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Drogi Czytelniku!
W  pierwszym numerze „Dziewiętnastki”, noszącym datę 2013, dowiecie się: jak wyglądał Sylwester „Przystani”,

dlaczego warto się uśmiechać, jakich wzorców zachowania mogą szukać kobiety w Starym Testamencie, a także dlaczego
świat skończył się 150 lat temu i dlaczego kończy się ciągle. Zapraszamy też do przeczytania dwóch opowiadań. A już od
przyszłego numeru rozpoczynamy cykl „Sto pytań do…”, czyli mądre pytania do mądrych Ojców Dominikanów – jako
pierwszy odpowie o. Maciej Chanaka OP.

Życzymy miłej lektury!
Redakcja

Świat się kończy. Takie - mniej więcej - było
przesłanie roku 1863. Nie liczono na wygraną.
Właśnie dlatego kończył się świat.

Kiedy na stokach warszawskiej Cytadeli za-
wisł na szorstkim powrozie ostatni dyktator
powstania styczniowego, Traugutt (który mógł
być zwykłym człowiekiem, ale okazał się mę-
czennikiem), wszyscy zgromadzeni widzowie
byli przekonani, że niebiosa się zapadną i bu-
rzowe chmury pochłoną rosyjskich żandar-
mów, zadając im śmierć, bardziej lub mniej
słusznie – bowiem nawet oni ukradkiem ocie-
rali łzy.

Ale niebiosa się nie zapadły. Świat się skoń-
czył, ale nadal trwał. Zapadła tylko noc, ale ta
noc nie była ciemna, bo miała kolor białego,
syberyjskiego śniegu.
***

Adam Chmielowski w wieku osiemnastu lat
został ranny i stracił nogę. Później wyjechał na
studia i  stał się malarzem. Noc miała zapach
farby olejnej.
***

„Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuci-
ła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy
przywołał swoich uczniów i  rzekł do nich:
«Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli
do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z  te-
go, co im zbywało; ona zaś ze swego niedo-
statku wrzuciła wszystko, co miała na swe
utrzymanie».

«Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie
tu kamień na kamieniu, który by nie był zwa-
lony»”.

Mk 12, 42-44. 13,2

***
Ze świątyni jerozolimskiej kamień na ka-

mieniu nie zostanie, a  w  świat uderzą różne
ciosy. Wdowa jednak już wygrała, bo oddała
wszystko – siebie.

Kiedy kończy się świat, pozostaje miłość.
Wdowa za jeden grosz wykupiła cały świat.

Kiedy Adam Chmielowski wstępował do za-
konu, pisał w jednym z listów: „Świat jak zło-
dziej wydziera co dzień i  w  każdej godzinie
wszystko co dobre z serca, wykrada miłość dla

ludzi, wykrada spokój i szczęście, kradnie nam
Boga i niebo(…). Jeżeli duszę bym stracił, cóż
by mi zostało?”. O wiele później zajął się kra-
kowskimi bezdomnymi i przyjął, jako brat-za-
konnik, imię: Albert. Często powtarzał, że
trzeba być dobrym jak chleb. Było to w cza-
sach nocy, kiedy nikt nie pamiętał, co znaczy
słowo „dobroć”. Było to w czasach tajonej ze-
msty i rezygnacji.
***

„Wówczas Jezus zaczął im mówić: «Strzeż-
cie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyj-
dzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja
jestem. I wielu w błąd wprowadzą. Kiedy więc

usłyszycie o  wojnach i  odgłosy wojenne, nie
trwóżcie się! To musi się stać, ale to jeszcze nie
koniec»”.

Mk 13, 5-7
***

22 stycznia minęło 150 lat od ogłoszenia
manifestu, który rozpoczął powstanie stycz-
niowe. Odgłosy straceńczej wojny zostały
stłumione, sprawcy wybici lub wsadzeni w ki-
bitki. Na czterdzieści lat zapanował stan wo-
jenny. Skończył się romantyzm, a  zaczął –
niewierzący w  szybkie zwycięstwo - pozyty-
wizm. Eliza Orzeszkowa słuchała drzew szu-
miących na powstańczych mogiłach, a  rząd
zaborczy rozpoczął zmasowaną rusyfikację.

Powstanie wydało jedne z najpiękniejszych
literacko manifestów. Dzięki niemu zaistniał
dyktator-męczennik, Romualda Traugutt.
Przyniosło grafiki Artura Grottgera. Do-
świadczenia powstańcze przyczyniły się do
świętości Adama Chmielowskiego i  Rafała
Kalinowskiego.

Mit powstania był jednocześnie kontynu-
owany i  wyśmiewany. Tymczasem już dwa-
dzieścia lat po zakończeniu walk żyli ludzie,
którzy w 1918 roku wywalczyli niepodległość.
Józef Piłsudski sześć lat po jej zdobyciu pisał,
że pieczęć Rządu Narodowego – władzy
zwierzchniej na czas powstania – była symbo-
lem potrzebnym do zjednoczenia Polaków.

Świat się kończył, ale przetrwał wdowi
grosz. Dla chrześcijan bowiem świat kończy
się od jakichś dwóch tysięcy lat.

Oto Człowiek, który mówi, że zło można
zwyciężyć dobrem. Adam Chmielowski go
namalował.

To nasz Bóg.
WandaM

Świat się kończy
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Kto normalny jedzie na Sylwestra
z  księdzem?! Codzienna Msza, modli-
twy, brewiarz, adoracja i  „to całe dusz-
pasterstwo”. No..., normalnego to tam
nikogo nie było.

