. 

Oznaczałoby to, że duchowy „pierwiastek Dana” w obrębie tej rzeczywistości, 
która kryje się pod znakiem „świątyni”, kształtował przestrzeń duchowej ciemności. 

143 Por. F.G. Martínez, Dualismo e origine del male, in: I manoscritti del Mar Morto, J.V. Allegue, Roma 
2005, s. 186-192.
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Jest to przestrzeń przygotowywana dla „ohydy spustoszenia” (Dn 9,27), czyli prze-
strzeń „zdrady Boga”, w której mógł dojrzewać ten najohydniejszy duchowy „płód”: 
Antychryst. Przypomnijmy, że używane tu słowo „świątynia” nie oznacza jedynie 
materialnego gmachu, ale także duchową przestrzeń, w której realizowała się rela-
cja między Bogiem a ludem Izraela. Dlatego też kult Antychrysta nie będzie jedynie 
jakąś zewnętrzną formą usankcjonowaną przez „nowego mesjasza”. Kult Antychrysta 
będzie rozgrywał się w ludzkich sercach, które nie będą bały się grzechu i dlatego 
dadzą się zwieść jego kłamstwom. 

Na tym poziomie rozwoju „idei Antychrysta” w kluczu „świątynia” ponownie 
odnieśmy się teraz do symboliki „pięty”. Na pierwszym etapie zauważyliśmy, że 
owa słabość natury ludzkiej, która w interpretacji Protoewangelii (Rdz 3,15) kryła się 
właśnie pod symbolem „pięty”, w tej rzeczywistości, którą nazwaliśmy „protoświą-
tynią”, objawiła się jako skłonność do zdrady JHWH. W przypadku omawianej histo-
rycznej „fazy przejściowej” („czasy sędziów”) skłonność ta została niejako wzmoc-
niona właśnie w pokoleniu Dana przez tzw. tendencję separatystyczną, wskazującą 
na negatywne oddziaływanie principium separationis. Oprócz swojego bożka Danici 
chcieli bowiem mieć swoje sanktuarium, swojego kapłana i swój „nowy” dział w Izra-
elu, różny od wyznaczonego im pierwotnie przez Boga oraz swoją „nową” stolicę. 
W „czasach sędziów” pokolenie Dana pretenduje więc do tego, aby niejako religij-
nie i politycznie uniezależnić się od reszty Izraela, stać się swego rodzaju „państwem 
w państwie”. 

W perspektywie wszystkich 12 pokoleń to właśnie Danici na płaszczyźnie ducho-
wej stają się „piętą” Izraela, a więc środowiskiem najbardziej podatnym na działa-
nie zła. Poprzez swą niewierność wobec JHWH, umocnioną silną „tendencją sepa-
ratystyczną”, jawią się jako to duchowo najsłabsze „ogniwo” w organizmie całego 
ludu wybranego. Może właśnie dlatego w „błogosławieństwie patriarchy Jakuba” 
Dan został porównany do „węża”, gdyż właśnie to pokolenie w sposób szczególny 
otworzyło się na działanie tego, który pod postacią „węża” zwiódł ludzi w Edenie. 
W historii Danitów widać również, że coraz groźniejszą bronią tajemnicy zła staje 
się principium separationis. Nie można zapomnieć, iż w miarę rozrostu grzechu 
bałwochwalstwa w tym pokoleniu rozwija się – jako jego logiczna konsekwencja – 
także grzech bluźnierstwa, którego „duchowy zarodek” dostrzegliśmy w historii syna 
Danitki Szelomit (Kpł 24,10-14)144. Tymczasem „czynnik kontaminacyjny”, o którym 
także wspomnieliśmy przy okazji historii owego pierwszego bluźniercy, uobecnia się 
po raz kolejny w tym pokoleniu poprzez fakt założenia „Obozu Dana” na terytorium 
Judy. Mesjańskie pokolenie Judy zostaje zanieczyszczone przez duchowy „pierwia-

144 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 137.
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stek Dana”, który – jak mówi Biblia o „Obozie Dana” – znajduje się tam „po dzień 
dzisiejszy”. 

Dzięki przeniesieniu perspektywy historycznej na poziom duchowy możemy 
zatem powiedzieć, że duchowy „pierwiastek Dana” zatruwa cały organizm Izraela – 
rozumianego tu jako lud Starego Przymierza. To pokolenie staje się nie tylko sym-
bolem „pięty” odsłoniętej na ataki „węża”, ale – w konsekwencji – staje się także 
symbolem „pięty” wzniesionej na Boga. Natomiast historia Judasza Iskarioty sta-
nowi „pomost” i symbol duchowego transferu „idei nieprawości” w przestrzeń ludu 
Nowego Przymierza. „Figura zdrajcy”, zasiadającego przy jednym eucharystycznym 
stole obok Jezusa Chrystusa, a zarazem podnoszącego swą „piętę” na Pana, wypełni 
się w „czasach ostatecznych” w osobie i dziele Antychrysta. 

Przypomnijmy, że motyw migracji Danitów, który historycznie umiejscowiony 
jest w „czasach sędziów”, traktujemy jako fazę przejściową pomiędzy dwoma kon-
kretnymi etapami w rozwoju kultu Izraela: pomiędzy budową „proto-świątyni”, a więc 
„namiotu spotkania” („przybytku”), którego wzór został objawiony Mojżeszowi na 
Górze Synaj, a budową pierwszej świątyni, mającej miejsce w czasach największej 
świetności monarchii Izraelskiej, za panowania króla Salomona. Bardzo istotny jest 
zatem pewien wniosek, który wynika z analizy owego okresu przejściowego. Zarówno 
„protoświątynia”, jak i pierwsza świątynia są przełomowymi etapami rozwojowymi 
ewolucji jednej i tej samej duchowej rzeczywistości, jaka kryje się pod tym ogólnym 
symbolem „świątyni”. Etap przejściowy, którego przejawem na poziomie geopoli-
tycznym była migracja Danitów na północ, wpisuje się zatem – na poziomie ducho-
wym – także w konkretną fazę rozwojową tej rzeczywistości, którą określamy słowem 
„świątynia”. 

Podczas trwania tej przejściowej fazy doszło do stopniowego zdominowania 
„pierwiastka Judy” przez „pierwiastek Dana” do tego stopnia, że w perspektywie 
tego okresu przejściowego pojawiła się zapowiedź całkowitej supremacji pierwiastka 
Dana. Symboliczną figurą stał się tutaj m.in. fakt zastąpienia miasta Lajisz (Lew) 
przez miasto Dan, co potraktowaliśmy jako znak szczególnych aspiracji do zastąpie-
nia „lwa z Judy” przez „lwiątko z Baszanu”. Co ciekawe, w mieście Dan pierwszym 
bałwochwalczym kapłanem był lewita z obszaru pokolenia Judy, co można odczytać 
jako konsekwencję duchowej kontaminacji, której symbolem było rozbicie „obozu 
Dana” na terenie pokolenia Judy. 

Powyższe wnioski należy potraktować jako istotne intuicje, pozwalające lepiej 
zrozumieć sposób działania tajemnicy nieprawości, także w czasach współczesnych. 
Nie można bowiem oderwać tajemnicy Antychrysta od czasów Starego Przymierza, 
gdyż jak Mesjasz jest on „tam” zapowiadany przez wiele różnych rzeczywistości. Jak 
dzisiaj, dzięki zaawansowanej technologii diagnostycznej, już z płodu dziecka, można 
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odczytać konkretne cechy, które rozwiną się w danym osobniku dopiero w okresie 
pełnej dojrzałości, tak też już w początkowych fazach rozwoju tej duchowej rzeczywi-
stości, która kryła się pod znakiem „świątyni”, mogliśmy odczytać zapowiedź wyda-
rzeń, sięgającą zarówno „pełni czasów”145, jak i „czasów ostatecznych”.

Naszym zadaniem będzie teraz ukazanie, jak wyglądało zdobycie owej dominacji 
przez duchowy „pierwiastek Dana” w czasach pierwszej świątyni izraelskiej. Funda-
mentem na poparcie naszej tezy będzie następujący tekst z Drugiej Księgi Kronik:

„Na to odpowiedział na piśmie król Tyru, Huram, i wysłał je do Salomona: 
«(…) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który uczynił niebiosa i ziemię, który dał kró-
lowi Dawidowi syna mądrego, roztropnego i rozumnego, tak iż będzie budował dom 
dla Pana, a dla siebie pałac królewski. Posyłam ci obecnie mądrego, roztropnego czło-
wieka, Hurama–Abi, syna pewnej kobiety spośród Danitek i z ojca Tyryjczyka. 
Umie on wyrabiać przedmioty ze złota i ze srebra, z brązu i z żelaza, z kamieni, 
z drewna, z czerwonej i fioletowej purpury, z bisioru i karmazynu. Umie on wykony-
wać wszelkie rzeźby i obmyślać każdy projekt, jaki będzie mu dany, razem z twymi 
artystami i artystami mego pana, a twego ojca Dawida (…)»” (2Krn 2,10-13). 

Król Tyru posyła Salomonowi niezwykłego artystę i rzemieślnika, który pocho-
dzi – według linii matki – z pokolenia Dana (podobnie jak pierwszy oficjalny bluź-
nierca: syn Danitki Szelomit; Kpł 24,11). Chociaż we wszystkich pracach biorą udział 
również artyści Salomona i artyści jego ojca Dawida, to jednak cała dalsza narracja, 
opowiadająca o budowie świątyni i o wykonywaniu poszczególnych sprzętów do 
kultu świątynnego, wskazuje ewidentnie na Hurama-Abiego jako na głównego wyko-
nawcę wszystkich prac146. O ile w przypadku budowy „protoświątyni” było dwóch 
głównych odpowiedzialnych wyznaczonych przez Boga: Besaleel z pokolenia Judy 
i Oholiab z pokolenia Dana, o tyle tutaj to nie Bóg wyznacza głównych budowni-
czych, ale to król Tyru posyła swojego człowieka, pochodzącego z pokolenia Dana.  
Danita Huram-Abi staje się zatem głównym odpowiedzialnym za budowę pierwszej 
świątyni. 

Fundamentalną argumentację dotyczącą tego etapu rozwoju „idei Antychrysta” 
oprzemy przede wszystkim na charakterystyce owego budowniczego. Jak Oholiab 
reprezentował podczas budowy „protoświątyni” duchowy „pierwiastek Dana”, tak 
i Huram-Abi reprezentuje ten sam pierwiastek. Jednakże w przeciwieństwie do dwóch 
odpowiedzialnych za budowę „protoświątyni”, Danita Huram-Abi podczas budowy 
pierwszej świątyni jawi się jako jedyny odpowiedzialny za wszystkie prace. Fakt 
ten chcemy zinterpretować także jako symbol zdobycia całkowitej dominacji przez 

145 Okres obecności Syna Bożego w ludzkiej postaci na ziemi, którego punktem kulminacyjnym było 
misterium paschalne. 
146 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 472-478.
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duchowy „pierwiastek Dana” w tej rzeczywistości, która kryje się pod znakiem „świą-
tyni”. Istotnej informacji dostarcza jeszcze następujący tekst: 

„Arkę Bożą przeniósł Dawid z Kiriat-Jearim na miejsce przez siebie przygoto-
wane dla niej, rozbił bowiem dla niej namiot w Jerozolimie. Tam przed przybytkiem 
Pańskim znajdował się ołtarz z brązu, który wykonał Besaleel, syn Uriego, syn Chura. 
Do niego po radę poszedł Salomon i zgromadzenie. Wstąpił tam Salomon przed obli-
cze Pana na ów ołtarz z brązu, który należy do Namiotu Spotkania, i kazał złożyć na 
nim tysiąc ofiar całopalnych. Tej nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: «Proś o to, 
co mam ci dać»” (2Krn 1,4-7). 

Widać zatem, że wstąpienie na ołtarz z brązu – którego wykonawcą był Besaleel, 
symbol obecnego w „protoświątyni” duchowego „pierwiastka Judy” – i złożenie na 
nim tysiąca ofiar przez Salomona, jako wyraz szczególnej czci i bojaźni Bożej, bez-
pośrednio poprzedza opis udzielenia mu daru mądrości przez Boga. Wpisuje to nie-
jako Salomona w poczet duchowego potomstwa „Niewiasty-Mądrości” (Rdz 3,15): 
„potomek”–Jakub–Gad–Besaleel–Salomon. Dzieje się to przed rozpoczęciem budowy 
pierwszej świątyni. 

Tymczasem tekst 2Krn 4,1 opowiada o wykonywaniu sprzętów do świątyni przez 
Hurama-Abiego, iż: „uczynił też ołtarz z brązu, długi na dwadzieścia łokci, szeroki 
na dwadzieścia łokci, a na dziesięć łokci wysoki”. Wobec tego w świątynnym kul-
cie JHWH ołtarz z brązu, wykonany przez Besaleela z pokolenia Judy, zostaje zastą-
piony przez ołtarz z brązu, wykonany przez Hurama-Abiego z pokolenia Dana. Ołtarz 
ofiarny ma fundamentalny charakter w kulcie świątynnym147. Akt złożenia ofiar na 
ołtarzu Besaleela złączony był niejako z udzieleniem „daru mądrości” młodemu 
królowi Salomonowi. Natomiast zastąpienie go ołtarzem Hurama-Abiego staje się 
symbolem zdobycia dominacji w świątyni przez duchowy „pierwiastek Dana” oraz 
symbolicznym rozpoczęciem procesu „oddalania się mądrości” od króla. Skutkiem 
tej dominacji jest doprowadzenie do dewiacji w kulcie, której dopuszcza się sam król 
Salomon. Koniec jego rządów ukazuje go jako władcę pozbawionego bojaźni Bożej, 
którego całkowicie opuściła mądrość. Dopuszcza się on bowiem – jak nikt inny dotąd! 
– wielkiej niewierności wobec JHWH: „Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły 
jego serce ku bogom obcym i wskutek tego jego serce nie pozostało tak szczere wobec 
Pana, Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię 
Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów” (1Krl 11,4n). 

Nie można się tu oprzeć wrażeniu, że historia Salomona zbiega się w pewnym 
sensie z historią Ezawa, którego żony – wzięte z innych narodów – także czciły obcych 
bożków. Bałwochwalstwo, czyli „duchowy nierząd” Ezawa, stał na szczycie „idei 

147 Por. D.K. Bartoszewicz, Instytucje…, s. 35-46. 
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nierządu”, której ewolucję ukazaliśmy w poprzednim rozdziale. Jednak – jak mówi 
powyższy tekst – Salomon dopuścił się tego „nierządu” na skalę dotąd niespotykaną: 
ze względu na liczbę bałwochwalczych żon i ze względu na piastowane stanowisko, 
gdyż jako król był on odpowiedzialny za czystość sprawowanego kultu w całym Izra-
elu. Jego przykład stanowi więc kolejne ogniwo ewolucji „idei nierządu”, objawionej 
na kartach Pisma Świętego, oraz ukazuje jej tragiczny w skutkach rozwój. 

Widać zatem, że przynależność do potomstwa „Niewiasty-Mądrości” nie jest 
faktorem ontologicznym, a tym bardziej nie zależy od przynależności etnicznej, lecz 
– tylko i wyłącznie – uzależniona jest od dyspozycji moralnej człowieka. Król Salo-
mon, będąc w swej młodości wręcz emblematycznym przedstawicielem potomstwa 
„Niewiasty-Mądrości”, u schyłku swego życia z powodu utraty Bożej bojaźni jawi 
się jako emblematyczny przedstawiciel potomstwa „węża” (Rdz 3,15) i na sposób 
duchowy wpisuje się w jego pokoleniową linię: „wąż” z Edenu–Ezaw–„Dan-wąż”–
Oholiab–Huram-Abi–Salomon. Bezpośrednim i bardzo konkretnym owocem „odej-
ścia” mądrości od króla Salomona był jego syn Roboam, o którym Księga Syracha 
wydaje następujące świadectwo: „Salomon odpoczął z przodkami swymi i pozosta-
wił po sobie potomka, najgłupszego z ludu i pozbawionego rozumu, Roboama, który 
swym postępowaniem odepchnął naród” (Syr 47,23). 

Roboam doprowadza do schizmy państwowej w 929 roku przed Chr., w wyniku 
której w rękach oficjalnego władcy izraelskiego pozostaje tylko pokolenie Judy 
i Beniamina (1Krl 12,20). Widzimy więc, w jaki sposób brak Bożej bojaźni generuje 
głupotę, ta zaś z kolei czyni z principium separationis destruktywne narzędzie nisz-
czące jedność148. Ważne jest, aby w analizie „idei nierządu”, którą ukazaliśmy na przy-
kładzie historii Salomona, dostrzec zależność, występującą pomiędzy „czynnikiem 
kontaminacyjnym” – na co wskazują chociażby żony z obcych narodów, które czczą 
inne bóstwa – a principium separationis, którego skutki są widoczne na przynajmniej 
dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jako rozpad jedności państwowej – schizma na 
poziomie geopolitycznym: podział na Państwo Północne i Państwo Południowe. Po 
drugie, jako rozpad jedności religijnej – schizma na poziomie kultycznym: ustanowie-
nie dwóch bałwochwalczych sanktuariów (Betel i Dan) w Państwie Północnym jako 
opozycja do świątyni jerozolimskiej w Państwie Południowym.

„Czynnik kontaminacyjny” jest zatem niczym „preludium” tajemnicy niepra-
wości, a principium separationis to jej swoisty „moment kulminacyjny”. W schema-
cie ukazującym rozwój „idei nierządu” jako kolejny etap jawi się więc to, co uczy-
nił syn Salomona: Roboam, który tym samym – jako kolejne ogniwo – wpisuje się 
na duchową listę „potomstwa węża”. Natomiast ostatnim ogniwem „idei nierządu” 

148 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron…, s. 182.
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i ostatnim reprezentantem „przeklętego potomstwa”, a także swoistym apogeum prin-
cipium separationis będzie osobowy Antychryst. Objawiając się u „końca czasów”, 
będzie chciał oddzielić całą ludzkość od Bożej prawdy i  dlatego w „momencie kulmi-
nacyjnym” swej działalności sam ogłosi się „bogiem”. 

Przypomnijmy, że principium separationis oddaje naturę diabła: greckie słowo 
διαβάλλω oznacza „dzielić”. Stanowi to opozycję do dzieła, którego dokonał Chry-
stus, a którego sensem było także to, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Cho-
dziło oczywiście o jedność w prawdzie, której źródłem jest jedność Ojca i Syna, co 
w sposób szczególny eksponuje boski charakter natury Jezusa Chrystusa. Dlatego 
prawda, która ma jednoczyć uczniów, jest prawdą o tym, że Jezus jest jedynym Panem. 
Antychryst, objawiając się jako „nowy mesjasz”, będzie zwodził ludzi, głosząc, że on 
również chce budować jedność. Jednakże będzie to jedność wypłukana z teologicznej 
prawdy, jedność budująca Antykościół. Antychryst uczyni z budowania międzyludz-
kiej wspólnoty substytut prawdziwej komunii, która może być gwarantowana tylko za 
sprawą działającej łaski Chrystusa. Będzie to jednym z jego wielu kłamstw, mających 
na celu zniszczenie Chrystusowego Kościoła. 

Poziom tajemnicy nieprawości, objawiający się w symbolu „czynnika kontamina-
cyjnego”, ludzkość osiągnęła już dawno. Od wielu dekad przejawia się to chociażby 
w promowaniu ideologii multikulturowej, czego konsekwencją jest także wypie-
ranie tradycji katolickich czy też wypaczony dialog międzyreligijny i międzywy-
znaniowy, którego złudnym owocem wydaje się czerpanie „ubogacającej inności”, 
mającej w „nowy i lepszy sposób” ukazać oblicze Boga. W istocie dochodzi jednak 
do wymieszania kultur, a nade wszystko do ekstremalnego zanieczyszczenia wymiaru 
religijnego. Minął już zatem czas „preludium” i ludzkość powoli wchodzi w „dzieło 
właściwe” – symfonię Antychrysta. Wydaje się, że jej „momentem kulminacyjnym” 
będzie oddzielenie ludzi od najświętszej Eucharystii, gwarantującej realną komunię 
człowieka z Bogiem i budującej prawdziwą wspólnotę wiary, a przez to najmoc-
niej uderzającą w principium separationis. Jak można się spodziewać, nie będzie to 
surowy zakaz jej sprawowania, gdyż Antychryst chce być „przyjacielem wszystkich”. 
Będzie to raczej podstępne wypłukanie tego misterium z wymiaru nadprzyrodzonego 
i ustanowienie „nowej, bardziej ludzkiej uczty”.

Przejdźmy teraz do konkretnej charakterystyki budowniczego pierwszej świątyni. 
Król Tyru, Huram (hebr. חּוָרם), posyła Salomonowi niezwykłego artystę i rzemieśl-
nika o imieniu Huram-Abi (ָאִבי-חּוָרם). Imię to oznacza po prostu „moim ojcem jest 
Huram”149, czyli „moim ojcem jest król Tyru”. W tym miejscu należy w sposób szcze-
gólny przyjrzeć się tej figurze biblijnej, którą jest „król Tyru”, i w jaki sposób rozwija 

149 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki Słownik Hebrajsko…., s. 2n.
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Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  

ָרֵאל --ָיִדין ַעּמֹו,  ָדן  ֵטי ִישְַ ַאַחד ִׁשבְַ ִהי. כְַ ִפיֺפן ֲעֵלי ,  ֶדֶרך -ָדן ֶָנָחׁש ֲעֵלי -יְַ ַהֺנֵׁשך  --ֺאַרח-ׁשְַ
י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  

Str. 248: ֶדֶרך -ֶָנָחׁש ֲעֵלי ִהי  ָדן -יְַ    

Str. 251: ַוִּיֺפל  ָאחֹור 

Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 



320

się jej biblijny koncept. Figura ta jest szczególnie wyeksponowana przez proroka Eze-
chiela, działającego w czasach wygnania babilońskiego. Jego słynna mowa przeciwko 
władcy Tyru (Ez 28,1-19)150– cytowana w poprzednich rozdziałach – była interpreto-
wana przez tradycję chrześcijańską jako alegoria upadku szatana (np.: Hipolit O Chry-
stusie i Antychryście; Orygenes Przeciwko Celsusowi i Komentarz do Ewangelii św. 
Jana). 

W mowie proroka Ezechiela „król Tyru” jest więc figurą szatana. Odnosząc to do 
wcześniejszej historii biblijnej, opowiadającej o budowie pierwszej świątyni, można 
zatem w postaci „króla Hurama” dopatrywać się po prostu wcześniejszego i dlatego 
bardziej ukrytego stadium rozwojowego właśnie tego konceptu, który występuje 
u Ezechiela. Warto postawić pytanie: Dlaczego dopiero w czasach Ezechiela dochodzi 
do zdemaskowania tego konceptu? Jest to związane właśnie ze świątynią, która zostaje 
w czasach tego proroka zniszczona przez Babilończyków. Zniszczenie świątyni to 
zniszczenie kluczowego wówczas elementu budującego relację między człowiekiem 
i JHWH, co jest podstawowym celem działania szatana. Widzialny ślad świątynnych 
gruzów jest symbolicznym znakiem tego, co dokonało się w świątyni na poziomie 
duchowym. Jest to jawny koniec pewnego etapu działania duchowej tajemnicy niepra-
wości „pod szyldem” świątyni.

Król Tyru, Huram, którego w powyższej perspektywie możemy uznać za pewne 
wcześniejsze stadium uosabiające figurę szatana, daje zatem Salomonowi do pomocy 
„kogoś”, kto przyznaje się do króla Hurama jako do swojego „ojca”. Ten cudowny 
artysta Huram-Abi jest niczym duchowy syn dla „króla Tyru” – będącego figurą sza-
tana. Dlatego też działa według jego woli! 

Warto też zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o koncept „świątyni”, to wraz z domi-
nacją duchowego „pierwiastka Dana” nabiera również mocy narzędzie, którym sza-
tan z upodobaniem się posługuje, czyli principium separationis. W przypadku „pro-
toświątyni” ukazaliśmy symboliczną obecność tego principium chociażby przez znak 
zasłony oddzielającej „miejsce święte” od „najświętszego”, a wykonanej właśnie 
przez Oholiaba z pokolenia Dana. Oczywiście zamysł Boży, co do uczynienia owej 
zasłony, polegał na wzbudzeniu pośród Izraelitów większego poczucia sacrum. Ze 
strony Boga była to swego rodzaju pedagogia, która jednak w momencie przyjścia 
Syna Bożego została zniesiona. Jak wąż z brązu wpierw był znakiem ocalenia, później 
zaś stał się przedmiotem kultu bałwochwalczego i dlatego musiał zostać zniszczony 
(2Krl 18,4), tak też owa zasłona musiała zostać rozdarta, gdy Bóg przez ofiarę swego 
Syna dał ludziom pełen dostęp do siebie. 

150 Por. J. Homerski, Księga Ezechiela. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 1998, s. 120-124.
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Dlatego w perspektywie Nowego Przymierza, przechodząc na poziom alegorii, 
odczytaliśmy ów znak „zasłony” jako symbol principium separationis, polegający na 
symbolicznej izolacji ludu od tego, co najświętsze. Tym bardziej, że znakiem zni-
welowania rzeczywistości principium separationis – będącej narzędziem szatana – 
było rozdarcie owej zasłony w momencie odkupieńczej ofiary Chrystusa (Mk 15,38). 
Teologia Nowego Testamentu wskazuje także, że rozdarcie zasłony – symbolizującej 
ciało Chrystusa umęczone na krzyżu – przed najświętszym miejscem przybytku, było 
niezbędne do otwarcia drogi do tajemnicy życia (Hbr 10, 19n). Natomiast Paweł Apo-
stoł wobec Żydów, którzy odrzucili Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego pisze, że 
cały czas niejako trwają właśnie w separacji od prawdy: „(…) stępiały ich umysły. 
I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta 
sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie.  I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają 
Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach.  A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona 
opada” (2Kor 3, 14-16). Zatem ten, który nie przyjmuje Jezusa Chrystusa za jedynego 
Mesjasza i Pana, ten wciąż nie ma dostępu do pełni prawdy, a owo principium separa-
tionis – niczym zasłona – oddziela go od udziału w tajemnicy życia wiecznego.

