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CINE A ADEMENIT-0 PE EVA ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În multe opere de artă ale creștinătății care reprezintă păcatul primar al lui Adam și 

Eva, șarpele apare cu un cap de femeie. Mai mult decât atât, în binecunoscuta frescă 

de pe tavanul Capelei Sixtine, Michelangelo nu a pictat un șarpe cu cap de femeie, ci 

o femeie cu o coadă de șarpe încolăcită pe trunchiul Pomului Cunoașterii. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelangelo – Ispitirea, din fresca                                                                                             

Crearea Lumii de pe tavanul Capelei Sixtine 



Ne propunem să încercăm să  întelegem conexiunea între femeie și șarpele care a 

împins-o pe Eva la nesupunere la poruncile Divine și la alungarea din Rai. 

În decursul anilor, in folclorul iudaic , crestin si in acel al altor religii, povestea 

fructului oprit a dat nastere la multe comentarii, talmaciri, modificari si adaugiri. 

Primele – poate si singurele- reprezentari grafice cunoscute ale sarpelui cu cap de 

femeie din cartile iudaice, dateaza dela sfarsitul secolului al 13 lea, si sunt facute dupa 

modelul ilustratiilor din cartile crestine pe care le intalnim inca la inceputul aceluiași 

veac. 

Ani și ani după moartea lui Maimonide (1138-1204), cartea sa “Mișne Thora “  a 

continuat să stârneasca discuții aprinse in cadrul comunitaților evreiesti. Unul din 

exemplarele sale manuscrise, scris si pictat in Nordul Franței la sfârșitul secolului 13, 

a fost achizitionat de prof. Kaufman din Budapesta si ulterior donat Bibliotecii 

Nationale a Academiei de Știinte unde se afla si astazi. Foarte bogat ilustrat cu picturi 

profane și biblice exemplarul este considerat o capodoperă a artei medievale evreiești. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Mishne Tora, 1295-1296,  copiat de                             London Miscelanny, 1289,                                                   

scribul Nathan Ben Shimon Halevy.                              British Museum Library 

 

Pe ilustrația Păcatului Primar,  Adam și Eva apar cu sexele acoperite de imense frunze 

de viță, iar între ei se află Pomul Cunoasterii, pe trunchiul căruia e încolăcit un șarpe 

cu cap de femeie… care seamănă mult cu o maimuță. 

Cu cațiva ani inainte, fusese scrisă in Nord Estul Frantei o carte foarte bogat ilustrată, 

care conținea extrase din Tora, psalmi, rugăciuni, povestiri si datini evreiești, lucrare 

cunoscută astazi sub numele  „London Miscelanny” (Antologia Londoneza), pentru ca 

se afla la Biblioteca dela British Museum din Londra. (Francofonii prefera numele 

Antologia Ebraica din Nordul Frantei). Ilustrarea Păcatului Primar apare pe o pagină 



întreagă pe care este scris în limba ebraică „Adam si Eva goi și Pomul Cunoasterii și 

șarpele”. 

Acestea sunt singurele cărți ebraice cunoscute astăzi, unde in ilustrarea primului 

păcat, apare șarpele cu cap de femeie, spre deosebire de arta creștină care a produs un 

decursul secolelor,foarte multe ilustrații, sculpturi, picturi sau bazoreliefuri și mulaje 

cu acest subiect. 

In majoritatea tablourilor artiștilor creștini, compoziția este stereotipă. Adam și Eva 

stau de o parte și de alta ale Pomului Cunoașterii, pe care e incolăcit un șarpe obișnuit, 

al carui cap, de șarpe sau de femeie, e îndreptat spre Eva.  

          

 

 

                                                     PSALTIRE (det.) – Franța 1493  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JEU D’ADAM – Franța 1150-1170              

 

 

 

       

Însă au fost artiști care au creat altfel imaginea poveștii pacatului originar. 

Biblia Moralizată este cel mai reprezentativ exemplu al Bibliilor pictate ale Evului 

Mediu. Concepute si executate pentru uzul personal al membrilor familiilor regale ale 

Franței, aceste carți contin un enorm numar de ilustrații, lânga care sunt scrise textele 

biblice explicative. La scrierea si ornarea lor au participat peste 170 de artiști. Din toate 

exemplarele au supravietuit doar 7, cel mai vechi având trei parți din care prima, cu 

224 de pagini, e păstrată la Biblioteca Bordeliana din Oxford.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Biblia Moralizată, (1226-1275),  Bodelian Library, Oxford. 

