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W baroku za sprawą szkieł mikroskopu i teleskopu otworzyły się dwa światy: mikro i makro. Niepoznany po dzień dzisiejszy kosmos wzięłyśmy pod lupę zupełnie jak barokowi uczeni. Opisałyśmy
wrażenia z tego świata choć dalekiego, to jednak wyjątkowo bliskiego.
Redakcja „Dziewiętnastki”

Legenda o Wielkim Poszukiwaniu
Zaczęła się ta historia całkiem blisko, gdzieś
w środku odleciała w kosmos, a końca wcale nie
widać. Dość powiedzieć, że zgadali się na krótko
przed ślubami milczenia i porwali wahadłowiecfrachtowiec gwiezdny (statek nieco być może wysłużony, ale dzielny i wierny, tak jak tego nowe
„cudeńka” już nie potrafią) i ruszyli szukać wytrwale
Najwyższego po galaktykach, bo podobno schował
się gdzieś w swoim stworzeniu.
Ze sobą wzięli niewiele ponad swe szaty mnisie,
po modlitewniku (w swoim dialekcie każdy), kilka
wątpliwej autentyczności relikwij, kopułkę bajeczną, baniastą ? cukru i modlitewny młynek, przydatny bardzo do porannej kawy. Byli ze zgromadzenia
naskalnego, wysokogórskiego, co to oprócz modlitw
plecie też koszyki, ażeby w nich im tam chleb i jaja
na górę wciągali. Sami w plecionce takowej się
opuścili (lecz nie opuścili się przy tym w nauce możecie mi wierzyć!), plotąc coś o szpiegach w Jerychu i o tym, że autor właśnie zastosował coś na
kształt diafory. Przekabacili astronautę, z czego nie
tylko statek mieli na swe wycieczki, ale i wiernego
kabalistę, co im kroniki pisał: „Dzień pierwszy:
gdyby jednostką obiegową stał się korzec gwiazd,
już bylibyśmy bogaci. Tyle tu tego, że aż się w oku
nie mieści, choćby chciało.” Na szczęście całe dwie
stronice tylko poszły na takie wynaturzone gadanie,
potem było bardziej przyziemnie, choć równie niejasno. Próbowali lepiej oświecić ciemnego kronikarza (jeden z nich nawet blaskiem swojej wiary), lecz
on tym razem pisał całkiem jakby potocznie, tak że
czytelnik łatwo przewrócić się mógł przy takim potoku składniowym.

Postanowili zbadać kosmos hermeneutycznie,
więc zabrali się na początek (dobry!) za opasanie go
na swym śmigaczu-gwiezdniku. Potem zamierzali
stopniowo dojść do sedna galaktyk.
Na początku samym dni kilka spędzili na jutrzni,
bo Słońce tak w oczy prażyło, wstając nieustannie
zza każdej kolejnej planetki, że nie mogli się nadziwić, jak co rusz świta. Sprzeczka powstała nawet
między braćmi, czy to można powiedzieć, że parę
dni tak siedzieli, skoro to blask słoneczny ciągle
z nieba bije.
Jeden z mnichów, brat Nyima, miał talent niebywały, że mógłby im całe brewiarze nowe układać. Nareszcie w pracy nie przeszkadzał mu szum
w głowie nieustanny, bo wszystkie szumy (wyjąwszy ten z niezłapanych radiowych fal oceanicznych)
mają w zwyczaju ustawać w próżni. Najbardziej
z jego kompozycyj przypadł braciszkom do gustu
„Hymn o Nadziei Ładu Kosmicznego”. Niebawem
śpiewali go przy każdej niemal modlitwie, na wiele
melodii.
Próżni ciemna, niezgłębiona,
co kryjesz wiecznego Pana!
Kiedyż statek nasz pokona
Przestrzeń nie do pokonania?
Hen, przed siebie wiecznie dążym,
By Cię spotkać, o Najwyższy,
Kiedyż będzie mógł nadążyć
Duch nasz, by być Tobie bliższym?

