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Zaskakująco częste użycie motywu Lilit w różnych kulturach impli-
kuje pytanie o  istniejące na  przestrzeni wieków przekonanie o  jej 
realnym istnieniu i  złowrogim działaniu. Przez około cztery tysiąc-
lecia postać ta  była interpretowana ze  zdecydowanie negatywnym 
wydźwiękiem, jako istota o demonicznej mocy. W Biblii jest to hapax 
legomenon i znajduje się w tekście Iz 34, 14. Współczesna literatura fe-
ministyczna widzi ją jako symbol niezależności od mężczyzny i wzór 
walki o egalitaryzm społeczny. Ewolucja w postrzeganiu Lilit wskazuje 
również na przemiany, jakie zaszły przez tysiąclecia w mentalności 
ludzkiej. Współcześnie, w zlaicyzowanym i  ciągle sekularyzującym 
się świecie, wiara w  świat duchów, demonów i  istot ponadnatural-
nych, które mogłyby mieć wpływ na człowieka, ulega „nowoczesnej  
racjonalizacji”.

Artykuł ten ma na celu przybliżenie biblijnego sensu, jaki niesie 
ze sobą motyw Lilit, dzięki wnioskom płynącym z analizy tego ter-
minu biblijnego, występującego w Iz 34, 14. Zaprezentowane zosta-
nie kulturowe znaczenie Lilit, obecne w starożytnej, średniowiecznej 
i współczesnej literaturze: w legendach, zaklęciach, opowiadaniach, 
poematach. Uzupełnieniem będzie pokazanie kulturowych form ma-
terialnych wyobrażających Lilit: posążki, misy, amulety, ryciny. Celem 
prezentowanego tekstu jest krytyczna analiza tych prezentacji w relacji 
do tekstu biblijnego. Inaczej mówiąc: w jakiej mierze kulturowe ujęcia 
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Lilit zachowują fundamentalny sens biblijny? Czy jednak tworzą wła-
sne aplikacje i akomodacje?

1. Tłumaczenie perykopy Iz 34, 9–171

9 Doliny potoków [Edomu] zostaną zamienione w smołę, a jego wysu-
szona ziemia w siarkę. Ziemia jego stanie się smołą płonącą. 10 Nie wy-
gaśnie ani w nocy, ani w ciągu dnia [smoła]. Na wieki unosić się będzie 
jej dym. Z pokolenia na pokolenie będzie zrujnowana [ziemia]. Przez 
wszystkie czasy nie będzie nikogo, [kto by] ją przemierzył. 11 Obejmą 
ją w posiadanie pelikan i jeż, sowa i kruk osiądą w niej. [Bóg] rozcią-
gnie nad nią sznur bezładu oraz miarę chaosu. 12 Jej dostojników już 
tam nie będzie, a królestwem nikt jej nie nazwie. Wszyscy jej książę-
ta przestaną istnieć. 13 Jej pałace zarosną cierniami, a pokrzywa i oset 
w jej warowniach. Będzie to miejsce zasiedlenia szakali, warownia dla 
samic strusia. 14 Spotkają się dzikie koty; a  szakale i  kozłotwór przy-
zywać się będą. Nadto tam przebywa [odpoczywa] Lilit i znajdzie dla 
siebie miejsce azylu. 15 Tam zagnieździł się wąż i  zniósł jaja, rozłupy-
wał je, wysiadując je w swoim cieniu. Zaiste, tam zostały zgromadzo-
ne ptaki drapieżne; towarzyszą sobie nawzajem. 16 Szukajcie w księdze 
JHWH i odczytajcie w niej tę  [informację] jedną: nie braknie w niej 
[wiedzy] o jej towarzyszce. [Ale] nie znajdą oni [tego], bo usta Jego wy-
dały rozkaz i duch Jego – On zgromadzi je. 17 On rzucił na nich los i Jego 
ręka przydzieliła im sznurem mierniczym [ziemię]. Aż na wieki obejmą 
ją w posiadanie, z pokolenia na pokolenie osiądą w niej.

2. Delimitacja perykopy

„Mała apokalipsa” zaprezentowana w Iz 34–35 przedstawia dyptyk, 
opisujący działanie Boga wymierzone przeciwko poganom, których 

1 Propozycja tłumaczenia własnego.
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reprezentantami są Edomici (rozdział 34), oraz kontrastujący z nim 
opis błogosławieństwa Boga2.

Rozdział 34 opisuje rodzaj klęsk, które mają spaść na Edom. Rozpo-
czyna się zabiegiem retorycznym: wezwaniem do słuchania, a zarazem 
wskazówką mówiącą o początku perykopy. Pierwszy werset brzmi: 

„Przystąpcie, narody, by słuchać! I wy, ludy, natężcie uwagę!” (Iz 34, 1)3. 
Cały opis klęsk kończy się w 17 wersecie, mówiącym o zwierzętach 
(bestiach), dziedziczących zamieszkaną ziemię z pokolenia na poko-
lenie. Kolejny rozdział otwiera optymistyczne wezwanie do radości: 

„Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step 
i niech rozkwitnie!” (Iz 35, 1). Zmienia się zatem charakter kolejnej 
perykopy, która jest zapowiedzią wybawienia Izraela i sądu Bożego, 
stąd należy ten tekst traktować jako odrębny fragment.

Analizowany tekst Iz 34, 9–17 jest urywkiem większej części (Iz 34, 
1–17), mającym swój wewnętrzny sens. Anafora użyta we wcześniej-
szych wersetach (2a, 5a, 6b, 8a) z użyciem cząstki kî – „bo, ponieważ”, 
zakończyła wyliczanie czterech przyczyn wymierzenia wendety przez 
Boga, zaś wersety 9–17 rozpoczynają opis rodzaju zniszczeń, a także 
wyliczają zwierzęta i istoty zamieszkujące opuszczony kraj. Wśród nich 
zostaje wymieniona Lilit (w. 14). W perykopie zastosowano zabiegi sty-
listyczne (np. inkluzja, elipsa, paralelizm syntetyczny), mające na celu 
podkreślenie jej ważniejszych treści. Perykopa kończy się epilogiem 
(w. 16–17), w którym ogłoszone są ostateczne wyroki wydane na kraj4.