W przypadku pierwszej świątyni głównym wykonawcą wszystkich prac jest 
już tylko jeden człowiek z pokolenia Dana: Huram-Abi. Nawiązując do proroctwa 
dotyczącego „Dana-węża” oraz do tezy Hipolita, mówiącej, że Antychryst wyjdzie 
z pokolenia Dana, możemy powiedzieć, że niebezpieczeństwo związane ze „świąty-
nią” staje się zatem jeszcze większe. Ten symboliczny reprezentant tajemnicy niepra-
wości jest bowiem odpowiedzialny za stworzenie kompletnych struktur kultycznych, 
gdyż w czasach Salomona świątynia jerozolimska była jedynym oficjalnym miejscem 
kultu JHWH. Staje się to starotestamentową prefiguracją stworzenia „u końca czasów” 
czegoś o wiele bardziej toksycznego i powszechnego, czyli ustanowienia fałszywego 
kultu Boga dla całej ludzkości. 

W czasach Salomona koncept principium separationis rozrasta się zatem z sym-
bolu „zasłony” do symbolu „całej świątyni”. To bałwochwalstwo dokonywane 
wewnątrz pierwszej świątyni jerozolimskiej stanie się w czasach Ezechiela przyczyną 
jej zniszczenia (Ez 8–10). Osiągnie to swój moment przełomowy w czasach Chry-
stusa, a proroctwem zapowiadającym zniwelowanie tej rzeczywistości: „fałszywy 
kult=fałszywa świątynia” będą słowa Jezusa zapowiadające ostateczne zniszczenie 
drugiej świątyni jerozolimskiej (Mk 13,2), co historycznie wypełnia się w 70 roku po 
Chr. Niestety tajemnica nieprawości nie jest zdeterminowana widzialnymi znakami. 
Po upadku świątynnego kultu Izraela „wąż” znajdzie sobie „nowe gniazdo”, gdzie 
będzie mógł wydawać swoje potomstwo i nadal budować opozycję wobec Chrystusa. 

Na poziomie alegorii budowniczy Huram-Abi, reprezentant duchowego „pier-
wiastka Dana”, konstruując materialną świątynię, symbolicznie zapowiadałby tworze-
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nie struktur fałszywego kultu Boga. Kontaminacja kultu w czasach króla Salomona jest 
zatem jedynie etapem przejściowym do osiągnięcia „wyższych” diabelskich celów, jak 
chociażby zastąpienie kultu Boga, kultem człowieka – będącego narzędziem szatana. 
W istocie będzie to zatem kult samego szatana, ojca kłamstwa. Unicestwienie prawdzi-
wego kultu Boga będzie niczym ponowne, ale dokonane już w przestrzeni duchowej, 
oddzielenie nieba od ziemi. Fizyczne „rozdzielenie” materialnych przestrzeni, mające 
miejsce „dnia drugiego” (Heksaemeron) staje się zatem najbardziej pierwotną prefi-
guracją (typem) ostatecznego „oddzielenia” w wymiarze duchowym, które ma być 
zrealizowane „u końca czasów”. Będzie to „oddzielenie” ludzkości od Boga, kiedy 
to sam Antychryst ogłosi siebie „najświętszym obiektem” w obrębie „nowego” kultu, 
jaki rozleje się po całym świecie. Na tym polega owa negatywna perspektywa pełni 
konceptu principium separationis, która ma zostać zrealizowana „u końca czasów”. 
Tymczasem to właśnie perspektywa pozytywna definitywnie zamknie dzieje ludzko-
ści. Będzie nią sąd ostateczny i ostateczne rozdzielenie dobrych i złych. 

Warto w tym miejscu raz jeszcze nawiązać do Heksaemeronu oraz „dnia siód-
mego”. W sposób szczególny zwróćmy teraz uwagę na symbolikę występujących tu 
liczb151. Liczba „7” symbolizuje „odpoczynek” Boga po dokonanym dziele stworzenia 
(Rdz 2,1-3). Podobnie w „siódmym” roku od rozpoczęcia prac zakończono budowę 
pierwszej świątyni (1Krl 6,38) i wówczas chwała Pańska „spoczęła” w świątyni  
(2Krn 5,11-14). Możemy więc utworzyć analogię, w której dzieło stworzenia w swej 
pierwotnej formie – tzn. przed grzechem ludzi – było niczym przestrzeń świątynna, 
gdzie przechadzał się sam Bóg. 

Natomiast jeżeli chodzi o liczbę „2”, to najpierw odnosi się ona do „dnia drugiego” 
Heksaemeronu, kiedy to Bóg oddzielił firmamentem „wody górne” od „wód dolnych” 
(Rdz 1,6-8). Uznaliśmy to wówczas za czytelny symbol pierwotnej formy principium 
separationis (płaszczyzna kosmologiczna). Na etapie pierwszej świątyni – w chwili 
odstępstwa króla Salomona, który był odpowiedzialny za czystość kultu w całym 
Izraelu – owo principium ujawnia się już nie tylko pod symbolem „zasłony” – jak 
w przypadku „protoświątyni”. Jego istotą staje się cała świątynia, będąca już wówczas 
symboliczną reprezentacją fałszywego kultu, którego skutkiem – z pewnością świado-
mie niechcianym przez Salomona – było oddzielenie ludu od prawdy o JHWH, jako 
jedynym Bogu. Dlatego ważne jest w tym miejscu, aby wrócić do tekstu o rozpoczęciu 
budowy świątyni: „Wreszcie Salomon zaczął budować dom Pański w Jerozolimie na 
górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi, w miejscu, jakie przygoto-
wał Dawid na klepisku Ornana Jebusyty. Zaczął więc budować drugiego dnia, w dru-
gim miesiącu, w czwartym roku swego panowania” (2Krn 3,1n). Pierwsza świątynia 

151 Por. T. Jelonek, Biblia jako fenomen kulturowy, Kraków 2012, s. 68n.
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zaczyna powstawać „drugiego” dnia, „drugiego” miesiąca, a kumulacją liczby „2” jest 
„czwarty” rok panowania króla. W perspektywie powyższych rozważań odczytajmy 
to jako symbol koncentracji tych duchowych faktorów, które konstytuują tajemnicę 
principium separationis152. W tym sensie liczby te stanowią pewne proroctwo, jakie 
zaczęło się spełniać u schyłku rządów Salomona. 

Kolejnym kluczem, przez który potwierdzimy tezę o zdominowaniu „świątyni” 
przez pierwiastek nieprawości, będzie koncept „czynnika kontaminacyjnego”. Natu-
ralną strukturę tego konceptu stanowił fakt „mieszania krwi”, czyli łączenia się Izra-
elitów z innymi ludami. Uobecnienie tego konceptu dostrzegliśmy w historii pewnego 
człowieka, który pochodził właśnie z matki Danitki i ojca Egipcjanina (Kpł 24,10). 
Jako pierwszy z ludu został on ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko świę-
temu imieniu JHWH. Koncept ten oprócz swej struktury naturalnej ma również swoją 
strukturę duchową, która objawia się jako duchowa konsekwencja faktu „mieszania 
krwi”. Konsekwencją wejścia w związek z osobą o pogańskiej proweniencji mogło 
być uznanie innego alternatywnego boga, a tym samym osłabienie czci JHWH jako 
Boga jedynego. Mogło to prowadzić – jak w przypadku wspomnianej historii – nawet 
do grzechu publicznego bluźnierstwa wobec JHWH. Bóg, który w imię życia wiecz-
nego wymaga od człowieka wiele poświęcenia, czym w przypadku Izraela była cho-
ciażby droga przez pustynię, zostaje w końcu przeklęty, gdyż przegrywa rywalizację 
z „bogiem” obiecującym doczesny dobrostan. 

Zobaczmy teraz, jak ów koncept rozwija się w czasach pierwszej świątyni. Istotną 
informacją, charakteryzującą tego niezwykłego artystę Hurama-Abiego, jest ta, iż 
jest on synem „pewnej kobiety spośród Danitek i z ojca Tyryjczyka” (2Krn 2,12). 
Jak w przypadku budowniczego „protoświątyni” mamy tu również Danitę oraz, jak 
w przypadku „pierwszego bluźniercy”, spotykamy się także z faktem „mieszania 
krwi”. Czy to przypadek? Dlaczego znowu pokolenie Dana? Scalmy te fakty: Hipo-
lit na podstawie dwóch fragmentów z Pięcioksięgu („błogosławieństwo patriarchy 
Jakuba”, „błogosławieństwo Mojżesza”) stawia tezę, że Antychryst wyjdzie z poko-
lenia Dana. Natomiast Biblia ukazuje później, że pewien człowiek, właśnie z poko-
lenia Dana, jest współodpowiedzialny (wraz z człowiekiem z mesjańskiego pokole-
nia Judy) za budowę „protoświątyni” oraz że kolejny człowiek, właśnie z pokolenia 
Dana – i tylko on! – staje się już głównym odpowiedzialnym za całą budowę świątyni 
Salomona. Ponadto: zarówno „pierwszy bluźnierca” przeciwko imieniu JHWH, jak 
i budowniczy pierwszej świątyni pochodzą ze związku Danitki i poganina! 

Wszystkie te informacje rzeczywiście robią duże wrażenie i wydaje się, że stop-
niowo odsłaniają pewną głęboko ukrytą tajemnicę pokolenia Dana i „świątyni”. Zatem 

152 Por. J.FLAWIUSZ, Dawne dzieje…, Księga ósma, III, 1n, s. 374n.

3.10. Symbol ָעֵקב i pierwsza świątynia



324

pokolenie Dana, a także pewną szczególną aktywność jego członków oraz dzieła, któ-
rych dokonują, należałoby uznać za swego rodzaju prefigurację tej „duchowej prze-
strzeni”, z której w czasach Nowego Przymierza miałby się wyłonić Antychryst. To 
wszystko współgra z tekstem Pawła Apostoła, zapowiadającym pojawienie się „Niego-
dziwca”, który właśnie zasiądzie w „świątyni” i uzna samego siebie za Boga (2Tes 2). 

Przypomnijmy, że głównym celem działania diabła („tego, który dzieli”) jest cał-
kowite „oddzielenie” (separacja) ludzkości od Boga, które ostatecznie miałoby mieć 
charakter wieczny. Na podstawie powyższych rozważań możemy zatem wyznaczyć 
kluczowe elementy tego procesu: 1. „kontaminacja”, czyli synkretyzm świecki i reli-
gijny; 2. „bałwochwalstwo”, czyli nowy kult, odnoszący się bądź do rzeczywisto-
ści świeckiej, bądź religijnej; 3. „bluźnierstwo”, czyli wyraz szczególnej wrogości 
i pogardy wobec prawdy objawionej przez Boga; 4. „ostateczna separacja”, czyli osta-
teczne wyrzeczenie się samego Boga, mająca konsekwencje wyroku samopotępienia 
się na wieki. 

Znakiem, ukazującym coraz potężniejsze działanie „czynnika kontaminacyjnego” 
i jego duchowych konsekwencji w historii zbawienia, jest fakt pochodzący właśnie 
z czasów pierwszej świątyni, mówiący o grzechu bałwochwalstwa, którego dopuścił 
się u schyłku swego życia król Salomon: 

„Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę 
faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów co do których 
Pan nakazał Izraelitom: «Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo 
na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom». Jednak Salomon z miłości złączył 
się z nimi, tak że miał siedemset żon – księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego 
żony uwiodły więc jego serce. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce 
ku bogom obcym i wskutek tego jego serce nie pozostało tak szczere wobec Pana, 
Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydoń-
czyków, oraz Milkoma ohydę Ammonitów. Salomon zbudował również posąg Kemo-
szowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, 
ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, 
palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom” (1Krl 11,1-8)153. 

Wkomponowując ten niezwykle istotny tekst w nasze dowodzenie, spróbujemy 
teraz odtworzyć – na poziomie duchowym – to, co dokonało się w czasach pierw-
szej świątyni. Odpowiedzialnym za usankcjonowanie i sprawowanie kultu świątyn-
nego był sam król, pochodzący z rodu Dawida, czyli z pokolenia Judy154. Natomiast 
Huram-Abi, człowiek z pokolenie Dana, czyli pokolenia, które jawi się jako opozycja 

153 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 404n.
154 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron…, s. 220n.
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do mesjańskiego pokolenia Judy, jest dotknięte „czynnikiem kontaminacyjnym”, ma 
w swych szeregach pierwszego „bluźniercę”, przejawia silne „tendencje separaty-
styczne” – staje się głównym odpowiedzialnym za budowę „świątyni”, która przecież 
była „sercem” całego Izraela. 

Patrząc na taką charakterystykę pokolenia Dana, możemy więc powiedzieć, że 
było ono „piętą”, czyli duchowo najsłabszym punktem, całego ludu Izraela. Z tego 
względu stało się także swoistym symbolem „zaczynu nieprawości” pośród tego ludu. 
Nie zapominajmy, że na terenie pokolenia Judy w czasach przed monarchią został 
utworzony „Obóz Dana”, który na naszej duchowej mapie odczytaliśmy również jako 
znak kontaminacji pokolenia Judy przez duchowy „pierwiastek Dana”. Można zatem 
orzec, że „Obóz Dana” umacnia się w Judzie w sposób szczególny, gdy budowniczym 
świątyni jerozolimskiej – znajdującej się na terenie pokolenia Judy – zostaje Danita, 
Huram-Abi. Prowizoryczny „obóz” przechodzi transformację i staje się czymś stałym 
oraz centralnym, gdyż przejawiającym się w symbolu „świątyni”. Gdzieś w ducho-
wych pokładach „świątyni” znajduje się zatem „Obóz Dana” – tajemnicza przestrzeń, 
w której będzie kształtować się odpowiednie środowisko, przygotowujące „naro-
dziny” Antychrysta.

Odstępstwo Salomona od wierności JHWH odczytujemy jako szczególne świa-
dectwo, że duchowy „pierwiastek Dana”, który jest starotestamentową prefigura-
cją antychrystycznego ducha, w sposób niezwykle groźny zainfekował przestrzeń 
kultyczną. Osoba króla, odpowiadająca za czystość kultu, a dopuszczająca się bał-
wochwalstwa, staje się prefiguracją „kogoś”, kto w czasach Nowego Przymierza na 
wielką skalę zbezcześci kult Boga. Między Salomonem a Antychrystem brakuje oczy-
wiście wielu elementów wśród których najistotniejszym wydaje się być figura „ohydy 
spustoszenia”. To puste miejsce w przebiegu historii zbawienia zapełni najpierw posąg 
pogańskiego bóstwa, Zeusa Kapitolińskiego, ustawiony przez króla Antiocha IV Epi-
fanesa w drugiej świątyni, a następnie osoba „boskiego” cezara w czasach, gdy świą-
tynia jerozolimska fizycznie już przestanie istnieć. Dopełnieniem będzie oczywiście 
figura „Niegodziwca”, który zasiądzie w przestrzeni kultycznej Nowego Przymierza 
(2Tes 2). 

Gdy Salomon porzuca bojaźń Bożą i opuszcza go mądrość, wówczas poprzez 
zanieczyszczoną „świątynię” na cały kraj rozlewa się jego grzech bałwochwalstwa – 
niczym jad pochodzący od „węża”. Rzeczywiście po schizmie państwowej za czasów 
rządów Roboama (syna Salomona) – o czym będziemy jeszcze później wspominać 
– grzech bałwochwalstwa staje się główną „chorobą”, która przeżera zarówno Pań-
stwo Północne, jak i Południowe. Ogromna liczba nieprawowiernych żon jakie miał 
Salomon z obcych narodów, co było także przejawem nierządu seksualnego, stało się 
niejako bramą dla „wężowego jadu”, czyli grzechu bałwochwalstwa. Na przykładzie 
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Salomona widać doskonale, w jaki sposób koncept „nierządu fizycznego” rozwija się 
w koncept „nierządu duchowego”. Fakt posiadania tysiąca nielegalnych żon z obcych 
narodów, a więc nadzwyczaj silny „czynnik kontaminacyjny”, skutkuje bezpośrednio 
„pandemią” grzechu bałwochwalstwa, jaka miała miejsce w Izraelu u schyłku rządów 
Salomona. 

Fundamentem tożsamości państwa Izrael, jako narodu wybranego przez JHWH, 
była właśnie wiara w JHWH jako jedynego Boga. Również siła państwowości Izraela 
była nierozerwalnie związana z wiernością prawu Bożemu, gdzie czystość kultu zaj-
mowała miejsce centralne. Nie dziwi zatem fakt, że zaraz po śmierci bałwochwalczego 
króla Salomona dochodzi do rozpadu państwa izraelskiego. Biblia w sposób niezwykle 
czytelny ukazuje, że klęska na poziomie politycznym była konsekwencją degradacji 
na poziomie duchowym i moralnym. Ważne jest tu wskazanie na fakty ukazujące skalę 
tego problemu, którym był grzech bałwochwalstwa. Praktycznie prawie o wszystkich 
królach Państwa Północnego oraz o większości królów Państwa Południowego Biblia 
wydaje bardzo negatywny osąd. Królowie nie usuwają tzw. wyżyn, na których Izraelici 
i mieszkańcy Judy składają wciąż ofiary obcym bogom (2Krl 17,7-23). Co więcej, np. 
król Państwa Północnego – Ochozjasz (854-853 r. przed Chr.), podczas choroby szu-
kał dla siebie ratunku u Beelzebuba, bóstwa Ekronu. W tekstach Nowego Testamentu 
Beelzebub nazwany jest „władcą złych duchów” (Mt 10,24). Symptomatyczne jest, że 
miasto Ekron, gdzie oddawano część owemu „władcy złych duchów”, leży na terenie 
pokolenia Dana! 

Istotnym faktem w czasach pierwszej świątyni jest także najazd Asyryjczyków na 
Państwo Północne (722/721 r. przed Chr.). Wówczas 10 północnych plemion – w tym 
pokolenie Dana – zostało rozproszonych. Narracja Biblii nie będzie kierowała się 
więcej tym plemiennym podziałem oraz charakterystyką i historią tych poszczegól-
nych 10 plemion. Na południu pozostaje Juda i Beniamin, choć kolejne księgi Pisma 
Świętego są zogniskowane przede wszystkim na historii Judy, co sprawia wrażenie, 
jak gdyby pozostało tylko to jedno pokolenie, które wciąż będzie wymieniane z imie-
nia. Z tego względu „ślad pokolenia Dana”, po którym nadal będziemy kroczyć, nie 
będzie już śladem zdeterminowanym kontekstem geograficznym czy politycznym, ale 
śladem zdeterminowanym kontekstem duchowym. „Trop Dana” na dalszych kartach 
Biblii to m.in. znak „świątyni”, za budowę której odpowiedzialni byli ludzie właśnie 
z tego plemienia. 

Jednym ze znaków kontaminacji pokolenia Judy jest fakt, mający miejsce jeszcze 
za rządów judzkiego króla Achaza (734–728 r. przed Chr.). Król ten wprowadza do 
świątyni pogański ołtarz z brązu, na którym to on sam – a nie kapłani – będzie składał 
ofiary (2Krl 16,10). Jesteśmy zatem coraz bliżej realizacji konceptu „ohydy spustosze-
nia”, która miała zalegać w miejscu świętym, co niejako po części spełni się w czasach 
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machabejskich (II w. przed Chr.) za sprawą Antiocha IV Epifanesa, który w skrzy-
dle świątyni ustawi posąg Zeusa – najważniejszego bóstwa pogańskiego panteonu. 
Pamiętajmy jednak, że proroctwo dotyczące „ohydy spustoszenia” – o czym mówi 
sam Jezus (Mt 24,15) – rozciąga się także na „czasy ostateczne”. Król Achaz staje się 
zatem prefiguracją świeckiego władcy, który będzie aspirował do tego, by bezprawnie 
wejść w czynności kapłańskie i w ten sposób zostać również przywódcą religijnym 
sensu stricto. Współczesne przekazywanie ludziom świeckim funkcji związanych ze 
święceniami kapłańskimi może być zatem także ważnym tropem w sprawie Antychry-
sta. Być może będzie to człowiek nienależący do stanu kapłańskiego, któremu jednak 
– ze względu na kontaminację doktryny – zostaną przekazane prerogatywy w pewnym 
sensie pozwalające na zarządzanie całym Kościołem. 

Ważną uwagą jest to, że skoro pokolenie Dana nie będzie już wymieniane z imie-
nia, po rozpoczęciu deportacji plemion północnych do Asyrii, to także „Obóz Dana” 
wzniesiony na terytorium Judy stanie się w jeszcze większym stopniu konceptem 
duchowym. Tak więc jakikolwiek akt zanieczyszczający prawowity kult JHWH, 
dokonywany w budynku świątyni czy podczas osobistej praktyki mieszkańców Judy, 
będzie charakteryzowany jako przejaw funkcjonowania tzw. Obozu Dana, będącego 
symbolem szczególnego „czynnika kontaminacyjnego”. 

Pomimo że niektórzy królowie Judy byli prawowierni – jak na przykład Eze-
chiasz – to jednak kolejni władcy wracali do grzechu bałwochwalstwa i to na jeszcze 
większą skale niż ich poprzednicy. Przykładem może być syn Ezechiasza, Manas-
ses (696–642 r. przed Chr.). Król ten: „budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu 
na obydwu dziedzińcach świątyni Pańskiej. Przeprowadził syna swego przez ogień, 
uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków (…) Posąg Aszery, 
który sporządził, postawił w świątyni” (2Krl 21,5-7). Czas rządów judzkiego króla 
Manassesa ukazuje zatem totalną kontaminację kultu oraz samego pokolenia Judy. 
Patrząc na to z perspektywy rozwoju „idei Antychrysta”, możemy więc powiedzieć, 
że jest to czas świetności – ukrytego w strukturach Judy – „Obozu Dana”. Wówczas 
również koncept „duchowego nierządu” osiąga formę dotąd niespotykaną, a wyraź-
nym znakiem tego jest ustanowienie przez Manassesa w świątyni domu dla męskich 
prostytutek sakralnych, w którym mieszkały także kobiety, tkające szaty dla Aszery 
(2Krl 23,7). Polskie tłumaczenie Septuaginty oddaje to przez: „dom uprawiających 
sodomię na terenie domu Pana”. Grzechy sodomickie to pierwotnie – zgodnie z histo-
rią biblijną – grzechy homoseksualne mieszkańców Sodomy. Jest to zatem czytelna 
prefiguracja sytuacji obecnej we współczesnym Kościele, dość poważnie skażonym 
przez sodomickie akty homoseksualnych duchownych155. 

155 Por. D. Oko, Lawendowa mafia, Kraków 2020.

3.10. Symbol ָעֵקב i pierwsza świątynia



328

Istotne jest także, że w latach 641–609 przed Chr. pojawia się w Judzie nadzwy-
czaj prawowity władca, Jozjasz, który – jak nikt inny – płonął gorliwością o czystość 
kultu i przeprowadził wielką reformę religijną. Pomimo tego Bóg jednak nie cofa 
swego gniewu z powodu grzechów, których dopuścił się Manasses, i zapowiada karę, 
która zaczyna spełniać się już w 598 roku przed Chr. Wówczas rozpoczyna się nisz-
czycielska inwazja Babilończyków. Ważne jest, by podkreślić, który to grzech w spo-
sób szczególny JHWH wypomina swemu ludowi i za który nie chce cofnąć swego 
gniewu. Jest to grzech przelewania niewinnej krwi, gdyż Manasses reaktywował 
pogański kult Molocha, gdzie w ofierze składano dzieci (Krl 21,6; 24,4). Nie zawsze 
zatem wystarczy ekspiacja. Jest taka miara zła, która może zostać usunięta jedynie 
przez karę, a Bóg – jak widać – nie cofa swego gniewu szczególnie wtedy, gdy ludz-
kość morduje swoje dzieci. 

Pomimo reformy Jozjasza kolejni władcy powracają do grzechów bałwochwal-
stwa. Przykładem jest np. powrót do – wyrugowanego przez Jozjasza (2Krl 23,11n) 
– kultu Słońca, jaki dokonuje się wewnątrz świątyni jerozolimskiej. Bóg pokazuje to 
w wizji prorokowi Ezechielowi jako argument przemawiający za zniszczeniem świą-
tyni przez Babilończyków (Ez 8,16). W roku zajęcia Jerozolimy przez wojsko Nabu-
chodonozora (597 r. przed Chr.) – co wiązało się ze splądrowaniem świątyni i było 
również czasem tzw. pierwszego przesiedlenia do Babilonii – królem Judy był Joja-
kin, o którym powiedziane jest, tak jak o większości ówczesnych władców, że „czynił 
on to, co złe w oczach Pańskich” (2Krl 24,9). Natomiast jego matką była Nechuszta. 
Zwróćmy uwagę na to imię i potraktujmy je jako szczególny symbol. Etymologicz-
nie Nechuszta wiąże się z bałwochwalczym kultem miedzianego węża, zwanego 
Nechusztan. Tak więc Nechuszta to „czcicielka węża”.