Dziesiątego miesiąca podróży napotkali na skraju
swej drogi, mlekiem gwiezdnym i czasem miodowym płynącej, dziurę całkiem czarną. Zachwycił
się brat Gaudenty, ikonista, jej ciemnością idealną
i jął prosić dyżurnego o zgodę na wyjście, jeno na
parę minutek, by nieco czerni pełnej jak księżyc
uszczknąć do świętych obrazów. Na próżno szemrali braciszkowie, że te ciemne fascynacje nie mogą
od jasnego pochodzić i że obrazy takie tylko za obrazę Majestatu służyć mogą. Pozwolił dyżurny, sam
fascynat sztuki. Okrutny losie! Nie widzieli już więcej swego brata, jeno czerń czerniła się jak poprzednio.
Słowem Twoim prowadzeni
W kosmos wiedziem życie mnisze.
Kiedyż w gwiezdnych mgieł bezdeni
Nam ukażesz swe Oblicze?

Jednego razu, a było to już po ładnych paru latach wycieczki, trafili na rubieże puste, gdzie niewiele światła uświadczysz. Ucieszyli się więc
radośnie, że gwiazda, co z rana wydawała się jedna
sama, pod wieczór dnia trzeciego rozdzieliła się
i pomnożyła, tak że dwie teraz były. Zaiste, wiele
rzeczy jest skrytych przed oczami, które nie dość
wnikliwie patrzą! Brat Pacyfik, kucharz, gadać począł, że być może znak to pewny, że - być może –
dalej trzeba szukać i ująć gwiazdę w szczelne objęcia, a wtedy, być może, objawi się coś jeszcze ich
oczom, a to coś, a raczej Ktoś, na przykład, być
może, jakowy Boży Posłaniec? Pospieszyli więc za
jego radą, spiesząc całą mocą silników na to słońce
błyszczące. Ach, jakie szczęście mieli braciszkowie,
że plan ten się nie powiódł! Tyle byśmy ich widzieli, co tego nieszczęsnego malarza-fascynata! Tym

razem (dzięki niech będą Opatrzności!) utknęli tylko
na orbicie jak ten kot na drzewie i ledwo się mogli
ruszyć. Ale nie ma takiego potrzasku, z którego
z pomocą Bożą nie można by wyjść, skoro się weszło (chyba, że to prawdziwy potrzask). Całą mocą
silników się w pole grawitacyjne wtarabanili – całą
mocą steranych silników się z niego wykaraskali
i poszybowali dalej.
Kantorowi-kompozytornikowi
klasztornemu,
Mistrzowi Nyimie, zimno i pustka kosmiczna dawały się nieco we znaki, lecz dzielny mnich, wprawiony w ascezach rozmaitych, nadrabiał wątłość
cielesną duchową pogodą. Pieśni jego, kantyczki
drogie, niebieściały nieziemsko i szczęśliwiały.
Napędzamy nasz frachtowiec
Siłą modlitw i nadzieją,
Gdzież ta jedna galaktyka,
Gdzie się wszystkie gwiazdy śmieją?

