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Przedmowa

zamiarem napisania ksi¹¿ki o Czarnym Ksiê¿ycu Lilith nosi³em siê ju¿ od dawna. Pierwsze materia³y do
niej zacz¹³em zbieraæ pod koniec lat 90., ale z uwagi na
ogrom rozmaitych obowi¹zków nie zdo³a³em jej wtedy ukoñczyæ. Napisa³em na ten temat jedynie cykl artyku³ów, które
wiele lat temu zamieœci³em w miesiêczniku „Czwarty Wymiar”1 , a póŸniej tak¿e w tygodniku „Gwiazdy mówi¹”. By³y
to zreszt¹ chyba pierwsze astrologiczne publikacje na temat
Lilith, jakie dot¹d ukaza³y siê w Polsce. Poniewa¿ od tego
czasu pod tym wzglêdem prawie nic siê nie zmieni³o2 , postanowi³em ju¿ d³u¿ej nie zwlekaæ i dokoñczyæ ksi¹¿kê, a w³aœciwie napisaæ j¹ od nowa.
Jak ka¿dy tekst, równie¿ ta praca ograniczona jest przez
ramy okreœlonej objêtoœci. Nie by³o tu wiêc miejsca, aby opisywaæ wszystko, co mo¿na o Lilith przeczytaæ w œwiatowej
literaturze przedmiotu, gdzie Czarny Ksiê¿yc jest bardzo szeroko dyskutowany – dotychczas ukaza³o siê kilkanaœcie warL I L I T H . C Z A R N Y K S I Ê ¯ Y C ...................................................
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toœciowych opracowañ i podrêczników podejmuj¹cych ten
temat.3 Trudno zatem w tak objêtoœciowo skromnej publikacji – jak¹ jest ta ksi¹¿ka – streszczaæ dorobek wielu astrologów, którzy specjalizuj¹ siê w zakresie Lilith. Jakkolwiek
Czytelnik znajdzie tutaj sporo odwo³añ do obcojêzycznej literatury, tym niemniej moim zamierzeniem by³o przede
wszystkim zaprezentowanie w³asnych doœwiadczeñ i przemyœleñ na ten temat.
Czarny Ksiê¿yc Lilith jest nies³ychanie wa¿nym elementem astrologicznego abecad³a. Bardzo czêsto ma on w horoskopie o wiele silniejsze dzia³anie ni¿ niejedna planeta, a ju¿
na pewno zdecydowanie silniejsze ni¿ wêz³y ksiê¿ycowe,
o których wprawdzie du¿o napisano, ale w dalszym ci¹gu
sprawiaj¹ one spor¹ trudnoœæ w ca³oœciowej interpretacji.
Zdarza siê nawet, ¿e Lilith dominuje prawie nad ca³ym horoskopem albo przynajmniej odgrywa w nim znacz¹c¹, a niekiedy wrêcz kluczow¹ rolê. Istniej¹ tysi¹ce kosmogramów,
które by³by niezrozumia³e bez wyznaczenia w nich pozycji
Lilith. Wiele przyk³adów takich horoskopów omawiam równie¿ w tej ksi¹¿ce. Zale¿a³o mi bowiem na tym, aby przedstawiæ astrologiczne znaczenie Lilith w kontekœcie konkretnych
historii ludzkich, które zreszt¹ s¹ przewa¿nie dobrze znane. Chodzi tu o horoskopy s³awnych aktorów, pisarzy, artystów, polityków, ludzi sztuki i kultury. Nie ma tu niestety
miejsca na zamieszczenie wykresów wszystkich omawianych
kosmogramów, ale wiêkszoœæ z tych najwa¿niejszych stara³em siê do teksu do³¹czyæ po to, by uczyniæ lekturê bardziej
przejrzyst¹. Wszystkie dane potrzebne do samodzielnego
sporz¹dzenia wykreœlonych horoskopów znajduj¹ siê na
koñcu ksi¹¿ki.
10
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W pierwszym rozdziale Czytelnik zapozna siê z legendami
i podaniami mitologicznymi na temat Lilith, które stanowi¹
niezwykle cenn¹ wskazówkê przy analizach astrologicznych.