Przypomnijmy, że to ten sam wąż, który został uczyniony przez Mojżesza, gdy 
Izraelici szli przez pustynię, a który następnie został zniszczony przez prawowitego 
króla Ezechiasza, gdyż stał się przedmiotem bałwochwalczego kultu (2Krl 18,4). 
W momencie nadejścia tej wielkiej katastrofy, wejścia Babilończyków do Jerozolimy, 
na tronie królewskim zasiada zatem syn tej, która czciła węża. Odczytajmy to jako 
kolejny znak supremacji duchowego „pierwiastka Dana”, o którym było przecież 
powiedziane, że jest on jak „wąż”. Co ważne, Jojakin i jego matka zostają depor-
towani do Babilonii, ale to właśnie ten judzki król cieszy się szczególnymi wzglę-
dami babilońskiego władcy i ostatecznie jest przez niego utrzymywany jako gość do 
końca swych dni (2Krl 25,29n). Czyżby więc „wężowy pierwiastek” przetrwał także 
na wygnaniu?

„Czynnik kontaminacyjny” szczególnie się intensyfikuje podczas działalności 
proroka Ezechiela. Prorok ten rozpoczyna swoją misję w 592 roku przed Chr., a więc 
na kilka lat przed zniszczeniem pierwszej świątyni przez Babilończyków. Z tego 
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okresu pochodzą więc fragmenty, opisujące wizje proroka Ezechiela, dotyczące bał-
wochwalstwa mieszkańców Jerozolimy oraz zbeszczeszczania świątyni poprzez kon-
taminację kultem obcych bóstw:

„(…) I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, podnieś teraz oczy ku północy!» I pod-
niosłem oczy w kierunku północnym, a oto na północ od bramy ołtarza znajdował 
się u wejścia ów bożek zazdrości (…) (Ez 8,2-13). Następnie zaprowadził mnie do 
przedsionka bramy świątyni Pańskiej, mieszczącej się po stronie północnej, a oto 
siedziały tam kobiety i opłakiwały Tamuza. I rzekł do mnie: «Czy widzisz, synu czło-
wieczy? Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości od tych». Zaprowadził mnie także 
do wewnętrznego dziedzińca świątyni Pańskiej i oto u wejścia do świątyni pańskiej, 
pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem, znajdowało się około dwudziestu pięciu mężów, 
obróconych tyłem do świątyni Pańskiej, z twarzami skierowanymi ku wschodowi: 
zwróceni na wschód oddawali pokłon słońcu” (Ez 8, 14–16)156. 

Jest rzeczą niezwykle interesującą, iż Ezechiel, widząc akty bałwochwalcze, 
dokonywane zarówno na terenie całej Jerozolimy, jak i w samej świątyni, kilkukrot-
nie wymienia kierunek „północ”. Jeżeli chodzi o geograficzne usytuowanie Izraela, to 
kierunek ten, jak już wcześniej wskazywaliśmy, utożsamia się właśnie z pokoleniem 
Dana (po jego migracji na północ: Sdz 18,27-29). W Dan, czyli najdalej wysuniętym 
na „północ” mieście Izraela, już w odległych czasach po raz pierwszy ustanowiono 
bałwochwalczy kult. Najpierw w „czasach sędziów”, a potem pod rządami Jerobo-
ama – po schizmie. To także z „północy” mieli nadejść Babilończycy, którzy znisz-
czyli świątynię jerozolimską (pierwszą świątynię). Natomiast w jedenastym rozdziale 
Księgi Daniela ów niesłychanie wrogi ludowi Bożemu bałwochwalczy władca – histo-
rycznym odpowiednikiem byłby Antioch IV Epifanes – który zbezcześci drugą świą-
tynię, nazywany jest także „królem północy”. Co ciekawe, w czasach Mojżesza, czyli 
w czasach „protoświątyni”, podczas wędrówki Izraela przez pustynię, pokolenie Dana 
rozbijało swój obóz zawsze od strony „północnej” (Lb 2,25). Kierunek „północ” ura-
sta więc do rangi szczególnego symbolu odnoszącego się do tajemnicy nieprawości.

Patrząc na kontekst ukazany przez powyższy tekst Ezechiela, możemy powie-
dzieć, że ów dramatyczny fakt historyczny, którym było zburzenie pierwszej świątyni 
przez Babilończyków (586 r. przed Chr.), był niejako dopustem Bożym. Ze względu 
na „obrzydliwości”, których dopuszczali się Izraelici, chwała JHWH opuściła świą-
tynię (Ez 8,6; 10,18n). Fizyczne istnienie budynku, nazywanego „domem JHWH”, 
w którym w rzeczywistości odbywał się bałwochwalczy kult, stanowiłoby jeszcze 
większe duchowe zagrożenie aniżeli brak świątyni w ogóle. Należy pamiętać, że naj-
świętszym przedmiotem w kulcie świątynnym była Arka Przymierza, której autorem 

156 Por. J. Homerski, Księga Ezechiela. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin, 1998, s. 40-43.
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był Besaleel, reprezentujący duchowy „pierwiastek Judy”. W momencie apogeum 
procesu kontaminacji świątyni przez duchowy „pierwiastek Dana” Arka Przymierza 
staje się jedynym symbolem tej rzeczywistości, która stoi w opozycji do tajemnicy 
nieprawości. Jest więc rzeczą znamienną, iż w momencie, gdy Bóg opuszcza świą-
tynię i przyzwala na jej zniszczenie, bezpowrotnie znika również Arka Przymierza  
(2 Krl 25; Dn 1,1-2; Jr 3,16-17). 

Nie możemy zapomnieć, że cały czas jesteśmy na etapie argumentowania pewnej 
tezy, za pośrednictwem której staramy się ukazać, na podstawie tekstów Starego Testa-
mentu, rozwój „idei Antychrysta” w kluczu „świątynia”. Fundamentalną perspektywą, 
w której do tej pory się poruszaliśmy jest zasugerowane przez Hipolita „pokolenie 
Dana”, które w „błogosławieństwie Mojżesza” porównane zostaje do „lwiątka skaczą-
cego z Baszanu” (Pwt 33,22). Niektórzy Ojcowie Kościoła traktowali ten tekst jako 
opozycję do mesjańskiego proroctwa dotyczącego Judy, w którym Mesjasz to właśnie 
„lew z pokolenia Judy” (Rdz 49,9). W tym miejscu spróbujemy zatem pokazać, w jaki 
sposób w czasach pierwszej świątyni ujawnia się dwubiegunowość symbolu „lwa”. 

Fundamentem będzie tu następujący tekst: „Następnie król sporządził wielki tron 
z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. Tron miał sześć stopni i owalny 
szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. 
Na sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie 
uczyniono w żadnym z królestw” (1Krl 10,18-20). Chociaż owego „tronu”157 nie usta-
wiono w świątyni, ale w jednej z komnat królewskiego pałacu w Jerozolimie, gra-
niczącego ze świątynią, to trzeba pamiętać, że ta rzeczywistość, która kryje się pod 
symbolem „świątyni” osiąga swoją konceptualną pełnię w tajemnicy niebiańskiego 
Jeruzalem. W tej niezwykłej wizji, którą Jan otrzymał na wyspie Patmos, owo miej-
sce kultu utożsamia się z całą wspólnotą zbawionych oraz z niebiańskim miastem  
(Ap 21,2-4) – dla którego świątynią jest sam Bóg i Baranek (Ap 21,22)158. Mając więc 
przed oczami pełnię konceptu „świątyni”, który odnajdujemy w Apokalipsie, w oma-
wianiu jego wcześniejszego stadium nie możemy pominąć samego miasta Jeruzalem, 
jako swego rodzaju prefiguracji oraz zapowiedzi tej rzeczywistości, która w swym 
wymiarze kompletnym będzie identyfikowała się także z „niebiańską świątynią”. 

Jak już wyżej zaznaczyliśmy, czynnikiem konsolidującym naród wybrany, a tym 
samym fundamentem jego państwowości, zarówno na poziomie zewnętrznych struk-
tur, jak i wewnętrznej tożsamości, była wiara w jedynego Boga, który wybrał sobie ten 
lud na własność, wyprowadził go z niewoli, oraz nadał mu prawo i ziemię. Czystość 
kultu, za który w czasach monarchii odpowiedzialny był sam król, była jednym z naj-

157 Por. M. Lurker, „tron” w: Słownik obrazów…, s. 249n.
158 Por. E. Ehrlich, Apokalipsa…, s. 308-310.
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istotniejszych przejawów dochowywania wierności JHWH i wpływała tym samym 
na moc błogosławieństwa, które Bóg udzielał swemu ludowi, a więc warunkowała 
również siłę samego państwa159. Można by zatem powiedzieć, że w czasach monar-
chii świątynia była wręcz „organicznie” złączona z władzą królewską160, a co za tym 
idzie, była również „sercem” całej wspólnoty Izraela. Dlatego też skutkiem grzechu 
króla była kontaminacja kultem bałwochwalczym nie tylko religijnego centrum Izra-
ela, czyli świątyni jerozolimskiej, ale również rozpowszechnienie się tego grzechu po 
całym państwie. Można by tu przywołać powiedzenie: „ryba psuje się od głowy”.

W odniesieniu do powyższej perspektywy „tron królewski”161, na którym zasiadał 
pomazaniec Boży, jawi się jako symbol władzy absolutnej: zarówno religijnej, jak 
i państwowej – gdzie ta druga była oczywiście konsekwencją tej pierwszej, dla której 
najdoskonalszym wzorcem były rządy JHWH nad całym wszechświatem. Zauważmy 
zatem, że w kontekście religijno-politycznym ów wspaniały „królewski tron” Salo-
mona z sześcioma parami lwów po obu stronach, jak najbardziej wpisuje się w tę rze-
czywistość, która funkcjonuje pod znakiem „świątyni”. Nie zapomnijmy jednak, że 
głównym artystą odpowiedzialnym za wszystkie prace, związane ze świątynią i pała-
cem królewskim – a więc i za „tron” – był Huram-Abi z pokolenia Dana. Pokolenie 
to zostaje porównane przez pewne biblijne proroctwo także do „lwa” („błogosławień-
stwo Mojżesza”). Imię Huram-Abi oznacza: „Huram jest moim ojcem”, a Huram był 
wówczas królem Tyru. Figura „króla Tyru” w niektórych tekstach biblijnych funkcjo-
nuje na poziomie alegorii jako figura samego szatana (Ez 28). 

Mówiąc o dominacji „pierwiastka Dana” w czasach pierwszej świątyni, nie 
można jednak mówić od razu o dominacji absolutnej. Jak podaje Pierwsza Księga 
Królewska, król Salomon dopiero u schyłku swoich rządów dopuścił się wielkiego 
bałwochwalstwa. Poza tym, wewnątrz tej rzeczywistości, która kryje się pod zna-
kiem „świątyni”, cały czas symbolem duchowej opozycji w stosunku do „pierwiastka 
Dana” jest Arka Przymierza, której twórcą był Besaleel z pokolenia Judy, czyli symbol 
duchowego „pierwiastka Judy”. Jest to opozycja wciąż bardzo silna, ponieważ Arka 
Przymierza zajmuje kluczowe miejsce w kulcie świątynnym: stoi w miejscu najświęt-
szym. Dzieje się tak aż do czasów zburzenia świątyni, kiedy to Arka Przymierza ginie 
bezpowrotnie. Tę czasową obecność Arki Przymierza w świątyni potraktujmy zatem 
jako symboliczne świadectwo wierności JHWH, które było jeszcze żywym znakiem 
w sercach wielu Izraelitów. Jest to więc swego rodzaju starotestamentowa prefiguracja 
katechona.

159 Por. T. Lorenzin, Vocazione, benedizione, popolo e terra: un itenerario tematico attraverso Genesi 12, 
Parole di Vita, 52(2007)6, s. 27-34.
160 Por. T. Brzegowy, Heksaemeron…, s. 182.
161 Por. R. Rumianek, Wizje pomyślności…, s. 34.
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Tak więc pomimo dominacji duchowego „pierwiastka Dana”, właśnie ze względu 
na obecność w pierwszej świątyni tego najświętszego przedmiotu kultu, jakim była 
Arka Przymierza, zwana podnóżkiem tronu samego Boga (1Krn 28,1), można inter-
pretować ową symbolikę „tronu” cały czas w dwuznacznym sensie. Dopóki istnieje 
opozycja, dopóty symbol „lwa” ma podwójne znaczenie, a tym samym istnieje rów-
nież „walka o tron”. Może on być zatem z jednej strony symbolem tronu Boga, a tym 
samym tronu Jego Mesjasza („tron Dawida”; Łk 1,32), a z drugiej strony symbolem 
tronu szatana czy „tronu Bestii” (Ap 13,2), a więc i Antychrysta. Opozycja Boga do 
diabła jest opozycją ponadczasową i będzie trwała aż do „końca czasów” i w tym sen-
sie „tron” ma również znaczenie ponadczasowe. Oczywiście mówiąc o dwuznaczno-
ści symbolu „tronu”, nie definiujemy tej rzeczywistości w sensie obiektywnym, gdyż 
najwyższa władza należy zawsze do Boga, a szatan jest tylko nędznym stworzeniem. 
Chodzi więc o to, „kogo” ludzie sadzają na tym „tronie”. Jeżeli dochowują wierności 
przykazaniom Bożym, to wówczas uznają nad sobą władzę Boga, jeżeli zaś łamią 
przymierze Boże, to sadzają na „tronie” diabła. 

Wydaje się, że właśnie w czasach pierwszej świątyni, a więc w tej określonej 
przestrzeni historycznej, w miarę rozwoju biblijnej „idei Antychrysta” ujawnia się 
także nowy istotny koncept: „tronu Antychrysta”, którego pełnię odnajdziemy w Apo-
kalipsie (13,2; 16,10). Również Paweł Apostoł w 2Tes pisząc o „Niegodziwcu”, sprze-
ciwiającym się wszystkiemu, co od Boga pochodzi, mówi, iż „zasiądzie w świątyni 
Boga” (2,4). Skoro „zasiądzie” jako „bóg”, to pewnie na „tronie”.

Dlatego też od tego momentu będziemy starali się także wykazać, w jaki sposób 
w duchowej strukturze tej rzeczywistości, której symbolem jest „tron”, objawia się 
„pierwiastek Dana”, będący starotestamentową prefiguracją antychrystycznego ducha. 
To właśnie on przez coraz silniejszą dominację będzie chciał w przyszłości tym „tro-
nem” całkowicie zawładnąć. Według opisu, który daje 1Krl 10,18-20, gdy staniemy 
przed „królewskim tronem”, wykonanym przez Hurama-Abiego, zobaczymy prowa-
dzących do niego „sześć” stopni schodów. Po prawej stronie tych stopni znajduje się 
„sześć” lwów i po lewej stronie tych stopni również „sześć” lwów (10,19n). Oprócz 
symboliki mesjańskiej „lew” jest także symbolem pokolenia Dana (Pwt 33,22), z któ-
rego – według tezy Hipolita – ma wyjść Antychryst. W Nowym Testamencie „lew” 
jest również symbolem samego diabła (1P 5,8). Apokalipsa mówi, że liczbą Bestii, 
a więc Antychrysta, jest sześćset sześćdziesiąt sześć (13,18). Możemy tu zatem odna-
leźć także owe trzy „szóstki” jako symbole wkomponowane w strukturę „tronu”162. 

162 Por. M.Szram, Szatan a symbolika liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej, w: Demonologia 
w nauce Ojców Kościoła, Kraków 2000, s. 81-90.
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W opisie „tronu” warto też zwrócić uwagę na jeden bardzo interesujący szczegół. 
Tekst podaje, że „tron miał sześć stopni i owalny szczyt z tyłu” (1Krl 10,19). Tekst 
hebrajski ów „owalny szczyt” oddaje przez ָעגֺל רֺאׁש, czyli „zaokrągloną głowę”. Tym-
czasem Septuaginta tłumaczy to jako προτομαὶ163 μόσχων164, czyli „głowy cielców”. 
Tłumaczenie Septuaginty z pewnością nawiązuje do hebrajskiego rzeczownika 165 ֵעגֶל, 
który oznacza „młodego byka” i ma taki sam rdzeń co przymiotnik „okrągły”, czyli 
 Co istotne, ten sam wyraz został użyty na określenie „złotego cielca”, kiedy to .ָעגֺל
Izraelici po raz pierwszy dopuścili się grzechu bałwochwalstwa (Wj 32,4.8.19n.24.35; 
Pwt 9,21) oraz gdy po rozpadzie państwa Jeroboam ustanowił dwa bałwochwal-
cze sanktuaria w Betel i Dan, do których sporządził właśnie dwa „złote cielce”  
(1Krl 12,29). 

Natomiast zastanawiające jest użycie przez autora Septuaginty liczby mnogiej. 
Użycie liczby pojedynczej: „głowa cielca” mogłoby ewentualnie oznaczać, iż ów 
cielec stanowi widzialne wyobrażenie „tronu” dla niewidzialnego bóstwa JHWH. 
Z takimi sytuacjami kultycznymi, w których używano wyobrażenia cielca nie jako 
wyobrażenia bóstwa, ale jako punkt odniesienia w kulcie, można było spotkać się na 
ziemiach Kanaanu. Tam właśnie wkroczyli Izraelici166 – czczący Boga niewidzialnego 
– którzy mogli przejąć taką praktykę kultyczną, co jednak było potępiane, gdyż stano-
wiło zagrożenie przekierowania świadomości religijnej na materialny symbol bóstwa. 
Liczba mnoga może tu zatem stanowić raczej pewne odniesienie do metaznaczenia 
„tronu” i wskazywać na dualizm związany z symbolem „lwa” bądź także być swego 
rodzaju zapowiedzią bałwochwalstwa, którego dopuści się ów pierwszy zasiadający 
na „tronie” – król Salomon. Wszak „tron” jest dziełem Danity, „syna króla Tyru”. 
Zbuntowany anioł – którego figurą jest „władca Tyru” – miał przecież wielkie aspira-
cje, aby zdobyć władzę w sensie absolutnym: „Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd 
Bożych postawię mój tron” (Iz 14,13).

Dzięki nawiązaniu do złotego cielca spod góry Synaj oraz do bałwochwalczych 
sanktuariów w Dan i Betel, a przede wszystkim dzięki użyciu liczby mnogiej przez 
autora Septuaginty, można w owej symbolice „tronu” z całą stanowczością dopatry-
wać się idei kultu bałwochwalczego. Po zebraniu tych wszystkich elementów widać, 
jak w czasach pierwszej świątyni wyłonił się również nowy koncept charakteryzujący 
bardzo wyraźnie tajemnicę nieprawości. Koncept, który w swej ostatecznej formie 
nazwany zostanie po prostu „tronem szatana” (Ap 2,13), „tronem Smoka i Bestii” (Ap 
13,2), czy też tronem „Niegodziwca” („syna zatracenia”), czyli Antychrysta (2Tes 2,4).

163 Por. F. Montanari, Vocabolario…, s. 1846.
164 Tamże, s. 1381.
165 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki…, s. 734.
166 Por. W.J. Harrington, Klucz…, s. 66.
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Poprawki zielone, tekst hebrajski trzeba wkleić w całości tak jak jest (tak jest najbezpieczniej) 

Str. 112: (ֶֶנֶפׁש ַחָּיח) 

Str. 119:  ַחְַיתֺו־ֶאֶרץ 

Str. 137: ֺאֶחֶזת ַבֲעֵקב 

Str. 148: ַיֲעֺקב ֵאל  
Str.188:  

ַאֶדֶרת  ַאְדמֹוִני ָהִראׁשֹון  ָערכֻּּלֹו כְַ מֹו  שֵׂ אּו ׁשְַ רְַ ָשוַוִּיקְַ עֵׂ  ַוֵּיֵצא  
Str. 246:  

ָרֵאל --ָיִדין ַעּמֹו,  ָדן  ֵטי ִישְַ ַאַחד ִׁשבְַ ִהי. כְַ ִפיֺפן ֲעֵלי ,  ֶדֶרך -ָדן ֶָנָחׁש ֲעֵלי -יְַ ַהֺנֵׁשך  --ֺאַרח-ׁשְַ
י בֹו ָאחֹור , סּוס-ִעְקבֵׂ הָוה.  ַוִּיֺפל ֺרכְַ ָך ִקִּויִתי יְַ הּוא, ָגד. ִליׁשּוָעתְַ גּוֶדנּו, וְַ דּוד יְַ בָיגֻּד   גְַ . ָעקֵׂ  

Str. 248: ֶדֶרך -ֶָנָחׁש ֲעֵלי ִהי  ָדן -יְַ    

Str. 251: ַוִּיֺפל  ָאחֹור 

Str. 288: ַבִית ַליהָוה 

Str. 297: ( טֹוב  א ֱאֹלִהים ִכי   (ַוַּירְַ

Str. 319: (חּוָרם -ָאִבי) 

Str. 333: רֺאׁש  ָעֺגל 
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Teraz możemy nawiązać do głównego „tropu” naszych poszukiwań, czyli do rze-
czywistości, która w czasach pierwszej świątyni kryłaby się pod symbolem „pięty” 
 Raz jeszcze pomoże nam w tym fragment, opowiadający o schyłku rządów .(ָעֵקב)
króla Salomona, który sam, zaślubiając żony z obcych narodów, dopuścił się grze-
chu bałwochwalstwa na niespotykana dotąd skalę (1Krl 11,1-4)167. Nasze rozważania 
spróbujemy przenieść też na poziom ludzkiego mikrokosmosu, by raz jeszcze posłu-
żyć się niezwykłą intuicją wielkiego żydowskiego interpretatora i alegorysty, Filona 
z Aleksandrii. Przypomnijmy, że Filon słowo „pięta” traktował jako symbol „głu-
piego intelektu”, mającego upodobanie w rzeczach zmysłowych. Trzeba przyznać, 
że – w odniesieniu do najmądrzejszego na ziemi króla, Salomona – takie odniesienie 
brzmi co najmniej zaskakująco. Jednak skoro początkiem mądrości jest bojaźń Pańska 
(Syr 1,14), a ta przejawia się przede wszystkim w dochowywaniu wierności prawu 
Bożemu, to jak można mówić o mądrości w przypadku człowieka, który złamał zakaz 
Boży na taką skalę. Salomon miał bowiem aż tysiąc żon pochodzących z „narodów, 
co do których Pan nakazał Izraelitom: „«Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą 
się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom»”(1Krl 11,2n). W kon-
sekwencji właśnie ten król, który wybudował pierwszą i najświetniejszą świątynię ku 
czci jedynego Boga, sam popadł w takim stopniu w grzech bałwochwalstwa, jak nikt 
inny przed nim (1Krl 11,4-8). Ten fakt świadczy dobitnie, że u schyłku życia opuściła 
go mądrość Boża. Ulegając urokowi kobiet, a następnie urokowi ich bożków, Salomon 
dał świadectwo swojej wielkiej głupoty. 

Patrząc na tę rzeczywistość w kluczu interpretacji Filona, można by stwierdzić, że 
w czasach pierwszej świątyni to właśnie sam król Salomon – pochodzący z pokolenia 
Judy! – u schyłku swego życia, utożsamił się niejako z symbolem „pięty”. Stał się 
emblematem słabości ludzkiej natury, najsłabszym punktem ludu wybranego, po pro-
stu wielkim głupcem. Nie chcemy wysuwać tu zbyt daleko idących wniosków, ale nie 
można oprzeć się wrażeniu, że w historii tego najmądrzejszego z ludzi, który niestety 
ową mądrość Bożą utracił, przebrzmiewa historia, która rozegrała się w obszarze pro-
tologii biblijnej, kiedy to doskonały cherub przez odwrócenie się od swego Stwórcy 
upadł na samo dno. Zaskakujące jest również to, że właśnie w czasach zburzenia 
pierwszej świątyni o owym upadłym cherubie prorokował Ezechiel w swej mowie 
przeciwko królowi Tyru! (Ez 28,11-19). 

Jeżeli zaś chodzi o omawianą przez nas rzeczywistość, kryjącą się pod znakiem 
„świątyni”, to bez wątpienia kluczową rolę odgrywa tu także Huram-Abi, budowniczy 
z pokolenia Dana i „syn króla Tyru”. W perspektywie, którą tworzyła także teza Hipo-

167 Por. A.S. Jasiński, Człowiek chroniony Prawem Bożym, w: „Sursum Corda”, red. A. Brenk, 
Poznań 2002, s. 325-346.
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lita, należałoby odczytać tego Danitę jako symbol „kogoś”, kto z duchowych pierwiast-
ków zła komponuje pewną „nową” duchową strukturę, ukrytą „pod szyldem” świątyni 
jerozolimskiej. W miarę nasilania się grzechu bałwochwalstwa ów duchowy „nowy 
twór” wciąż wzrastał w siłę pod materialnymi fasadami pierwszej świątyni i coraz 
mocniej zasilał „krwioobieg” całego Izraela, gdyż świątynia była „sercem” tego ludu. 
W momencie schyłku rządów króla Salomona, kiedy doszło do eksplozji grzechu bał-
wochwalstwa, ów „nowy twór” całkowicie przejął funkcje „serca” w organizmie Izra-
ela. Można powiedzieć, że symbolem ekstrakcji „prawdziwego serca” Izraela była 
utrata Arki Przymierza – symbolicznego starotestamentowego katechona. Zrujnowa-
nie pierwszej świątyni przez Babilończyków168 było również znakiem duchowej ruiny, 
do której doprowadził Izraela grzech bałwochwalstwa. „Nowy twór” był niejako fuzją 
„czynnika kontaminacyjnego” i principium separationis. Przez kontaminację kultu 
Izrael miał zostać całkowicie pozbawiony żywej relacji z JHWH, a zniszczenie pierw-
szej świątyni miało stać się zewnętrznym aktem ostatecznej separacji Izraela od Boga. 
Jednak nie chodziło tu jedynie o zniszczenie gmachu świątyni jerozolimskiej, ale 
przede wszystkim o destrukcję wewnętrzną, czyli o zniszczenie w sercach ludzkich 
prawdy o jedynym Bogu. 