Pewnego dnia, kiedy już szmat drogi był za nimi
dłuższy wielokrotnie od ich bród srebrnych, pokolannych, w statek stuknęło coś lekko a znacząco,
wybijając coś jakby białoszewsko-beethovenowski
sygnał (nie wiadomo zresztą – może przesłyszało
się coś bratu Akwili, furtianowi). Zaokienny neon
oświetlił ławicę dziwnych przedmiotów, jednych
walcowatych, otwartych z jakby wieczkiem, innych
zwężonych dziwacznie przy końcu, jakby butelkowato. Podrapali się w siwe głowy braciszkowie, zaskrzypieli mózgami, nieco już zarosłymi śniedzią.
„W butelce – list może się znaleźć” – podsunął któryś w końcu. Wysunęli więc mackę mechaniczną
i jęli zbierać butelczyny i te drugie. Listu nie znaleźli, ale dziwowali się niepomiernie, bo niewątpliwie coś na kształt pisma było na nich, w dodatku –
dziwnie podobnego do tego dawno zapomnianego. Nie wiedzieli bowiem, że właśnie
zbliżali się do rodzinnej planety.
Kiedy wreszcie znaleźli się w pobliżu
Ziemi-macierzy, ach! nie poznali domowych skałek – tak im się poprzewracały
pamięć stała z REM, chyba od przerdzewienia tych izolatorków mielinowych.
I kołować będą tak w podróży po wsze
czasy! Z wiecznym oczekiwaniem –
i nieśmiertelną nadzieją.

Szafran – historia, Łucja – kantyczka
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Mieszkanka kosmosu

Człowiek od zawsze chciał odkrywać różne
miejsca i podporządkowywać je sobie. Na początku były to jaskinia, polana, las, a później wyspy,
odległe lądy i kontynenty. Wreszcie, kiedy wszystko należało już do kogoś, a ilość bezpańskich rzeczy zmniejszyła się do minimum, ludzie skupili się
na jedynej rzeczy, która budziła w nich lęk – niedającym się okiełznać kosmosie. Nocą patrzyli na
niebo, którego nie dało się dotknąć, na gwiazdy,
które były tak daleko. Wbrew poglądom niektórych okazało się, że Ziemia nie jest centrum
wszechświata. Od tego momentu zadawano sobie
pytanie: „Czy istnieje życie poza Ziemią?”. 4 października 1957 roku, poprzez wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Sputnik 1, rozpoczął się
wyścig o podbój kosmosu. Dla człowieka niesłychanie ważna była świadomość, że to obywatele
właśnie jego kraju jako pierwsi wysłali muchę,

psa, a wreszcie człowieka w tę czarną, nieokiełznaną otchłań. Jakie znaczenie ma to, że na księżycu znajduje się flaga Amerykańska? Czy
w momencie opuszczenia atmosfery ważna jest
narodowość astronauty? Przecież wylot na orbitę
i poza nią jest idealną okazją do międzypaństwowej integracji. Jakie ma znaczenie to, kto tam będzie pierwszy? Ważne jest, że to człowiek,
obywatel Ziemi.
Niesamowicie jest zdać sobie sprawę z wielkości kosmosu. Wszechświat nie ma końca, cały czas
się rozrasta. Jesteśmy tylko drobiną kurzu w nieskończonej przestrzeni. Jednocześnie każdy z nas
ma cele, osiągnięcia, problemy, marzenia. Jakie
one mają znaczenie przy ogromie kosmosu? Ale
dla nas, ludzi, mają duże. To jest nasze życie, to nadaje mu jakikolwiek sens.
Muka

Kosmos pomimo swojej matematycznej doskonałości jest królestwem zbiegów okoliczności i absurdu. Pośród bezkresnej nicości i ciszy rozsiane są
gwiazdy, planety, komety, czarne dziury, kwazary
i wiele innych, a każde jest bardziej niesamowite niż
poprzednie. Od zawsze budzą one ciekawość, zachwyt i strach. Jeśli jednak umiejętnie spojrzymy na
przedmioty codziennego użytku to wzbudzą one
w nas dokładnie te same odczucia. Najlepszym tego
przykładem są sznurówki. Ktoś kiedyś je wymyślił
i wątpię, by zdawał sobie sprawę z tego jak wielki
stworzył wynalazek.
Osobiście muszę przyznać, że mnie sznurówki od
zawsze sprawiały nie lada problem. Nie była to
kwestia nauki ich wiązania, bo przyszło mi to wyjątkowo łatwo. Jednak moje zadowolenie z nowej
umiejętności zniknęło tak szybko jak się pojawiło.
Nieważne, jak mocno je zawiązywałam – one zawsze musiały się rozwiązać i spowodować bolesny
upadek.
Kiedyś podczas najzwyklejszego dnia w szkole
przechodziłam korytarzem z jak zwykle rozwiązanymi sznurówkami, które smętnie ciągnęły się za
mną po brudnej podłodze. Wtedy jedna z osób