Można zatem stwierdzić, że perykopa Iz 34, 1–17 ma swoje ścisłe 
powiązanie z kolejnym rozdziałem Księgi Izajasza i tworzy z nim pew-
ną całość. O początku i końcu perykopy świadczą charakterystyczne 
zabiegi stylistyczne (anafora, inkluzja).

W inwokacji zaprezentowano podmioty wezwane do słuchania: „na-
rody”, „ludy”, a nawet „ziemia i wszystko, co ją napełnia” oraz „świat 

2 Por. B. Marconcini, Profeti e Apocalittici, Torino 1994, s. 93.
3 O ile nie zazanaczono inaczej, wszystkie cytaty pochodzą z: Biblia Tysiąclecia. Pi-
smo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red. 
nauk. A. Jankowski, Poznań 2005.
4 Por. L. A. Schökel, J. L. Sicre, I Profeti, Roma 1996, s. 273.
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i wszystko, co na nim wyrasta” (w. 1). Autor przekazuje te słowa nie 
tylko ludziom, ale także wszystkim stworzeniom Boga. Wszyscy mają 
poznać ten przekaz, jednak opisane kary dotyczą w szczególności 
Edomu, które to określenie jest uniwersalizacją terminu adam – „czło-
wiek”. Ehud Ben Zvi i Paul Raabe5 sądzą, że prorocka wyrocznia jest 
metaforą pomsty na narodach, uzasadnioną geograficznie. Położenie 
Edomu, na południe od Jordanu, ma być aluzją do Sodomy i Gomory 
i ich zniszczenia (Iz 34, 9; por. Rdz 19, 24). Z kolei słowo ~wda (Edom) 
może być grą słów, bowiem ~d oznacza krew, która w tym fragmencie 
jest kluczem interpretacyjnym (pojawia się trzy razy w pierwszej części 
wyroczni). W tym kontekście zniszczenie odwiecznego wroga Izraela, 
jakkolwiek symboliczne, staje się sugestywną transpozycją Edomu jako 
doświadczenia uniwersalnego i definitywnego.

Ponieważ powstanie tego tekstu lokuje się (Stanisław Gądecki6, Jo-
seph Jensen7, Luis Alonso Schökel8, Benito Marconcini9) w okresie 
deportacji babilońskiej, a obecne w nim są także elementy apoka-
liptyczne10, ten drastyczny opis w swoim zamierzeniu miałby wyrażać 
nadzieję na upadek Babilonii i powrót Izraela do ojczyzny. Edom, który 
pełni symboliczną funkcję w owej perykopie, miał zostać upokorzony, 
a  jego ziemie – oddane w panowanie dzikim bestiom. Wśród tych 
istot znajduje się Lilit.

  5 Por. E. Assis, Why Edom? On the hostility towards Jacob’s brother in prophetic sources,  
„Vetus Testamentum” 56 (2006) nr 1, s. 7–8.

  6 Por. S. Gądecki, Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu, Gniezno 1993, 
s. 100.
  7 Por. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, Katolicki komentarz biblijny, red. 
nauk. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, 
tłum. K. Bardski i in., Warszawa 2001, s. 615–616.
  8 Por. L. A. Schökel, J. L. Sicre, I Profeti, dz. cyt., s. 271.
  9 Por. B. Marconcini, Profeti e Apocalittici, dz. cyt., s. 93.
10 Por. M. Münnich, Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii hebrajskiej na tle in-
nych bóstw bliskowschodnich, Lublin 2004, s. 181.
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3. Semantyka tyliêyLi

Istnieje kilka możliwych ścieżek interpretacyjnych terminu „Lilit”. 
Pierwsza z nich odnosi się do źródłosłowu hebrajskiego – tyliêyLi lîlît. 
Potencjalne pochodzenie odrzeczownikowe może sugerować źródłowe 
hl'y>l)" lājlā(h), czyli noc, stąd tłumaczenia kojarzące się z nocą: „upiór 
nocny”, „demon nocny”11. Septuaginta tłumaczy hebrajski termin 
przez: ὀνoχένταυρος12, ὀνoκένταμρος13 i ὀνoκενταύροις14 (w zależ-
ności od źródła), co oznaczałoby „pół osła, pół centaura”. Wulgata 
z kolei przekłada go jako „Lamia”, identyfikując ją tym samym z po-
tworem żeńskim, obecnym w mitach greckich, porywającym małe 
dzieci. Zatem św. Hieronim użył niejako kalki kulturowej, w ten spo-
sób ukierunkowując pewne skojarzenia Lilit z demonami obecny-
mi w innych wierzeniach15. Inna linia interpretacyjna opowiada się 
za personalizacją tego terminu jako imienia żeńskiego (np. w Biblii 
Tysiąclecia i w Biblii Warszawsko-Praskiej)16. Jeszcze inną możliwość 
etymologiczną przedstawiają autorzy upatrujący źródłosłowu w su-
meryjskim słowie lil, które oznacza „wiatr” lub „duch”, a od których 
pochodzą demony burzowe17.

Tłumaczenia na języki współczesne odzwierciedlają pięć podstawo-
wych tendencji: zachowanie pierwowzoru hebrajskiego słowa Lilit jako 

11 Np. Biblia Warszawska, Talmud w polskim tłumaczeniu. Po syriacku jest to lēlītā, 
a w odmianie mandejskiej, w liczbie mnogiej: liliata.
12 Por. C. Wau, Lilit, [w:] Enciclopedia della Bibbia, a cura di A. Rolla, Leumann 1970, 
k. 703–704.
13 Por. T. H. Gaster, Lilith, [w:] The interpreter’s dictionary of the Bible, ed. G. A. Buu- 
rick, Nashville 1992, s. 132–133.
14 Septuaginta id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, ed. A. Rahlfs, 
Stuttgart 1952, s. 611.
15 Por. R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju, tłum. R. Gromacka, War-
szawa 2002, s. 67–72.
16 Por. M. Bocian, Lilit, [w:] M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy 
w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycz-
nych, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995, s. 321.
17 Por. T. H. Gaster, Lilith, dz. cyt., s. 132–133.
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imienia własnego; próba oddania go przez analogie do innych wierzeń; 
szukanie istot o podobnym złowrogim działaniu jak Lilit – np. Lamia, 
Lamasztu w mitologii Mezopotamii18; poszukiwanie zwierzęcia, które 
mieściłoby w sobie znaczenie tego słowa19; identyfikacja Lilit z istotą 
ponadnaturalną: demonem, potworem, nocną marą, pod postacią 
kobiety20.