W drugim rozdziale prezentujê kilka obiektów niebieskich,
które nosz¹ imiê Lilith, wskazuj¹c jednoczeœnie na ten, o którym faktycznie mo¿emy mówiæ Czarny Ksiê¿yc Lilith. W nastêpnych rozdzia³ach prezentujê astrologiczne znaczenie
Lilith, kluczowe tematy, z którymi siê ona wi¹¿e, a tak¿e
konkretne interpretacje po³o¿enia Lilith w znakach Zodiaku, domach i aspektach.
Jako ¿e Czarny Ksiê¿yc jest bardzo silnym sygnifikatorem
astrologicznym, to oczywiœcie jego rola nie sprowadza siê jedynie do horoskopu natalnego. I choæ wp³yw Lilith manifestuje siê tak¿e w tranzytach oraz w astrologii synastrycznej,
to jednak nie bêdzie on dobrze rozumiany, jeœli Czytelnik
nie zapozna siê najpierw z fundamentalnym, wzorcowym
systemem znaczeñ i sposobów manifestacji tej wyj¹tkowej
kosmicznej zasady, co ma miejsce poprzez z³o¿on¹ strukturê
znak/dom/aspekty. Tak wiêc po³o¿y³em tutaj nacisk na to,
by w miarê obszernie przedstawiæ podstawowe znaczenie
Czarnego Ksiê¿yca w astrologii urodzeniowej, bo to jest najistotniejsze w rozumieniu Lilith, z któr¹ póŸniej mo¿na pracowaæ równie¿ w tranzytach czy horoskopach partnerskich,
o czym wspominam na koñcu trzeciego rozdzia³u, podaj¹c
do tego tematu ogólne wskazówki.
Tak czy owak Lilith nie jest ³atwym obiektem do astrologicznej interpretacji. Ma ona wiele twarzy, potrafi dzia³aæ
wyj¹tkowo okrutnie, brutalnie, nios¹c ból, frustracjê, niespe³nienie, rozczarowanie; jest wyrazem g³êboko instynktownego,
niemal cielesno-seksualnego buntu i samowoli, a jednoczeœnie
L I L I T H . C Z A R N Y K S I Ê ¯ Y C ...................................................
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staje siê ona natchnieniem poetów i artystów, którzy pozostaj¹c pod jej w³adaniem tworz¹ wyj¹tkowe i zarazem niezwykle przejmuj¹ce dzie³a sztuki. Astrolog nie pope³ni b³êdu
w horoskopowych analizach, jeœli stale bêdzie mia³ na uwadze s³owa Demetry George, która w jednej ze swoich ksi¹¿ek
stwierdza: „W swym archetypalnym, potrójnym procesie
Lilith pokazuje nam najpierw, jak i gdzie doœwiadczamy st³umienia, urazów, wybuchów gniewu, a tak¿e jaki mamy stosunek do w³asnej godnoœci, tylko po to, by doœwiadczyæ
odrzucenia i zostaæ zmuszonym do ucieczki. W drugiej fazie
Lilith sk³ania nas do ucieczki na pustkowie, gdzie w pe³ni
odczuwamy nasz¹ udrêkê, wyobcowanie, lêk i nienawiœæ do
w³asnej seksualnoœci. Zachêca nas do zemsty bêd¹cej spe³nieniem najgorszych patriarchalnych lêków, przyczyniaj¹c
siê tym samym do ogromnej projekcji cienia. Dopiero w ostatniej fazie mo¿emy odkryæ jej transmutuj¹ce i uzdrawiaj¹ce
dzia³anie, kiedy odziera nas ona z pozorów, fa³szywych ról,
z³udzeñ po to, by pomóc nam w pe³ni urzeczywistniæ nasz¹
istotê, nasze prawdziwe ja”4 .

Piotr Piotrowski

Bydgoszcz, 3 grudnia 2006
www.piotrpiotrowski.com
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Rozdzia³ 1.