przechodzących obok mnie ewidentnie zauważyła
ich żałosny stan. Był to chyba jeden z nauczycieli.
Zatrzymał się i powiedział: "Cały czas masz rozwiązane sznurówki. Zawiąż je sobie na dwa razy." Potem poszedł dalej. A ja wciąż stojąc w miejscu,
myślałam jak ten przypadkowy człowiek kilkoma
słowami pomógł mi z czymś z pozoru błahym,
a jednak – ze względu na możliwość przewrócenia
się i rozbicia sobie twarzy – kluczowym.
Teraz, gdy patrzę na swoje sznurówki: ubłocone,
podarte, poplątane i zawiązane mocno na dwa razy,
widzę o wiele więcej niż dwa przypadkowe sznurki.
Widzę mój początkowy zachwyt nową umiejętnością, potknięcia i rozbite kolana. Widzę też przypadkowego człowieka, który prostą radą uratował
mnie od kolejnych upadków. Widzę coś równie zachwycającego jak gwiazdy, czarne dziury i kwazary.
Niespodziewanie w moich sznurówkach został
ukryty jakiś głębszy sens, jakaś prawda, która równie dobrze mogłaby znajdować się w tosterze albo
swetrze. Trochę absurdalne.
Ale w kosmosie wszystko jest możliwe, nieważne
jak bardzo byłoby to niespodziewane i przedziwne.
Piękno kosmosu zawarte jest w sznurówce.
S.

Kosmos i sznurówki
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Jak Wodnik pokazał mi Galaktykę
Od zawsze miałem do czynienia z gwiazdami.
Nigdy nie doszedłem do takiego poziomu tworzenia pięknych teatrów gwiezdnych, by ludzie
je podziwiali i uważali za coś naprawdę niezwykłego. Gwiazdy nigdy nie układały się bezbłędnie. Kiedy miałem coś przestawić moje palce
sztywniały, a powiew chłodniał. Przestałem poświęcać im dużo czasu i uwagi. Wiedziałem, że
nie jestem najlepszy w tym co przedstawiam, ale
mimo to uwielbiałem teatry gwiezdne.
Gdzieś głęboko w swojej świadomości słyszałem różne konstelacje. Czułem, że jestem blisko
nich. Czasami powodowały drgania kropli
w moim organizmie. Gwiazdy były piękne; podziwiałem je, ale zazwyczaj, gdy chciałem ułożyć jakiś spektakl, nie potrafiłem tego ująć
w słowa. Nie rozumiałem gwiazdozbiorów.

gwiezdnego morza. Ja i Wodnik. Czułem się przy
nim bezpiecznie. To wszystko brzmiało jak pełnia.
Wodnik wyłowił z morza garść gwiazd.
W milczeniu podziwiałem jego teatr. Uświadomiłem sobie, że zaczynam rozumieć.
Jedna kropla spłynęła na piasek.
Wodnik zniknął.
W mojej głowie nastąpił gigantyczny deszcz
asteroidów. Wewnątrz wrzało. Ilość eksplozji
i wybuchów, które wydarzyły się tamtej nocy,
jest niepoliczalna.