Trzeba zwrócić uwagę, że choć przedstawiamy tu realizację szatańskiego planu, 
który dotyczył pewnych specyficznych uwarunkowań, w których znalazł się naród 
wybrany, to jednak przykład Izraela może stanowić wzorzec ujawniający strategię zła 
wobec całego ludu Bożego, czy też wobec poszczególnego człowieka, żyjącego także 
we współczesnym kontekście społeczno-religijnym. Nie możemy również zapomnieć, 
że szatan nie może zdobyć absolutnej władzy nad wolą człowieka, choć może na nią 
dość znacznie wpływać. Dlatego też prawda o Bogu – pomimo realizacji szatańskiego 
planu – z pewnością przetrwała w sercach tych Izraelitów, którzy chcieli dochować 
wierności i nie zwrócili się ku bożkom. Poza tym ekonomia zbawienia, którą zarzą-
dza wszechmocny i wszechwiedzący Stwórca wszechświata, może dopuszczać nieje-
den diabelski plan, który jednak stanowi tylko jakąś niewielką przestrzeń w ramach 
„Bożej ekonomii”, a w perspektywie wiecznej jest jej całkowicie podporządkowany. 
Bóg może zawsze interweniować swoją łaską, kiedy tylko chce i jak chce. Łaska Boga 
może ominąć wszystkie „chore struktury” i dotknąć bezpośrednio serca ludzkiego, aby 
przez objawienie prawdy doprowadzić do nawrócenia. Szatan nigdy nie powstrzyma 
działania miłosierdzia Bożego. Toteż Bóg może uderzyć nawet w jądro szatańskiego 
planu i z największego zła wyprowadzić największe dobro, co osiąga przecież swoją 
pełnię w wydarzeniu śmierci krzyżowej Chrystusa, która ostatecznie okazała się naj-
większym źródłem łaski dla całej ludzkości. 

168 Por. J.FLAWIUSZ, Dawne dzieje…, Księga dziesiąta, VIII, 5, s. 462n.
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3.11. SymBol ָעֵקב i dRuga świątynia169 

Wkraczając w czasy drugiej świątyni, napotykamy zasadniczą trudność. Do tej pory 
ciąg naszych poszukiwań dotyczył tej rzeczywistości, która kryła się pod znakiem 
„świątyni”. Poza tym nasze dowodzenie przeprowadzaliśmy w pewnej konkretnej 
perspektywie, którą było pokolenie Dana, co wynikało z konsekwentnego pójścia za 
tezą Hipolita, zakładającą, iż Antychryst wyjdzie właśnie z tego pokolenia. Od zbu-
rzenia pierwszej świątyni przez Babilończyków (586 r. przed Chr.) do dekretu Cyrusa 
(538 r. przed Chr.), zezwalającego uprowadzonym do niewoli Żydom na powrót do 
Judy, minęło prawie 50 lat. Odbudowę świątyni rozpoczęto w 536 roku, a zakończono 
w 516 roku (przed Chr.), czyli 70 lat po zburzeniu pierwszej świątyni170. Pierwsza 
trudność wynika zatem z braku – przez dość długi okres – materialnego gmachu świą-
tyni, druga wynika z tego, że Księgi Ezdrasza i Nehemiasza – opowiadające o powro-
cie repatriantów do Judy, odbudowie Jerozolimy i budowie drugiej świątyni – ani razu 
nie wymieniają imienia „Dan”. 

Czy zatem ciągłość naszego dowodzenia zostaje przerwana? Otóż nie do końca. 
Nim przejdziemy do czasów opowiadających o funkcjonowaniu drugiej świątyni, 
wyeksponujmy jeszcze jeden bardzo znaczący element, sięgający okresu budowy 
pierwszej świątyni. Podstawowym kruszcem, z którego były sporządzane wszystkie 
sprzęty, służące do kultu świątynnego – których głównym wykonawcą był Huram-Abi 
z pokolenia Dana – było złoto. Również poszczególne elementy samej świątyni, kró-
lewskiego pałacu i tronu były wykonywane bądź z czystego złota, bądź pokrywane 
czystym złotem. Słudzy Hurama, króla Tyru, przywozili to złoto statkami z Ofiru 
i z Tarszisz (2Krn 9,10.21). Jednak to, co nas interesuje najbardziej, zawarte jest 
w następującym fragmencie: „Waga złota, które co roku dostarczano Salomonowi, 
wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów złota” (2Krn 9,13). Właśnie podczas 
opisu budowy pierwszej świątyni pojawia się po raz pierwszy na kartach Pisma Świę-
tego owa tajemnicza liczba sześćset sześćdziesiąt sześć, którą Księga Apokalipsy 
nazywa „liczbą Bestii” (Ap 13,18). Warto przypomnieć, że istotnym argumentem 
wspierającym tezę Hipolita mówiącą, iż «Antychryst wyjdzie z pokolenia Dana», jest 
właśnie fragment z Księgi Apokalipsy. Siódmy rozdział tej księgi opowiada bowiem 
o pieczętowaniu sług Boga, pochodzących ze wszystkich 12 pokoleń izraelskich. 
Symbol naznaczenia pieczęcią Boga żywego jest oczywiście symbolem zbawienia171. 
Tymczasem wśród owych 12 pokoleń nie zostaje wymienione tylko jedno – pokolenie  

169 Por. C. Grottanelli, P. Sacchi, G. Tamani, Ebraismo, a cura di G. Filoramo, Bari 2007, s. 53-123.
170 Por. C. Martone, Il giudaismo antico, Roma 2008, s. 17-20.
171 Por. E. Ehrlich, Apokalipsa…, s. 78-81.
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Dana! Na miejscu Dana odnajdziemy natomiast Manassesa, czyli pierworodnego syna 
Józefa (Ap 7,2-8). 

Chociaż imię „Dan” znika nam już w czasach niewoli asyryjskiej – czego musiał 
być świadomy Hipolit! – to jednak istnieje jeszcze jeden bardzo wyraźny ślad, łączący 
te trzy etapy: czas pierwszej świątyni, czas drugiej świątyni i wizja ukazana w Apoka-
lipsie. W całym Piśmie Świętym są bowiem tylko trzy miejsca występowania liczby 
„sześćset sześćdziesiąt sześć”. „Miejsce I” – gdzie 666 jest liczbą określającą ilość 
złota, jaką słudzy króla Tyru co roku dostarczali Salomonowi do budowy pierwszej 
świątyni i innych prac (1Krl 10,14 = 2Krn 9,13). „Miejsce III” – gdzie liczba 666 
zostaje wymieniona jako „liczba Bestii”, o której już wielokrotnie wspominaliśmy, 
a którą są naznaczeni wszyscy skazani na wieczne potępienie (Ap 13,18;14,9-11). 
Brakuje nam jedynie ogniwa łączącego, czyli „miejsca II”, które odnajdujemy właśnie 
w czasach drugiej świątyni. 

Księga Ezdrasza, która opowiada o powrocie repatriantów z niewoli babilońskiej 
oraz o wznoszeniu drugiej świątyni, wymienia właśnie tę samą liczbę: „A oto miesz-
kańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich do Babi-
lonii Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy (…) 
synów Adonikama – sześćset sześćdziesięciu sześciu (…)” (2,1.13). Tak więc, „miej-
sce I” – 666: czasy budowy pierwszej świątyni; „miejsce II” – 666: czasy budowy 
drugiej świątyni; „miejsce III” – 666: „czasy ostateczne”, gdzie posiadanie „liczby 
Bestii” oznacza definitywne wykluczenie z niebiańskiej świątyni. 

Pamiętajmy, że tajemnica zła, ukazywana w niezwykłych wizjach Apokalipsy, 
odnosi się do całej historii zbawienia. Spróbujmy więc teraz właśnie przez pryzmat 
tekstu Apokalipsy dokonać pewnej retrospekcji i ulokować konkretne symbole tajem-
nicy nieprawości w konkretnych historio-zbawczych okresach. Schemat interesują-
cych nas etapów historii zbawienia utworzymy właśnie według klucza „świątynia”.

Podstawowe symbole zła, występujące w Apokalipsie, to tzw. szatańska triada, 
czyli: Smok172, Bestia pierwsza, Bestia druga (Fałszywy Prorok). Tym konkretnym 
symbolom zła przypiszemy teraz konkretne „miejsca” występowania liczby 666, a co 
za tym idzie również konkretne historio-zbawcze etapy, które pokrywają się właśnie 
z kluczem „świątynia”. Symbol Smoka – ze względu na „miejsce pierwsze” występo-
wania tajemniczej liczby – odnosimy do pierwszej świątyni. Obejmuje więc on swym 
zasięgiem czasy: od budowy świątyni przez Hurama-Abiego (960 r. przed Chr.), przez 
początki „wielkiego bałwochwalstwa” u schyłku rządów Salomona (ok. 930 r. przed 
Chr.), aż do unicestwienia tego centralnego miejsca kultu Izraelitów, które ma miej-

172 Por. M. Lurker, „smok” w: Słownik obrazów…, s. 219n.
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sce podczas najazdu Babilończyków (586 r. po Chr.)173. Symbol Smoka odnosi się 
naturalnie do rzeczywistości duchowej, związanej ze „świątynią” (kultem JHWH), 
nie zaś jedynie do materialnego gmachu pierwszej świątyni. Dlatego utożsamia się 
on także z procesem duchowego „nierządu”, a tym samym z powstawaniem owego 
toksycznego „nowego tworu”, który nabierał mocy pod fasadą świątynnego kultu. Na 
skutek wielkiego odstępstwa, którego dopuścił się Salomon, zajął on centralne miej-
sce w organizmie Izraela, stając się „zaczynem” bałwochwalstwa w całym państwie. 
Wraz ze zburzeniem pierwszej świątyni kończy się pierwszy historio-zbawczy okres, 
należący do niniejszego schematu. 

Zburzenie materialnej struktury pierwszej świątyni nie oznaczało jednak unice-
stwienia owego „pierwiastka zła”, czyli duchowej struktury, za tworzenie której sym-
bolicznie odpowiedzialny był „syna Smoka” („syn króla Tyru”), czyli Huram-Abi. 
Rozpoczyna się zatem kolejny etap rozwoju tajemnicy nieprawości, dla którego histo-
rycznym odniesieniem jest powrót repatriantów z niewoli babilońskiej (538 r. po Chr.) 
oraz wzniesienie drugiej świątyni. Wówczas ów duchowy „nowy twór” także przecho-
dzi transformację, by zagnieździć się w nowych strukturach odbudowywanej wówczas 
świątyni. Czas drugiej świątyni przypisujemy symbolowi Bestii pierwszej, która – tak 
jak Smok – ma „dziesięć rogów i siedem głów” (Ap 12,3;13,1), a więc w swej istocie 
jest tym samym, co Smok, choć przybiera teraz nową formę. Symbolem transformacji 
symbolu zła ze Smoka (czas pierwszej świątyni) w Bestię pierwszą (czas drugiej świą-
tyni) jest fragment o przekazaniu władzy: „I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza (…) 
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę” (Ap 13,2). 

W symbolice tej Bestii odnajdziemy również ślad, który mówi o zburzeniu świą-
tyni i o jej ponownym odbudowaniu: „I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie 
zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła 
wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii” (Ap 13,3)174. 
„Śmiertelna rana” na głowie Bestii jest więc w tym schemacie symbolem zburzenia 
pierwszej świątyni. To zaś, że „została ona uleczona”, stanowi symbol wzniesienia 
drugiej świątyni. Stąd też zburzenie pierwszej świątyni przez Babilończyków należy 
interpretować w kluczu dopustu Bożego, sprzeciwiającego się w istocie planom 
Smoka. Szatanowi zależy bowiem przede wszystkim na tym, aby doprowadzić miste-
rium nieprawości do swej pełni właśnie pod znakiem „świątyni”. Tylko ekstremalna 
eskalacja zła pod przykryciem „świętości” może doprowadzić do epifanii osobowego 
Antychrysta jako objawienia się „nowego boga”. 

173 Por. H.W.F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, J. Nowacki (tł.),Warszawa 1993, s. 131n.
174 Por. C.S. Keener, Komentarz…, s. 616-618.
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Spróbujmy teraz nawiązać do „miejsca II” występowania tajemniczej liczby 666, 
co zbiega się właśnie z czasem drugiej świątyni. Jak już wskazaliśmy wyżej, liczba 666 
w „miejscu II” swego występowania odnosi się do liczby repatriantów, pochodzących 
z rodu Adonikama, którzy powracali do Judy z niewoli babilońskiej: „synów Adoni-
kama – sześćset sześćdziesięciu sześciu” (Ezd 2,13). Ważne jest, by zwrócić uwagę 
na etymologię tego hebrajskiego imienia. Imię Adonikam (ֲאדֺנִָקם) oznacza „mój pan 
powstał”175. Jeżeli – na co wskazuje liczba 666 – imię to odnosiłoby się do tajemnicy 
zła, a symbolem tajemnicy zła, dotyczącym czasów drugiej świątyni, jest w tym sche-
macie Bestia, to panem Adonikama byłaby tu oczywiście „ona” – sama Bestia. Jak 
ojcem Hurama-Abiego (czas pierwszej świątyni) był król Tyru, będący figurą szatana, 
czyli Smoka, tak panem Adonikama (czas drugiej świątyni) jest Bestia. Imię „Ado-
nikam”, tłumaczone jako „mój pan powstał”, oznacza zatem, że choć zadano Bestii 
śmiertelną ranę, to jednak została ona uleczona: choć zburzono pierwszą świątynię, 
którą opanował Smok, to jednak wzniesiono drugą świątynię, gdzie zagnieździła się 
Bestia176. 

Istotna jest także następująca uwaga. Po rozproszeniu plemion Państwa Północ-
nego (niewola asyryjska) do miejsca swego zamieszkania związanego z Jerozolimą 
po niewoli babilońskiej powracają jedynie mieszkańcy Judy. Do Państwa Południo-
wego należało jeszcze pokolenie Beniamina, a także lewici obsługujący świątynię. 
Pokolenie Beniamina było już wówczas bardzo nieliczne, tak że nazwa tego plemienia 
z czasem zanika, natomiast słowo „lewita” będzie się teraz odnosić raczej do osoby 
zaangażowanej w sprawowanie kultu aniżeli do nazwy własnej pokolenia Lewiego. 
Przypomnijmy, że przed niewolą babilońską dochodzi do skrajnej kontaminacji poko-
lenia Judy, chociażby za czasów bałwochwalczego króla Manassesa. Ostatni król 
Judzki z czasów przed wygnaniem177, małoletni Jojakin, wraz z matką Nechusztą – 
czcicielką węża, zostaje uprowadzony do Babilonu, gdzie znajduje względy u tam-
tejszego władcy. Chciejmy to odczytać jako znak, że „pierwiastek wężowy”, bytu-
jący pośród ludu – pomimo działalności proroków – mógł przetrwać na wygnaniu, co 
pokaże nam dalsza historia biblijna. 

Nie oznacza to rzecz jasna, iż wszyscy mieszkańcy Judy byli bałwochwalcami, 
podobnie jak tylko jeden z Apostołów okazał się zdrajcą – choć wystarczyło to do 
realizacji diabelskiego planu. Należy dostrzec, że po niewoli babilońskiej to właśnie 

175 Por. L. Koehler, W. Baumgarter, J.J. Stamm, Wielki…, s. 17.
176 Co interesujące, Księga Nehemiasza, opisując ten sam fakt powrotu repatriantów do Jerozolimy, wy-
mienia: „synów Adonikama sześćset sześćdziesięciu siedmiu” (Ne 7,18). Występuje więc tu 666 + „1”. 
Pod symbolem „1” może zatem kryć się także ta „jednostka”, która będzie związana z liczbą Bestii  
(Ap 13,18). Por. przypis 128 na s. 307!
177 Kolejnym królem był Sedecjasz za rządów którego Nabuchodonozor zajął Jerozolimę, zniszczył świą-
tynię i deportował ludność do Babilonii. Sedecjasz zamyka sukcesję królów judzkich.
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ludzie z pokolenia Judy, chcąc odbudować świątynię, rezygnują z pomocy Samary-
tan (Ezd 4). Można to odczytać jako pragnienie zachowania kultycznej czystości, 
gdyż ludność osiedlona za czasów panowania Asyryjczyków w Samarii, pochodziła 
z różnych narodów, które czciły inne bóstwa. Jednakże ostatnie dwa rozdziały Księgi 
Ezdrasza ukazują dramatyzm całej sytuacji w odniesieniu do czystości kultu. Oka-
zuje się bowiem, że znacząca część mężczyzn – w tym wielu kapłanów! – powracają-
cych z Babilonii, na wygnaniu wzięła sobie za żony kobiety pochodzące z pogańskich 
narodów, które dały im liczne potomstwo. Powoduje to rozpacz Ezdrasza i kończy się 
przyrzeczeniem, że wszyscy żyjący w tych mieszanych związkach oddalą natychmiast 
swoje żony i ich potomstwo. Czy rzeczywiście jednak tak się stało? (…) Pokolenie 
Judy jest naznaczone wielkim grzechem, który w naszej nomenklaturze określiliśmy 
jako „czynnik kontaminacyjny”. To właśnie ci ludzie odbudowują świątynię. „Pier-
wiastek Dana”, który zdominował „pierwiastek Judy” już u schyłku rządów Salo-
mona, przetrwał na wygnaniu, a jego symbolem są powracający do Jerozolimy ludzie 
z Judy – a szczególnie ród niejakiego Adonikama – który oznaczony jest liczbą 666.

W Księdze Apokalipsy odnajdziemy dowód ukazujący łączność Bestii pierwszej 
także z czasami „protoświątyni”, co dowodzi, że ta forma zła stanowi kontynuację tego 
samego misterium nieprawości, jakie zaczęło ujawniać się już w czasach Mojżesza. 
Oto tekst: „(Bestia) otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić 
Jego imieniu i Jego przybytkowi” (Ap 13,6). To właśnie w czasach „protoświątyni” 
pojawia się – pochodzący z pokolenia Dana – pierwszy bluźnierca przeciwko Imieniu 
JHWH (Kpł 24,10-14). Użyte tu słowo σκηνὴν178 („przybytkowi”) oznacza „namiot” 
i dlatego może wskazywać także na „protoświątynię”, której jednym z dwóch budow-
niczych był Oholiab z pokolenia Dana. 

Czasy drugiej świątyni obejmują okres od powrotu repatriantów z niewoli babi-
lońskiej (538 r. przed Chr.) aż do 70 roku po Chr., kiedy to świątynia zostaje bezpow-
rotnie zniszczona przez Rzymian179. Jednakże szczególnym symbolem tajemnicy zła 
w czasach drugiej świątyni jest uobecnienie się w niej „ohydy spustoszenia”, o której 
pisał prorok Daniel (9,27), a która miała zalegać w „miejscu świętym”180. Material-
nym symbolem obecności „ohydy spustoszenia”, która pojawiła się w konkretnym 
wymiarze historycznym (II w. przed Chr.: czasy machabejskie181), było ustawienie 
posągu Zeusa Olimpijskiego182 w skrzydle świątyni jerozolimskiej na rozkaz króla 
Antiocha IV Epifanesa (168 r. przed Chr.). W tym przypadku „ohyda spustoszenia” 

178 Por. R. Popowski, σκηνὴν w: Wielki słownik…, s. 557.
179 Por. M. Jaczynowska, Historia…, s. 242n.
180 Por. J. Homerski, Księga Daniela. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin, 1995, s. 76.
181 ORYGENES, Zachęta do męczeństwa, 22 – 27, S. Kalinkowski (tł.), Warszawa 1980, s. 152-155.
182 Por. L. Winniczuk, Mały słownik kultury antycznej, Warszawa 1968, s. 327n. 
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jest niejako zmaterializowanym symbolem „grzechu bluźnierstwa”, który jawi się tu 
jako pogański posąg ustawiony w świątyni JHWH. Stanowi to niezwykle ważną prefi-
gurację pełni misterium nieprawości, do której odwołuje się sam Chrystus, zapowiada-
jąc „czasy ostateczne” (Mt 24,15). Wówczas w świątyni nie zostanie ustawiony żaden 
obcy posąg, ale zasiądzie w niej żywy bluźnierca – osobowy Antychryst (2Tes 2,3n). 

„Miejsce trzecie” występowania liczby 666 to słynny cytat z Apokalipsy (13,8), 
łączący Bestię pierwszą z osobą i działalnością Fałszywego Proroka (Bestią drugą). 
Choć drugi okres historio-zbawczy, związany z występowaniem liczby 666, zamknęli-
śmy zniszczeniem drugiej świątyni (70 r. po Chr.), to jednak należy poczynić tu istotną 
uwagę. Na sposób duchowy świątynia przestaje ostatecznie pełnić swoją funkcję – 
budowania relacji między ludem a JHWH – wraz z zabiciem prawdziwego Mesjasza, 
Jezusa Chrystusa. Zatem czasy Chrystusa, który zapowiedział zniszczenie fałszywej 
murowanej świątyni i stworzenie prawdziwej świątyni duchowej, są w istocie roz-
poczęciem trzeciego okresu historio-zbawczego, związanego z „trzecim miejscem” 
występowania liczby 666. Okres ten trwać będzie aż do „czasów ostatecznych”, które 
zostaną zwieńczone paruzją. Dlatego też zniszczenie drugiej świątyni przez Rzymian 
w 70 roku po Chr. należy potraktować bardziej jako materialny symbol tego ducho-
wego procesu, który zakończył się wraz z zabiciem Chrystusa. 

Przypomnijmy zatem ów słynny cytat, uobecniający „trzecie miejsce” występo-
wania liczby 666: „Tu mądrość jest: mający rozum niech przeliczy liczbę zwierzęcia, 
liczbą bowiem człowieka jest. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć” (zgodnie 
z przekładem interlinearnym z języka greckiego). Co interesujące, oznaczenie tego 
cytatu z Apokalipsy Jana to 13,18 i jest ono identyczne z oznaczeniem jedynego miej-
sca występowania słowa „pięta” w Nowym Testamencie, które odnajdujemy w Ewan-
gelii Jana jako 13,18. Pierwsza trudność, jaką napotykamy przy interpretacji tej liczby, 
wiąże się z wątpliwością, czy rzeczywiście jest to liczba „sześćset sześćdziesiąt sześć”, 
czy są to trzy szóstki, a więc oddzielne cyfry. Istotny jest w tym kontekście początek 
tej perykopy: „I ujrzałem…” (13,1). Gdyby brzmiał on „I usłyszałem (…)”, wówczas 
nie byłoby takiej wątpliwości. Tymczasem Jan prawdopodobnie ujrzał symbol „6 6 6” 
i właśnie w taki sposób go odczytał. Wydaje się więc, że nie można wykluczyć także 
trzech szóstek: „6, 6, 6”.

Istotne jest tu wprowadzenie: „Tu mądrość jest”, co tłumaczone jest najczęściej 
z dopowiedzeniem „potrzebna”. Chciejmy teraz nawiązać do naszych rozważań z roz-
działu pierwszego, w których opisywaliśmy figurę „Niewiasty-Mądrości”. W trady-
cji duchowości katolickiej motyw „świętej niewiasty” wiązany jest także z tekstami 
ukazującymi żeńską personifikację mądrości, które z kolei są wykorzystywane do 
charakterystyki tajemnicy niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a więc 
związane są z samą osobą Maryi. Zatem przeczytajmy to raz jeszcze: „Tu [potrzebna] 
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mądrość jest”, czyli: „Tu potrzebna jest Niewiasta-Mądrość”, a więc Maryja-Matka 
Syna Bożego. Aby zrozumieć, na czym polega działanie tajemnicy zła potrzebna jest 
Matka Boga. Co istotne, w Apokalipsie „znak Smoka” ukazuje się w związku ze „zna-
kiem Niewiasty” (12,1-3). Smok, który uobecnia esencję tajemnicy zła, nie ukazałby 
się, gdyby nie owa brzemienna Niewiasta, ponieważ jego nadrzędnym celem było 
zgładzenie Jej Dziecięcia. Dlatego użycie „maryjnego klucza” do zdemaskowania 
tajemnicy zła jest zawsze jak najbardziej uzasadnione. 

Mamy więc już jeden bardzo istotny element łamiący szyfr Bestii. Jest nim Maryja. 
Do czego mogą odnosić się te trzy liczby? Należy zauważyć, że liczba jest ilościową 
miarą „czegoś”. Jako że jest to „liczba Bestii”, będzie to z pewnością miara jakiegoś 
zła. Zarówno w Księdze Daniela, jak i w Apokalipsie pozorny triumf zła określany 
jest właśnie poprzez pewną miarę: „czas, czasy i połowa czasu” (Dn 7,25; 12,7; Ap 
12,14). To samo znaczenie wynika także ze zwrotów im równoznacznych, używa-
nych w Apokalipsie i odnoszących się do pewnej „miary czasu” (Ap 11,2.3.9.11; 12,6; 
13,5). Zatem mamy kolejny element łamiący szyfr Bestii. Jest nim czas. Doprecyzu-
jmy jeszcze to wyrażenie: „czas, czasy i połowa czasu”. Są to trzy składniki: „czas” 
– który jest wielkością wyjściową, „czasy” – które są wielkością większą od wielko-
ści wyjściowej, oraz „połowa czasu” – który to składnik jest wielkością mniejszą od 
wielkości wyjściowej. Skoro liczba „sześć” miałaby odnosić się do czasu, to zgodnie 
z powyższym doprecyzowaniem mogłoby to wyglądać w sposób następujący: „czas” 
to „dzień” (wielkość wyjściowa), „czasy” to miesiąc (wielkość większa od wyjścio-
wej), „połowa czasu” to „połowa dnia” (wielkość mniejsza od wyjściowej). 