4. Literackie źródła tyliêyLi w tekście Iz 34, 14

Lilit nie występuje w Piśmie Świętym poza Iz 34, 14. Skąd zatem autor 
Iz 34 zaczerpnął to pojęcie? I w  jakim celu to uczynił? Aby odpo-
wiedzieć na te pytania, należy postawić inne: które teksty literackie 
zawierające pojęcie „Lilit” są wcześniejsze, a które późniejsze? W ja-
kiej kulturze powstał ten termin? Kiedy po raz pierwszy w literaturze 
i kulturze pojawiło się określenie bądź wyobrażenie Lilit?

Czas redakcji biblijnej perykopy prowadzi do najbardziej prawdo-
podobnej hipotezy powstania, jaką jest okres deportacji babilońskiej 
lub czas krótko po powrocie. Zważywszy na fakt, iż jest to czas styku 
dwóch różnych kultur, wysoce prawdopodobne jest, że pojawienie się 
Lilit w Księdze Izajasza jest zapożyczeniem z kultury babilońskiej. Inna 
hipoteza umiejscawia ją pierwotnie na obszarze Syrii. Lilit była jednym 
z nielicznych demonów znanym z  imienia w Starym Testamencie 
(obok wspomnianego w Biblii Azazela21), co dowodzi powściągliwości 
Izraela w rozwoju demonologii w tamtym okresie. Hans Wildberger 
twierdzi, że termin ten miał już długą historię, zanim trafił do kultury 

18 Męski lilȗ i dwa żeńskie: lilītu i ardat-lilȋ, sumeryjski Lilu – ojciec Gilgamesza, 
w wierzeniach słowiańskich – „strzyga”.
19 Np. „lelek” (Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata), „sowa płomykówka” 
(King James Version), „lelek kozodój” (gatunek ptaka), „sowa”.
20 Por. C. Wau, Lilit, dz. cyt.; Tyliyli, [w:] The dictionary of classical Hebrew, t. 4, ed. 
D. J. A. Clines, Sheffield 1998, s. 543 – „nocna wampirzyca”, „upiór nocny” (Biblia 
Warszawska), „jędza” (Biblia Gdańska), „demon-kozica”.
21 Por. M. Münnich, Obraz Jahwe jako władcy choroby…, dz. cyt., s. 174.
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Izraelitów. Fakt, że nie został użyty wcześniej, jest efektem braku od-
powiedniego podłoża myślowego w religii Izraela do przyjęcia postaci 
demonicznych22.

Prawdopodobnie najstarsza wzmianka o Lilit zapisana została na su-
meryjskiej tabliczce z Ur już ok. 2400 roku p.n.e. (epos o Gilgame-
szu i wierzbie). Lilit zamieszkuje pień wierzby stojącej nad brzegiem 
Eufratu23. Lillu (męski odpowiednik), według sumeryjskich mitów 
o królach, był ojcem Gilgamesza.

Najstarsze wzmianki o Lilit można znaleźć w starożytnej Mezopo-
tamii. Według Henry’ego Saggsa biblijny opis przypomina akkadyjską 
Lilitu, budzącego powszechny lęk demona24. Mity z tamtych terenów 
mówią o rodzinie demonów: o osobniku męskim lilȗ i dwóch żeń-
skich: lilītu i ardat-lilȋ. Nie stanowią one jednak rodziny bogów. Lilȗ 
to enigmatyczny tułacz po pustynnych bezdrożach, który zagraża 
ciężarnym. Zaś lilītu to jego żeński odpowiednik. Ostatni z wymie-
nionych oznacza „dziewiczą lilȗ”, która prawdopodobnie miała być 
niezdolną do normalnej aktywności seksualnej kobietą, swoją niemoc 
wynagradzającą sobie wyuzdanym zachowaniem wobec mężczyzn. 
Często wymieniana w zaklęciach, nie jest ani żoną, ani matką, a w jej 
piersiach nie ma mleka. Powoduje niemoc seksualną u mężczyzn, 
a u kobiet bezpłodność. Przedstawiano ją jako złowrogą nagą kobietę 
(zob. ilustracja 1) albo wilczycę z odwłokiem skorpiona, chcącą porwać 
młodą kobietę25.

Do tradycji żydowskiej Lilit trafiła prawdopodobnie poprzez asy-
ryjsko-babilońskie środowisko, wpływające na Izraelitów26. Przyjęcie 
pojęcia Lilit przez naród wybrany nastąpić mogło w wyniku kon-
taktów Izraelitów z kulturą babilońską (okres deportacji), kiedy jej 

22 Por. H. Wildberger, Jesaja, t. 3: Jesaja 28–39, Neukirchen-Vluyn 1982, s. 1348.
23 Por. R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie…, dz. cyt., s. 67–72.
24 Por. H. W. F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, tłum. J. Nowacki, Warszawa 1973, 
s. 431.
25 Por. J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii. Bogowie, demony, symbole, 
tłum. A. Reiche, Katowice 1998, s. 132.
26 Por. E. Adamiak, Kobiety w Biblii. Stary Testament, Kraków 2006, s. 222–224.
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zła reputacja była już znana. Na ogół Lilit przedstawiana była jako 
demon – kobieta, porywaczka małych dzieci, uwodzicielka mężczyzn.

Ilustracja 1. Naga kobieta. Źródło: J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii. 
Bogowie, demony, symbole, tłum. A. Reiche, Katowice 1998, s. 132.

5. Lilit w Iz 34, 14

Spotkają się dzikie koty; a szakale i kozłotwór przyzywać się będą. Nad-
to tam przebywa (odpoczywa) Lilit i znajdzie dla siebie miejsce azylu.