Lilith w mitologii

miê „Lilit” wyprowadza siê zwykle z babiloñsko-asyryjskiego wyrazu lilitu, który t³umaczy siê jako „demon
¿eñski” lub „duch wiatru”, z kolei etymologia hebrajska wyprowadza „lilit” od s³owa lajil, które oznacza „noc”.
Mit o Lilith wywodzi siê z tradycji hebrajskiej5 , bogini ta
odgrywa³a tak¿e du¿¹ rolê w kabale ¿ydowskiej i demonologii Talmudu, a jako bogini podziemnego nurtu religijnego
sprzyja³a ona rozwojowi kaba³y w saraceñskiej Hiszpanii.
Zazwyczaj wystêpuje jako pierwsza ¿ona Adama, pojawi³a siê
bowiem jeszcze przed Ew¹. Nie znajdziemy jednak w obecnie usankcjonowanej wersji Biblii ¿adnego fragmentu dotycz¹cego Lilith, pojawia siê ona jedynie w Ksiêdze Izajasza,
choæ w niektórych t³umaczeniach nie wystêpuje pod swoim
imieniem, a jedynie jako upiór nocny lub sówka: „Zdzicza³e
psy spotkaj¹ siê z hienami i koz³y bêd¹ siê przyzywaæ wzaL I L I T H . C Z A R N Y K S I Ê ¯ Y C ...................................................
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jemnie; co wiêcej, tam Lilit przycupnie i znajdzie sobie zacisze na spoczynek”6 (Iz 34,14). Obok tych fragmentów Lilith
pojawia siê równie¿ w Ksiêdze Hioba (Hi 18,15), jako postaæ
mieszkaj¹ca w namiocie grzechu.
Mit o Lilith mówi o tym, jak Adam bêd¹c w Raju sam,
poczu³ zazdroœæ patrz¹c na zwierzêta, które ³¹cz¹ siê w pary, jemu bowiem nie towarzyszy³a ¿adna kobieta. Poprosi³
wówczas Boga, aby wynagrodzi³ mu tê krzywdê. Wtenczas
Bóg stworzy³ Lilith, pierwsz¹ kobietê, dok³adnie tak samo,
jak stworzy³ Adama, tyle ¿e u¿y³ w tym celu brudu i b³ota
zamiast czystego py³u. W ten sposób Lilith sta³a siê pierwsz¹
towarzyszk¹ Adama, zanim jeszcze pojawi³a siê jego prawowita ma³¿onka, Ewa. Ze zwi¹zku Adama i Lilith zrodzi³ siê
Asmodeusz, a tak¿e inne demony, które nadal drêcz¹ ludzkoœæ. Asmodeusz wystêpuje w Starym Testamencie jako
z³y duch, który uœmierci³ siedmiu mê¿ów Sary. PóŸniejsza literatura ¿ydowska przedstawia Asmodeusza jako króla
demonów.
Adam i Lilith nie tworzyli udanego zwi¹zku, nigdy te¿ nie
¿yli ze sob¹ w zgodzie. Kiedy on chcia³ siê z ni¹ kochaæ, ona
obra¿a³a siê, ¿e wymaga³ od niej le¿enia na plecach i pyta³a:
„Dlaczego ja zawsze muszê le¿eæ pod tob¹? Przecie¿ jestem
tobie równa”. Konflikty powstawa³y podczas ustalania najlepszej pozycji przy stosunku seksualnym. Lilith nie zgadza³a siê na roszczenia Adama do panowania i zmuszania jej do
przyjêcia biernej roli le¿enia na wznak. Kiedy Adam przemoc¹ próbowa³ nak³oniæ j¹ do pos³uszeñstwa, ona rozwœcieczona przywo³a³a niewymawialne imiê Jahwe i natychmiast
otrzyma³a skrzyd³a. W ten sposób wznios³a siê w powietrze
i uciek³a z Raju, który okaza³ siê dla niej wiêzieniem.