Naszym zadaniem będzie teraz połączenie tych wszystkich elementów, a więc: 
osoby Maryi, liczby „6” oraz pewnej „miary czasu”. Za punkt wyjścia potraktujmy 
podpowiedź, jaka znajduje się w samym tekście tajemniczego proroctwa: „liczbą 
bowiem człowieka jest”. Jeżeli chcemy odnieść się do najbardziej pierwotnej prawdy 
o człowieku, a zatem do prawdy ontologicznej, znajdującej się na kartach Biblii, to 
jest nią fakt stworzenia człowieka przez Boga. Rzeczywiście według Heksaemeronu 
Bóg stwarza pierwszych ludzi: Adama i Ewę, „dnia szóstego”. Dotykamy więc war-
tości wyjściowej – „dzień szósty” (czas). Maryja wpisuje się w tę tajemnicę w sposób 
uprzywilejowany, gdyż nie jest jedynie zwykłą przedstawicielką tego rodzaju, który 
został stworzony „dnia szóstego”, ale jest jego reprezentantką nadzwyczajną. Jako 
jedyna została bowiem stworzona bez zmazy grzechu pierworodnego i dlatego tra-
dycja katolicka przypisywała jej symbol, będący opozycją do pierwszej Ewy, czyli 
tej kobiety, przez którą przyszedł grzech. Maryja jest zatem „drugą Ewą” (tzn. „inną 
Ewą”) i z tego względu jest osobą stworzoną „dnia szóstego” par excellence. W ten 
sposób odkryliśmy znaczenie pierwszej „szóstki”, którym jest stworzenie człowieka 
przez Boga wraz z powołaniem go do świętości, którą reprezentuje Maryja – „druga 
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Ewa”. Oczywiście zło stanowi rewers tej prawdy, czyli pierwsza „szóstka” z szyfru 
Bestii oznacza: „boga” stworzonego przez człowieka, który będzie uobecnieniem – 
nie świętości – ale jądra tajemnicy nieprawości. Odnosi się to do Antychrysta, czyli do 
człowieka, który sam „stworzy się jako bóg” (2Tes 2).

Teraz druga „szóstka”, czyli „miesiąc”, a więc wielkość większa od wartości wyj-
ściowej. Połączmy zatem wszystkie te elementy – „szóstkę”, „miesiąc” i osobę Maryi. 
Zwrot „szósty miesiąc” pojawia się tylko w jednej perykopie w związku z Maryją, ale 
pojawia się tam aż dwukrotnie. Jest to oczywiście scena zwiastowania. Istotą tajem-
nicy zwiastowania jest objawienie prawdy o poczęciu Syna Bożego. Jezus Chrystus 
zostaje poczęty w łonie Maryi z Ducha Świętego. Fundamentem misji Jezusa będzie 
głoszenie – w Duchu Świętym – prawdy o swoim Ojcu, co w konsekwencji zapro-
wadzi Go na krzyż, który otworzy misterium paschalne, będące istotą wyzwolenia 
człowieka, a przez to najważniejszą tajemnicą naszej wiary. Oczywiście zło stanowi 
rewers tej prawdy, czyli druga „szóstka” z szyfru Bestii oznacza: poczęcie z ducha 
kłamstwa, czyli ukonstytuowanie się pewnej osoby (tożsamości) przez głoszenie 
kłamstwa o Bogu-Ojcu. Odnosi się to do Antymesjasza, który w propagowaniu kłam-
stwa, ukazującego chociażby brak dobra w Bogu, odnajdzie swoją antychrystyczną 
tożsamość i misję. Właśnie takim kłamstwem posłużył się „wąż” w Edenie wobec 
pierwszych rodziców, gdy podważył słuszność zakazu danego przez Stwórcę. Świat 
uzna kłamstwo za najwyższą prawdę i dlatego wywyższy Antychrysta ponad wszystko 
– bynajmniej nie do wysokości krzyża! „Syn zatracenia” zostanie wywyższony do 
poziomu, który da mu swego rodzaju władzę nad całą ludzkością. 

Chociaż główną bohaterką sceny zwiastowania jest Maryja, to jednak zwrot „szó-
sty miesiąc” występuje tam także w związku z brzemiennością jej krewnej, Elżbiety. 
Odnosząc to do tajemnicy zła, należy zaznaczyć, że rewersem dla osoby i misji syna 
Elżbiety – Jana Chrzciciela, będącego „głosem prawdy”, będzie postać, którą Apoka-
lipsa nazywa Bestią drugą, czyli Fałszywy Prorok. Jest to osoba na usługach Bestii 
pierwszej, mająca w sposób szczególny promować kult „głowy Bestii”, która została 
śmiertelnie zraniona, ale ożyła. Tą głową jest Antychryst, który prawdopodobnie 
będzie mistyfikował swą śmierć, by objawić się światu jako jej zwycięzca. Fałszywy 
Prorok będzie zatem odpowiedzialny za boski kult Antychrysta. 

Wreszcie trzecia „szóstka”, czyli wielkość, która stanowi połowę wartości wyj-
ściowej. Wartość wyjściowa to „dzień”, składający się z 24 godzin. Trzecia „szóstka” 
związana będzie zatem z „liczbą 12”, „godziną” i osobą Maryi. Z kompozycji wszyst-
kich tych elementów wyłania się scena, w której Maryja stoi pod krzyżem Jezusa. 
O godzinie szóstej, tzn. o dwunastej naszego czasu, a więc w samo południe – jak 
podają Ewangeliści – mrok ogarnął całą ziemię. Jest to szczególny znak panowa-
nia duchowych ciemności, zwiastujący także początek agonii Syna Bożego, którego 
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własny lud wydał na śmierć. Oczywiście zło stanowi rewers tej prawdy, czyli trzecia 
„szóstka” z szyfru Bestii oznacza: wyniesienie Antychrysta – przez omamioną ludz-
kość – do najwyższej chwały. Wszystko będzie rozświetlone wielkim splendorem, 
gdyż wówczas szatan w całej swej krasie realnie objawi się w swoim najwierniejszym 
słudze, Antychryście, jako anioł światłości (2Kor 11,14). Jak odrzucenie i śmierć 
Jezusa przyniosły ludzkości zbawienie, tak otoczona splendorem mistyfikacja zmar-
twychwstania, której dokona Antychryst oraz jego wywyższenie, przyniosą zagładę 
wszystkim, którzy pójdą za jego kłamstwem. 

Raz jeszcze powróćmy do pierwszej części tego tajemniczego proroctwa z Apo-
kalipsy: „mający rozum niech przeliczy liczbę zwierzęcia, liczbą bowiem człowieka 
jest”. Dlaczego jest to zarówno liczba zwierzęcia (bestii), jak i liczba człowieka? Wpi-
sywałoby się to w argumentację niektórych Ojców Kościoła, którzy właśnie w symbo-
lach zwierząt np. „węża” czy „lwa”, widzieli zapowiedź Antychrysta. Przypomnijmy, 
że w Starym Testamencie te dwa symbole są przypisane pokoleniu Dana. Według 
chrześcijańskiej antropologii tym, co najbardziej odróżnia człowieka od zwierzęcia, 
jest dusza nieśmiertelna, przeznaczona do życia wiecznego. Jednakże Antychryst to 
człowiek, który całkowicie i do samego końca zaprzedał swą duszę diabłu. Jak piękny 
świetlisty anioł po swoim buncie wobec Stwórcy zamienił się w najstraszniejszego 
potwora (symbol „Smoka”), tak dusza Antychrysta nie ma nic z podobieństwa do 
Boga, ale jest Jego najbardziej zniekształconym obrazem. Choć Antychryst wygląda 
jak człowiek, to jego dusza ma charakter Bestii. Podobnie jak Fałszywy Prorok, który 
wygląda jak Baranek, a mówi jak Smok (Ap 13,11). Rozszyfrowując „liczbę Bestii”, 
nie dotykamy zatem jedynie historio-zbawczych znaków, demaskujących – na zasa-
dzie rewersu – sposób działania Antychrysta, ale dotykamy także tajemnicy jego 
wewnętrznej natury. Za wszelką cenę pragnie on zatrzeć w sobie ślad Bożego stworze-
nia. Antychryst próbuje tworzyć „nową” rzeczywistość i „nowego” człowieka. On nie 
chce znać Boga, który go stworzył. Nie toleruje, a wręcz nienawidzi jakiegokolwiek 
cierpienia i ułomności dotyczących swego jestestwa. Jak widać, antychrystyczny duch 
oddaje doskonale ducha współczesnego świata, dlatego wydaje się, że świat „dojrzał” 
już, by osobowy Antychryst mógł się w nim pojawić. 

W tym miejscu naszym zadaniem będzie sprecyzowanie tej rzeczywistości, na 
jaką w czasach drugiej świątyni wskazuje symbol „pięty” (ָעֵקב). Czasy drugiej świą-
tyni, w których pojawia się proroctwo Daniela o „ohydzie spustoszenia”, zrealizowane 
już w pewnym sensie w okresie machabejskim183, ukazują przełomową fazę rozwoju 
„idei Antychrysta”. Jest to moment „przełomowy”, gdyż właśnie do tego proroctwa 
nawiązuje sam Chrystus, zapowiadając jego wypełnienie w „czasach ostatecznych”. 

183 Por. M. Wojciechowski, Apokryfy z Biblii Greckiej, Warszawa 2001.
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Jak symbol „pięty”, tak też koncept „ohydy spustoszenia” – w perspektywie rozwoju 
tajemnicy nieprawości – stanowi niejako pomost pomiędzy Starym i Nowym Przy-
mierzem i dlatego może on także wskazywać na najbardziej istotne znaczenie sym-
bolu „pięty” wzniesionej na Zbawiciela (J 13,18). 

Duchowy „pierwiastek Dana”, który w czasach „protoświątyni” był wczesną, 
a więc jednocześnie najbardziej ukrytą fazą rozwojową tej idei, w miarę upływu histo-
rii zbawienia staje się coraz bardziej jawny. U schyłku czasów pierwszej świątyni 
nabiera on już formę konkretnych aktów bałwochwalczych, dokonywanych na terenie 
samej świątyni (Ez 8,14-17)184. Po zburzeniu pierwszej świątyni duchowy pierwia-
stek „Dana-węża” przechodzi swego rodzaju transformację: Smok, czyli „starodawny 
wąż” (Ap 12,9), przekazuje władzę Bestii (Ap 13,2). Dlatego też w dalszej historii 
zbawienia ów duchowy pierwiastek zła zaczyna się objawiać w „przestrzeniach”, do 
których odnosi się tajemnicza „liczba Bestii” (666) – Ap 13,18. Co istotne, pierw-
sze miejsce występowania tej liczby nawiązuje jeszcze do czasów pierwszej świątyni 
i oznacza ilość złota, którą „król Tyru” przekazywał Salomonowi. Salomon wykorzy-
stał złoto także do stworzenia dla siebie wspaniałego tronu. W strukturze tego tronu 
również wskazaliśmy symboliczną obecność trzech „szóstek”. Pojawia się zatem kon-
cept, który w perspektywie tajemnicy zła – uobecnionej w sposób szczególny przez 
bałwochwalstwo Salomona – ostatecznie osiągnie formę, którą Apokalipsa nazwie 
„tronem szatana” (Ap 2,13) oraz „tronem Smoka i Bestii” (Ap 13,2). „Liczba Bestii” 
jest więc w sposób szczególny związana z konceptem władzy.

Interpretując symbol „tronu Salomona” w kontekście ówczesnej sytuacji poli-
tyczno-religijnej, powiedzieliśmy, że ów „tron” był symbolem władzy absolutnej, 
zarówno tej religijnej jak i państwowej. Smok, który przekazuje władzę Bestii, prze-
kazuje jej również „tajemnicę tronu”. Dlatego od czasów drugiej świątyni perspek-
tywą, w której dokona się dalszy rozwój „idei Antychrysta”, będzie w sposób szcze-
gólny „tajemnica tronu”, czyli koncept zdobycia władzy absolutnej, już nie tylko nad 
przestrzenią kultyczną, ale nad całym światem. Symbolem tego konceptu jest także 
złączona z nim „liczba Bestii” (666). Pełnię tej idei odnajdujemy w Apokalipsie, 
gdzie jest mowa o Bestii, która właśnie dzięki tajemniczej „liczbie” zdominowała 
nie tylko wymiar kultyczny, ale i gospodarczy: „I Bestii pokłon oddali (…) i nikt nie 
może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia”  
(Ap 13,4.17). 

„Koncept tronu” jest więc niezwykle czytelny: kto wprowadza nowy kult – będący 
w swej istocie kultem ducha tego świata – i zobowiązuje wszystkich do przestrzegania 
go, ten pragnie wprowadzić de facto „nowy porządek świata”. Dlatego wiąże się to 

184 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 794n.
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ściśle także z takimi przestrzeniami, jak chociażby gospodarka ogólnoświatowa. Bar-
dzo klarowną prefiguracją tej idei, której pełnię odnajdujemy w Apokalipsie, jest ów 
fakt wprowadzenia do drugiej świątyni jerozolimskiej symbolu „ohydy spustoszenia”. 
Król Antioch IV Epifanes, chcąc wprowadzić „nowy porządek” na ziemiach objętych 
swoją jurysdykcją, czyli chcąc zhellenizować judaizm na każdym poziomie życia, 
wprowadza właśnie do świątyni symbol „nowego boga”, którym jest główne bóstwo 
greckiego panteonu – Zeus Olimpijski185 (2Mch 6,2nn)186. Ten „pseudo-bóg” jest tak 
naprawdę symboliczną reprezentacją samego władcy. Ten bowiem, kto chce ustano-
wić swój porządek świata, ten przecież sam pragnie być „bogiem” dla tego nowego 
porządku. 

Właśnie w tej perspektywie funkcjonuje symbol „pięty” w czasach drugiej świą-
tyni. Odnosi się on również do czasów publicznej działalności Chrystusa (ok. 40 lat 
przed zburzeniem drugiej świątyni), w których to słowo „pięta” występuje po raz 
ostatni w związku ze słowami Jezusa, wypowiedzianymi podczas ostatniej wieczerzy: 
„Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoja piętę” (J 13,18)187. Czynność 
„spożywania chleba” jest zapowiedzią tajemnicy, która stanie się centrum „nowego 
kultu” (w duchu i prawdzie), a więc w sposób szczególny podporządkowana jest rze-
czywistości, odpowiadającej za relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a zatem kry-
jącej się także w znaku „świątyni”. Oczywiście w czasach Nowego Przymierza ekwi-
walentem symbolu „świątyni” staje się Kościół. A zatem słowa Jezusa oznaczać będą, 
iż właśnie w związku z tą rzeczywistością, która kryje się pod szyldem „Kościoła” 
i która miała być znakiem szczególnej obecności Boga (Msza św.), w „czasach osta-
tecznych” zrodzi się diabelski projekt zniszczenia relacji między Bogiem i ludzkością. 

Tak więc czasy drugiej świątyni to czasy nieustannego „wznoszenia pięty” na 
Boga, czyli nasilenia się mocy tajemnicy nieprawości pod przykryciem „świętości”. 
Punktem przełomowym tego procesu jest wydanie wyroku śmierci przez „ludzi świą-
tyni” na samego Syna Bożego. Konflikt Jezusa ze „świątynią”, to konflikt Jezusa 
z Bestią, która przemawia chociażby ustami Sanhedrynu czy faryzeuszy188. Gdy 
Jezus mówi, że diabła (Smoka) mają oni za swego ojca (J 8,44), to rzeczywiście 
wskazuje, że ich tożsamość naznaczona jest „znakiem Bestii”. Warto tu przywołać 
komentarze Ojców Kościoła, do których odwoływaliśmy się w pierwszej części tego 
rozdziału, zgodnie z którymi właśnie w figurze „Dana-węża”, który „będzie sądził”  
(Rdz 49,16n), widziano symbol Sanhedrynu atakującego Jezusa. Sanhedryn był to 

185 Por. A. Krawczuk, Stąd do starożytności, Warszawa 1987, s. 114n.
186 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz…, s. 853.
187 Por. C.S. Keener, Komentarz…, s. 215.
188 Por. H. Balz, G. Schneider, συνέδριον in: Dizionario…, s. 1479-1483.
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żydowski sąd religijny189 i z pewnością dlatego utożsamiono go z imieniem Dan, 
oznaczającym „sędziego”. 

W czasach Jezusa nie jest to już niemy posąg ustawiony w skrzydle świątyni, 
ale jest to „żywe ciało”, czyli złożona z saduceuszy, faryzeuszy i uczonych w Piśmie 
„synagoga szatana” (Ap 2,8). Jest to „zarodek” tego, czym będzie „Mistyczne Ciało” 
Antychrysta, a więc duchowy fundament Antykościoła. Przemawia on ludzkim gło-
sem, a jednocześnie głosem tak bardzo nieludzkim – bo głosem Bestii. Bestia widzi 
w Chrystusie swego największego wroga, gdyż rozumie, że to On ma władzę nad 
duszami ludzkimi i dlatego może pozbawić ją „tronu”. Dlatego też, „słudzy Bestii” 
wydają Go na śmierć. Szatan nie przewidział jednak, że właśnie śmierć Jezusa stanie 
się preludium Jego zwycięstwa i Jego ostatecznego królowania. Dzięki zmartwych-
wstaniu Jezus zostaje otoczony największą boską czcią, która daje początek prawdzi-
wemu nowemu kultowi i nowemu zbawczemu porządkowi świata. 

Czasy drugiej świątyni bezpowrotnie mijają i ma to miejsce ok. 40 lat od histo-
rycznej paschy Chrystusa. Materialny gmach drugiej świątyni zostaje zniszczony 
przez wojska rzymskie pod dowództwem Tytusa (70 r. po Chr.). Niestety wraz ze 
zburzeniem tego miejsca kultu – podobnie jak w przypadku pierwszej świątyni – nie 
ginie ów duchowy „twór”, który zamieszkiwał „głębokie struktury” drugiej świątyni. 
W czasach eschatologicznych, czyli w czasach Kościoła oczekującego na paruzję, 
przybierze on znów „nową” formę. Tym razem będzie zdeterminowany przez jeden 
fundamentalny faktor, a mianowicie nienawiść do ukrzyżowanego i zmartwychwsta-
łego Chrystusa oraz Jego Kościoła. Ten ostatni okres historio-zbawczy, który rozpo-
czyna się od Chrystusowej paschy i założenia Chrystusowej wspólnoty wiary, będzie 
także czasem działania Antychrysta i Antykościoła. Będzie on trwał aż do paruzji, 
poprzedzonej epifanią osobowego Antychrysta, który zasiądzie w świątyni. Wyjdzie 
on spod starego szyldu „Kościoła”, który w „czasach ostatecznych” zdominowany 
zostanie przez Antykościół.

Co będzie wówczas szczególnym znakiem dominacji Antykościoła? W odpowie-
dzi na to pytanie ponownie pomocny okaże się symbol „pięty”. W czasach Jezusa 
„pięta” była wzniesiona nad Mesjasza. Intencją diabła było zatem zademonstrowanie 
swej wyższości nad Synem Człowieczym i pokazanie Mu swej władzy nad światem. 
Rzeczywiście „ludzie tego świata” nie poszli za Mesjaszem, tylko Go zabili. Poszli 
więc za diabłem, „panem tego świata”. Jednak w „czasach ostatecznych” dojdzie do 
ostatecznej konfrontacji Boga z siłami zła. Diabeł będzie chciał spuścić ową wznie-
sioną „piętę” na Chrystusa i Jego Kościół. Będzie chciał rozgnieść to Chrystusowe 

189 Por. D.H. Stern, Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, A. Czwojdrak (tł.), Warszawa 2005, 
s. 36.
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dzieło, jak rozdeptuje się węża! Ten ojciec kłamstwa będzie więc działał w taki 
sposób, by ukazać ducha Chrystusowego, którym przez wieki żył prawdziwy 
Kościół, jako ducha nieludzkiego, jako ducha złego, jako coś, co raz na zawsze 
trzeba zgnieść i wyeliminować. 

Szatan realnie przebierze się wówczas w anioła światłości, a Chrystusowego 
ducha będzie ukazywał światu jako gada, którego trzeba rozdeptać. To dlatego Jezus 
zapowiadając „czasy ostateczne”, mówi, że wówczas każdy, kto zabije prawdziwego 
wyznawcę Chrystusa, będzie przekonany, że oddaje cześć Bogu (J 16,2). Niestety tym 
„bogiem” – czego pewnie omamiona większość nie będzie świadoma – nie będzie 
Ojciec Jezusa, ale szatan. Istotą kłamstwa Antychrysta będzie zatem odwrócenie 
ról: Chrystusowy Kościół to zło, to wąż, którego trzeba zgładzić. Natomiast „nowy 
Kościół” to wspólnota, w której w ogóle nie ma zła, bo przecież wszyscy ludzie – bez 
względu na ich relację do Bożego prawa! – są dobrzy i mogą do niego należeć. Zatem 
u „końca czasów” to samo, co spotkało Chrystusa, o którym mówiono, że działa mocą 
Belzebuba, spotka całą wspólnotę prawdziwego Kościoła. Kościół przejdzie swoją 
paschę, aby osiągnąć status wspólnoty niebiańskiego Jeruzalem. Być może również 
dlatego Jezus w jednej ze swych mów nawiązywał do figury węża wywyższonego na 
pustyni. 

Istnieje także inny, mniej znany fragment Starego Testamentu, który możemy rów-
nież uznać za pewną typologię, która zapowiada Mesjasza za pomocą figury „węża”. 
Mianowicie Księga Liczb mówi, że podczas wędrówki Izraela przez pustynię właśnie 
na czele pokolenia Judy stał przywódca o imieniu Nachszon (Lb 7,12). To hebrajskie 
imię oznacza „młodego węża”. Typologia ta byłaby mało przekonująca, gdyby nie 
fakt, iż ten sam Nachszon, syn Aminadaba, został wpisany w rodowód Jezusa Chry-
stusa, którym rozpoczyna się Ewangelia św. Mateusza. Tłumaczenie greckie podaje go 
jako Nassona, syna Aminadaba (1,4).

Oczywiście wobec całego naszego dowodzenia może pojawić się pewien funda-
mentalny zarzut. Na ile w ogóle owa duchowa interpretacja tekstu Biblii, opierająca 
się na prefiguracjach i typologiach, na odnajdowaniu różnych szczegółów i przeno-
szeniu ich znaczenia na metapoziom refleksji, gdzie stają się swego rodzaju kluczem 
do rozumienia rzeczy najistotniejszych, nie jest swego rodzaju nadużyciem w odczy-
tywaniu sensu świętego tekstu. Czy wystarczy pewna dość śmiała teza niektórych 
Ojców Kościoła, oparta na kilku fragmentach Biblii, by zbudować teorię, która staje 
się przełomowa dla całej perspektywy, w której analizuje się tajemnicę nieprawości 
na kartach Pisma Świętego? Dlatego w tym miejscu chcemy tę fundamentalną tezę: 
„Antychryst wyjdzie z pokolenia Dana”, na której oparliśmy nasze dowodzenie w trze-
cim rozdziale, poprzeć danymi pochodzącymi w dużej mierze spoza obszaru świętej  
Księgi. 
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Miasto Dan, które w czasach sędziów stało się ośrodkiem synkretycznego kultu, 
a w czasach schizmy państwowej bałwochwalczym sanktuarium złotego cielca, zostaje 
zniszczone i wysiedlone w czasach inwazji asyryjskiej. W czasach hellenistycznych 
(IV w. przed Chr.) zostaje po części odbudowane, ale nigdy już nie powróci do swej 
świetności190. W 1993 roku podczas wykopalisk na terenie starożytnego miasta Dan 
odkryto stelę z aramejską inskrypcją z IX wieku przed Chr. Istotnym jej fragmentem 
jest werset, w którym aramejski król Chazael informuje – z wyraźną nutą triumfu 
– że doprowadził do śmierci judzkiego króla Ochozjasza, pochodzącego z dynastii 
Dawida. Co istotne, owa wiadomość o zabiciu króla z rodu Dawida jest pierwszym 
odnalezionym pozabiblijnym dowodem wspominającym króla Dawida!191 Zatem 
w czasach współczesnych na terenie starożytnego miasta Dan zostaje odkryty jedyny 
zapis o zabiciu króla z mesjańskiego rodu. Czy to znak? Czy proroctwo dotyczące 
Antychrysta ma wypełnić się w naszych czasach? Czy to tylko przypadek?

Miasto Dan nie jest wymieniane w żadnej z Ewangelii, ale najbliżej geograficznie 
położoną miejscowością jest Cezarea Filipowa. To właśnie pod Cezareą Filipową Apo-
stoł Piotr wyznaje wiarę w Mesjasza, Syna Boga żywego. Czyżby – nie przez przypa-
dek! – uczynił to w miejscu, będącym dawniej stolicą bałwochwalczego kultu, które 
znajdowało się na terytorium tego pokolenia, co do którego przewidywano, że wyj-
dzie z niego Antymesjasz? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy odnieść się także 
do historii Cezarei Filipowej. Nie znajdziemy tej nazwy na kartach Starego Testa-
mentu. Wiemy, że w III wieku przed Chr. władcy ptolemejskiego Egiptu wybudowali 
tam sanktuarium dla greckiego boga Pana. Dlatego pierwotna nazwa tego miejsca to 
Paneas. Natomiast na początku naszej ery syn Heroda Wielkiego, Filip, uczynił tam 
stolicę swego państwa i w 14 roku na cześć cezara nadał jej imię Cezarea. Odtąd była 
znana jako Cezarea Filipowa. W 61 roku król Agryppa II zmienił tę nazwę na Nero-
nias, ku czci cesarza Nerona, który jako pierwszy z rzymskich władców rozpoczął 
oficjalne krwawe prześladowania chrześcijan. Nazwa ta jednak długo się nie utrzy-
mała. Ostatecznie przekształcono starożytną nazwę Paneas w Banjas, które zostało 
zniszczone w XIII wieku przez silne trzęsienie ziemi192. Należy więc orzec, że miasto 
Paneas, naznaczone także wybitnie antychrześcijańskim „markerem”, było swoistym 
następcą miasta Dan, które przez wieki pełniło funkcję bałwochwalczej stolicy Izraela. 