Do zdewastowanego, pustynnego miejsca, gdzie już znajdują się ~yYIci  
ṣijjîm – „dzikie koty”, „dzikie psy” lub „zwierzęta pustynne” oraz sza-
kale i enigmatyczne istoty owłosione (ry[iÞf' śāʿîr – prawdopodobnie 

„kozioł” lub mitologiczny „kozłotwór”), przybywa Lilit. Jest znaczą-
cą protagonistką tych wydarzeń, na co wskazuje użycie słowa ‘~v'-%a;  
ʾak¯šām: „zaiste tam”, „przecież”, „nadto tam”. Zdaje się, że Lilit jest 
tu żeńskim imieniem własnym. Wskazują na to czasowniki użyte 
w stosunku do niej: „odpoczywa”, „spoczywa bezpieczne”, „znajduje 
dla siebie miejsce azylu”. Warty uwagi jest również fakt użycia cza-
sownika [gr rgʿ w formie hifil, który zwykle oznacza, że przyczyną 
sprawczą jest czynnik zewnętrzny. Występowanie Lilit wśród dzikich 
istot jednoznacznie lokuje ją po stronie mocy złych i sił niszczących. 
Autor biblijny stosuje zabieg literacki, zgodnie z którym przybycie Lilit 
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zamyka proces przygotowywania dla niej miejsca pobytu, sugerując jej 
najwyższą pozycję wśród przebywających tam istot. Wygnana z innych 
przestrzeni życia, znajduje dla siebie azyl w miejscu ruiny, spustoszenia, 
złych stworzeń. W jakiejś mierze przypomina to biblijny opis przerzu-
cenia na kozła grzechów Izraela i wygnania go na pustynię (Kpł 16).

Lilit w opisie spustoszenia i klęsk spadających na Edom nie odgrywa 
roli konkurenta Boga. Jest to raczej narzędzie w Jego rękach, użyte 
do wykonania pomsty na Edomitach27. W tym kontekście można 
doszukiwać się powiązań demonicznych Lilit z opisem pierwszego 
grzechu człowieka w raju. Sugerowałoby to pojawianie się postaci 
węża w Iz 34, 15 – wielokrotnie w Biblii symbolu zła – który schodzi 
z drzewa, wysiaduje jaja i rozłupuje je, zamiast dawać nowe życie28. 
Być może dałoby się doszukać tu także powiązania Lilit z potomstwem 
węża, jako tej, która okrywa młode węża swoim cieniem „jak skrzy-
dłem”, co może oznaczać, że zgniata je pod sobą. Stąd już niedaleko 
do hipotetycznego rozumienia Lilit jako tej, która zagraża potomstwu 
in genere, oraz do powiązań jej z Księgą Rodzaju, które tak często 
występowały w późniejszej literaturze judaistycznej.

6. Kulturowe aplikacje Lilit

Poczynając od odległej starożytności, Lilit prezentowana była w lite-
raturze i sztuce.

6.1. Lilit a mezopotamska Lamasztu
Lilitu czy (w)ardat lili zagrażały małym dzieciom poprzez podawanie 
im piersi, w której zamiast mleka płynęła trucizna. Upodabniały się 

27 Por. M. Münnich, Obraz Jahwe jako władcy choroby…, dz. cyt., s. 181.
28 Biblia Warszawsko-Praska proponuje tłumaczenie Iz 34, 14–15: „Koty dzikie spo-
tykać się tam będą z hienami, kozły będą się nawoływać nawzajem. Tam również Lilit 
znajdzie swe schronienie i będzie odpoczywał spokojnie. Żmije się tam zagnieżdżą 
i złożą swoje jaja, będzie je [Lilit] wysiadywał i  jak skrzydłem okryje młode. Tam 
również zlecą się sępy, wszystko się tam będzie spotykać razem”.
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w tym do innego demona, z którym bywały utożsamiane aż do okre-
su średniobabilońskiego, tj. do Lamasztu. Ta ostatnia często bywała 
przedstawiana jako siedząca na ośle. Takie jej wyobrażenie było znane 
w Syro-Kanaanie (zob. ilustracja 2)29.

Ilustracja 2. Klasyczne przedstawienie Lamastu na ośle. Źródło: M. Münnich, Obraz Jahwe 
jako władcy choroby w Biblii hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich, Lublin 2004, s. 179.

W Międzyrzeczu znano pewne praktyki mające zapewnić dobrobyt 
i odstraszyć złe demony oraz potwory. Odtworzyć je można na pod-
stawie posążków znalezionych w Ur, które stawiano przy domach 
w celach ochronnych. Najpierw wyliczano wszelkie znane potwory 
mogące zaszkodzić domownikom:

Czy będzie to zły duch, czy zła zjawa, czy zły upiór, czy zły wampir, czy 
zły bóg, czy zły „Przyczajony”, czy Lamasztu, czy Labasu, czy „porywacz”,  

29 Por. M. Münnich, Obraz Jahwe jako władcy choroby…, dz. cyt., s. 179.
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czy: Lilu, Lilit albo służebnica Lilit, czy Sługa Boga albo Sługa Bogini, 
czy epidemia… czy demon zarazy lub demon nieszczęścia (dosłownie: 

„ten, co przynosi złe rzeczy w życiu”), czy śmierć, gorączka, albo febra, 
czy „Zabójca”… kimkolwiek by był… jeśli krzywdę czyni człowiekowi 
w jego domu…30.

Po wymówieniu wyżej przytoczonego zaklęcia należało przygotować 
posążki chroniące dom, poświęcić je wodą, złożyć w ofierze mięso 
owcy oraz inne potrawy, a następnie wymówić zaklęcie w imię bożka 
Szamasza, który miał bronić domu. Później przycinano w odpowiedni 
sposób tamaryszek – atrybut boga słońca. Następnie przygotowywano 
posążki z drewna i gliny. Wszystkie te praktyki miały zapewnić schro-
nienie domownikom przed złowrogim działaniem Lilit i innych złych 
duchów oraz nieszczęść.

Ponieważ wypalona lub dobrze wysuszona glina jest trwalszym 
materiałem od drewna, jej pozostałości zostały odnalezione w Ur wraz 
z zapisanymi na nich zaklęciami31. Dzięki tym znaleziskom można 
jasno stwierdzić, że imiona Lilit i Lamasztu były znane w Babilonii 
jako demony mogące zaszkodzić człowiekowi.