Już od początku było coś na rzeczy
z  tym wyjazdem. Pięćdziesiąt trzy oso-
by. To całkiem spora liczba, jak na przy-
staniowyjazd. Zwłaszcza gdy jest się
„kuchennym”. Nasz duszpasterz „wraz
z  Duchem Świętym” wybrali nas (mnie
i…?) do tej zacnej roli. Dopiero parę
dni później nadeszła fala świadomości,
co to znaczy zapełnić pięćdziesiąt trzy
żołądki, nie mając jednocześnie do-
świadczenia w  żywieniu masowym. Do
myślenia dały nam też niepokojące, kil-
kugodzinne zakupy, w  czasie których
zapełniliśmy trzy wózki sklepowe, co
przełożyło się na wypakowany po brze-
gi bagażnik.

Pierwszy dzień - porażka. Makaron
o  konsy-
stencji
papki.
Przerosło
nas odce-
dzenie
trzydzie-
stolitrowe-
go gara
z  sześcio-
ma kilogra-
mami
makaronu
i  dwudzie-
stoma litra-
mi wrzącej
wody. Póź-
niej było
już z górki.
Wypraco-
waliśmy
sobie z  na-
szą trzy-
osobową
ekipą
świetny
system współpracy. Polubiliśmy nawet
tę adrenalinę związaną z  gotowaniem
(przypomnijmy: jeśli danie się nie uda,
pięćdziesiąt osób nie ma obiadu).
W ciągu pięciu dni zdobyliśmy kilka no-
wych pozycji do CV: szef kuchni, ma-
nager branży spożywczej oraz

konserwator powierzchni (poziomych,
pionowych i ukośnych). Do tego - refe-
rencje firmowane znakiem OP® i nowo
nabyte superumiejętności: jak równo-
cześnie smażyć, odcedzać, przelewać,
otwierać, wyciągać, kroić, zalewać, mie-
szać, podgrzewać, nie przypalić sosu
i siebie, i w tym wszystkim ocalić w so-
bie miłość do bliźniego.

Co na pewno zapamiętamy z  tego
wyjazdu? Zjeżdżanie po schodach
w śpiworze w półśnie na jutrznię z po-
koju na pierwszym piętrze do sali gim-
nastycznej mieszczącej się w  piwnicy.
Czytanie Mickiewicza z wielkim zaanga-
żowaniem i  podziałem na role. Tańce-
wygibańce. Kolędowanie po domach
w  przebraniach. Pożyczanie sprzętów
kuchennych od sąsiadów. Wchodzenie
na wyższe poziomy abstrakcji.

Zapamiętamy też ten dzień, który
w końcu przyszedł. Ten wieczór.

Mimo świadomości, że w  tę noc nie
zmieni się praktycznie nic poza datą,
w powietrzu wisiał jakiś niepokój. Bo to
ma być ten rok, na który się czeka od
dawna, w  którym tyle się ma zmienić,
tyle ważnego i trudnego wydarzyć.

I zaczęło się. Rozpoczęliśmy krokiem

poloneza z  akompaniamentem wła-
snym w  postaci świątecznego „Bóg się
rodzi”. Dość nietypowo, zwłaszcza gdy
w tym tanecznym korowodzie przewija-
ją się postaci z  obrazów: „Primavera”,
„Stańczyk”, „Dziewczyna z perłą”, van
Gogh, puszka Campbella, abstrakcja,
„Krzyk”, kilka Marylin Monroe w war-
holowskich odcieniach, płótno, dziew-
czynka z  chryzantemami, słonecznik,
„Mona Lisa”, wschód słońca, „Wóz
z  sianem”, Wyspiański z  żoną, rama,
„Pomarańczarka”, czarny kwadrat na
białym tle. Później na parkiecie zago-
ściły układy przygotowane w  ciągu
ostatnich paru dni oraz kompozycje in-
dywidualne. Spośród tych drugich na
szczególną uwagę zasługuje szachota-
niec (taniec z  równoczesnym rozegra-
niem partii szachów) wykonany przez
dwóch uczniów z V LO oraz taniec ze
swoim Aniołem Stróżem (mylnie po-

strzegany
jako taniec
z  powie-
trzem).

Gdy na-
deszła
północ,
a  za
oknem
rozhulały
się fajer-
werki, za-
częliśmy
śpiewać
Dezydera-
tę rozpo-
czynającą
się od
słów:
„Prze-
chodź
spokojnie
przez ha-
łas i  po-
śpiech
i  pamiętaj

jaki spokój można znaleźć w  ciszy”.
W momencie kiedy cały świat chce być
głośno, my się zatrzymujemy i niemalże
wstrzymujemy czas.

Najtrudniej jest później wracać -
choć niby nic się nie zmieniło.

mug

Sylwester 2012
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***

W zwyczajności świat się toczy,
Ludzie maja swe marzenia,
Czasem ktoś niechcący zboczy
I krzyżują się istnienia.

Różne drogi, kształty różne,
Ale prawda tylko jedna.
Czy poglądy wszystkie słuszne,
Gdy dotyczą życia sedna?

Kto ma oczy, niech zobaczy:
(Może zajrzeć też w głąb siebie)
Co dla życia drugi znaczy:
Czasem Bóg jest w nim, nie w Niebie.