14
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Lilith staje siê wiêc uosobieniem sprzeciwu skierowanego
przeciwko patriarchalnemu dziedzictwu, ³¹czy w sobie równie¿ pierwsze znamiona emancypacji. Mo¿na j¹ uto¿samiæ
z postaci¹, która popiera bunt kobiet wobec odbierania im
przez mê¿czyzn prawa do wolnoœci i równoœci. Harlan Margold7 zauwa¿a, ¿e Lilith sta³a siê póŸniej nie tylko bogini¹
nocy, lecz tak¿e uosobieniem wolnej woli. Poniewa¿ porzuci³a Raj z w³asnej woli, jako pierwsza doœwiadczy³a wolnoœci
wyboru, aby móc samej zasmakowaæ zarówno mroku, jak
i œwiat³a. Lecz Lilith zosta³a ostro potêpiona za zapocz¹tkowanie mitu wolnego wyboru. W kronikach Adamowych
wszelkie œlady jej niepokornego ducha zosta³y zatarte jakby na
przestrogê tym, którzy chcieliby czegoœ wiêcej ponad Raj na ziemi. Dostrzec te¿ mo¿na, ¿e Lilith uosabia typ kanaanejskich
czcicielek bogini Anat, które – pocz¹tkowo za przyzwoleniem
kap³anów – mog³y uprawiaæ stosunki przedma³¿eñskie. Anat
przedstawiana by³a jako okrutna wojowniczka, upajaj¹ca siê
krwaw¹ rzezi¹ przeciwników swojego mê¿a, Baala. Ona tak¿e pewnego razu zesz³a do œwiata podziemnego, by uratowaæ
Baala przed œmierci¹.
Po opuszczeniu Raju Lilith skry³a siê nad Morzem Czarnym, gdzie wed³ug tradycji roi³o siê od lubie¿nych demonów, którym rodzi³a ponad sto dzieci dziennie. Potomstwo
to nazywa³o siê lilim. W niektórych t³umaczeniach Ksiêgi
Liczb (Lb 6,26) mo¿na przeczytaæ: „Niech Bóg ci b³ogos³awi we wszystkich twoich poczynaniach i zachowa ciê od lilim!” Adam poskar¿y³ siê Bogu: „Moja towarzyszka mnie
opuœci³a”, a Bóg natychmiast wys³a³ trzech anio³ów: Senoja,
Sansenoja i Semangelofa, aby przyprowadzili Lilith z powrotem do Raju. Jednak Lilith nie chcia³a wracaæ, Bóg j¹ wiêc
L I L I T H . C Z A R N Y K S I Ê ¯ Y C ...................................................
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ukara³, sprawiaj¹c, ¿e ka¿dego dnia ginê³o sto jej dzieci-demonów. Rozgniewana tym wyrokiem Lilith postanowi³a siê
zemœciæ – po¿era³a ludzkie niemowlêta, a gdy dzieci chronione by³y anielskim amuletem, zwraca³a siê przeciwko w³asnemu potomstwu.
Kobiety ¿ydowskie, aby uchroniæ przed krwio¿ercz¹ Lilith
w³asne dzieci – szczególnie p³ci mêskiej – rysowa³y kred¹ lub
wêglem pierœcieñ na œcianie pokoju, w którym siê urodzi³y.
W œrodku zaœ wypisywano zaklêcie: „Adam i Ewa. Precz Lilith!” Na drzwiach wypisywano tak¿e imiona trzech anio³ów: Senoj, Sansenoj i Semangelof. Jeœli mimo to Lilith uda³o
siê podejœæ do dziecka i popieœciæ je, œmia³o siê ono przez
sen. Aby za¿egnaæ niebezpieczeñstwo, nale¿a³o koniecznie
pog³adziæ jednym palcem usta œpi¹cego dziecka, co sprawia³o, ¿e Lilith znika³a.
Tradycja przypisuje Lilith opiekê nad niemowlêtami,
w przypadku ch³opców – do ósmego dnia ¿ycia, w przypadku dziewczynek – do dwudziestego pierwszego, a nieœlubne
potomstwo mia³o byæ na zawsze zdane na jej ³askê. W³adzê
nad ¿yciem i œmierci¹ niemowl¹t czêsto przypisuje siê wielu
Czarnym Boginiom.