În aceasta pictură, șarpele de culoare albastră are un tors mai mult femenin decat 

serpentin, iar statura, măinile și chiar figura lui, într’o anumită măsură 

asemănătoare cu cea a Evei, amitesc teza lui Comestor prezentata mai jos, sub titlul  

SIMILIA SIMILIBUS APPLAUDUNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Hugo Van der Goes, 1470                           Artist necunoscut, 1400-1500,  

          Muzeul artelor Viena                                           Muzeul Chantilly 

 

In tabloul flamandului van der Goes, Adam si Eva se afla de aceiasi parte a Pomului, 

sexul Evei e acoperit de o floare albastra care simbolizeaza puritatea, iar șarpele e 

prezentat ca o vietate respingătoare ale carei labe au ghiare mari care infricoșează. 

Probabil ca in ochii artistului așa arâta acest instrument al Diavoluiui înainte de 



pedeapsa Divină. O reprezentare asemănătoare a șarpelui apare în tabloul unui 

pictor flamand neidentificat, tablou expus in muzeul Chantilly de langa Paris. Și la o 

distanta de cateva zeci de metri de acest tablou, in safe-ul bibliotecii palatului, se afla 

unicul exemplar al unei celebre cărți de rugăciuni ilustrată de frații Limbourgh între 

anii 1412-1416, în care episoadele tentației ocupa o pagina intreaga; Adam nu e 

prezent când șarpele îi da Evei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_Duc_de_Berry) 

fructul oprit, deaceea în clipa Judecații Adam o indică pe Eva ca fiind ea cea vinovată, 

(vezi mâna lui dreaptă). De remarcat că izgonirea lor din Rai se petrece într-o 

atmosfera foarte calmă, spre deosebire de vulcanica izgonire redată în fresca lui 

Michelangelo.  

Ca sursă de inspirație, Scrierile Sfinte au constituit o mină de aur pentru artiști. 

  



 

 

PUȚINĂ ISTORIE 

Timp de milenii, majoritatea barbatilor au considerat femeia ca fiindu-le inferioara 

fizic si mintal, convingere care si-a gasit exprimarea pe plan social, politic, religios 

sau flozofic in diversele perioade istorice. 

Celebra Democratie Ateniana, mama tuturor democratiilor, acorda drepturi 

barbatilor maturi, dar nu femeilor și sclavilor. Aristotel considera femeia ca o ființă 

neterminată și chiar Maimonide (1138-1204) , in cartea sa More Nevohim, (Ghidul 

rătăciților) prezintă o filozofie foarte pejorativă privind inteligența si capacitațile 

femeii. Toate legile erau făcute de bărbati si consolidau sistemul patriarhal iar 

inferioritatea organică a femeii, dogmă intreținuta de secole, devenise un lucru dela 

sine inteles. In Evul Mediu, femeile erau excluse din toate funcțiile bisericești, fapt 

care s-a păstrat pâna in ziua de astăzi la diversele culte religioase, și din toate 

funcțiile administrației și ale conducerii Statelor (exceptand bineințeles Reginele, a 

caror putere venea dela Divinitate). Lupta acerbă a Bisericei Catolice impotriva 

ereziei a dus la inființarea Inchiziției care a trimis la moarte mii de oameni, barbați și 

femei. In ceeace privește femeile, exista un aspect suplimentar.  

 

 

 

 

 

 

  

Goya – El Aquelarre ( Intălnirea Vrăjitoarelor ) 

  Sunt diverse motivele pentru care in Evul Mediu situația și imaginea femeii in 

societate  s-a inrăutățit, biserica avand un rol important in acest proces. Clericii 

catolici, cărora biserica le impunea celibatul, justificau aceasta lege ecleziastica prin 

acuzarea femeilor de a avea o sexualitate exagerata care putea păta puritatea 

slujitorilor bisericii si de a-i duce in păcat. (Yolanda Beteta Martin - The Demonisation 

of female sexuality).  Femeia fiind mai slabă decât bărbatul, era considerată mult mai 

susceptibilă la tentații și la puterea de convingere a Diavolului (să ne amintim că 

șarpele nu i s-a adresat lui Adam ci Evei, care a fost definită ca vinovata comiterii 

păcatului primar și a izgonirii din Rai). Tot soiul de idei antifeministe pe bază 

antieretica au fost inoculate credincioșilor de catre diverși predicatori. Și asfel, religiile 



și structurile patriarhale ale societății, împletite unele cu altele, au creat o stare de 

spirit conform careia femenitatea reprezinta un periculos potențial al Răului și chiar 

un rezervor potențial de servitori ai Diavolului.   Unul din sinistrele rezultate ale 

demonizării femeilor a fost, dupa câteva secole, „Vânătoarea de Vrăjitoare” care și-a 

atins culmile între anii 1450-1750  când Inchiziția a schingiuit și a ars pe rug zeci de 

mii de „vrăjitoare”, (printre care era si un mic numar de barbați). 