Rubbi

nie pisałem już długo, a  to wszystko ze
względu na moje obowiązki. Wiem, jak
ważnych kwestii dotyczył Twój list, ale
nie byłem w stanie odpisać wcześniej, niż
teraz. Jednak nawet w  tym momencie
czeka na mnie seria spotkań z parafiana-
mi. Nie mogę Cię jednak dłużej zanie-
dbywać.

I mogę Ci napisać tyle, że rozumiem
Twoją sytuację, bo sam byłem
kiedyś w takim położeniu –
jak każdy człowiek
chyba (choć -
czy mogę
opowie-
dzieć hi-
storię
każde-
go

l
udz-
kiego
istnienia?).
Przychodzi bowiem
moment, w  którym musisz
wybrać jedną możliwość, jedno-
cześnie tracąc tę drugą. Bo, powiedz-
my szczerze – mało jest już osób,
które kształcą się na doktora medycy-
ny równocześnie zapoznając się z  do-
kładną historią Franków sprzed
panowania Karolingów.

Tak samo i  ja. Miałem przed sobą
kilka ścieżek – mogłem żyć prosto, ja-
ko wykładowca na Uniwersytecie,
dzieląc dolę z ukochaną kobietą. Rów-
nie dobrze jednak mogłem kształcić
się na Collegium Medicum, by później
móc pomagać ludziom. Ale co z moją
ukochaną? Miałbym pozwolić jej cze-

kać długie lata do momentu, w którym
mógłbym jej już zapewnić godziwy
byt? Jasne, że Jakub Patriarcha czekał
na Rachelę te czternaście lat, ale to
niesłychanie ciężkie, zwłaszcza dla
młodego człowieka. Lecz sama prze-
cież widzisz, gdzie jestem teraz, moja
droga.

Jest jedno, a  może i  drugie, co Ci
mogę powiedzieć: po pierwsze –

pracuj zawsze na
miarę swoich

możliwości.
Ale nie na tę
leniwą,
„ludzką”
miarę – po-
każ sama
sobie na
co Cię
stać. Bo
Pan Bóg
już to
wie - sam
Ci to dał.
Ty jednak
musisz to
odkryć.
Zrób to -
chociażby
po to, by
w  przy-
szłości
się nie
okłamy-
wać i  nie
obwiniać
za swój
marny
stan tak
głupiej rze-
czy, jak le-
nistwo.

Zaś po drugie – pamiętaj, że w Bo-
gu Twoja Obrona. „Pan obrońcą mego
życia” – ten fragment daję Ci do roz-
ważenia. Nie wiesz nawet, jak ten naj-
większy dar Pana może rozkwitnąć
pod Jego dotykiem. Pan może nie-
skończenie więcej niż prosimy czy ro-
zumiemy.

Z  tym Cię zostawiam mając nadzie-
ję, że podejmiesz mądre decyzje.

Z modlitwą, Twój, stary już, przyjaciel.
Bukazyli

Droga Nawojko!
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Czasem, gdy się obserwuje życie, można
odnieść wrażenie, że Pan Bóg to niezwykle
precyzyjny właściciel teatru z lalkami, pocią-
gający za sznurki tak, by wszystko do siebie
pasowało. Albo może operator, uruchamiają-
cy kolejne wyjścia ewakuacyjne. W  jednym
i drugim przypadku Jego działanie powinno
zakończyć się szczęśliwie.

Każdy ma swoje „drobne przyjemności”
i równie drobne marzenia. Czasem chciałby,
żeby przestało padać. Albo żeby chociaż nie
moknąć. Czasem ma ochotę na kawę i ciast-
ko. A  czasami, żeby nikt mu nie przeszka-
dzał. Albo żeby się wyspać… Różne są drogi
realizacji „szczęścia błyskawicznego”.

Pan Bóg lubi nam robić przyjemność.
Kiedy doświadczamy Jego uprzejmości, ma-
my bowiem wrażenie, jakby cały świat był
Nim wypełniony. I wdychamy w nozdrza za-
pach, który po Nim pozostaje. Tak, jakbyśmy
kupili sobie flakonik perfum bliskiej nam
osoby, by „poczuć ją” choć przez chwilę.
***

Las. Maliny. Znużeni już nieco jakąś nie-
przyjemną atmosferą w powietrzu (zapowia-
dało się na burzę) wędrowcy z  radością
wyłapywali wzrokiem czerwone plamki na
krzakach, by już wkrótce, nie zważając na za-
drapania, sięgać po słodki dar natury. W razie
deszczu pozostawałoby im schronić się pod
koronami drzew. Oczywiście, byłby to jedy-
nie połowiczny ratunek.

Wyglądało na to, że już niedługo amato-
rzy malin będą go potrzebować.

Pierwsze krople, wielkie niczym pociski
artyleryjskie w  mikroświecie, zaczęły sztur-
mować liście buku i  igły sosen, czyniąc po
całym lesie huk na miarę kanonady. To nie
był zwykły deszcz. Wyglądał raczej na ulewę.
Wszyscy w  popłochu jęli zakładać kurtki
i naciągać peleryny na plecaki. Deszcz jednak
zdawał się wciskać wszędzie.

W szumie wody, tępiącym słuch i wzrok,
dały się jednak słyszeć wyraźne kroki po ru-
nie leśnym i już za chwilkę oczom wędrow-
ców ukazała się amatorka malin obuta
w gumiaki, w kapeluszu z szerokim rondem
na głowie.

- Chodźcie do mnie! – zawołała, przekrzy-
kując ulewę, która zresztą już trochę przyci-
chła. – Przeczekacie u mnie ten deszcz!