Ważne jest, by zaznaczyć, że kult bożka Pana, sprawowany w tym miejscu, miał 
najgorsze cechy starożytnego pogaństwa. Organizowano tam orgie, uprawiano zoo-
filię i prostytucję sakralną oraz składano ofiary z ludzi. Centralnym punktem tego 

190 Por. S. Gądecki, Archeologia biblijna, Gniezno, 1994, s. 311. 
191 http//www.jewishmag.com/59mag/dan/dan.htm [dostęp: 5. 08. 20222]
192 http//www.ampolska.co/art.-2338-cezarea-filipowa.htm [dostęp: 5. 08. 2022]
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pogańskiego sanktuarium była jaskinia, której wejście nazywano „bramą Hadesu”, co 
później tłumaczono także jako „brama piekieł”. To właśnie w tym miejscu, po wyzna-
niu wiary przez Piotra, Chrystus mówi o założeniu swego Kościoła, którego „bramy 
piekieł” (w oryginale: „bramy hadesu”!) nie przemogą (Mt 16,13-20). Czy to kolejny 
przypadek, że to wszystko rozgrywa się w okolicy, w której dawniej istniało staro-
żytne miasto Dan? Wydaje się, że w kontekście tej ewangelicznej sceny ów duchowy 
„pierwiastek Dana” wybitnie zasługuje na to, aby określać go mianem „Antykościoła”. 
Jego odziaływanie jest więc wciąż aktualne i takie pozostanie, dopóki będzie istniał 
Chrystusowy Kościół. 

Istotny jest jeszcze jeden szczegół. To właśnie także pod Cezareą Filipową Jezus 
nazwie Piotra „szatanem”, napominając go słowami: „myślisz nie na sposób Boży, 
lecz na ludzki”(Mt 16,23). Oczywiście emocjonalny Piotr zachował się wówczas pod 
wpływem chwili i nie godząc się na cierpienia swego Mistrza, dał wyraz swej troski 
o Jego życie. Jednakże ta scena, rozgrywająca się nieopodal starożytnego miasta Dan, 
mówi nam wiele o charakterystyce Antychrysta. Przypomnijmy, że „szatan” oznacza 
„przeciwnika”, a tym kto stoi po przeciwnej stronie Chrystusa, jako paradygmat Jego 
opozycji, jest właśnie Antychryst. Błędna postawa Piotra, która zaistniała pod wpły-
wem chwilowych gwałtownych emocji, może stanowić prefigurację „kogoś”, dla któ-
rego błąd stanie się fundamentem osobowej tożsamości. Ten „ktoś”, być może tak jak 
Piotr, będzie stał na czele Kościoła, co byłoby dość spójne z proroctwem Pawła Apo-
stoła (2Tes 2). Ten „ktoś” – inaczej jak będący pod wpływem chwili Piotr – nigdy nie 
zgodzi się na krzyż, a zamiast tego wprowadzi „nową teologię” spełniania ludzkich 
pragnień. On będzie najbardziej „ludzkim” przywódcą religijnym, ale jednocześnie 
nie będzie miał nic wspólnego z realizacją woli Bożej. 

Należy zatem jasno zauważyć, iż duchowy „pierwiastek Dana” nie znika wcale 
wraz z końcem czasów pierwszej czy drugiej świątyni. Stanowi on bowiem symbol 
żywych struktur Antykościoła. Księga Apokalipsy, opowiadająca także o ostatecznym 
rozwiązaniu kwestii zła, wśród wszystkich pokoleń Izraela naznaczonych „pieczęcią 
Boga żywego”, czyli „pieczęcią zbawienia” – w których powinniśmy dopatrywać się 
symbolu „nowego Izraela”, czyli Kościoła otrzymującego status „niebiańskiego Jeru-
zalem” – nie wymienia tylko pokolenia Dana! Jednak to właśnie jego nieobecność na 
tej „niebiańskiej liście łaski” jest znakiem jego innej obecności, czyli przynależno-
ści do rzeczywistości absolutnie przeciwstawnej. Z tego wynika, że pokolenie Dana 
ukrywa się w tych, którzy zostali naznaczeni „znakiem Bestii”, a tym samym wraz ze 
Smokiem, Bestią i Fałszywym Prorokiem zostaną ukarani i pójdą – co pokazuje Apo-
kalipsa – na wieczną zagładę w jeziorze ognia i siarki (20,10; 21,8). 
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3.12. SymBol ָעֵקב i „tRzecia świątynia”? 193

Jezus, zapowiadając „czasy ostateczne”, które poprzedzają bezpośrednio paruzję, 
nawiązuje do proroctwa Daniela (Dn 9,27), mówiącego o „ohydzie spustoszenia” 
zalęgającej miejsce święte (Mt 24,15). Dlatego też figura „ohydy spustoszenia”, która 
niejako uobecnia się w słowach Jezusa, wypowiedzianych podczas ostatniej wiecze-
rzy, dotyczących obecności fałszywego apostoła podczas „najświętszego obrzędu”, 
staje się „nośnikiem” konceptu mysterium iniquitatis, którego rozwój dosięga „końca 
czasów”. W tym sensie figura „ohydy spustoszenia” staje się także swoistym „nośni-
kiem” symbolu „pięty” (ָעֵקב) i wprowadza go w przestrzeń „czasów ostatecznych”, 
w której to rozegra się decydująca konfrontacja Chrystusa z Antychrystem. 

Poniżej postaramy się nawiązać do schematu zbudowanego na miejscach wystę-
powania „liczby Bestii”, którym przyporządkowaliśmy konkretne okresy historio-
-zbawcze, posługując się kluczem „świątynia”. 

Biblia – często słowami proroków – pokazuje, że zburzenie materialnego gma-
chu pierwszej świątyni było jedynie zewnętrznym znakiem, potwierdzającym zdradę 
JHWH przez lud, która dokonywała się najpierw w sercach, a następnie w bałwo-
chwalczej praktyce Izraelitów. Podobnie zburzenie materialnego gmachu drugiej 
świątyni, zapowiedziane przez Chrystusa: „nie zostanie tu kamień na kamieniu” 
(Mt 24,1nn) było zewnętrznym znakiem odrzucenia pełni prawdy, ogłoszonej przez 
Mesjasza, czyli skutkiem szczególnej zatwardziałości ludzkich serc. Tak więc „świą-
tynia” stanowiła dla narodu wybranego przede wszystkim pewien materialny znak 
odnoszący się do przestrzeni duchowej, obejmującej jego relację z JHWH. Choć 
była obwarowana konkretnymi przepisami kultycznymi, umiejscowiona w konkret-
nym przedziale czasu i uobecniona przez konkretny gmach, to jednak jakość wiary 
ludu wybranego była zdeterminowana przez postawę serca. Dlatego też, gdy Izraelici 
łamali przykazania Boże i tym samym odrzucali prawdę Bożą, która konstytuowała tę 
„świętą przestrzeń”, to wówczas – także w wymiarze materialnym – traciła ona rację  
swego istnienia. 

Jednakże rzeczą o wiele niebezpieczniejszą od braku materialnego gmachu świą-
tyni była sytuacja, w której świątynia istniała i funkcjonowała pośród ludu, dopusz-
czającego się bałwochwalstwa. Świątynia jerozolimska była bowiem szczególnym 
znakiem przymierza pomiędzy ludem i JHWH. Jeżeli stawała się jedynie zewnętrzną 
fasadą, przykrywającą grzechy Izraelitów, to jej funkcja stawała się wówczas fałszywa. 
Zamiast być symbolem principium relationis, stawała się znakiem principium sepa-
rationis. Gdybyśmy chcieli ukazać koncept „świątyni” w tym negatywnym kluczu, 

193 Por. W. Chrostowski, Trzecia…, s. 15-37.
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to ponownie należałoby wskazać na pewien symboliczny związek z liczbą „sześćset 
sześćdziesiąt sześć”. Przypomnijmy, że w czasach pierwszej świątyni liczba ta ozna-
czała ilość sztuk złota dostarczanych Salomonowi przez króla Tyru właśnie na budowę 
świątyni. Nim Salomon rozpoczął to wielkie dzieło, jego ojciec, król Dawid, zakupił 
ziemię na której miała stanąć świątynia: „Dał więc Dawid Ornanowi za pole sześćset 
syklów złota” (1Krn 21,25). Widzimy już zatem liczbę „600” oraz „złoto” , z  którymi 
związane jest to najważniejsze miejsce kultu, czyli pierwsza świątynia. 

Istotą funkcjonowania konceptu „świątyni” jest naturalnie istnienie konkretnego 
przedmiotu kultu. W kluczu negatywnym byłby nim jakiś bożek stworzony przez 
człowieka. Zanim Izraelici wznieśli drugą świątynię zostali deportowani do Babilo-
nii. Księga Daniela opowiada, jak „król babiloński Nabuchodonozor sporządził złoty 
posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu łokci (…)”. Następnie 
wydał rozkaz: „Kto by nie upadł na twarz i nie oddał [mu] pokłonu, zostanie natych-
miast wrzucony do rozpalonego pieca” (3,1.6). Oto dwie kolejne liczby „60” i „6”, 
które znów występują w związku ze „złotem” i kultem. To wszystko może stanowić 
prefigurację pewnej rzeczywistości, zapowiadanej przez Apokalipsę na „czasy osta-
teczne”. Wtedy to ma zostać sporządzony „obraz Bestii”, której liczbą jest „666”, 
a wszyscy mieszkańcy ziemi będą musieli oddawać mu cześć. Widzimy zatem, że 
fakt zburzenia zarówno pierwszej, jak i drugiej świątyni nie zdekonstruował konceptu 
bałwochwalczego kultu, gdyż sprofanowanie świętości jest przede wszystkim konse-
kwencją poważnego zaburzenia relacji między ludzkim sercem a prawdą o Bogu. 

Co więcej, zniszczenie pierwszej świątyni uznaliśmy za dopust Boży, gdyż 
można powiedzieć, że w całościowej perspektywie tak naprawdę sprzeciwiło się pla-
nom Smoka. Szatan bowiem dobrze wie, że doprowadzenie tajemnicy nieprawości do 
swej pełni ma szansę zakończyć się pełnym sukcesem jedynie wówczas, gdy tajem-
nica ta będzie działała pod „przykrywką świętości”. Koncept „świątyni” nadaje się 
do tego idealnie. Należy więc wyciągnąć wniosek, że w takim razie również znisz-
czenie gmachu drugiej świątyni było dopustem Bożym, sprzeciwiającym się planom 
Bestii, której Smok przekazał władzę. Postarajmy się trochę rozjaśnić tę – być może 
– zbyt kontrowersyjną tezę. Tylko wówczas, gdy tajemnica nieprawości osiągnie swe 
apogeum pod przykryciem „świętości”, będzie mogło dojść do epifanii osobowego 
Antychrysta, gdyż ma on objawić się światu jako „nowy mesjasz”. Jego misja będzie 
miała zatem charakter „święty”. Antychryst ma być reprezentantem transcendencji 
par excellence, a w rzeczywistości reprezentantem „nowej cudownej prawdy” o Bogu 
i człowieku. Wpisuje się to także w charakter ostatecznego rozstrzygnięcia historii 
dziejów, które będzie miało charakter nie naturalny, nie ekonomiczny, nie militarny,  
ale teologiczny. 
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Do zrealizowania tego misternego planu są więc niezbędne struktury tej rzeczywi-
stości, która utożsamia się ze „świętością”, a dokładnie: zewnętrzne formy tej ducho-
wej rzeczywistości, która kryje się pod znakiem „świątyni”. Chodzi tu zatem np. o kon-
kretne struktury odpowiedzialne za reprezentowanie Boga w świecie. Smok i Bestia 
chcą wykorzystać je jako zewnętrzną fasadę swego planu, aby kojarzono, że niejako 
„z nich” wyłonił się ów „nowy rodzaj transcendencji”, który w swej istocie będzie 
tak naprawdę „jądrem profanum”. Objawienie „nowego rodzaju transcendencji”, która 
będzie reprezentowana m.in. przez „prawdę o boskości człowieka”, stanie się także 
zaczynem „nowej duchowości” i „nowego kultu”, w centrum którego znajdzie się ów 
„nowy mesjasz”, paradygmat „człowieka-boga”. Ma być on jednak czczony w starych 
świątyniach, by nikt nie miał wątpliwości, że owa „nowość” jest kontynuacją tego, co 
było wcześniej. Dlatego też złu zależy na podtrzymaniu zewnętrznych struktur, aby to, 
co najistotniejsze, rozegrało się pod „szyldem Kościoła”. 

Od 70 roku po Chr., czyli od czasów zburzenia drugiej świątyni przez Rzy-
mian, pomimo wielu prób nie udało się odbudować świątyni jerozolimskiej. Trady-
cja kultu świątynnego, sięgająca czasów „protoświątyni”, została zatem bezpowrot-
nie przerwana, gdyż jej specyfika była związana z konkretnym miejscem: świątynią. 
Jednakże w czasach bezpośrednio poprzedzających zburzenie drugiej świątyni poja-
wia się „nowy koncept” świątyni i kultu, objawiony przez – pochodzącego co do 
ciała z narodu wybranego – Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i prawdziwego Mesja-
sza z pokolenia Judy194. Duchowy „pierwiastek Judy” objawia w Nim swoje źródło 
i swoją pełnię. Ustanawia On nowy kult w duchu i prawdzie (J 4,23) i sam staje się 
jego centrum. Niestety obecność apostoła-zdrajcy we wspólnocie Dwunastu, którą 
można by także nazwać fundamentem „protokościoła”, jest symbolem naznaczenia 
tej wspólnoty „znamieniem Bestii”, którego wcześniejszą prefiguracją był duchowy 
„pierwiastek Dana”. Brak jednego z Apostołów w post-paschalnej wspólnocie może 
zatem stanowić analogię i zapowiedź braku pokolenia Dana w przytaczanym tekście 
Apokalipsy o naznaczeniu zbawionych pieczęcią Boga. 

Rodzi się zatem Kościół Chrystusowy i chrześcijaństwo, a tym samym dochodzi 
do całkowitej transformacji starego kultu świątynnego195. Centrum przestrzeni kul-
tycznej staje się misterium Eucharystii, a nie materialny gmach świątyni. Ofiarą nie 
jest już baranek-zwierzę, ale Baranek-Chrystus, wokół którego gromadzi się nowa 
wspólnota wiernych, czyli Chrystusowy Kościół. To właśnie Chrystusowi kapłani 
oraz wierni oddający cześć Barankowi jako „żywe kamienie” konstytuują tę „nową 
świątynię duchową”, będącą jednocześnie Mistycznym Ciałem Chrystusa. Oczywi-

194 Por. T. Stanek, Asymilacja…, w: Stary…, s. 61.
195 Por. P.P. Verbraken, Narodziny i wzrost Kościoła, K. Dembińska (tł.), Katowice 1988, s. 7-51.
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ście spontanicznie rozwijające się chrześcijaństwo pierwszych wieków, zachowujące 
swą pierwotną gorliwość m.in. dzięki opieraniu się prześladowaniom196, powoli krzep-
nie w konkretnych strukturach: materialnych, hierarchicznych, administracyjnych, 
prawnych, finansowych, kulturowych itp. Wielkim przełomem także dla duchowości 
Kościoła – jak głoszą powszechnie tezy historyków – był z pewnością „edykt medio-
lański” (313 r.), którym cesarz Konstantyn zniósł ustawodawstwo antychrześcijań-
skie197. Chrześcijaństwo stało się religią cesarstwa, a Kościół powoli przybierał formę 
„duchowego państwa”, mającego doskonale rozwinięte struktury. 

Gdy jednak spojrzymy na wydarzenia związane z początkami chrześcijaństwa 
przez pryzmat tajemnicy zła, ukazany w Apokalipsie, to możemy ponownie spróbować 
utożsamić pewne charakterystyczne etapy, tym razem historii Kościoła, z konkretnymi 
przejawami oddziaływania mysterium iniquitatis. Pierwsze prześladowania chrześci-
jan można powiązać z działalnością Bestii pierwszej, której Smok przekazał władzę. 
Bestia pragnie się zemścić za „porażkę krzyża”, której doświadczył szatan zstępujący 
na ziemię „jak błyskawica” (Łk 10,11) w czasie działalności Jezusa. Dlatego Bestia 
uderza w tych, „co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa” (Ap 12,17), 
czyli skupia swój atak na wspólnocie rodzącego się Kościoła. Apokalipsa podaje, że 
„dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich” (Ap 13,7) i rzeczywiście wielu 
chrześcijan oddaje życie podczas tych prześladowań. Natomiast to, że „dano jej wła-
dzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem” (Ap 13,7) może oznaczać, 
że Bestia Pierwsza do walki z Kościołem wykorzystuje ówczesne struktury cesarstwa 
rzymskiego, obejmującego swym zasięgiem bardzo liczne narody. Zauważmy, że 
w przypadku cesarstwa rzymskiego również „koncept tronu”, czyli zdobycia abso-
lutnej władzy nad światem, doskonale współgrał z konceptem „boskości cezara” jako 
głównego zwierzchnika państwa198. Do pełnego zadomowienia się Bestii brakowało 
jednak owych „świętych struktur”. 

Wszystko zaczyna się zmieniać po ustaniu oficjalnych prześladowań. W końcu 
cesarstwo rzymskie upada (476 r.), a Kościół katolicki, ciesząc się wolnością i rosną-
cymi wpływami, staje się swego rodzaju „duchowym państwem”, mającym coraz to 
lepiej rozwinięte i działające różnorakie struktury. Strategia zła musiała zatem ulec 
zmianie. Od czasów zburzenia drugiej świątyni pojawia się wreszcie szansa, by 
ponownie zagnieździć się w konkretnych strukturach, utożsamiających się ze „świę-
tością”, których korzenie sięgają początków starotestamentowego kultu jedynego 
Boga-JHWH, czyli czasów „protoświątyni”. Zatem tajemnica nieprawości, której 

196 Tamże, s. 53-60. 
197 Por. M. Simonetti, Il Vangelo e la storia, Roma, 2010, s. 192-200.
198 Por. N.A. Maszkin, Historia…, s. 488-495.
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przenikanie związane jest z grzeszną naturą człowieka, znów wkrada się w struktury 
rzeczywistości, kryjącej się pod znakiem „świątyni”, a którą teraz byłby Kościół, sku-
piający wyznawców Baranka. Tym razem kluczową misję odegra tu Bestia druga, 
czyli Fałszywy Prorok, która jednakże działa na usługach Bestii pierwszej. Pomimo 
upadku antychrześcijańskiego ustawodawstwa prześladowania się nie kończą. Zmie-
nia się jedynie ich forma: z jawnej na ukrytą. Zło coraz perfidniej będzie działało pod 
przykrywką dobra, kreując – także pod fasadą Kościoła – antychrystyczne środowisko. 

Duchowy pierwiastek „zdrady Boga”, którego starotestamentowym typem był 
„pierwiastek Dana”, inicjujący swą aktywność w czasach „protoświątyni”, a którym 
w czasach działalności Jezusa naznaczona była przez osobę Judasza wspólnota Dwu-
nastu, zaczyna znów przybierać na sile. Cały czas będzie się on jednak ukrywał pod 
przebraniem Apostołów Baranka. Nie dziwi więc „nowa forma”, jaką przybiera tajem-
nica zła: „Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne 
do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią 
wykonuje” (Ap 13,11n). Tekst ten wskazywałby, iż w strukturach Kościoła zaczyna 
powoli zagnieżdżać się i rozwijać duchowy „nowy twór”, na czele którego stoi Bestia 
o rogach Baranka, czyli Fałszywy Prorok – najbliższy i najwierniejszy współpracow-
nik Antychrysta199. To właśnie on – duch kłamstwa – jest odpowiedzialny za proces 
odchodzenia od prawdy i przygotowania wspólnoty Kościoła do usankcjonowania 
takiej miary odstępstwa, która będzie nadawała się do tego, by stanowić „przyjazne 
środowisko” dla epifanii osobowego Antychrysta. 

Istnieje interesujący tekst Izajasza, którego alegoryczna interpretacja może wska-
zywać na szczególny związek pomiędzy Antychrystem, a Fałszywym Prorokiem: 
„i odciął JHWH od Izraela głowę i ogon (…) dnia jednego. Starszy i dostojnik on jest 
głową, a prorok, nauczyciel kłamstwa, on jest ogonem. I stali się przywódcy tego ludu 
zwodzicielami, a ci, którym przewodzą, zostali zgubieni” (9,13-15). Można powie-
dzieć, że zwierzęciem, które zbudowane jest tylko z głowy i ogona, jest właśnie wąż. 
Zarówno Antychryst, stając się –według powyższego tekstu – nobliwym dostojnikiem, 
jak i Fałszywy Prorok – nauczyciel kłamstwa, są wpisani w tajemnicę „starodaw-
nego węża”, który zwie się diabeł i szatan, i dlatego będą stanowili jego szczególną 
reprezentację w świecie w „czasach ostatecznych”. Jest tu mowa także o „antychry-
stycznym środowisku”, czyli o Antykościele, którego trzon stanowić będą ludzie 
ustanowieni duchowymi przywódcami ludu, będący jednocześnie jego największymi 
zwodzicielami. Ci wszyscy zostaną zgładzeni „dnia jednego”, którym będzie przyjście 
chwalebnego Pana. 

199 Por. CEZARY z ARLES, Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienie Apokalipsy Św. Jana, A. Żurek (tł.), 
Biblioteka Ojców Kościoła nr. 17, Kraków 2002, s. 126.
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W analizie misterium iniquitatis „koncept tronu” jest fundamentalny, gdyż to wła-
śnie wokół niego zacieśnia się krąg zła: „gdzie jest padlina, tam się i sępy zgroma-
dzą” (Mt 24,28). Szatan ma obsesję na punkcie władzy i dlatego będzie chciał zdobyć 
szczyty hierarchii Kościoła. Im wyższa hierarchia, tym większa władza, im większa 
władza – tym bliżej „boskości” (Iz 14,13n). Zwrot „tron szatana”, który odnajdujemy 
w Apokalipsie (2,13), historycznie odnosił się do miejsca kultu boga Asklepiosa w Per-
gamonie, przedstawianego właśnie jako węża przynoszącego uzdrowienie (w Rzymie 
czczony jako Eskulap). Gdy zatem we wspólnocie Kościoła pierwiastek Chrystusowy, 
którego starotestamentowym typem był „pierwiastek Judy”, zostanie niemalże całko-
wicie – tzn. na szczytach hierarchii – zdominowany przez duchowy pierwiastek Anty-
kościoła („Dana-węża”), wówczas tajemnica nieprawości będzie mogła osiągnąć swe 
apogeum pod przykryciem „świętości”. Proces „wznoszenia pięty na Pana” (J 13,18) 
przez tych, którzy siedzą z Nim przy jednym eucharystycznym stole, osiągnie swój 
punkt kulminacyjny. 

Objawi się osobowy Antychryst, ogłaszając nowy ogólnoświatowy kodeks praw, 
dla których on sam będzie jedynym prawodawcą. By podźwignąć ludzkość z mate-
rialnej nędzy zasiądzie na „tronie świata”, który – ze względu na szczególne uznanie 
promującej go kościelnej hierarchii – zostanie ustawiony w „świątyni”. Dokona tego 
z powodzeniem i dzięki temu zainicjuje także „nowy kult”. Pod sloganami „najwyż-
szego dobra” będzie to kult samego szatana, dla którego Antychryst będzie najwyż-
szym kapłanem. Zaprzedani kłamstwu hierarchowie kościelni będą gorliwie krzewili 
ten kult ze względu na objawienie się w nim „niezwykłego ducha”, nadzwyczaj miłu-
jącego to, co ludzkie, który modelowo wręcz uobecniony będzie w działalności owego 
„wielkiego filantropa”. Będzie on niczym „nowy mesjasz” dla uciemiężonej ludzkości 
i dlatego będzie uwielbiany niemalże przez wszystkich. Natomiast tych, którzy nie 
uznają w nim największego dobroczyńcy i nie podporządkują się jego nowym zasa-
dom, będzie bezwzględnie eliminował. To będą największe prześladowania Chrystu-
sowego Kościoła. 

Nie można uderzyć w prawdziwy Kościół, nie uderzając w samego Chrystusa 
(„Kto wami gardzi Mną gardzi”; Łk 10,16). Zobaczmy, jak funkcjonuje tu symbol 
„pięty”. Przypomnijmy, że w jednym z fragmentów Księgi Jeremiasza był użyty eufe-
mizm „odsłonięcia poły i sponiewierania pięt”, który określa zbezczeszczenie ciała 
kobiety przez nierząd (13,22n). Natomiast Psalm 77, ukazując działanie JHWH wobec 
swego ludu, mówi o Bogu, iż „pięty Twoje nie dały się poznać” (w. 20). W relacji Boga 
i narodu wybranego nie można zatem mówić o duchowym nierządzie, gdyż to właśnie 
On – JHWH, jest Bogiem jedynym i jedynym prawdziwym oblubieńcem. Natomiast 
nierządem określano zdrady Izraelitów popełniane wobec JHWH przez oddawanie 
się bałwochwalczemu kultowi innych bóstw, które w rzeczy samej bóstwami w ogóle 
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nie były. Tymczasem w Psalmie 89 jest powiedziane o pomazańcu Pańskim, czyli 
o Chrystusie, że wrogowie JHWH „urągają piętom pomazańca Twego” (w. 52). Kon-
cept „wrogów Chrystusa” objawia swoją pełnię oczywiście w czasach i osobie Anty-
chrysta. Zatem Antychryst i Antykościół w „czasach ostatecznych” uznają postawę 
wierności wobec Chrystusa i Jego Prawdy za nierząd bezczeszczący „nowy Kościół”. 
Dlatego ze spokojem sumienia będą niszczyć wszystkich chrześcijan, którzy pozo-
staną wierni nauce ewangelicznej.