Ale Lilith nie tylko dusi³a niemowlêta, reprezentowa³a ona
tak¿e zagro¿enie, jakie czai siê na wszystkie kobiety w ci¹¿y.
Nawiedza³a równie¿ mê¿czyzn podczas marzeñ sennych.
Zsy³a³a im sny erotyczne lub pe³ne po¿¹dania i namiêtnoœci
¿¹dze. Staje siê wiêc ona personifikacj¹ seksualnych rozkoszy, lecz tak¿e ma zwi¹zek z wypartym po¿¹daniem lub z win¹
za dopuszczenie siê zabronionych praktyk seksualnych. Niszczy ona wiêc nie tylko nowo narodzone ¿ycie, lecz tak¿e
uœmierca boski zarodek ¿ycia, ponadto przeœladuje mê¿czyzn,
16
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wzbudzaj¹c w nich najbardziej zmys³owe po¿¹danie i namiêtnoœci, lecz jednoczeœnie wywo³uje lêki, przyczyniaj¹ce siê do
impotencji. Rozumiana w ten sposób Lilith staje siê personifikacj¹ bezp³odnoœci oraz grzechu za próbê realizowania
swych erotycznych ¿¹dz.
Wed³ug pewnych podañ, jak pisze Ean Begg8 w swojej ksi¹¿ce The Cult of Black Virgin, Lilith, bêd¹c ju¿ na wygnaniu,
sk³ada³a Adamowi potajemne wizyty, kiedy on po œmierci
Abla powstrzymywa³ siê od kontaktów seksualnych z Ew¹
przez 130 lat. Jednym z potomstw pochodz¹cych z tego okresu
by³a m¹dra ¿aba, która naucza³a ludzi jêzyków zwierz¹t i ptaków, a tak¿e w³aœciwoœci leczniczych zió³ i kamieni szlachetnych. W Biblii ¿aba jest uznawana za zwierzê nieczyste,
a ojcowie Koœcio³a uto¿samiaj¹ j¹ z diab³em lub symbolem
heretyka. Œredniowieczne wierzenia ludowe widzia³y w ¿abie zwierzê czarownic, bowiem kostki ¿aby stosowano wówczas w czarach mi³osnych.
Lilith wystêpuje tak¿e w mitologii sumeryjskiej jako demonica ni¿szego rzêdu. Urz¹dzi³a ona sobie dom w konarach
huluppu, drzewa Inany, prawdopodobnie by³a to wierzba,
któr¹ póŸniej upodoba³y sobie Czarne Dziewice. U spodu
drzewa znajdowa³ siê smok, a na jego czubku siedzia³ ptak.
W staro¿ytnoœci wierzba uchodzi³a za drzewo bezp³odnoœci,
wierzono, i¿ jest ono ulubionym miejscem duchów i czarownic, a œwiêcone w niedzielê palmow¹ ga³¹zki wierzby maj¹
chroniæ przed b³yskawic¹, niepogod¹ i z³ymi wp³ywami. P³acz¹ca wierzba jest tak¿e symbolem strumienia p³yn¹cych ³ez
oraz pogrzebowego nastroju. Jednak Gilgamesz œci¹³ drzewo
huluppa i zmusi³ Lilith do ucieczki na pustyniê, która by³a
ulubionym miejscem pobytu wszelakich demonów.
L I L I T H . C Z A R N Y K S I Ê ¯ Y C ...................................................
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W tradycji babiloñskiej i asyryjskiej Lilith pojawia siê wœród
z³ych demonów powoduj¹cych zarazê, gor¹czkê, a nawet
œmieræ. Nawiedza ona równie¿ noc¹ mê¿czyzn, a z takiego
zwi¹zku rodz¹ siê z³e duchy czyhaj¹ce na ludzi, by ich rozedrzeæ na strzêpy.