Wędrowcy, jeden za drugim, jak w letargu,
zaczęli iść w stronę postaci rodem z „Ballad

i romansów” Mickiewicza, która w rezultacie
okazała się jednak przyjemną kobietą o ciem-
nych włosach. Na końcu pochodu szczęśliw-
ców postępował zdumiony duszpasterz.
„Panie Boże, dziękuję, ale to już jest bezczel-
ne!”, szepnął ktoś, patrząc w górę.

Samotny domek na skraju lasu, aż trudno
uwierzyć – jedyny w okolicy. W środku „pe-
łen serwis”: łazienka, kompot, kawa i ciasto
agrestowe z  kruszonką. Gospodyni często
widziała w  pobliżu różnych pielgrzymów,
mówiła o pielgrzymce hipisów prowadzonej
przez ks.  Szpaka. Tu już zaczęło się robić
swojsko, bowiem młody dominikanin
uczestniczył w  takich peregrynacjach kilka
razy.
- Ojcze, czy nie miałeś dziś jakichś zachcia-
nek? Poza byciem suchym, oczywiście – za-
gadnął ktoś duszpasterza.
- Tak. Marzyła mi się kawa. I ciasto.
- Najlepsze jest to, że przestaje padać –
uśmiechnął
się jeden
z  chłopaków,
rozkoszując
się kawą na
tarasie dom-
ku.
W  tym mo-
mencie, jakby
ktoś przeciął
chmurę bu-
rzową, z  nie-
ba puściła się
struga wody.
- Uważaj, co
mówisz!
Z  Panem
Bogiem nie
ma żartów. –
odezwał się
inny amator
kofeiny.
***

Na mokrym zbożu kładły się powoli
deszczowe, kłębiaste chmury. Delikatne płat-
ki maków walczyły o przetrwanie w podmu-
chach wiatru. Droga była zabłocona, co jakiś
czas skrapiał ją nowy nawrót opadów atmos-
ferycznych. Aż po horyzont ciągnęły się łany
zbóż. Krajobraz zachwycający, jednak przy
tej pogodzie męczący swą jednostajnością.
Właściwie wędrowcy szukali tylko sklepu.

Na tyłach spożywczego, w  niewielkim
ogródku z psią budą, przy stoliku, czekał na-
stępny „cud powszedni”: rozkładany parasol
(ochrona od deszczu), czekolada, cukierki
i  herbata. I  opowieść gospodyni o  corocz-
nych pielgrzymkach do Wejherowa. 80 kilo-
metrów w dwa dni. Cała wędrówka zaczyna
się jawić jako dziecinna igraszka. No tak,
gdyby tylko pogoda była inna…
***

Co można spakować do plecaka?
Zasadniczo – nie ma ograniczeń. Może

poza meblami.
Utarł się pogląd, że prawo do większego

plecaka należy do płci pięknej. Wydaje się to
jednak niekoniecznie bezbłędne stwierdze-
nie. Ile potrzebnych rzeczy musi mieć na
przykład w  plecaku taki duszpasterz grupy
młodzieży! Oprócz ubioru i innych osobisto-
ści powinien posiadać on: brewiarz (gruba,

czarna książeczka, trochę
waży), albę i  stułę oraz
„przybornik”, pieszczotli-
wie nazwany „zestawem
małego księdza” (kielich
i patena, korporał – „ser-
wetka” dla Ciała Chrystu-
sa; pudełeczko
z  komunikantami mniej-
szymi i  większymi –
sprawdza się papierośnica;
ampułki na wodę i  wino
oraz piersiówka z  winem
mszalnym). Panuje po-
gląd, że dodatkowo po-
ziom świętości obciąża
plecak duszpasterza, czy-
niąc go niemal niemożli-
wym do podniesienia
(plecak, a  nie duszpaste-
rza). Czy są to jedynie
plotki, czy też najczystsza

prawda – nie wiadomo.
Co jeszcze można mieć w  plecaku? Ze-

staw sosów w  proszku (przydatne podczas
polowych obiadów). Cukier. Szachy drewnia-
ne. Podręczny zestaw gier. Zeszyt do mate-
matyki. „Pana Tadeusza”. „Lalkę”.

I po co tu mówić o oszczędności przy pa-
kowaniu?

c.d.n.
WandaM

Ostatni pociąg do Kościerzyny
Odcinek 3: cuda dnia codziennego
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Jak już zostało udowodnione w pierw-
szej części „kobiecego” cyklu („Żony”),
w  Biblii roi się od pozytywnych postaci
płci żeńskiej. Barwnych, odważnych, szla-
chetnych, a zarazem: nie tracących nic ze
swojej kobiecości. Rut, Abigail i  Estera
dokonują wielkich czynów (kolejno: urato-
wania od nędzy swojej teściowej, ochro-
nienia przed armią majątku i  służby,
ocalenia całego narodu od śmierci), za-
chowując swoją łagodność oraz oczaro-
wując mężczyzn (swych obecnych lub
przyszłych mężów) swoimi wdziękami.
Należy stanowczo przeciwstawić się błęd-
nemu stereotypowi, jakoby Biblia przed-
stawiała kobiety jedynie
w  protekcjonalnym świetle patriarchatu.
Rut, Abigail i  Estera wpasowują się
w  przypisaną przez społeczeństwo rolę
żony, ale ich czyny ukazują, iż były nieza-
leżnymi i  śmiałymi kobietami, które od-
ważnie podejmowały inicjatywę bez
oglądania się na mężczyzn. W dzisiejszym
artykule przedstawię bohaterki, których
zachowanie na pewno nie mieści się w tra-
dycyjnym wyobrażeniu o „kobiecej posta-
wie”. Bohaterki, które dokonywały
czynów godnych wojowników i nie waha-
ły się sięgnąć po miecz.