 

 

 

 

Pe aceasta platformă nu e greu de imaginat 

pentru ce Diavolul (astfel era considerat 

șarpele edenic de fanaticii creștini) lua chip 

de femeie.   

 

 

 

 

Convingerea noastră este ca apariția acestui animal al cărui cap era de femeie și corpul 

de șarpe, vietate diabolică care a incitat-o pe Eva sa încalce porunca Divina, a fost un 

corolar al politicii de discriminare si a acțiunilor de calomniere a feminității. Această 

convingere bazată pe istorie și pe realități sociale, unele din ele existente și astăzi, 

rămâne totuși o ipoteză. 

Și e departe de a fi singura. 

In decursul anilor, mulți învațați, comentatori și cercetători au analizat problema și 

i-au gasit diverse explicații, expuse și analizate intr’o interesantă lucrare a prof. 

Șulamit Laderman, „Cele doua fețe ale Evei”. Vom înceca să prezentăm câteva din 

ele. 

  

 (În Iudaism Diavolul nu există, toate hotărârile fiind luate de catre 

Dumnezeul unic și atotputernic. Diavolul e totuși vag amintit în cartea 

lui Zeharia și în Cartea lui Iov unde apare ca unul din fii lui Dumnezeu). 

 



 

- SIMILIA SIMILIBUS APPLAUDUNT 

 Petrus Comestor (d. 1178) a învățat la Catedrala din Troyes, oraș care era și un 

centru de învățătura iudaică de care se pare că a fost influențat. S-ar putea că 

interpretarea lui asupra apariției șarpelui cu cap de femeie să fie inspirată de un 

antic Midraș din sec. 5, însă Comestor a ascuns acest lucru pentru a nu fi boicotat de 

colegii săi sau acuzat de erezie. În principala sa operă „Historia Scolastica” scrisă în 

anul 1173, Comestor consideră că nu Eva a vorbit cu șarpele ci instinctul răului care 

există în sufletul ei (yetser hara ehavui betoha). Și deoarece răul vorbea cu răul și   

„ similia similibus applaudunt” (ființele asemănătoare se înțeleg– traducere liberă), 

alegoria șarpelui cu cap de femeie era foarte naturală. 

- SOFIA 

În limba greacă, substantivul abstract sofia, al cărui înțeles inițial era istețime sau 

îndemânare, reprezintă astăzi inteligență, înțelepciune, iscusință. Platon l-a 

considerat dragoste de înțelepciune.   

În anul 1902, într o lucrare publicată de Alice Kemp Welch, autoarea dezvoltă ideea 

surprinzătoare că motivul pentru care șarpele genezei are cap de femeie, este că ar fi 

dotat cu atributele Sofiei, si vrea să o convinga pe Eva sa mănânce împreuna cu 

Adam fructul oprit, este pentru a deschide ochii, pentru a dobândi cunoștințe și a 

putea discerna binele de rău.    

  Statuia Sofiei la Biblioteca din Efes. 

Intenția Sofiei serpentine era pozitivă și nu o înșelătorie așa cum e  prezentată 

intentia șarpelui de câtre toate celelalte analize și comentarii. Ea a spus Evei 

numai adevărul: 

“Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, i-a răspuns femeia şarpelui, dar 

Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din rodul pomului care este în mijlocul grădinii; 

nici să nu-l atingeţi, pentru că veţi muri negreşit!“                                                             

Dar șarpele a zis femeii:    Nu veţi muri nicidecum!  Dimpotrivă, Dumnezeu ştie că, 



atunci când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, 

cunoscând binele şi răul.” 

                                                                                                   ( Geneza 3. 1-5)     

Este UNICA considerare pozitivă a șarpelui biblic, cu cap  de femeie. 

 

 - ȘI ÎN SFARSIT - LILITH 

Lilith a fost prima soție a lui Adam, plăsmuita fiind din aceiași argilă și în același timp 

cu el (Geneza 1.27  ), spre deosebire de Eva, despre care in Tora e scris ulterior, (Geneza 

2.22  ) că a fost creată din coasta lui Adam. In Tora, Lilith e amintită o singură dată 

(Ișaiau 34.14), dar e un personaj care apare in multe legende din mitologia iudaică, 

Babiloniană sau a altor popoare vechi. Deasemeni, Lilith e amintită în Sefer Hazoar, 

Mișnaiot, Kabala,Talmudul din Babilon și Manuscrisele dela Kumran. 

A fost o soție nesupusă, considerându-se egală cu Adam, refuzând să-i implineasca cu 

sfințenie anumite dorințe chiar în domenii intime. Neacceptand situația  de 

subordonată ascultatoare, Lilith l-a părăsit pe Adam stabilindu-se la Marea Moartă. 