Lilith jest wyobra¿eniem bogini nocy i burzy, która ujarzmia dzikie zwierzêta, wystêpuje tak¿e pod postaci¹ wampiryzuj¹cej succuby. Uwodzi³a ona œpi¹cych ludzi, wysysa³a
z nich krew i zjada³a ich cia³a. Jako s³u¿¹ca bogini Inany
wabi³a mê¿czyzn do œwi¹tyni w celu odprawiania œwiêtych
praktyk orgiastycznych. Jest ona wiêc archetypem uwodzicielki, personifikacj¹ niebezpiecznego czaru Ksiê¿yca, jak
równie¿ czarodziejk¹, patronk¹ czarownic, piêkn¹ wampirzyc¹, femme fatale.
Pierwsze znane przedstawienia Lilith pochodz¹ z 1950 roku
p.n.e. Jest to p³askorzeŸba z terrakoty znajduj¹ca siê obecnie
w Muzeum Brytyjskim. Widnieje na niej Lilith jako piêkna,
uskrzydlona naga kobieta o ptasich stopach (lub wed³ug tradycji kabalistycznej o stopach koguta), stoj¹ca na dwóch
lwach, a po obu jej stronach znajduje siê para sów. W rêku
trzyma ephah do odmierzania ziarenek. Jej turban przypomina ten, który zazwyczaj nosz¹ Czarne Dziewice. Rêce ma
podniesione w pe³nym patosu bezruchu. Lilith by³a przedstawiana równie¿ jako nieziemska piêknoœæ, uskrzydlona
kobieta z ptasimi szponami lub z wê¿owat¹ doln¹ czêœci¹ cia³a.
Z kolei jeszcze inne opisy przedstawiaj¹ Lilith z ow³osionymi nogami.
Lilith ma równie¿ wiele archetypowych odpowiedników
wœród innych bogiñ, czczonych na ca³ym œwiecie, w ró¿nych
kulturach. Demoniczna Lilith nie jest w mitologii odosob18

................................................... L I L I T H . C Z A R N Y K S I Ê ¯ Y C

nionym przypadkiem, uto¿samiæ j¹ bowiem mo¿na równie¿
z greck¹ Lami¹, Hekate – patronk¹ czarnej magii i kusz¹cego aspektu Ksiê¿yca, czy wreszcie wywodz¹c¹ siê z tradycji
hinduskiej – mroczn¹ bogini¹ Kali, która uto¿samiana jest
z kosmiczn¹ matk¹, choæ jednoczeœnie jest ona ucieleœnieniem œmierci.
Archetyp Lilith-Lamia jest ucieleœnieniem negatywnego
macierzyñstwa, odrzucenia w³asnego dziecka, a przez to deformacji kobiecoœci. Lilith-Lamia przybiera postaæ niszcz¹cego aspektu natury, destrukcji w³asnej twórczoœci i pracy.
Jest to archetyp buntu wobec w³asnego powo³ania, przynale¿noœci i dziedzictwa. Mo¿e on równie¿ przypominaæ o mœciwoœci, bezwzglêdnoœci i zazdroœci. Archetyp Lilith-Hekate
reprezentuje mroczn¹ naturê kobiety, ¿eñsk¹ magicznoœæ,
która przera¿a mê¿czyzn. Równie¿ perwersyjna seksualnoœæ
znajduje tutaj swoje odzwierciedlenie. Archetyp ten uosabia
nie zintegrowan¹ animê, cieñ, przypomina o niszcz¹cej zmys³owoœci. Lilith-Hekate symbolizuje te¿ poczucie samotnoœci i izolacji oraz destruktywne moce. Z kolei archetyp
Lilith-Kali reprezentuje kosmiczn¹ matkê, która staje siê
uosobieniem œmierci. Matka bowiem nie tylko ofiarowuje
¿ycie, lecz tak¿e daje œmieræ. Lilith-Kali symbolizuje kobiec¹
œwiadomoœæ dramatu piek³a, ciemnoœci i amorficznoœci. Przypomina, i¿ cz³owiek pochodzi z bezforemnej pustki i przez
ca³¹ sw¹ egzystencjê nieuchronnie do niej zmierza. Mo¿na
wiêc nazwaæ ten archetyp „¿yj¹c¹ œmierci¹”. Lilith to wszak
nasza pramatka, któr¹ jednak odrzuciliœmy.
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