Jedną z  kobiet walecznych jest Judyta
(przyczyniła się do zguby mężczyzny, ale
w  słusznej sprawie!). Była kobietą pięk-
ną, bogobojną i szanowaną. Od śmierci
męża urodę skrywała pod wdowimi
szatami. Podczas wojen prowadzonych
przez Nabuchodonozora, jej rodzinne
miasto –Betulia - zostało oblężone
przez wojska Holofernesa. Arcyka-
płani, pod wpływem nacisku miesz-
kańców, złożyli przysięgę, iż jeśli
Bóg nie pomoże Izraelitom w cią-
gu pięciu dni, poddadzą się. Usły-
szawszy o  tym, Judyta odważnie
wyraziła swój sprzeciw wobec
wystawiania Pana na próbę. Na-
stępnie orzekła, że ona sama,
będąc narzędziem Jahwe, spra-
wi, że przed upływem określo-
nego czasu zagrożenie
zostanie zażegnane. Spędziła
noc na modlitwie i  po raz
pierwszy odkąd została wdo-
wą ubrała się w piękne stro-
je. Wyglądała w  nich tak

olśniewająco, że przyciągała spojrzenia
wszystkich męż-
czyzn. Tak wy-
strojona,
w  towarzy-
stwie
wier-
nej

niewolnicy, wymknęła się z miasta i udała
do obozu nieprzyjaciela. Aby dostać się
przed oblicze Holofernesa, uciekła się do
kłamstwa i  podstępu: oznajmiła strażni-
kom oraz samemu wodzowi, że ucieka
z  miasta, ponieważ nie chce zginąć jak
reszta Izraelitów. Obiecała też, że wskaże
mu sekretną drogę, dzięki której będzie
mógł szybko zdobyć Betulię. Zdobywszy
zaufanie Asyryjczyków, przebywała
w obozie trzy dni. Jej piękno olśniło Ho-
lofernesa, który trzeciego wieczoru we-
zwał ją na ucztę. Bardzo chciał ją uwieść,
a  Judyta grzecznie przyjmowała jego
komplementy. Z zachwytu wypił tyle wi-
na, że zasnął. Wtedy Izraelitka, nakazaw-
szy niewolnicy pilnować wyjścia

z  namiotu, chwyciła mężczyznę za
włosy i  ucięła mu głowę jego wła-

snym mieczem. Niewolnica scho-
wała upiorne trofeum w  torbie

na żywność, po czym obie ko-
biety wyszły z  namiotu, na

conocną modlitwę (po
trzech dniach Asyryjczycy
byli już przyzwyczajeni do

ich modłów w  środku no-
cy). Naastępnie niepostrzeże-

nie wróciły do bram Betulii,
pod którymi bohaterka zaczęła

wysławiać Boga, pokazując
mieszkańcom głowę asyryjskiego
wodza. Rano głowę zatknięto na
murach, a gdy wrogowie ją zoba-
czyli i  znaleźli ciało Holoferne-
sa, uciekli w popłochu, ścigani
przez Izraelitów. Judyta doży-
ła w Betulii spokojnej staro-
ści, wyzwoliła swoją
niewolnicę, cieszyła się
sławą i  poważaniem. Było
wielu kandydatów do jej
ręki, lecz ona na zawsze
pozostała wdową. Do
końca chciała być wierna
swojemu mężowi, które-
go musiała bardzo ko-
chać. Jest przykładem
kobiety odważnej, bez-
granicznie ufającej Bogu,
oddanej swojemu mał-
żonkowi, a  zarazem nie
wahającej się użyć wła-
snej urody, sprytu i  na-

Kobiety Starego Testamentu
Część II, wojownicze bohaterki
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wet przemocy w imię wyższego dobra. Jej
historia przez wieki inspirowała artystów
i jest częstym motywem w malarstwie. Nie
ma w  końcu bardziej „chwytliwego” te-
matu niż piękna kobieta dekapitująca
okrutnego mężczyznę!

Kolejną kobietą, która zasłużyła się
w  historii Izraela była... nierządnica Ra-
chab. Mieszkała ona w  mieście Jerycho,
obleganym przez armię Jozuego. W  jej
domu zatrzymali się dwaj izraelscy zwia-
dowcy. Kiedy ich obecność została odkry-
ta, prostytutka ukryła wojowników,
skłamała, że już dawno opuścili mu-
ry miejskie i  skierowała pościg na
fałszywy trop. Następnie porozma-
wiała szczerze z  ocalonymi męż-
czyznami. Wyznała, że wieści
o  ich Bogu już wcześniej docho-
dziły do Jerycha i  przerażały
mieszkańców miasta, oraz po-
prosiła o  to, by przy ataku
oszczędzono jej dom i rodzinę.
Następnie pomogła zwiadow-
com uciec (ci, zanim powrócili
do swojej armii, za radą nie-
rządnicy trzy dni ukrywali się
w  górach). Równocześnie,
zgodnie z  umówionym zna-
kiem, wywiesiła przez okno
purpurowy sznur. Dzięki nie-
mu żołnierze rozpoznali
i ominęli budynek, w którym
schroniła się Rachab i jej bli-
scy. Po zdobyciu Jerycha by-
ła nierządnica przyjęła wiarę
w Boga Izraela oraz zamiesz-
kała wśród Narodu Wybra-
nego. To jeszcze nie koniec!
Poślubiła mężczyznę z  rodu
Judy, z  którym miała syna
Booza. Czy jego imię brzmi
znajomo? W  poprzednim
odcinku cyklu opisywałam,
jak pojął za żonę Moabitkę
Rut i  jak zostali dziadkami
króla Dawida. Od niego
z  kolei wywodzi się rodo-
wód Jezusa Chrystusa. Pra-
prapra...prababciami
Zbawiciela zostały więc
dwie poganki, z  których
jedna była prostytutką. Chy-
ba tylko w Biblii można znaleźć przykład
takiego wywyższenia kobiet, które zgod-
nie ze społecznymi normami powinny być
skazane na życie na marginesie! Motyw
ten rozciąga się również na Nowy Testa-
ment (nawrócenie Marii Magdaleny).