Dacă ar fi trăit astăzi poate ca ar fi considerată o eroină, prima și marea feministă a 

istoriei, dar in era patriarhialității absolute a fost considerată periculoasă, o făcătoare 

de rău, chiar o criminală, deaceea a fost blamată, pedepsită și chiar demonizată. 

Povestirile asupra lui Lilith, au fost adoptate si bineințeles modificate, de multe 

culturi. In diverse mitologii, Lilith este considerată responsabilă pentru moartea 

copiilor din leagăn. Băieții până la vârsta de nouă zile, iar fetele până la vârsta de 

douăzeci de zile sunt deosebit de vulnerabili la influenta sa. Până în secolul 

optsprezece, în multe popoare era comună practica folosirii amuletelor împotriva lui 

Lilith, care erau atârnate deasupra pătuțului pruncului și conțineau numele a trei 

îngeri trimiși de Creator, deoarece, conform Midrașului acești îngerii au făcut o 

înțelegere cu Lilith că oriunde le-ar fi văzut numele, ea nu va face rău.  

                         

Prima Camee tiparita 

in jurul anului 1700 la 

Amsterdam.  

Din cartea Ingeri și 

Demoni, editată de 

Filip Vukosavovici 

 



La creștini, Lucifer, îngerul care a fost izgonit din cer pentru răzvrătire și a devenit 

Regele Răului cunoscut și sub numele de Satan, a considerat că lui Lilith îi va fi mai 

ușor să o convinga pe Eva să mănînce fructul oprit deoarece fiind amândoua femei 

aveau mult în comun.  

 Masolino, 1383-1440, Adam si 

Eva  (det.)                                                               

 Capela Brancacci – Firenze. 

Mai mult decat atât: In unele 

picturi, pentru a căștiga 

increderea Evei si a-i invinge 

teama de a incălca porunca 

Divină, Lilith a luat o infățisare 

foarte asemanatoare cu a ei. 

 

                                                                

 

 

 

 

                                       

                                 Giuliano Bugiardini, Adam si Eva (det.), cca1510 

                           

                            Giovanni della Robbia, Adam si Eva (det.), cca1500, 

                                              terracotta, Walter Art Museum                                                                                                  



 

În tabloul lui Bugiardini cât și in terra cotta lui Robbia, capul feminin al șarpelui are 

aceiasi marime ca cel al Evei și asemanarea lor e atât de puternică încat pot fi 

cosiderate cu ușurinta surori gemene, și in aceasta postură, Lilith devine foarte 

apropiată și convingătoare. 

Povestea lui Lilith era foarte populară in Evul Mediu și mulți cercetători consideră că 

un mare numar din reprezentarile artistice ale șarpelui cu cap de femeie, se referă la 

ea. 

O impresionantă si foarte deosebita realizare artistică a „Ispitirii” se gaseste pe 

porticul stâng al catedralei Notre Dame de Paris, creata initial în sec 13, ca și „Istirea” 

de pe fatada catedralei din Amiens.   

 

 

 

ISPITIREA – Catedrala din Amiens, sec 13 

 

 

 

 

 

 

Catedrala N.D.P. a fost renovată în a doua 

jumatate a sec.19 de câtre Arhitectul Viollet 

le Duc, care a inlocuit sculptura inițială  

o replică modernă a viziunii sale. 

    

 

 

 

 

 

 ISPITIREA – Catedrala Notre Dame de Paris      

  



Între Adam si Eva este pomul unde apare doar putin din trupul de șarpe  a carui parte 

superioara este bustul (nu numai capul ) lui Lilith care aproape că domina grupul. 

Lilith e o femeie frumoasă, atractivă, cu o figură vie, plină de expresie, cu un piept 

opulent (in limitele normelor bisericii), o femeie căreia îi place să se bucure de viață, 

spre deosebire de Eva, inexpresivă și plată, așa cum ii stă bine unei femei care 

(conform construcției sociale si convingerii multor bărbati timp de multe secole) a fost  

creata pentru a fi docilă și a împlini dorințele soțului ei. 

După cum am amintit, conexiunea intre șarpe si capul de femeie a preocupat foarte 

multi invațați, capete bisericesti si cercetatori, care au interpretat diverse cuvinte sau 

fraze biblice, influența evenimentelor istorice ca lupta împotriva ereziei catharice, 

prigonirea si uciderea evreilor din sec. 12, etc., și au ajuns uneori la concluzii foarte 

controversate.                                                                                                            

 Acest articol nu prezintă concluziile unei cercetări știintifice; scopul lui este de a 

furniza cititorilor informații asupra apariției si dezvoltării misterioasei reprezentări a 

șarpelui cu cap de femeie și de a le permite să observe diferențele între interpretările 

diverșilor artiști privitoare la aceasta grefă  făcută episodului biblic original. 

                                                                          

                                                        Puiu Lorberblatt 

 