Będzie to ostateczna konfrontacja „węża z Edenu” z „wężem z brązu”; „Dana-
-lwa” z „lwem z pokolenia Judy”; Antychrysta z Chrystusem. Ze względu na to, że 
proroctwo Jezusa – dotyczące zdrajcy i jego „wzniesionej pięty” – zostało wypo-
wiedziane podczas ustanowienia Najświętszej Ofiary, można wnioskować, że osta-
teczny atak Antychrysta będzie w sposób szczególny skierowany także w misterium 
najświętszej Eucharystii. Starotestamentową prefiguracją tej tajemnicy byłaby wów-
czas pewna zapowiedź – związana także z pojawieniem się w świątyni ohydy ziejącej 
pustką – dotycząca ustania ofiar świątynnych: krwawej i pokarmowej, będących sym-
bolicznymi zapowiedziami prawdziwej ofiary Chrystusa, uobecniającej się w tajem-
nicy Mszy świętej (Dn 9,27). 

Warto odnieść się raz jeszcze do koncepcji Orygenesa, który Antychrysta rozu-
miał jako ducha fałszywej interpretacji Pisma Świętego. Skoro zwycięstwo ma przyjść 
dzięki temu, że „Pan Jezus zgładzi [Niegodziwca] tchnieniem ust swoich i wniwecz 
obróci samym objawieniem swego przyjścia” (2Tes 2,8), to może to wskazywać na 
szczególną moc Słowa Bożego, które jako żywe – jak nigdy dotąd! – zostanie gło-
szone w czasach Antychrysta przez wierne sługi Chrystusa. To oni zmierzą się z here-
zją głoszoną przez Antykościół. Jak Jan Chrzciciel, będąc „głosem”, wskazał na tego, 
który jest Słowem wcielonym, tak też owi wierni słudzy Boga, będąc głosem prawdy 
„czasów ostatecznych”, zainicjują misterium paruzji. Będą oni reprezentowali ducha 
Eliasza „czasów ostatecznych”, a ich przepowiadanie będzie ostatnią szansą dla całej 
ludzkości, by nadchodzący Pan „nie poraził ziemi przekleństwem” (Ml 3,24). Wów-
czas chwalebny Chrystus wypowie ostateczny sąd: słowo nad światem, ludzkością 
i jej grzechem oraz nad sprawcą wszelkiego zła. 

Przytoczmy jeszcze bardzo ważny fragment Apokalipsy, mówiący o obecności 
i działalności ducha Antychrysta w strukturach Kościoła: Fałszywy Prorok, czyli 
druga Bestia „zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, 
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, 
a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz 
Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi 
Bestii” (Ap 13,14n). Ożywienie jednej z głów Bestii pierwszej po zadaniu jej śmier-
telnej rany, zinterpretowaliśmy również jako symbol rzeczywistej reaktywacji pierw-
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szej świątyni (zburzonej przez Babilończyków w 586 r. przed Chr.). Było to związane 
także z „przejściem” (transformacją) pierwiastka zła ze struktur pierwszej świątyni do 
struktur drugiej świątyni. W ten sam sposób można zatem zinterpretować ów „obraz 
Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła” jako ponowne uobecnienie się kon-
ceptu „reaktywacji świątyni”. Jednakże po zburzeniu drugiej świątyni przez Rzymian 
(70 r. po Chr.) Żydzi do czasów współczesnych nie odbudowali świątynnego gmachu. 
Warto podkreślić, że chodzi tu jedynie o obraz Bestii, czyli o pewien „obraz reakty-
wacji świątyni”. 

Przekazanie władzy Bestii pierwszej przez Smoka uznaliśmy także za symbol 
powstania drugiej świątyni. Dlatego w tym samym kluczu można odczytać również 
tajemniczy cytat z Apokalipsy dotyczący właśnie Bestii pierwszej: „była i nie ma 
jej, a ma przybyć” (17,8). Zatem, druga świątynia była i nie ma jej, ponieważ została 
zniszczona i aż do dzisiaj nie została odbudowana. Jednak ma przybyć, gdyż Bestia 
– choć zadano jej śmiertelny cios – została ożywiona i dlatego reaktywuje świątynny 
kult przez kult swego obrazu, który – jako żywy! – będzie stanowił symbol „trzeciej 
świątyni”.

Tak więc nową jakością konceptu „reaktywacji świątyni” jest jej „obraz”, nie zaś 
materialny gmach. Wynika z tego, że „trzecia świątynia” funkcjonuje jako niemate-
rialne widmo świątyni jerozolimskiej200. Podobnie jak obraz emitowany z projektora 
zajmuje tę przestrzeń, na której jest wyświetlany, tak obraz „trzeciej świątyni” będzie 
emanować z duchowego źródła, którym jest tajemnica Antychrysta i będzie zajmować 
przestrzeń wewnątrz struktur Kościoła. W miarę dominacji duchowego pierwiastka 
zła widmo „trzeciej świątyni” stawać się będzie coraz wyraźniejsze. Struktury Anty-
kościoła będą sprawiały pozór coraz bardziej realnych. Gdy objawi się osobowy  
Antychryst, ów obraz „trzeciej świątyni” stanie się nie tylko bardzo wyrazisty, ale nie-
słychanie realny (żywy). Jak przejście z wymiaru 2D w 3D. Dlatego też powiedziane 
jest, że Bestia druga (Fałszywy Prorok) „duchem obdarzyła obraz Bestii[pierwszej], 
tak iż nawet przemówił obraz Bestii” (Ap 13,15). 

Struktury „trzeciej świątyni” będą sprawiały zatem wrażenie nie tylko realnie ist-
niejących – niejako odbudowana druga świątynia – ale i głoszących konkretne tre-
ści. Tym, co będzie ożywiać i niejako utrzymywać przy życiu „obraz Bestii”, będzie 
duch fałszywego proroctwa, a więc wielkie kłamstwo „czasów ostatecznych”. Skoro 
„trzecia świątynia” będzie tylko widmem, to będzie także potrzebowała realnego 
„medium”, aby przez nie przemówić. Będą nim zdrajcy Chrystusa, prawdopodobnie 
przebrani w szaty najwyższych hierarchów Kościoła, de facto stanowiący „trzon” 

200 Por. A. Peck, Trzecia Świątynia Jerozolimska w koncepcjach chrześcijańskiego syjonizmu w Stanach 
Zjednoczonych, Kraków 2000.

Rozdział 3. ָעֵקב (ʻāqēḇ) w „błogosławieństwie patriarchy Jakuba”...



359

Antykościoła, którzy wykreowali „przyjazne środowisko” dla epifanii osobowego 
Antychrysta. „Obraz Bestii”, czyli „trzecia świątynia”, będzie więc związany z Anty-
chrystem i działalnością jego najbliższego współpracownika – Fałszywego Proroka. 

Skoro „trzecia świątynia” będzie niejako reaktywacją – a raczej duchową ema-
nacją – drugiej świątyni, to należy się zastanowić, czym była owa druga świątynia 
tuż przed zburzeniem jej przez Rzymian. Była materialnym symbolem ludu, który 
odrzucił swego Mesjasza. Była materialnym symbolem wspólnoty, która zabiła Syna 
Bożego. Stała się po prostu żydowską synagogą szatana i dlatego Chrystus zapowie-
dział jej całkowity upadek. „Trzecia świątynia” jest więc świątynią szatana, która 
stworzyła swoje duchowe struktury jako złowrogie widmo „pod szyldem” Kościoła.

„Trzecia świątynia” to zatem niematerialna przestrzeń wewnątrz struktur Kościoła. 
To przestrzeń duchowa i rzeczywista. To właśnie „tam” zasiądzie Antychryst na 
swym tronie „dowodząc, że sam jest Bogiem” (2Tes 2,4)201. Natomiast to, „że zostaną 
zabici wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii” oznacza, że zostanie 
wprowadzony „nowy kult” związany z „trzecią świątynią”. Skoro w drugiej świątyni 
czczono niewidzialnego Boga, a „trzecia świątynia” będzie jej duchową projekcją, to 
Antychryst będzie w niej pełnił funkcję „nowego arcykapłana”. Będzie to ukryty pod 
przebraniem „świętości” kult samego szatana, do którego będą zmuszani – pod realną 
groźbą utraty życia i fałszywą groźbą utraty zbawienia! – wszyscy mieszkańcy ziemi. 
Właśnie w ten sposób ma być doprowadzony do końca plan całkowitego zniewolenia 
ludzkości, czyli wprowadzeniu „nowego porządku świata”, dla którego szatan będzie 
„nowym bogiem”, a Antychryst jego widzialnym znakiem. Koniec dziejów nie będzie 
zatem związany z wydarzeniami o charakterze militarnym, ekonomicznym, gospodar-
czym, politycznym itp. ale ostatecznie związany będzie z wydarzeniami o charakterze 
teologicznym.

W tym miejscu dwa koncepty: „czynnika kontaminacyjnego”, czyli totalne zde-
formowanie prawdziwego kultu oraz koncept principium separationis, czyli oddzie-
lenie ludzkości od prawdy o Bogu, osiągną swoje ekstrema. Można powiedzieć, że 
w ten sposób doprowadziliśmy koncept rozwoju „idei Antychrysta” do figury, która 
jest jego pełnią. Zagłada Antychrysta i unicestwienie duchowej „trzeciej świątyni” 
będą bezpośrednio związane z samą paruzją Chrystusa (2Tes 2). Tak więc „trzecia 
świątynia” nie jest tożsama z prawdziwym Kościołem, będącym Mistycznym Ciałem 
Chrystusa, którego nie przemogą „bramy piekieł”, ale jest złowrogim widmem, które 
objawia się wewnątrz struktur Kościoła za sprawą zdrajców Chrystusa. 

Należy zatem bezwzględnie pamiętać, że gdyby nawet doszło kiedyś do odbudo-
wania materialnego gmachu świątyni jerozolimskiej i nazwania tych nowych mate-

201 Por. C.S. Keener, Komentarz…, s. 463n.
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rialnych struktur „trzecią świątynią”, to w owym wydarzeniu i w tym nowym mate-
rialnym gmachu nie będzie można doszukiwać się jakiejś pełni tajemnicy nieprawości. 
Być może będzie to jedynie zewnętrzny znak tego czasu, kiedy to prawdziwa „trzecia 
świątynia”, ta z „tronem Antychrysta”, zaistnieje w wymiarze duchowym. Materialny 
gmach „trzeciej świątyni” jerozolimskiej może więc stać się pułapką, która posłuży 
odwróceniu uwagi od tej rzeczywistości, która będzie stanowić o największym i nigdy 
dotąd niespotykanym duchowym zagrożeniu dla całej ludzkości: od prawdziwej 
duchowej „trzeciej świątyni”, będącej bramą i siedzibą dla Antychrysta, która jako 
jądro profanum objawi się w strukturach symbolizujących wymiar sacrum. 

Raz jeszcze w tym miejscu należałoby przypomnieć niezwykłą interpretację frag-
mentu Dn 9,27, dokonaną przez Orygenesa, a mówiącą o znajdującej się w świątyni 
„ohydzie spustoszenia”. Według Orygenesa symbolizuje ona fałszywą interpretację 
Pisma Świętego, promowaną przez „ludzi świątyni”202. Jest rzeczą niezwykle inte-
resującą, że po zburzeniu materialnego gmachu drugiej świątyni Żydzi zastąpili kult 
świątynny właśnie kultem ksiąg świętych. Od tej pory dla Żydów znakiem obecności 
JHWH pośród swego ludu stały się święte księgi Izraela. Związane to było również 
z prymatem „kasty” tzw. uczonych w Piśmie203. To właśnie przed nimi Jezus niejed-
nokrotnie ostrzegał swoich słuchaczy (Łk 20,46). Odrzucając prawdę głoszoną przez 
Mesjasza i spiskując przeciwko Niemu (Łk 19,47), owi uczeni w Piśmie potwierdzili, 
że byli fałszywymi nauczycielami Izraela. Właśnie ta charakterystyka nawiązuje do tej 
figury tajemnicy zła, która objawi się u „końca czasów”, a którą będzie Fałszywy Pro-
rok204, wielki promotor Antychrysta, pozostający na usługach pierwszej Bestii i Smoka 
(Ap 13,11nn). Wynika z tego, że konkretnym znakiem wznoszenia prawdziwej „trze-
ciej świątyni”, czyli znakiem tego ostatecznego „wznoszenia pięty na Pana”, nie będą 
powstające mury, ale fałszywa – niezgodna z tradycją Chrystusowego Kościoła – 
interpretacja Pisma Świętego, dokonywana przez „ludzi świątyni”.

Głoszenie herezji przez tych, którzy są powołani do obrony prawdy, stworzy anty-
chrystyczny mikroklimat wewnątrz Kościoła i będzie jednym z głównych znaków 
wskazujących na bliskość Antychrysta. Jakie to będą herezje? Autor Pierwszego Listu 
świętego Jana mówi: „Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna” 
(1J 2,22). Tak więc kto nie uznaje zrodzenia Syna Bożego przez przedwiecznego Ojca, 
oraz równości tych dwóch Osób Boskich, co do istoty i natury, a tym samym: kto nie 
uznaje Jezusa Chrystusa za Boga – ten należy do Antychrysta. Ta herezja ma dzisiaj 
swoją szczególną nadreprezentację w fałszywym dialogu międzyreligijnym, w któ-

202 Taką sylwetkę Antychrysta, jako ducha heretyckiego, Orygenes ukazuje przede wszystkim w swoich 
komentarzach do Ewangelii św. Jana i św. Mateusza.
203 Por. C. Grottanelli, P. Sacchi, G. Tamani, Ebraismo..., s. 125.
204 Por. Z. Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1997, s. 427.
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rym neguje się wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, wynikający z głoszenia prawdy 
o Jezusie Chrystusie jako jedynym prawdziwym Mesjaszu, Panu i Zbawicielu wszyst-
kich ludzi. Uznawanie innych religii, czy pogańskich kultów jako alternatywnych 
dróg zbawienia człowieka jest szczególnie niebezpieczną antychrystyczną herezją. 
Na kartach Biblii chociażby pogański Egipt porównany jest do ziemi, z której pocho-
dzą: „lwica”, „lew”, „żmija” i „smok latający” (Iz 30,6) i w tej konstelacji symbole te 
należy odczytać jako ewidentnie związane z tajemnicą zła.

Natomiast inne dwa miejsca występowania słowa „antychryst” w Listach Jano-
wych pokazują kolejną herezję, tym razem przeczącą ludzkiej naturze Jezusa Chry-
stusa: „Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga; 
Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta” 
(1J 4,3) oraz: „Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, 
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem” 
(2J 1,7). Negowanie autentycznego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa podważałoby 
oczywiście – na pierwszym miejscu – autentyczny charakter Jego męki i śmierci, a tym 
samym podważyłoby odkupieńczy sens cierpienia oraz realny charakter zmartwych-
wstania. Skoro Chrystus umarł tylko pozornie, to także pozornie zmartwychwstał. 
W takim razie mysterium crucis nie jest aż tak istotne. Tym samym należy umniej-
szyć ofiarniczy charakter Mszy świętej i uznać ją jedynie za ucztę budującą wspólnotę. 
Tą wspólnotą – wciąż umniejszającą wartość Chrystusowej ofiary – jest oczywiście  
Antykościół. Widzimy, że jak pierwsza herezja dotyczyła raczej obszaru teologii, tak 
ta druga jest także swoistą cechą współczesnej kultury, która neguje sens cierpienia 
(np. eutanazja, zabijanie chorych dzieci w łonach matek) oraz głosi utopię o powoła-
niu człowieka do życia nieśmiertelnego w tym świecie (np. transhumanizm). 

Na „końcu czasów” owa „pięta”, której na początku naszej pracy używaliśmy 
także jako symbolu rzeczywistości dotykającej jedynie ziemi i ziemskich spraw – 
a więc będącej w opozycji do tego, co „niebiańskie” – zostanie po prostu wyelimino-
wana. Na skutek ostatecznej duchowej transformacji wspólnoty Kościoła ze statusu 
„ziemskiego pielgrzyma” do statusu „niebiańskiego Jeruzalem”, ów najsłabszy punkt, 
który przylegał jedynie do tego, co „ziemskie” i przez to był swoistym „kanałem 
dostępu” dla pełzającego po ziemi „węża”, zostanie raz na zawsze unicestwiony. 

3.12. Symbol ָעֵקב i „trzecia świątynia”?





ZAKOŃCZENIE

Nadszedł czas aby podsumować konkretne owoce naszej analizy i ocenić na ile 
biblijny ślad „pięty” poprowadził nas ku zgłębieniu tej rzeczywistości, którą teologia 
chrześcijańska nazywa misterium iniquitatis. 

W rozdziale pierwszym słowo „pięta” funkcjonowało przede wszystkim w sze-
roko zarysowanym kontekście teologicznym oraz antropologicznym. Uporządkujmy 
zatem wszystkie główne dane, które zgromadziliśmy, analizując obecne w Protoewan-
gelii hebrajskie słowo āqēḇ. W perspektywie anatomicznej āqēḇ to część ludzkiego 
ciała, która w sposób szczególny dotyka ziemi. Opierając się na alegorycznej egze-
gezie Filona Aleksandryjskiego oraz niektórych Ojców Kościoła, zidentyfikowaliśmy 
āqēḇ z tym poziomem ludzkiego mikrokosmosu, który najbardziej przylega do tego, 
co ziemskie, a tym samym stoi w opozycji do tego, co duchowe. Tym poziomem oka-
zała się ludzka zmysłowość. Dzięki antropogonicznemu schematowi, zbudowanemu 
za pomocą metody alegorycznej na podstawie Heksaemeronu, dostrzegliśmy w jego 
najniższym poziomie – co jest spójne z symbolem „pięty”, stanowiącej także najniż-
szy poziom na mapie anatomicznej – istoty pełzające, a tym samym również i węża.

Identyfikacja węża z jedną ze składowych ludzkiego mikrokosmosu mogła ozna-
czać, że wąż, będąc symbolem anioła (np. węża-serafa), jeszcze przed buntem prze-
ciw Stwórcy jako czysty duch, miał wspólne elementy z naturą człowieka (Orygenes). 
Człowiek i anioł pierwotnie byli zatem „zbliżonymi” do siebie naturami, różniąc się 
przede wszystkim wymiarem cielesnym oraz wynikającymi z tego konsekwencjami, 
jak chociażby: doskonalsze poznanie Boga przez byty anielskie. Wymiar cielesny 
w istotach anielskich pozostawał więc na – nazwijmy to – o wiele „subtelniejszym 
poziomie”. To bunt przeciwko Bogu postawił tego anioła po stronie zła i tym samym 
odseparował go od człowieka, który wciąż pozostawał moralnie dobry, a przez to nie-
zmieniony ontycznie. 

Symbolem buntu jest wzniesienie „pięty” (J 13,18). Dzieje się to wówczas 
gdy to, co niskie, pragnie wynieść się ponad wszystko inne, czyli gdy stworzenie  
pragnie być niczym Stwórca (Ez 28,2). W anielskiej istocie spowodowało to nieod-
wracalną katastrofę. Odwrócenie się od dobra ustawiło go na wieki jako opozycję 
wobec Boga i stworzeń, a jego na wskroś duchowa i niebiańska natura – pierwotnie 
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ukonstytuowana do wypełniania woli Stwórcy – została zdominowana przez pragnie-
nia kompletnie dla niej obce, co zdeformowało ją do statusu „pełzającej po ziemi”. 
W ten sposób wyłoniła się potworna hybryda – „wężowy intelekt”, czyli „duch pełza-
jący”, który nie miał już w sobie nic z Bożego „obrazu” i „podobieństwa”. To wieczne 
upokorzenie wyzwoliło w nim wieczną nienawiść do Boga i innych stworzeń. 

Jak anatomiczna pięta dotyka ziemi, tak też wąż-gad po ziemi pełza. Jak „pięta”, 
stale dotykając tego, co ziemskie, jest symbolem zmysłowości, tak też „wąż-szatan” 
czyha właśnie w tym, co ziemskie i zmysłowe. Dlatego ludzka „pięta”, czyli zmy-
słowa komponenta ludzkiej cielesności, została najbardziej narażona na jego ataki. 
Człowiek został ukąszony właśnie w „piętę”. Kłamstwo, które wyzwoliło w nim 
absurdalne pragnienie „bycia jak Bóg”, oślepiło jego zmysły, czyli sposób postrzega-
nia rzeczywistości. W tym, co zakazane, człowiek zaczął dostrzegać piękno i dobro. 
Wówczas intelekt, pobierający treści od zmysłów, przestał rozeznawać prawdę, co 
poskutkowało błędnym aktem woli, który zrealizował się przez grzeszny czyn zerwa-
nia zakazanego owocu. 

Po grzechu pierwszych ludzi, który również był wzniesieniem „pięty” na Boga, 
ponieważ identyfikował się z grzechem „węża”, aby „być takim jak Stwórca”, to wła-
śnie „pięta” stała się niczym otwarta szczelina dla jadu „węża”. To przez „pietę” stara 
się on zniszczyć całego człowieka. Istoty ludzkie przez tę najniższą zmysłową sferę 
dotykają poziomu bytowania „węża”, który nazwaliśmy sferą āqēḇ. Niestety grzech 
rzuca całego człowieka w ten obszar „bytowego dna”. W momencie grzechu dochodzi 
do utożsamienia dwóch rzeczywistości, kryjących się pod słowem āqēḇ, czyli słabego 
punktu człowieka, ze sferą āqēḇ, czyli poziomem bytowania „węża”. 

Dlatego też, by uchronić tę słabą ludzką istotę od wiecznej zguby, musiała doko-
nać się nadprzyrodzona Boża interwencja, o której mówi Protoewangelia. Właśnie 
od tego momentu symbol „pięty” zaczyna jawić się w kontekście historiozbawczym. 
Staraliśmy się pokazać, że – poza interpretacją mariologiczną – „niewiastą” z Proto-
ewangelii może być także żeńska personifikacja „mądrości”, ukazywana przez biblijne 
księgi sapiencjalne. Idąc za intuicją niektórych Ojców Kościoła (np. Ireneusz z Lyonu, 
Jan z Damaszku), utożsamiliśmy jej dotykającą ziemi „piętę” z tajemnicą wcielenia. 
W tym kontekście atak „węża” na āqēḇ stał się także symbolem szczególnej mani-
festacji i agresji zła w czasach inkarnacji Syna Bożego, czyli zobrazowaniem stra-
tegii demona, która miała m.in. polegać na zniszczeniu człowieka w Synu Bożym. 
Syn Boga miał pozostać jedynie boski, aby w ten sposób człowiek został pozbawiony 
komunii z Bogiem. 

Punktem kulminacyjnym był bezpośredni atak na Syna Bożego, który przyjął 
ludzką naturę. Jednak Chrystus pełen miłości do człowieka wpisał tajemnicę krzyża 
w logikę miłosierdzia i tym samym pokonał szatana, który komponował swój plan 
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według logiki odwetu. Zmartwychwstały wyzwolił człowieka również od najgorszego 
skutku działania zła, którym była wieczna śmierć. Ireneusz z Lyonu mówił, że Chry-
stus dzięki misterium paschalnemu uzbroił ludzką „piętę” w „sandały Ewangelii”. 
Tym samym sprawił, że została ona skutecznie zabezpieczona przed atakami „węża” 
dzięki nadprzyrodzonej łasce, czyli wierze. To ona jest najskuteczniejszą bronią czło-
wieka, potrafiąca zadawać ciosy głowie „węża”. 

Innymi ze znaczeń słowa āqēḇ są także „koniec” i „przyszłość”. Dlatego też atak 
„węża” na „piętę” można odnieść również do wymiaru eschatologicznego. Skoro per-
spektywa historiozbawcza jest perspektywą chrystologiczną, to tym samym „poto-
mek” zapowiadany w Protoewangelii jest Chrystusem (z poglądem tym zgadzało się 
bardzo wielu egzegetów chrześcijańskich). Tym samym stojący w odwiecznej opo-
zycji „wąż”, staje się pierwszym biblijnym symbolem prefigurującym Antychrysta. 
Protoewangelia zapowiada zatem szczególną walkę w „czasach ostatecznych” między 
potomstwem Niewiasty, czyli Kościołem – Mistycznym Ciałem Chrystusa, a Anty-
chrystem i jego „Mistycznym Ciałem”, czyli Antykościołem, symbolizowanym przez 
potomstwo „węża”. W tym kontekście „pięta” stanowi także symbol ludzkiej słabości 
członków Kościoła, która jednakże nie została przyobleczona w łaskę. Taką sytuację 
wykorzystuje szatan do przemycania swoich idei „pod szyld” Kościoła oraz do budo-
wania – właśnie tam! – swojej wspólnoty nieprawości. 

Powyższa symbolika idealnie współgra z komentarzami niektórych chrześcijań-
skich egzegetów, napisanymi do kluczowych fragmentów historii Jakuba i Ezawa, 
którą poddaliśmy analizie w drugim rozdziale. Łono ich matki, Rebeki, w którym 
walczyły bliźnięta, porównywane bowiem było do łona Kościoła, w którym walczą 
dwie przeciwstawne siły. Jakub stanowił symbol wspólnoty świętej, tożsamej z teo-
logicznym pojęciem Mistycznego Ciała Chrystusa, a Ezaw – wspólnoty bałwochwal-
czej, a zatem był symbolem najbardziej radykalnej opozycji, czyli „Mistycznego 
Ciała” Antychrysta. Podstęp Jakuba, którego zapowiedzią było chwycenie Ezawa już 
w momencie narodzin za piętę, był jednoznacznie wychwalany przez komentatorów 
Biblii – zarówno chrześcijańskich jak i żydowskich. Egzegeci chrześcijańscy widzieli 
bowiem w przebraniu Jakuba symbol tajemnicy wcielenia, czyli przyobleczenie Syna 
Bożego w ludzką naturę. 