A skoro już o  powiązaniach z Nowym

Testamentem mowa… Na uwagę zasłu-
guje pewna interpretacja historii Rachab,
opowiedziana Przystani przez ojca Macie-
ja Chanakę OP. Otóż, zgodnie z izraelski-
mi zwyczajami, posłańcy wysłani przez
Jozuego reprezentują samego wodza (wy-
syłającego). Z  kolei „Jozue” to inna for-
ma imienia „Jeszua”- czyli jest to samo co
imię „Jezus”. Nazwa „Jerycho” oznacza
„ Księ-

życ”
,
a 

więc przeciwieństwo Słońca; miejsce,
w którym brak Światłości. W  takim kon-
tekście posłańcy symbolizują Mesjasza,
docierającego do miasta ciemności (na
ziemię), otoczonego przez wrogów. Nie-
przypadkowo jest ich aż dwóch - symboli-
zują dwie natury Chrystusa, boską

i  ludzką. Dom Rachab, będący dla nich
(dla Jozuego, dla Jezusa) schronieniem, to,
wedle tej interpretacji łono Maryi. Słowo
użyte do opisu sznura (po którym uciekli
z Jeryha przed wrogami) oznacza bowiem
również „brzemienną”. Rachab jest więc
pierwowzorem Matki Boskiej. Trzy dni,
które posłańcy spędzili w  górach kojarzą
się z  trzema dniami, które minęły od
śmierci do Zmartwychwstania Mesjasza.
Po Zmartwychwstaniu (i po powrocie Jo-
zuego z  armią), dom Rachab, czyli kult
Maryi, jest dla ludzi schronieniem, drogą
do Boga.

Kolejną z niezwykłych kobiet w Starym
Testamencie jest Debora, która w  swojej
społeczności pełniła rolę wyjątkową. Była
prorokinią, oraz jedyną kobietą-Sędzią
w Izraelu. Sędziowie nie tylko rozstrzygali
spory, ale też sprawowali rządy i  głosili
Słowo Boże. Pewnego dnia Pan prze-
mówił do Debory, aby przywołała do
siebie dowódcę wojskowego - Baraka -
i  przekazała mu, że, zgodnie z  Wolą
Bożą, ma się on udać na wyprawę
przeciw armii wodza Kananejczyków,
Sisery. Mimo, że prorokini była „tylko
kobietą”, Barak lękał się poprowadzić
wojsko samemu i  poprosił, aby mu
towarzyszyła! Wspólnie z nim Debo-
ra poprowadziła izraelską armię do
boju. Odniesiono wielkie zwycięstwo,
a pokonany Sisera skrył się w namio-
cie Jael, kobiety z  wędrownego ple-
mienia Kenitów. Nie uciekł jednak
przed przeznaczonym mu losem...
zguba dosięgła go z  ręki niewiasty!
Gdy zasnął, Jael (nie mając zapewne
pod ręką miecza, jak Judyta) przebi-
ła mu skroń przy pomocy młotka
i  palika od namiotu (pomysłowe!).
Wedle tradycji, po tym spektakular-
nym triumfie, Debora napisała per-
łę poezji biblijnej „Pieśń Debory
i Baraka”, w której wysławia potę-
gę Jahwe i chwali odwagę Jael.

Z  powyższych opowieści wyni-
ka, że biblijne kobiety to odważne
i dzielne bohaterki, które w obro-
nie swojego narodu nie wahają się
sięgnąć po miecz ani młotek!
Z  pewnością nie tak wielu wy-
obrażało sobie bogobojne niewia-

sty. Wszak trzeba podkreślić, że wszystko
czyniły na polecenie i na chwałę Pana...