6.2. Lilit na misach z Nippur
Kolejnym dowodem na wczesne zaistnienie Lilit w mentalności Izra-
ela są misy z pierwszego tysiąclecia pochodzące z mezopotamskiego 
Nippur. Teksty na misach zapisano w języku mandejskim lub ara-
mejskim. W głównej mierze są to zaklęcia mające odstraszać czającą 
się Lilit z domostw kobiet ciężarnych, miesiączkujących lub przed 
defloracją. Istniały dwa rodzaje tego demona: żeńska Lilit uwodząca 
mężczyzn i męski Lili uwodzący kobiety. Jedna z tych mis (przedsta-
wiona na ilustracji 3) ukazuje nagą kobietę ze zmierzwionymi włosami 
oraz łańcuchami na szyi, ramionach i nogach32.

30 H. W. F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, dz. cyt., s. 278.
31 Por. H. W. F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, dz. cyt., s. 278.
32 Por. M. Münnich, Obraz Jahwe jako władcy choroby…, dz. cyt., s. 176–177.
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Ilustracja 3. Wyobrażenie Lilit na magicznej misie pochodzącej z żydowskiej gminy 
w Nippur. Źródło: M. Münnich, Obraz Jahwe jako władcy choroby…, dz. cyt., s. 177.

6.3. Lilit na amulecie z Arslan Tash
Poniżej omówiono kolejne, kontrowersyjne, pojawienie się Lilit w VII 
wieku po Chr. na syryjskim amulecie z miejscowości Arslan Tash, 
przechowywanym obecnie w muzeum w Aleppo.

Dla jednych badaczy tekst na uskrzydlonym sfinksie (zob. ilustra-
cja 4)  to imię Lilit, dla innych słowo to oznacza noc (oba wyrazy 
podobnie brzmią w języku hebrajskim). Demon-wilczyca pożerają-
cy dziecko wskazuje na mezopotamską Lamasztu, którą identyfiko-
wano z żydowską Lilit. Treść zaklęcia przedstawionego na amulecie 
ma uzdrowić jedną z młodych dziewcząt, której zagrażała Lilit lub 
Lamasztu, szczególnie podczas połogu.

Można przypuszczać, że wyobrażenia Lilit dotarły do Izraelitów 
z Syrii lub z Mezopotamii (za sprawą wpływów kulturowych, które 
powstały w okresie deportacji babilońskiej)33.

33 Por. M. Münnich, Obraz Jahwe jako władcy choroby…, dz. cyt., s. 174–181.
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Ilustracja 4. Tzw. pierwszy amulet z Arslan Tash. Źródło: M. Münnich, Obraz Jahwe jako 
władcy choroby…, dz. cyt., s. 180.
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Omówione powyżej przedstawienia Lilit wskazują na wykorzystanie 
jej imienia nie tylko w literaturze, ale również w ornamentyce (misy, 
amulety, tabliczki z jej wizerunkiem). Wszystkie sytuują Lilit jedno-
znacznie po stronie zła, jako istotę zagrażającą człowiekowi, w szcze-
gólności kobietom w połogu.

6.4. Lilit w tekstach z Qumran
Dowodem na  obecność Lilit w  pozabiblijnej kulturze żydowskiej 
są psalmy i zaklęcia z Qumran, np. Pieśń mędrca (4 Q 510 i 4 Q 511 – 
dwa paralelne teksty) z Liturgii na Uzdrowienie Dotkniętych oraz 
fragment z Apokryficznych Psalmów (11 Q 11), będący rodzajem 
egzorcyzmu wobec Lilit.

Fragment 1 (w. 5–7 = 4 Q 511 frag. 10, 1–8):

I  ja, maskil, głoszę jego prześwietny majestat, by  przestraszyć i  prze-
r[azić] 5 wszystkie duchy aniołów zniszczenia i duchy bękartów, demo-
ny, Lilit, sowy i [szakale…] 6 i tych, którzy zadają ciosy znienacka, aby 
zwieść ducha rozumu, by spustoszyć ich serca […]34.

Fragment 10:

1[duchy aniołów zniszczenia i duchy bękartów, demony,] Lili[t] 2[sowy 
i  szakale… i  tych, którzy zadają ciosy znienacka, aby] zwieść ducha 
3[rozumu, by spustoszyć ich serca i… w] okresie niegodziwości35.

W hymnach tych wychwala się potęgę i siłę Boga, Króla Chwały, 
by ukazać, jak przed nim pierzchną w trwodze wszystkie anioły nisz-
czące, nieprawe duchy, demony, Lilit, sowy oraz szakale i wszyscy ci, 
którzy uderzają niespodziewanie. Hymn kończy się obwieszczeniem, 
że era niegodziwego panowania tych duchów oraz dewastacja, którą 
sieją, skończy się, a zwycięży sprawiedliwość. Warto zauważyć jest, 

34 P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran – Wadi – Murabba’at – 
Masada – Nachal Chewer, wstęp Z. J. Kapera, Kraków 2000, s. 390.
35 P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego…, dz. cyt., s. 392.
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że Lilit pojawia się w sąsiedztwie istot podobnych do występujących 
w Iz 34, 14.

Ostatni tekst, w którym wspomniano Lilit, to zwój z 11 groty, w któ-
rej znaleziono Apokryficzne Psalmy – Apocryphal Psalms – 11 Q 11, 
kol. 2:

2 […] Odnośnie do słów szeptanych] w  imieniu [JHWH] 3 […] Salo-
mon, i będzie woł[ać do imienia Pana] 4 [o ocalenie od wszelkiej udrę-
ki ze strony d]uchów, demonów, [Lilit,] 5 [sępów i szakali.] Te są [dem]
onami, a ksi[ążę wrogo]ści 6 [to Belial, k]tóry [panuje] nad otchła[nią 
ciemno]ści36.

Jest to rodzaj egzorcyzmu, w którym prosi się w imię JHWH, by oca-
lił tych, którzy pokładają w Nim nadzieję, od złowrogiego działania 
duchów utrapienia, diabłów, Lilit, sów, szakali, Beliala (kolejny demon 
nazwany z imienia). Lilit występuje tu w towarzystwie przerażających 
istot, jako dręczycielka.

6.5. Motyw Lilit w mitologii hebrajskiej
Pod pojęciem mitologii hebrajskiej rozumie się zbiór wierzeń i legend, 
opowiadań, midraszy, które w dowolny, folklorystyczny sposób inter-
pretowały różne motywy zaczerpnięte z Biblii. Opowiadania zaprezen-
towane poniżej rozwijają motyw Lilit, adaptując ją twórczo do wierzeń 
żydowskich i umiejscawiając wewnątrz demonologii.