Pewnej nocy przyśnił mi się Wodnik. Położył
rękę na moim ramieniu. Była ciepła; miałem
wrażenie, że jest pełna gwiazd. Wodnik wziął
mnie na spacer i opowiadał o teatrach gwiezdnych. Płynęliśmy w powietrzu – chłodnym
i pełnym gwiazd. To był najdłuższy spacer
w moim życiu. Małe światełka przeszywały moje
ciało. Wodnik opowiadał mi o morzu gwiazd.
Miał delikatny, gwiezdny głos. Każdy dźwięk,
który wypływał z jego wnętrza, zmywał fragment mgławicy w mojej świadomości. Zapragnąłem być taki jak on.
Siedzieliśmy na plaży i w ciszy słuchaliśmy

Moon
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Obudziłem się inny – jakbym dopiero co się
urodził. To był nowy początek. Otworzyła się
nowa droga.
Droga mleczna.

Nieskończoność
moja izdebka
jest
bardzo mała
kaloryfer lampy biurko
podłoga by usiąść w ciszy
– Samuelu Samuelu
Mów Panie, sługa twój –
jeszcze choinka
zdobna w swe klejnoty swojsko i ślicznie
to ładnie i w sam raz
ale
naprawdę mało
dla Ciebie
Łucja
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O wszechświecie i bezmierności
jego, która odbicie swe znajduje
w ludzkim ciele,
Microcosmosem zwanem

Jestże ogarnion Microcosmos zgoła?
Rozum do końca go pojąć nie zdoła.
Tak też umyślił Stworca dla człowieka,
By ukazywał kształt przyszłego wieka
Świat – i w harmonii sfery w krąg płynące,
Słodką, tajemną melodyją brzmiące.

Ucho śmiertelne lecz w żadnem sposobie
W ziemskiej tych tonów nie posłyszy dobie.
Acz spojrzyj wkoło: dostrzeżesz widomie,
Jak mirakula liczne w twoim domie –
Ziemskim mieszkaniu, w kopule bezkresnej,
Zwiastują cuda ojczyzny niebieskiej.
I ludzkie ciało, przez Boga stworzone,
Microcosmosem winno być mienione.
Słońce tu wzrokiem, planety – zmysłami;
Po gwiazd orbitach krew krąży żyłami.
Jak świat niezmienny – człowiek niezbadany,
Tajnie sfer jego niewypowiedziane.
On wielki w małem i widomie skryty,
Choć w ciasnem ciele – nieskończony przy tem.

Łucja

Ta, która poradziła sobie bez mężczyzn
Kobiety bibljne

Mężczyźni są lepsi. Mężczyźni są silniejsi. Mężczyźni
są mądrzejsi. Mężczyźni są sprytniejsi. I tak dalej…
Wszyscy doskonale znamy te stereotypy.
W Izraelu koło 598 r. p. n. e.1 znano je zapewne
równie dobrze, a nawet lepiej. Przez większość społeczeństwa uważane były za prawdę.
A! No, i jeszcze, oczywiście, ten, że kobieta nigdy nie
poradzi sobie bez mężczyzny.
I właśnie wtedy znalazła się kobieta, która pokazała
mężczyznom, że to oni nie są w stanie bez niej przeżyć.
1

Że jest od nich lepsza, silniejsza, mądrzejsza, sprytniej sza, etc…
Judyta jest jedną z najbardziej znanych postaci Starego Testamentu. Czemu zresztą bardzo sie dziwię. To
wręcz nieprawdopodobne, że tak przeraźliwie patriarchalna kultura przez tyle wieków przekazywała z pokolenia na pokolenie obraz takiej kobiety (i to jako
wzór!). Jak to sie stało? Nie mam pojęcia i nie zdołam
wymyślić, co nimi kierowało. Do minimalizacji roli kobiet w historii mieli ogromny talent.

W tym roku Nabuchodonozor II rozpoczął podbój Królestwa Judy. Jerozolimę zdobył rok później – 16 III 597 r. p. n. e.
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Ad rem!