Ale to jeszcze nie koniec zaskoczeń.
W następnym odcinku: nierządnice i nie-
wolnica.

artwero
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mrok zapadał. Niebo – ciem-
ne i ciężkie od chmur – tylko
za zachodzie rumieniło się
odrobiną światła słońca. Bu-

kowe listki płakały resztką deszczu,
a  powietrze było wilgotne i  rześkie.
Rozmokniętym gościńcem szedł męż-
czyzna w  ciężkiej od wody narzucie.
Był wysoki, raczej szczupły. Uwagę
przykuwały nastroszone włosy koloru
ciemnego piwa. Mężczyzna zatrzymał
i  rozejrzał się. Światła przydrożnej
chaty

krytej strzechą wskazywały mu dro-
gę. Tam właśnie szedł. Poletko, przy-
tulone do domu, skrzyło się od
kropelek. Między dorodnymi rzepami
z gracją przechadzał się szary kot. Po-
dróżny podszedł do ciężkich, drew-
nianych drzwi i  zapukał. Po chwili
otworzyła mu drobna kobieta w śred-
nim wieku. Znaczną część jej okrągłej
twarzy zajmowały duże, zielone oczy.
Na ramiona spływały jej długie włosy
kolory słomy.
-”Kto zacz?”- spytała pogodnie
-”Podróżny. Już drugi tydzień idę,
zmęczonym. Raczcie mię, pani, ugo-
ścić” –odpowiedział.
-”Wejdź, a imię mi swoje podaj.”
-”Berengar”- w  głosie mężczyzny da-
ło się usłyszeć nutkę dumy nieznane-
go pochodzenia
-”Nietutejszy... No, ale jak to mówią
«Cieszą bogi goście w  progi». Wejdź,
ogrzej się.”

Berengar zamiast wejść jak najszyb-
ciej stanął w  drzwiach i  podniósł rę-
kę. Nakreślił nią w  powietrzu dziwny
znak szepcząc coś w  niezrozumiałym
języku: „Benedicat vos omnipotens
Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanc-
tus”. W  chacie było przyjemnie cie-
pło. Panował mały zamęt, po izbie
kręciło się kilka osób. Przy palenisku
powywieszane były pęki lawendy, mir-
tu, przestępu i innych, aromatycznych
roślin.

Ogień śmiał się iskierkami, które
tańczyły wysoko, tuż pod powałą. Po-
znana przy drzwiach gospodyni wyję-
ła z  ciężkiego drewnianego regału
glinianą miskę, do której nałożyła ka-
szy ze skwarkami z  garnka wiszącego
nad paleniskiem. Postawiła ją na ła-

wie, przy której mężczyzna zdążył już
usiąść, wcześniej zdjąwszy torbę z  ra-
mienia i  powiesiwszy kapę na kołku
w ścianie.
-”Jedz, dobrze Wam zrobi”- uśmiecha-
jąc się powiedziała kobieta
-”Dobrze wam się wiedzie, pani?”
-”Jakaż ze mnie pani... Moje imię
brzmi Damroka. Żoną Leszka jestem.
A  wiedzie się jak zwykle; rzepa rodzi,
pszenica rodzi, kobiety rodzą. Dobrze
tu jest, tylko boboki czasem do mleka
babom sikają.”
-”Coś szykujecie, że taki hałas w  do-
mu?”-spytał
-”Ano, cora moja, Żywia, bogom bę-
dzie poświęcona, do chramu została
wybrana. Całe sioło trza zaprosić, ta-
koj zwyczaj każe.”- Damroka złapała
się teatralnie za głowę uśmiechając się
-”Do chramu”- powtórzył Berengar.
To nie było pytanie -”Myślałem, że-
ście chrześcijany...”
-”A, do tego zmierzacie...”- uśmiech
z  twarzy Damroki nie znikał- „Książę
święte dąbrowy ścina,Światowida po-
sągi niszczy, we wodzie nurzać się ka-
rze, a  nową wiarę nie dla potrzeby
serca przyjmuje, a  dla kupra księżnicy
czeskiej. Niech go, tfu, tfu, zaraza.”
-”Kiedy oddacie córkę?” - dziwny ton,
jakby nadziei i  odrobiny strachu za-
brzmiał w głosie mężczyzny. Wiedział,
że po przekazaniu do świątyni dziew-
czyna przestanie istnieć dla świata.
-”Anoć, po pełni. Za dziesięć dni chy-
ba. Jeśli chcesz, możesz zostać tu do
tego czasu, ale będziesz musiał poma-
gać w domu. No i nie licz się z wygo-
dami. Mamy na górze komorę, tamoj
siennik. Musi wystarczyć...”
-”Dziękuje z  całego serca”- odpowie-
dział -”Znam się trosze na zielarstwie,
mogę zrobić maści, syropu.”
-”Damroka!”- zawołał ktoś niskim, tu-
balnym głosem -”Chodź no!”
-”No, zaraz poślę kogo, żeby Ci poka-
zał gdzie będziesz spać. Idę już, idę”-
odkrzyknęła i  odwróciła się na pięcie
w stronę izby, z której dobiegał głos.

Berengar wydrapał z  miski ostatnie
ziarenka kaszy. Miał chwilę na rozmy-
ślania. Zapatrzony w  ogień, z  poważ-
nym wyrazem twarzy siedział tak,
tracąc poczucie czasu. Chałupa uci-

chła. Teraz słychać było tylko trzask
ognia. I kroki. Na ramieniu mężczyzny
spoczęła dłoń: kobieca, delikatna. Od-
wrócił głowę. Na zgrabnym paluszku
tkwił zdobiony misternymi wzorami
pierścionek z  miedzi. Właścicielka rę-
ki, również zgrabna, uśmiechała się.
Spódnica koloru wypalonej gliny ukła-
dała się falami. W  białej koszuli
dziewczyny nie było nic nadzwyczaj-
nego. Oczywiście poza grubym, pięk-
nym warkoczem koloru pszenicy
spływającym po ramieniu i kończącym
się przy lewej piersi. To była Żywia,
córka Damroki i  Leszka. Kolor wło-
sów niebył jedyną cechą odziedziczo-
ną po matce. Oczy jak wiosenna trawa
też nią były.
-”Berengar”
-”Hmm... tak?”- odpowiedział trochę
zdezorientowany.
-”Jestem Żywia. Matka kazała pokazać
Ci komorę do spania. Chodź.”