6.5.1. Mit o pierwszej żonie Adama
Legenda o pierwszej kobiecie Adama ukształtowała się prawdopo-
dobnie w średniowieczu, inspirując się dwoma biblijnymi opowia-
daniami o stworzeniu z Księgi Rodzaju. Rabini, dostrzegając różnice 
w obu tekstach, wprowadzili legendę o „pierwszej żonie”. Pierwszy opis 
zatem mówiłby o Lilit, kobiecie równej Adamowi, drugi natomiast 
przekazywał informację o Ewie, kobiecie podległej mężowi. Według 

36 P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, dz. cyt., s. 442–443.
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późniejszych źródeł midraszowych „pierwsza Ewa” – demon Lilit, do-
magała się zrównania w prawach, inicjując m.in. pozycję dominującą 
podczas stosunku seksualnego.

Według Genesis Rabba, midraszu do Księgi Rodzaju, skompilowane-
go w V wieku n.e. w Palestynie, i Talmudu Babilońskiego Adam w raju, 
zaraz po powołaniu go przez Boga do istnienia, poczuł się zazdrosny, 
że wszystkie stworzenia są połączone w pary, a on nie znajduje dla 
siebie odpowiedniej osoby. Próbował współżyć z każdą samicą, lecz 
nie dawało mu to satysfakcji. Praktyka ta była znana wśród pasterzy 
Środkowego Wschodu37, chociaż Prawo jej wyraźnie zakazuje. Wi-
dząc rozżalenie Adama, Bóg wynagrodził mu tę krzywdę i stworzył 
dla niego Lilit, lepiąc ją z brudu i błota. Z tego związku, podobnie jak 
z kolejnego – z demonicą Naamą, powstały demony lilim, które dręczą 
ludzkość, np. Asmodeusz pojawiający się w Księdze Tobiasza. Obie 
wiedźmy przybyły w przebraniu nierządnic na sąd Salomona (według 
zbioru kabalistycznych komentarzy do Pięcioksięgu, zebranych przez 
Rabbiego Reubena Ben Hoshke Cohena w Pradze). Adam i Lilit nie 
byli zgodną parą. Kwestią sporną było szczególnie pożycie seksualne. 
Lilit nie chciała leżeć pod mężczyzną w czasie stosunku płciowego, 
wskazując na równość między nimi. Wymówiła niewypowiadalne 
imię Boga i uciekła z raju, zostawiając Adama.

Bóg, wysłuchując skarg porzuconego Adama, posłał po Lilit trzech 
aniołów: Senoja, Sansenoja i Semangelofa. Znaleźli ją nad Morzem 
Czerwonym, gdzie rodziła setki lilim – małych demonów. Aniołowie 
nakazali jej powrót, lecz ta nie zamierzała tego uczynić, zaznawszy 
już rozkoszy życia w innym świecie. Zagrozili jej śmiercią, lecz ona 
na to odparła, że jest powołana przez Boga do opieki nad nowo na-
rodzonymi dziećmi (do momentu obrzezania w przypadku chłopców 
lub do 20 dnia w przypadku dziewcząt). Aniołowie, wracając bez niej 
do raju, wymusili jedynie obietnicę, że pojawienie się ich podobizn 
w pobliżu noworodków da dziecku protekcję przed złowrogim czarem 

37 Analogiczny opis możemy znaleźć w Poemacie o Gilgameszu, gdzie Endiku spół-
kował z gazelami, dopóki nie ucywilizowała go kapłanka bogini Aruru.
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Lilit. Lilit dodatkowo była obarczona przekleństwem, które kazało jej 
zgładzać setki lilim każdego dnia, jeśli nie zabije noworodka38.

Układ Lilit z trzema aniołami znalazł swoje odzwierciedlenie w ma-
gicznym rycie rysowania okręgu na ścianie i umieszczania w nim 
tekstu: „Adam i Ewa. Precz Lilit!”, oraz imion trzech aniołów. Jeśli 
to nie pomogło, a dziecko dotknięte przez Lilit zaczynało chichotać 
przez sen, należało pogłaskać je jednym palcem po ustach.

Istnieją jeszcze żydowskie legendy o Lilit związane z Eliaszem39 oraz 
podania o związku Lilit i Samaela (szatana)40 i o dziejach Lilit po jej 
ucieczce z raju.

Lilit jawi się w nich jako piękna kobieta. Jednak jest to tylko po-
łowiczna prawda, bowiem pojawiają się charakterystyki, w których 
Lilit jest piękna tylko do poziomu pępka, poniżej natomiast cała jest 
w płomieniach41.

Szczególną osobliwością, niejako echem tej mitologii, jest wersja 
błogosławieństwa z Lb 6, 24–26 w jednym z targumów: „Niech Bóg 
ci błogosławi we wszystkich twych poczynaniach i zachowa cię od Li-
lim”, czyli od dzieci Lilit42.

Motyw Lilit jako pierwszej żony Adama zdaje się najszerzej znany 
w późniejszej literaturze. Miał on największy oddźwięk w kulturze 
żydowskiej, a przez nią wszedł do kultury chrześcijańskiej.

38 Opowiadanie to jest oparte na: 1) Alfa Beta di Ben Sira – dziele, które krążyło 
w wersji aramejskiej i hebrajskiej; jest to zbiór przysłów ułożonych akrostychicznie 
wraz z objaśnieniami, które przypisywano Jezusowi Ben Sira, autorowi Eklezjastyka, 
i które de facto jest późniejszą kompilacją; 2) Numeri Rabba – midraszu do Księgi 
Liczb, skompilowanemu w XII w. n.e.
39 Por. D. Biale, Cultures of the Jews. A New History, New York 2002, s. 673–677, 683, 
695–697, 707.
40 Por. M. J. Berdyczewski, Żydowskie legendy biblijne, cz. 1, tłum. R. Stiller, Gdynia 
1996, s. 66–68.
41 Por. M. J. Berdyczewski, Żydowskie legendy biblijne, dz. cyt., s. 66–68.
42 Por. R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie…, dz. cyt., s. 67–72.
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6.6. Lilit w Fauście Goethego
Nowożytne wyobrażenia Lilit odbiegają od średniowiecznych. Wyraź-
nym przykładem odmiennego rozumienia jest postać Lilit w Fauście 
Goethego. Oto tekst w przekładzie Emila Zegładowicza:

SABAT
FAUST
Kto to?!
MEFISTOFELES
Lilit Adamowi dana przez niebiosa,
żona pierwsza przed Ewą. – Radzę ci, zmruż oczy,
by nie złowiła źrenic na sidła warkoczy.
Na kogo rzuci urok włosów swoich cudem,
ten z pod władzy okrutnej wychynie się z trudem.
FAUST
A oto, widać, w tańcu chyba przerwa krótka –
siedzą jedna przystarna, ale druga młódka.
MEFISTOFELES
Dziś się nie nuży nikt! Czas opętany!
Już się poczyna! Chodźmy w tany!
FAUST
(tańczy z młodą)
Wiesz, śniło mi się, piękna ma,
że w słonku ślicznie jabłoń płonie,
a na gałęzi jabłuszka dwa
kusiły-wylazłem po nie.
NADOBNA
Już w raju jabłka was kusiły,
tę chętkę waszą znam.
Strasznie się cieszę, panie miły,
że to i ja jabłuszka mam43.

43 J. W. Goethe, Faust Goethego. Tragedji część pierwsza, tłum. E. Zegładowicz, Wa-
dowice 1926, s. 192–193.
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Choć zaprezentowany powyżej przekład zapisany został staropol-
szczyzną, przez co jego lektura może być problematyczna dla współ-
czesnego czytelnika, wyjątkowo oddaje on kunszt napisanej w 1808 
roku tragedii Goethego. W scenie rozgrywającej się podczas sabatu – 
nocy Walpurgii, kiedy pojawiają się różne zjawy, czarownice i upiory, 
wprowadzona zostaje postać Lilit (Nadobna). Najwyraźniej jest znana 
Mefistofelesowi (diabłu), ponieważ to on przedstawia ją Faustowi. Jej 
młodość i uroda są podkreślone poprzez skontrastowanie jej z postacią 

„przystarnej”. Najwyraźniej, pomimo ostrzeżeń Mefistofelesa, Faustowi 
spodobała się „młódka”.

Literackie przedstawienie Lilit w okresie romantyzmu stało się przy-
czyną reinterpretacji mitów na jej temat. Lilit udzielono głosu. Została 
przedstawiona jako piękna i zadziorna kobieta. Ten sposób ujęcia stał 
się inspiracją dla kolejnych artystów okresu romantyzmu (np. Johna 
Keatsa poemat Lamia z 1819 roku oraz ballada La belle dame sans 
merci. A ballad z 1820 roku).

6.6. Lilit a współczesny feminizm
Zmianę sposobu postrzegania Lilit Amy Scerba przypisuje wpływowi 
malarstwa i twórczości literackiej Dantego Gabriela Rossettiego, arty-
sty angielskiego pochodzenia, tworzącego w połowie XIX wieku (zob. 
ilustracja 5). Opierał się on między innymi na dramacie Goethego, 
w którym od Lilit odsunięto osąd moralny oraz zakwestionowano 
męskie spojrzenie. Rossetti pozostawia obraz Lilit otwarty dla później-
szych, feministycznych interpretacji. Chociaż legenda o Lilit istniała 
od wieków, Rossetti przeobraził mit o niej w obraz potężnej i wiecznej 
femme fatale44.

44 Por. A. Scerba, Changing literary representations of Lilith and the evolution of 
a  mythical heroine, http://feminism.eserver.org/theory/papers/lilith/index.html 
(16.03.2012).
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Ilustracja 5. Dante Gabriel Rossetti, Lady Lilith, olej na płótnie, 1866–1868, obecnie: 
Delaware Art Museum, Wilmington. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_Lilith 
(28.05.2014).

Dla feministek Lilit jest wzorem niezależności od mężczyzn, po-
nieważ nie chciała być pomocą dla Adama. Ponadto, uciekając z raju, 
potomstwo zabrała ze sobą. Feminizm zwraca uwagę na pozytywne 
cechy Lilit: żądanie dla siebie zrównania praw z mężczyznami w spo-
łeczeństwach, w których były dyskryminowane, oraz żądanie prawa 
do autonomii45.

Również współcześnie powstają kolejne interpretacje mitu o Lilit 
jako pierwszej żonie Adama, czego przykładem jest niedawno wysta-
wiana komedia Sławomira Mrożka o odwiecznej walce płci i tajnikach 
kobiecości w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pt. Karna-
wał, czyli pierwsza żona Adama.

45 Por. B. G. Nathanson, Lilit, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, red. nauk. B. M. Metzger, 
M. D. Coogon, red. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2004, s. 435.
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7. Krytyka kulturowych aplikacji Lilit  
w relacji do sensu biblijnego

Wracamy do pytania postawionego na początku: czy kulturowe aplika-
cje pojęcia Lilit zachowują fundamentalny sens biblijny, czy też tworzą 
swoje własne aplikacje i akomodacje?

Lilit pojawia się w sądowniczo-profetycznym tekście Księgi Izaja-
sza 34, mówiącym o pustkowiu ukaranego Edomu. W miejscu ru-
mowiska spotykają się połączone w pary różne istoty symboliczne 
o charakterze demonicznym:

‒ pelikan (symbol melancholii) i jeż (buszowanie w rumowiskach),
‒ sowa/ibis („sowa żałobniczka”, zamieszkująca cmentarze, prowa-

dząca nocny tryb życia) i kruk (zwiastun złych wiadomości),
‒ szakale (nocne wycie, symbol popadnięcia w ruinę i zagładę) 

i samice strusia (w momencie niebezpieczeństwa porzucają swoje 
młode),

‒ dzikie koty/psy spotykające się ze sobą (psy jako symbol nędzy 
i odpychającego ubóstwa, zwierzęta pogardzane),

‒ hieny/szakale (ich nawoływanie traktowane było jako zły omen 
z zaświatów) i kozioł (kozłotwór/satyr, postać hybrydalna: pół kozioł, 
pół mężczyzna, zamieszkujący pustynne tereny, mitologiczna postać 
demoniczna),