Nabuchodonozor II, król Babilonu, postanawia podbić świat (lub to co uważa za cały świat). Na drodze staje mu Królestwo Judy. A na drodze do Królestwa Judy
staje mu Betulia i Baitomestaim2. Nieopodal tych miej scowości wiedzie droga do Juedei. Prowadzi ona przez
bardzo wąskie przejście w górach (na dwóch ludzi); innego nie ma.
Nabuchodonozor oczywiście nie bawi się w podboje
osobiście, tylko wysyła swego najlepszego wodza – Holofernesa.
Holofernesowi poddaje się cały świat (a ściślej Fud,
Lud, Rassis, Izmaelici, Abronas, Cylicja, Madianici, Damaszek, Tyr, Sydon, Sur, Okaina, Jamania, Asztod
i Aszekelom, ale ta marna resztka, której nie podbił, nie
spędzała mu chyba na razie snu z powiek).
Spędzała go za to Betulia. Chociaż chyba nawet nieszczególnie… Był bardzo pewny siebie. Aż za bardzo…
Pomimo ostrzeżeń Achiora (Ammonity3), który radzi
nie zadzierać z Izraelitami, bo ich Bóg jest potężny i, jeśli
akurat bardzo nie grzeszą, na pewno ich ochroni, Holofernes nie tylko nie słucha rad, ale także każe Achiora
wydać Izraelitom (co zresztą wyjdzie Achiorowi na dobre).
Holofernes, za radą Edomitów4, decyduje się nie atakować Betulii, tylko postawić straż przy źródłach wody
i doprowadzić miasto do śmierci (lub poddania) z pragnienia.
Izraelici rzeczywiście bardzo szybko upadają na duchu i proszą Ozjasza, naczelnika miasta, by poddał Betulię, bo wolą trafić do niewoli niż umrzeć. Ozjasz, pod
presją tłumu, obiecuje, że jeśli Bóg nic nie zrobi, po pięciu dniach podda miasto.
I tu wkracza Judyta. Od początku widać, że jest osobą, z którą trzeba się liczyć. Jej rodowód wymieniony
jest do szesnastego pokolenia (tak dokładnie nie znamy
przodków żadnej innej kobiety w Piśmie Świętym!)5.
Od trzech lat jest wdową, mimo to dysponuje całym
majątkiem pozostawionym jej przez męża, Manassea
(w Izraelu wdowy nie mogły dziedziczyć). I sama nim
zarządza. Poza tym dowiadujemy się, że była bardzo
piękna, pobożna i pełna bojaźni bożej.
Usłyszawszy o decyzji Ozjasza, wzywa do siebie
Chabrisa i Charamisa, starszych miasta i wygłasza do
nich długie przemówienie, w którym gani ich, że wystawiają Boga na próbę.