Wziął więc torbę i  ruszył za Żywią.
Ile mogła mieć lat? Piętnaście? Szes-
naście? Młoda kobieta u  progu doro-
słego życia, która z  góry skazana jest
na samotność w  imię starych bóstw.
Do tej pory tłumiona myśl wybuchła
w  głowie Berengara. Dałbym radę...
Pierwszy, drugi stopień drabiny pro-
wadzącej na górę. Mam jeszcze czas...
Piąty i  szósty. Spróbuję... Weszli na
górę. Dziewczyna okręciła się, spódni-
cazafurkotała. Otworzyła drzwi. Ko-
mora w  niezbyt jasnym świetle
tłuszczowej lampki wydawała się
mniejsza niż w  rzeczywistości. Pod
ścianą znajdował się siennik, dalej,
w  kałuży zastygłego wosku, stała
świeczka.
-”Tu będziesz spał...”
-”Żywio, jak słyszałem, za niedługo
opuścisz dom rodzinny... Chciałaś te-
go?”
-”Nie do końca... Tatulek kiegdy był
młodszy, kapłanom za uleczenie ma-
my obiecował pierwsze dziecko na
służbę bogom. Owszem, miałam moż-
liwość odmowy, ale obietnica to obiet-
nica.”- uśmiech dziewczyny ze
szczerego przerodził się w  grzeczny,
udawany.
-”Nie jesteś z  tym szczęśliwa, praw-
da?”

Ś w i a t ł o
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-”Nie... to znaczy, tak...”- chwila ciszy
-”Nie wiem... To mój obowiązek
względem rodziny”

Berengar popatrzył w  oczy dziew-
czyny, teraz smutne, głębokie. Milczał.
Zza koszuli wyjął coś, co wisiało na
wytartym rzemieniu. Drewniany
kształt zatańczył w  powietrzu. Bez
słowa założył go dziewczynie na szyję
przekładając przez rzemień gruby war-
kocz. Żywia ze zdziwieniem przyjęła
podarek. Widziała już wcześniej po-
dobny kształt. Wojowie księcia karczu-
jąc święte gaje wkopywali w  ziemię
cośpodobnego, tylko znacznie więk-
szego. Ten dziwny znak nie kojarzył
jej się dobrze. Pewnie nie przyjęłaby
go tak łatwo od podróżnego, gdyby
nie niejasne poczucie, że daje go jej
z  życzliwości i  – co ciekawe – aby jej

pomóc.
Znów się
uśmiechnęła,
tym razem
delikatnie,
łagodnie.
Jakże szeroki
był jej arse-
nał uśmie-
chów...
-”Noś to. Ju-
tro Ci o  tym
więcej opo-
wiem, ale na
razie noś.
Dobrej no-
cy.”
-”I  niechaj
mają Cię bo-
gowie w  opiece”- odparła idąc do

drzwi. Stanę-
ła tuż przy
nich, i  od-
wróciła się
na chwilę.
Mężczyzna
klęczał,
szeptał coś,
rozłożone
ręce delikat-
nie uniósł ku
górze. Spód-
nica zafurko-
tała znów,
a  drzwi za-
mknęły się
z  głuchym
dźwiękiem.

c.d.n.
Grzywa

Dzisiaj piątek. Jecha-
łam tramwajem około
piętnastu minut. Wi-
działam ponad trzydzie-
ści osób, a przecież to
tylko mała część tych
wszystkich ludzi, któ-
rych mijałam dzisiaj na
ulicy. Tak sobie jadąc,
patrzyłam na siedzących
obok - na ich zachowa-
nie i na to, jak bardzo są
od siebie różni. Włosy,
oczy, twarze, wiek…

Jednak wszystkich
pasażerów łączyła pew-
na cecha: byli czymś za-
jęci. Czytaniem gazety,
słuchaniem muzyki albo
wpatrywaniem się w
dal, gdzieś za okno. Nie
widzieli osób znajdują-
cych się obok nich. Tak,
jak gdyby byli całkiem
sami, jak gdyby reszta
świata nie istniała albo
była bez znaczenia.

Ludzie za bardzo się izolują, nie zwra-
cają na siebie uwagi… A ja od niedawna

mam taką „manię”, która polega na
uśmiechaniu się do przypadkowo spotka-

nych ludzi. Na szczęście
reagują na to pozytywnie
- chociaż widać, że w
większości są dość zasko-
czeni. Uśmiech jest czymś
niesamowitym! To taka
mała rzecz, która nic nie
kosztuje i można się nią
dzielić bez końca. Zawsze
daje drugiemu radość, a
nawet i wiarę w siebie.
Uśmiech zbliża do siebie
ludzi - zmniejsza dystans
między nimi. Sama satys-
fakcja gdy ktoś nam od-
powie jest niesamowita!

Polecam uśmiech
wszystkim, bo jest to
broń niezawodna! Wystar-
czy tylko zdobyć się na
odwagę i uśmiechnąć - ot
tak, po prostu. A potem
obserwować reakcje ludzi.
Bo nigdy nie wiadomo,
czy właśnie ten jeden mo-
ment nie sprawi, że dla
kogoś dzień stanie się
bardziej wyjątkowy.

Luthien

Uśmiechnij się!