‒ Lilit,
‒ wąż (symbol zła i śmierci),
‒ ptaki drapieżne/sępy (przebywające w ruinach i opuszczonych 

osadach).
Symboliczne zwierzęta przejmują w posiadanie kraj i zaczynają się 

rozmnażać. Lilit i wąż niepołączeni są w żadną z par. Jednak ich zesta-
wienie obok siebie sugeruje, że są ze sobą w istotny sposób powiązani. 
Według interpretacji Biblii Warszawsko-Praskiej Lilit jest tą, która 
zagarnia pod swój cień jaja węża, co sugeruje, że jest powiązana z jego 
demoniczną postacią i zagraża jego potomstwu. Określenie „zagarniać 
pod cień” mogłoby oznaczać także, że dba ona o to, by młode węże 
przyszły na świat. Jakkolwiek by to rozumieć, młode, mające się wy-
lęgnąć z jaj węża, są symbolem zła.
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Inne korelacje perykopy Iz 34, 9–17 z pierwszą Księgą Biblii to aluzja 
do stworzenia świata oraz do zniszczenia Sodomy i Gomory (potoki 
zamienione w smołę i siarkę, płonąca smoła, por. Rdz 19, 23–29). 
W Biblii znajdujemy jeszcze inne paralelne opisy zniszczeń (np. Iz 13, 
20–22), jednak nie pojawia się wśród nich Lilit.

Obecność Lilit w tekście biblijnym dopiero w znaczącym momencie 
historycznym, jakim była deportacja babilońska, oznacza, że wcze-
śniej Izrael był powściągliwy wobec używania postaci demonicznych. 
Wzmianka o Lilit w Iz 34, 14 jest bardzo lapidarna, stąd też trudno 
ustalić, jakie było jej rzeczywiste znaczenie w tym tekście. Maciej Mün-
nich twierdzi, że zaadaptowanie jej z kultury mezopotamskiej do Biblii 
nie mogło odbyć się bez cech charakterystycznych dla tej kultury46.

Mimo że Lilit pojawia się w Biblii tylko raz, wzmianki na jej temat 
dość często występują w tradycji żydowskiej, gdzie zasadniczo rozu-
miana jest demonicznie. Dlatego Lilit określana bywa w literaturze 
demonem nocy. Manfred Hutter twierdzi, że według ludowych wie-
rzeń – nie tylko żydowskich – Lilit to zarówno „babka” demonów czy 
demon sam w sobie, ale także pramatka czarów i czarownic47.

Kulturowe aplikacje Lilit w literaturze średniowiecznej i nowożytnej 
zdają się nie wykazywać bezpośredniej relacji względem jej rozumie-
nia w tekście Iz 34, 14. Sugerują jednakże, iż – zwłaszcza w folklory-
stycznym judaizmie – żywa była wiara w świat złych duchów, wraz 
z zespołem magicznych praktyk i rytuałów48.

Należy stwierdzić, że późniejsze aplikacje Lilit zasadzają się na różnych 
źródłach: kulturze mezopotamskiej (grupa demonów mezopotamskich, 
Lamasztu), kulturze greckiej, gdzie pojawia się ona jako Lamia, oraz 
na opowiadaniach talmudycznych czy szerzej – rabinicznych (wśród 
nich szczególne miejsce zajmuje legenda o pierwszej żonie Adama).

46 Por. M. Münnich, Obraz Jahwe jako władcy choroby…, dz. cyt., s. 181.
47 Por. M. Hutter, Lilith, [w:] Dictionary of deities and demons in the Bible, eds. K. Van 
Der Toorn, B. Becking, P. W. Van der Horst, Leiden 1995, s. 520–521.
48 Por. K. Kościelniak, Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej 
na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, Kra-
ków 1999, s. 35–37.
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Streszczenie

Artykuł koncentruje się wokół tematu Lilit – hapax legomenon całej Biblii – 
demonicznej postaci pojawiającej się w Iz 34, 14, i  jest próbą odpowiedze-
nia na pytanie, czy wystąpienia pozabiblijne Lilit zasadzają się na sensie, 
jaki przyjmuje ona w wyroczni przeciwko Edomitom w Iz 34, 9–17, czy też 
tworzą własne akomodacje. Zostaje podjęta próba odnalezienia źródeł tego 
terminu, jego znaczenia i momentu pierwszego wystąpienia w literaturze, 
a także ustalenia charakterystyki tej postaci. Zaprezentowany zostaje motyw 
Lilit w kulturze, literaturze i ornamentyce, który przeobrażał się od czasów 
starożytnych (porywaczka dzieci, demon nocny, wampirzyca), przez śre-
dniowiecze (legenda o niej jako pierwszej żonie Adama), aż po nowożytność 
(piękna i niebezpieczna femme fatale) i czasy współcześne (figura feminizmu 
i symbol niezależności od mężczyzny). Rozważania te prowadzą do wniosku, 
że Izajasz wykorzystuje twórczo postać Lilit do symbolicznego ukazania 
kulminacji nieszczęść i zła spadającego na pogan, natomiast jej kulturowe 
implikacje nie zasadzają się na biblijnym sensie, lecz odwołują się do źródeł 
mezopotamskich, mitologii greckiej czy też opowiadań talmudycznych.

Słowa kluczowe: Lilit, Lamasztu, Gilgamesz, nocna wiedźma, feminizm, 
Izrael, Edom, pierwsza żona Adama
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Summary

The article is devoted to the term Lilith appearing just one time in the whole 
Bible (Isa 34, 14). The main question in the article is: Is it the same Lilith 
in culture and literature as in the pericope Isa 34, 9–14? The text is an attempt 
to find a source of the term, its meaning, characteristics and when it was used 
for the first time. There was a motive of Lilith presented in Antiquity (night 
hag, kidnapper of kids, vampire), in the Middle Ages (the legend about the 
first wife of Adam), in Modernity (pretty and dangerous femme fatale) and 
finally in contemporaneity (a figure of feminism and symbol of independence 
from the man). Summarizing, the meaning of Lilith in the prophetic pericope 
of Isaiah 34, 9–17 is presented as a culmination of unhappiness which falls 
on pagans. The cultural meaning appearing out of the Bible is different and 
it is based on Mesopotamian sources, Greek mythology and Talmudic stories.

Keywords: Lilith, Lamashtu, Gilgamesh, night hag, feminism, Israel, 
Edom, Adam’s first wife


