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Gdy ktoGdy ktośś pyta, czy diabepyta, czy diabełł jest osobjest osobąą, , 
zgodnie z prawdzgodnie z prawdąą nalenależżaałłoby odpowiedzieoby odpowiedziećć,,
żże jest niee jest nie--osobosobąą, rozk, rozkłładem osobowoadem osobowośści                    ci                    

i jej rozpadem. i jej rozpadem. 
Dlatego teDlatego teżż ma zwyczaj wystma zwyczaj wystęępowapowaćć bez twarzy,          bez twarzy,          
a sia siłąłą, kt, któórej urej użżywa, jest jego nierozpoznawalnoywa, jest jego nierozpoznawalnośćść..

(J. (J. RatzingerRatzinger))



WstWstęępp

•• Hermeneutyka jako sztuka wyjaHermeneutyka jako sztuka wyjaśśniania i niania i 
interpretacjiinterpretacji

•• Hermeneutyka biblijnaHermeneutyka biblijna
•• Metafora Metafora „„wwężężaa”” z Rdz 3,1z Rdz 3,1--5.145.14--1515



„„rozmowa z wrozmowa z wężężemem”” (Rdz 3,1(Rdz 3,1--5)5)

•• dialog jako sposdialog jako sposóób ujawnienia istoty rozmb ujawnienia istoty rozmóówcwcóóww
•• „„nieoczywista oczywistonieoczywista oczywistośćść”” wwężęża dla niewiastya dla niewiasty
•• wspwspóólny element natury rozmlny element natury rozmóówcwcóów w –– sfera duchasfera ducha
•• „„Czy to prawda, Czy to prawda, żżee……??”” –– wspwspóólnota w rozumnolnota w rozumnośścici
•• wytworzenie pozoru relacji zaufaniawytworzenie pozoru relacji zaufania
•• „„przekierowanieprzekierowanie”” uwagi czuwagi człłowiekaowieka
•• znajomoznajomośćść ssłłabych abych „„miejscmiejsc”” w czw człłowiekuowieku
•• „„Na pewno nie umrzecie!Na pewno nie umrzecie!”” –– zasugerowanie zmiany zasugerowanie zmiany 

sposobu byciasposobu bycia
•• „„Ale wie BAle wie Bóógg…”…” –– zafazafałłszowanie obrazu Bogaszowanie obrazu Boga
•• odwoodwołłanie sianie sięę do pragnienia pedo pragnienia pełłni w czni w człłowiekuowieku



„„mowa Bogamowa Boga”” (Rdz 3,14(Rdz 3,14--15)15)

•• ustanowienie struktury ontycznej wustanowienie struktury ontycznej wężęża poprzez a poprzez 
zadekretowanie jego wyboruzadekretowanie jego wyboru

•• motyw wmotyw wężężowego zwiedzenia owego zwiedzenia –– perwersyjna perwersyjna 
samorealizacja w zsamorealizacja w złłuu

•• „„PoniewaPonieważż toto uczyniuczyniłłeeśś…”…” –– ostateczne ostateczne 
zdefiniowanie siebie jako przeciwnika Bogazdefiniowanie siebie jako przeciwnika Boga

•• samoodizolowaniesamoodizolowanie od Bogaod Boga
•• „„proch ziemiproch ziemi”” –– pokarm wpokarm wężężaa
•• „„czoczołłganie siganie sięę na brzuchuna brzuchu”” –– samoupokorzeniesamoupokorzenie

wskutek zaprzeczenia wwskutek zaprzeczenia włłasnemu powoasnemu powołłaniuaniu
•• charakter stwcharakter stwóórczy rczy „„przekleprzekleńństwastwa”” wwężężaa



zarys ontologii upadzarys ontologii upadłłego anioego aniołłaa

•• stworzony przez Bogastworzony przez Boga
•• element ducha element ducha –– inteligencja i wolnointeligencja i wolnośćść
•• brak akceptacji dla wbrak akceptacji dla włłasnej struktury ontycznej asnej struktury ontycznej ––

autodestrukcjaautodestrukcja
•• ddążążenie do autonomii enie do autonomii –– odizolowanie od Stwodizolowanie od Stwóórcyrcy
•• istota wewnistota wewnęętrznie sktrznie skłłóóconacona
•• element ewolucyjnej interpretacji ontologii upadelement ewolucyjnej interpretacji ontologii upadłłego ego 

anioaniołłaa
•• „„kolaps ontologicznykolaps ontologiczny””
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