Natomiast czerwony Ezaw, a jeszcze częściej Edomici, których był protoplastą, 
mają na kartach Biblii jednoznacznie negatywną charakterystykę. On, jako człowiek 
hołdujący ziemskim wartością, który przez swą głupotę utracił dobra wieczne, a Edo-
mici, jako lud wrogi Izraelowi, wobec którego JHWH przez proroków wypowiada nie-
jednokrotnie swoje groźby i zapowiada karę. Warto przypomnieć, że „ziemia Edomu” 
na kartach Biblii często stanowi symbol „ziemi przeklętej” i opisywana jest w taki 
sposób, że z powodzeniem można ją uznać za najbardziej czytelną starotestamentową 
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prefigurację piekła, o istnieniu którego Syn Boży niejednokrotnie przypomina na kar-
tach Ewangelii. Tymczasem egzegeci żydowscy widzieli w Ezawie także symbolicz-
nego protoplastę największego wroga Żydów, czyli Rzymu. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że niektóre komentarze talmudyczne, powstałe setki lat po upadku imperium rzym-
skiego, potępiając „Rzym”, czyniły w sposób wręcz obsceniczny jednoznaczne aluzje 
do rzymskiego katolicyzmu, a do Ezawa, w bluźnierczy sposób porównywały nawet 
samego Jezusa Chrystusa. 

Najistotniejszym jednak elementem tego rozdziału, który bardzo ubogacił próbę 
wyjaśnienia alegorycznego znaczenia słowa āqēḇ, wydaje się wątek Bożej strategii, 
polegającej na oszukaniu przeciwnika, „czyli chwyceniu go za piętę”. Jak Jakub prze-
chytrzył Ezawa, tak człowiek Chrystusowy może przechytrzyć diabła. Jak Jakub słu-
chał we wszystkim swej matki – Rebeki, która była prawdziwym „mózgiem” całej 
operacji, tak człowiek Chrystusowy powinien wsłuchiwać się w orędzie Matki Naj-
świętszej, gdyż to właśnie Ona jest najdoskonalszym ekspertem w miażdzeniu „wężo-
wej” głowy. Oddając się Maryi, można przechytrzyć diabła, gdyż nie ma on żadnego 
dostępu do Niepokalanej, co także staraliśmy się teologicznie uargumentować. 

Bardzo ważnym elementem drugiego rozdziału było także ukazanie ewolucji kon-
ceptu „nierządu” na podstawie figury Ezawa. Skoro „pięta” Ezawa to symbol jego 
cechy najbardziej konstytutywnej, to wraz z rozwojem koncepcji „nierządu”, który 
był niejako wyrazem natury Ezawa, zauważymy również rozwój znaczenia symbolu 
„pięty” – jej wznoszenie! W historii Ezawa ewolucja ta przebiegała w sposób nastę-
pujący: 0. Pozbawiona zewnętrznych motywów walka w łonie ze „świętym” bratem. 
1. Nadzwyczaj wyeksponowana – już przy narodzinach – dominanta cielesna. 2. Nie-
okiełznana chęć zaspokojenia potrzeb fizjologicznych 3. Nierząd seksualny, czyli 
łączenie się z kobietami pochodzącymi z obcych narodów. 4. Nierząd duchowy, czyli 
bałwochwalstwo 5. Pragnienie zabicia Jakuba. 6. Ukonstytuowanie ludu Edomitów, 
będącego wrogiem ludu Izraela.

W ten sposób zauważamy ewolucję tej rzeczywistości, która kryje się pod symbo-
lem „pięty”. Możemy zatem sformułować następujące wnioski: 0. „Pięta” to obecny 
w naturze człowieka symbol dziedzictwa grzechu. 1. „Pięta” to część ciała ludzkiego 
symbolizująca przywiązanie człowieka do tego, co ziemskie. 2. „Pięta” to symbol naj-
niższej sfery ludzkiego mikrokosmosu, która odpowiada za zaspakajanie najbardziej 
przyziemnych pragnień. 3. „Pięta” symbolizuje kolejny „wyższy etap” rozpalania 
w człowieku pożądliwości przeciwnej duchowi, czyli nierząd seksualny. 4. „Pięta” to 
symbol, który w miarę rozwoju sytuacji nierządu wznosi się jeszcze wyżej, czyli do 
sfery ducha i degraduje go całkowicie przez akt bałwochwalstwa. 5. „Pięta” wznie-
siona, czy też wyniesiona ponad wszystko, to symbol auto-bałwochwalczej tendencji, 
prowadzącej do uznania siebie za boga, a tym samym pragnienie unicestwienia tego, 
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co prawdziwie jest boże. 6. „Pięta”, która depcze to, co święte, to symbol fałszywego 
„nowego bóstwa”, stający się „zaczynem” wrogiej Bogu i Kościołowi wspólnoty, 
sprawującej fałszywy kult. 

Wyraźnie zatem widać, że ostatnie dwa punktu rozwoju idei „nierządu” pokry-
wają się z charakterystyką postaci, do której odnosi się proroctwo Jezusa wypowie-
dziane podczas ostatniej wieczerzy: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie 
swoją piętę” (J 13,18). Częściowo spełni się ono w Judaszu oraz związanymi z nim 
„ludźmi świątyni”, jednak jego wypełnienie będzie sięgać „czasów ostatecznych” 
i dotyczyć będzie osoby Antychrysta oraz wspólnoty nieprawości zwanej Antykościo-
łem. Zwróciliśmy uwagę, że wypowiedzenie tych słów podczas ostatniej wieczerzy, 
gdy zostaje ustanowiony sakrament kapłaństwa i najświętszej Eucharystii, oznaczać 
może, że środowisko z którego wyjdzie ów ostatni zdrajca będzie związane ze stanem 
kapłańskim, którego wysoko postawieni przedstawiciele w sposób podstępny dopusz-
czą się zalegalizowania pewnego aktu, który w swej istocie będzie zakamuflowaną 
profanacją Mszy świętej. 

Ślad „pięty” zaprowadził nas w końcu do tekstu analizowanego w trzecim roz-
dziale, zwanego „błogosławieństwem patriarchy Jakuba”, gdzie słowo āqēḇ występuje 
w proroctwach dotyczących pokoleń Dana i Gada. Bardzo interesujący jest związek 
tych dwóch proroctw, gdyż wyłania się z nich także kontekst mesjański. „Dan-wąż” 
(Rdz 49,17), będący czytelnym symbolem strategii złego ducha, nie atakuje w sposób 
bezpośredni. Podstępnie prowokuje człowieka, aby ten najpierw uwierzył w swoją 
siłę, a dopiero wówczas „kąsa” go w ten złudny punkt oparcia. Doprowadzając 
„jeźdźca” do upadku, „Dan-wąż” staje się „Danem-oskarżycielem”, czyli okrutnym 
sędzią człowieka, na co wskazuje hebrajska etymologia imienia „Dan”. Wkracza tym 
samym w figurę „szatana-oskarżyciela”, tego który „dniem i nocą oskarża ludzi przed 
Bogiem”, właśnie za ich upadki (Ap 12,10). Dlatego też kolejny werset Rdz 49,18: 
„Wybawienia twego czekam, o Panie!” rozbrzmiewa jako ponadczasowy krzyk ludz-
kości, zaatakowanej przez „starodawnego węża”, który zwie się diabeł i szatan (Ap 
12, 9). Jest to krzyk pełen nadziei skierowany bezpośrednio do Zbawiciela: «aby przy-
szedł i wybawił ludzkość ze straszliwej niewoli grzechu». Krzyk ten jest oczekiwa-
niem, by boski āqēḇ dotknął ziemi i zmiażdżył głowę „węża”, czyli oczekiwaniem na 
tajemnicę wcielenia i odkupienia. 

Poruszając się w tym kluczu dostrzegliśmy, że już następny werset można odczy-
tać jako wypełnienie tej błagalnej prośby. Oto bowiem Gad przedstawiony jest jako 
ten, który pomimo ataków „band” sam potrafi zaatakować ich najczulszy punkt, czyli 
„piętę”, tym samym zadając im ostateczny cios. W kontekście Protoewangelii Gad 
może zatem jawić się jako kolejna prefiguracja zwycięskiego „potomka” bądź jesz-
cze bardziej, jako symboliczny przedstawiciel „potomstwa Niewiasty”, który zadaje 
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cios „potomstwu węża”, czyli „bandom”. Gad, atakujący piętę swych przeciwników, 
zaskakująco wkomponowuje się także w figurę przebiegłego Jakuba (Rdz 25,26), 
będącego również prefiguracją (typem) Mesjasza, który „chwycił za piętę” swego 
brata Ezawa – przedstawiciela par excellence „potomstwa węża”. W świetle przedsta-
wionej egzegezy patrystycznej należałoby powiedzieć, że walka Gada z „bandami”, 
może stanowić również symbol nieustannej walki Chrystusa z Antychrystem, czy też 
Kościoła z Antykościołem, a więc symbol tej walki, która rozegra się w „czasach osta-
tecznych”. 

Pośredni atak „Dana-węża” można odczytać w jeszcze inny sposób. Symbolizuje 
on strategię demona, który atakuje, chcąc zawładnąć człowieczym duchem, przez 
tę rzeczywistość, w którą ów ludzki duch jest szczególnie zaangażowany. Człowiek 
nawiązuje szczególny kontakt z Bogiem przez kult, a miejscem kultycznym par excel-
lence jest przecież „świątynia”. W tym rozdziale staraliśmy się zatem pokazać jak 
symbol „pięty” utożsamia się rzeczywistością, która odpowiada za relację człowieka 
z Bogiem i w którą podstępnie uderza szatan. Dlatego kluczem, którym posługiwa-
liśmy się przez większą część rozważań, była „świątynia”, a perspektywą naszych 
poszukiwań stała się historia świątynnego kultu Izraelitów. 

Jednak przełomowa dla tego rozdziału okazała się teza Hipolita, który dzięki 
analizie tekstów Pisma Świętego („błogosławieństwo patriarchy Jakuba” i „błogo-
sławieństwo Mojżesza”) stwierdził, iż to właśnie z pokolenia Dana ma pochodzić 
Antychryst. Skoro Antychryst ma pochodzić z ludu wybranego to znaczy, że będzie 
to atak nie z zewnątrz, ale z wewnątrz. Ostateczny atak zła na wspólnotę „nowego 
ludu wybranego”, czyli Kościoła, nie będzie zatem pochodził ze strony pewnej siły, 
którą można by nazwać jawną opozycją wobec Boga i jego dzieci. Ten atak wyjdzie 
z wnętrza Kościoła i pochodził będzie od opozycji zamaskowanej, czyli Antykościoła, 
ukrytego „pod szyldem” Kościoła Chrystusowego. Dokonując analizy historii świą-
tynnego kultu Izraela, nie zwracaliśmy zatem uwagi na przeciwników zewnętrznych, 
ale wewnętrznych i dokonaliśmy zaskakującego odkrycia, które było spójne z tezą 
Hipolita. W budowę przybytku JHWH („protoświątyni”) oraz najbardziej imponującej 
pierwszej świątyni zaangażowany był zawsze – jako kluczowy wykonawca – człowiek 
z pokolenia Dana. 

Bardzo istotne jest, że „świątynia” nie oznaczała w naszym dowodzeniu jedynie 
materialnego gmachu, ale była symbolem duchowej relacji ludu z JHWH. Dlatego też 
„Dan” stał się symbolem pewnego „duchowego pierwiastka”, który miał na celu kon-
taminację tej relacji, a następnie ostateczne jej zerwanie. Taka charakterystyka pokole-
nia Dana zgadzała się także z faktami ukazanymi na kartach Biblii. Obóz Dana zostaje 
ukarany karą ognia podczas wędrówki przez pustynię, z pokolenia Dana pochodzi 
pierwszy bluźnierca, pokolenie Dana opuszcza swój dział wyznaczony przez JHWH 
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i organizuje bałwochwalczy kult. Z tego pokolenia pochodzi także główny budow-
niczy świątyni Salomona, Huram-Abi. Ukazaliśmy symboliczny związek znaczenia 
jego imienia z figurą szatana ukazaną przez proroka Ezechiela, który w jednej ze swo-
ich wizji widzi także, jak chwała JHWH opuszcza świątynię z powodu bałwochwal-
czych aktów, które rozpleniły się w Izraelu od czasów niewierności Salomona. Dan 
jawi się zatem jako „pięta” ludu Izraela, czyli jako jego duchowo najsłabszy punkt 
– jako otwarty „kanał” dla jadu „węża”. Natomiast alegoryczna interpretacja „pięty”, 
dokonana przez Filona Aleksandryjskiego, jako symbolu głupiego intelektu, mającego 
upodobanie w sprawach zmysłowych, pozwoliła utożsamić go właśnie z owym głu-
pim władcą, przynoszącym nieszczęście swojemu ludowi, czyli z bałwochwalczym 
królem Salomonem.

Hipolit dostrzegł, że w proroctwie Mojżesza, Dan – podobnie jak Mesjasz z Judy 
zapowiadany wcześniej przez patriarchę Jakuba – zostaje porównany do „lwa”. Dla-
tego prawdopodobnie wiąże negatywną charakterystykę Dana z tym proroctwem 
i jako pierwszy ukazuje tę symboliczną symetrię: „Juda-lew” to Mesjasz, a „Dan-lew” 
to Antymesjasz, czyli Antychryst. Figura „antychrysta” związana jest jednak z teolo-
gią Nowego Testamentu, a pokolenie Dana znika z kart Biblii w momencie, gdy poja-
wiają się teksty o inwazji Asyryjczyków, którzy rozpraszają wszystkie pokolenia Pań-
stwa Północnego. Jednak istotnym „śladem” po Danitach w Nowym Testamencie jest 
pewien tekst z Apokalipsy św. Jana, w którym to właśnie Dan nie zostaje wymieniony 
pośród pozostałych 12 pokoleń „nowego Izraela”, naznaczonych „pieczęcią Boga 
żywego”, czyli pieczęcią zbawienia. Jest to rzeczywiście mocny argument, aby łączyć 
pokolenie Dana z misterium iniquitatis czy też, aby widzieć w pokoleniu Dana sta-
rotestamentową zapowiedź (prefigurację, typ) pewnego wewnętrznego faktora, który 
zagnieździ się w strukturach wspólnoty Nowego Przymierza i będzie chciał ją niejako 
od wewnątrz zniszczyć. 

Od czasów drugiej świątyni specyfika naszych poszukiwań uległa zatem pewnej 
zasadniczej zmianie. Od tego momentu nie było już mowy o pokoleniu Dana, jednak 
jego związek z misterium iniquitatis pozwolił na ukazanie pewnego procesu, który 
polegał na transferze owego „pierwiastka zła” z duchowej przestrzeni, reprezentowa-
nej przez pierwszą świątynię, do czasów i przestrzeni, reprezentowanych przez drugą 
świątynię. Dokonaliśmy tego, analizując trzy miejsca występowania symbolicznej 
liczby „666”. Ostatnie z tych biblijnych miejsc dotyczy definitywnej konfrontacji 
Boga z siłami zła. Dlatego też od tego momentu zaczęliśmy budować „interpretacyjną 
klamrę”, która spoiłaby dowodzenie – skupione do tej pory na Starym Testamencie 
– z czasami Jezusa, które również były czasami drugiej świątyni. Właśnie tam znaj-
dowało się „ostatnie ogniwo”, nowotestamentowy hapax legomenon, a więc słowo 
ἡ πτέρνα („pięta”), wypowiedziane przez Syna Bożego podczas ostatniej wieczerzy. 
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Proroctwo Jezusa, dotyczące „ohydy spustoszenia”, połączyło czasy drugiej 
świątyni z „czasami ostatecznymi”, które już bezpośrednio odnoszą się do działalno-
ści Antychrysta i są związane z tajemniczą hipotezą reaktywacji „trzeciej świątyni”. 
Dlatego też w czasach drugiej świątyni symbol pokolenia Dana, reprezentujący „pier-
wiastek zła” ukryty w świętej przestrzeni, łączy się z koncepcją „ohydy spustoszenia”, 
której spełnienie sięga „końca czasów”. Tak oto „Danici”, identyfikujący się z miste-
rium iniquitatis, „przetrwali” do końca historii zbawienia. Ich nieobecność na „liście 
zbawionych” w Księdze Apokalipsy dobitnie potwierdza jaką rzeczywistość będzie 
reprezentowało pokolenie Dana u „końca czasów”. 

W ten sposób od czasów drugiej świątyni ukazaliśmy duchowy dynamizm oraz 
znaczenie poszczególnych historiozbawczych etapów procesu „wznoszenia pięty” na 
Boga (J 13,18). Apogeum tego procesu wiąże się z objawieniem osobowego Anty-
chrysta – żywej personifikacji „ohydy spustoszenia”, który zasiądzie, ogłaszając się 
„nowym bogiem”, na „tronie” w pewnej duchowej przestrzeni, którą możemy nazwać 
„trzecią świątynią” (2Tes 2). Nie będzie to oczywiście odbudowany materialny gmach 
świątyni jerozolimskiej, ale duchowa przestrzeń wykreowana przez zdrajców Chry-
stusa, znajdująca się wewnątrz Chrystusowej wspólnoty. Będzie to przestrzeń Antyko-
ścioła, który u „końca czasów” prawdopodobnie zdominuje kościelną hierarchię i sta-
nie się środowiskiem, z którego wyłoni się osobowy Antychryst. Skażenie najwyższej 
hierarchii koresponduje z „koncepcją tronu”, czyli zdobywaniem władzy, co też sta-
raliśmy się uargumentować, wychodząc od symboliki tronu Salomona, a kończąc na 
figurze „tronu Bestii” (Ap 13,2). 

Dlatego też „u końca czasów” pod symbolem ekstremalnie „wzniesionej pięty” 
kryje się tajemnica reaktywacji duchowej „trzeciej świątyni” oraz autoproklamacja 
„nowego boga”, którym będzie sam Antychryst. Oczywiście szatan wznosi swoją 
„piętę” właśnie po to, by następnie zmiażdżyć nią wszystko, co święte. Czasy Anty-
chrysta będą największym prześladowaniem Chrystusowego Kościoła, którego ów 
Niegodziwiec ostatecznie przedstawi światu jako przeklętego „węża”, którego trzeba 
rozgnieść. Świat mu uwierzy i pójdzie za nim, a tylko nieliczni w tym „wężu” rozpo-
znają znak swego ocalenia. Wreszcie nastąpi paruzja i sam Chrystus wniwecz obróci 
wszystko, co zakłamane i złe „[samym] objawieniem swego przyjścia” (2Tes 2,8). 

Można zatem wyciągnąć konkretny wniosek, że „pokolenia Dana” w kontek-
ście Nowego Przymierza stanowi symbol pewnej duchowej przestrzeni utworzonej 
wewnątrz Kościoła przez ludzi, którzy tylko pozornie są apostołami Chrystusa, a tak 
naprawdę przeciwstawiają się Prawdzie Bożej oraz pełnieniu woli Stwórcy i pragną 
przekazać Kościół w ręce władcy tego świata. „Danici czasów ostatecznych” to po 
prostu, działający z natchnienia szatana Antykościół, ukryty w strukturach Kościoła 
Chrystusowego, którego celem jest stworzenie sprzyjającego klimatu dla przyjścia 
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Antychrysta. Antychryst nie przyjdzie jako wróg Kościoła – wręcz przeciwnie! – on 
ma z niego niejako wyjść. Nie wiemy, czy będzie należał do hierarchii, czy też będzie 
jej najbardziej zaufanym przyjacielem, tak iż hierarchia – oczekując współuczest-
nictwa w jego splendorze – przekaże mu najistotniejsze prerogatywy, co pozwoli 
mu bezpośrednio wpływać na wszystkie fundamentalne decyzje Kościoła. Chcąc 
być powszechnie uwielbiany, objawi się jako „cudowny dobrodziej” całego świata 
i wszystkich ludzi, a sam szatan – jak zaznacza Paweł Apostoł – wesprze go nadprzy-
rodzonymi znakami. W zdobyciu absolutnej władzy na pewno pomocnym narzędziem 
stanie się akt ustanowienia jednej wszechświatowej religii i jednego wszechświato-
wego rządu. Dlatego prawdopodobnie te dwa wymiary zostaną wówczas niejako ze 
sobą połączone. Paradoksalnie świat stanie się ekstremalnie religijny, gdyż bez odda-
wania czci Antychrystowi – jak mówi Apokalipsa – nie będzie można nawet nic kupić, 
czy sprzedać. 

Nie chcemy wchodzić w szersze spekulacje na temat tego, jak mogą wyglądać 
czasy Antychrysta, gdyż na ten temat napisano już sporo grubych książek. Natomiast 
wiemy, że tylko żywa relacja z Jezusem Chrystusem, której najważniejszym świadec-
twem jest wierność niezmiennej prawdzie Chrystusowej, będzie wówczas – pomimo 
wielkich prześladowań –jedynym skutecznym narzędziem pomocnym do rozpoznania 
tego ostatecznego i najniebezpieczniejszego planu szatana, który posłuży się owym 
genialnym arcykłamcą, by zwieść ludzkość i zamknąć przed nią bramę zbawienia. 

Skoro „pokolenie Dana” dzięki analizie dziejów Izraela można było uznać za 
współczesny symbol „antychrystycznego środowiska”, to należy także zapytać: Czy 
samego Dana, ojca Danitów, porównanego w „błogosławieństwie patriarchy Jakuba” 
do „węża”, można zidentyfikować jako zapowiedź osobowego Antychrysta? Wydaje 
się, że mamy zbyt mało informacji na temat tego syna Jakuba – „pierworodnego z nie-
wolnicy” – by poprzeć taką tezę. Jednak pragniemy zaproponować pewien interpreta-
cyjny klucz, w którym imię „Dan” potraktujemy jako akronim, niosący w sobie kon-
kretne treści, które są spójne z tym, co mówi nam Biblia:

DAN = Domus Antichristi Nominatoris
Łaciński rzeczownik „domus” nie oznacza jedynie „budynku”, „domu”, „rodziny”, 

„ojczyzny”, ale także „szkołę filozoficzną” – pewien sposób myślenia, tu: logikę dia-
bła. Wiemy, że szatan nie ma mocy stwórczej, ale by stworzyć „nową rzeczywistość” 
nie trzeba wcale powoływać nowych bytów ex nihilo. Wystarczy nadać zastanej rze-
czywistości nowe imiona. O Chrystusie powiedziane jest w listach Pawłowych, że 
jest On także „ostatnim Adamem”. Antychryst, który stara się imitować Mesjasza, 
też wystąpi jako „ostatni Adam”. W jakim sensie? Jak Adam był „nominatorem”, gdy 
nadawał imiona innym stworzeniom, tak Antychryst będzie nadawał nowe znacze-
nie rzeczywistości: zło nazwie dobrem, kłamstwo prawdą, grzech łaską, wadę cnotą, 
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amoralność świętością, piekło niebem, Chrystusa Belzebubem, mężczyznę kobietą, 
głupotę mądrością… itd. Ten kto nadaje imiona, ten panuje nad nazwaną rzeczywisto-
ścią. Takie będą właśnie rządy Dana-Antychrysta. W ten sposób Antychryst wykreuje 
„nową rzeczywistość”, która będzie jego „domem”. Ten duchowy obszar, skonstru-
owany za pomocą zmienionych pojęć, będzie miał realne reprezentacje oraz obwaro-
wany będzie realnymi normami prawnymi. Wydaje się, że jest on już dzisiaj stopniowo 
kreowany przez „środowisko antychrystyczne” pod fasadą Chrystusowego Kościoła, 
co widać coraz wyraźniej w odniesieniu do pojęć związanych z wiarą i moralnością. 
Ostatecznie zasięgiem swym obejmie cały świat. Jak przyjście Chrystusa wiązało się 
z tajemnicą Słowa, czyli boskiego Logosu, który stał się ciałem, tak Antychryst – czło-
wiek z krwi i kości, po prostu nazwie samego siebie „nowym boskim logosem”, czyli 
nową boską zasadą funkcjonowania świata. To właśnie dlatego Chrystus w swej paru-
zji zniszczy go „tchnieniem ust swoich” (2Tes 2), czyli słowem prawdy, które wni-
wecz obróci Antychrysta i całe jego dzieło. 

Na koniec ostatnia uwaga. W analizie postaci Antychrysta bardzo przydatny oka-
zał się nasz antropogoniczny schemat zbudowany na podstawie Heksaemeronu. We 
współczesnym świecie działanie Antychrysta w dużej mierze dotyczy właśnie obszaru 
antropologii. Mamy tam po prostu „festiwal przeinaczania pojęć”. Warto zatem usil-
nie powracać do tej wizji człowieka, która jest prawdziwa, gdyż zgodna z zamysłem 
stwórczym samego Boga, ukazanym na kartach Biblii. Należy pamiętać, że nim Anty-
chryst uczyni siebie „nowym bogiem”, najpierw będzie chciał być „nowym człowie-
kiem”. Takim człowiekiem, który nigdy nie przyzna się do Boga jako swego Ojca, 
i takim stworzeniem, które nigdy nie przyzna się do Stwórcy jako dawcy życia. To jest 
właśnie antychrystyczna tożsamość i dlatego – jak głosi jeden z Listów Janowych – 
wielu mamy dziś antychrystów… ale tylko jeden z nich zasiądzie na tronie.
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