Już to, że kobieta ośmiela się zwracać mężczyznom
uwagę jest niezwykłe. A na dodatek oni jej słuchają!
Przyznają jej rację i proszą, by się modliła „ponieważ
jesteś kobietą pobożną, a Pan ześle deszcz i napełni nasze cysterny i nie będziemy mdleli”. (Jdt 8,31 )
Ale Judyta ma swój pomysł. Nie ogranicza się do
modlitwy, choć od niej właśnie zaczyna.
A potem przechodzi do czynu.
Zdejmuje wdowie szaty, a zamiast nich wkłada
„strój radosny, w który ubierała się w czasie, gdy żył jej
mąż Manasses” (Jdt 10,3), sandały i całą masę ozdób.
Bierze kosz z jedzeniem oraz niewolnicę.
I wychodzi z miasta.
Spotyka Asyryjczków (którzy, oczywiście od razu
wpadają w zachwyt nad jej urodą; nie wiem jak Was,
ale mnie doprowadza do szału to, że w prawie wszystkich (jeśli nie we wszystkich) kulturach jedną z najważniejszych zalet kobiety jest jej wygląd i, że często
pierwszą wymienianą zaletą jest jej piękność.
„Jestem córką Hebrajczyków, uciekłam od nich, ponieważ wydani będą wam na łup. Dlatego ja idę do
Holofernesa, naczelnego wodza waszego wojska, aby
mu opowiedzieć słowa prawdy. Pokażę mu drogę, którą idąc zawładnie wszystkimi wzgórzami, a pośród jego
ludzi nie zabraknie ani jednego ciała, ani żywej duszy.”
(Jdt 10, 12-13)
No, i uwierzyli. Trudno powiedzieć czy bardziej ze
względu na jej słowa czy urodę.
A kiedy stała przed namiotem Holofernesa, Asyryj czycy przyglądali się jej i mówili: „Któż może gardzić takim narodem, który ma u siebie podobne kobiety?
Naprawdę nie będzie dobrze, jeśli pozostanie z nich
choćby jeden mąż. Gdy bowiem pozostaną przy życiu,
będą mogli sprytnie oszukać cały świat.” (Jdt 10, 19)
Miarą sprytu (rozumu) mężczyzn danego narodu, jest
uroda kobiet tego samego narodu!!!! Rodzi się we mnie
chęć mordu.
Rozmowę z Holofernesem rozpoczęła Judyta od
wychwalania jego i Nabuchodonozora. Pottttwierdziła
słowa Achiora o tym, że Bóg Izraelitów obroni swój lud,
jeśli przeciw niemu nie zgrzeszy. Ale ona wie, że właśnie zgrzeszyli (z powodu głodu postanowili spożywać
pierwociny zbóż i dziesięciny z wina i oliwy przeznaczone dla kapłanów. I wie, że w takim razie Bóg się od
nich odwróci. I dlatego przyszła do obozu Asyryjczyków i już tam zostanie. A nocą będzie wychodziła mo-

Wszystkie nazwy miejscowości oraz cytaty pochodzą z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia.
Ammonici – starożytny lud pochodzenia aramejskiego, zamieszkujący Zajordanie, wg PŚ pochodzący od młodszej córki Lota.
4 Edomici – starożytny lud pochodzenia semickiego, zamieszkujący Edom, wg PŚ pochodzący od Ezawa, brata Jakuba.
5 Za: Elżbieta Adamiak Kobiety w Biblii, s. 167, wyd. Kraków 2006.
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dlić się do Boga, by dowiedzieć się od Niego, kiedy
Izraelici zgrzeszą. I doprowadzi Holofernesa do Jerozolimy.
„Dobrze uczynił Bóg wysyłając cię przed twoim ludem, aby rękom naszym dostało się zwycięstwo, a tym
– którzy wzgardzili panem moim – klęska. Naprawdę
piękna jest twoja postać i dobre twoje słowa. Jeśli
uczynisz tak, jak mówiłaś, to twój Bóg stanie się moim
Bogiem, a ty zamieszkasz w domu króla Nabuchodonozora i będziesz sławną na całej ziemi” (Jdt 11, 22-23) –
odpowiedział jej Holofernes.
To chyba nie jest zbyt znany fragment. Holofernses
deklaruje chęć zmiany wiary. Co prawda tylko w wypadku, gdy Bóg da mu zwycięstwo, ale była to częsta
motywacja pogańskich władców/wodzów (np. Chlodwig, król Franków „umówił się” z Jezusem, że przyj mie chrzest, jeśli pomoże mu zwyciężyć bitwę –
zadziałało).
Judyta przebywała w obozie asyryjskim trzy dni,
w nocy zaś wychodziła się modlić. Czwartego dnia Holofernes wydał ucztę, na którą postanowił zaprosić też
Judytę. Poprosił więc swego sługę, Bagoasa, by namówił Judytę do przyjścia. „Naprawdę byłoby to hańbą
dla nas, gdybyśmy taką kobietę puścili nie obcując z nią.
Jeśli jej bowiem nie zwabimy do siebie, będzie z nas
sobie drwiła.” (Jdt 12, 12) To rzeczywiście wielka hańba! Gorszej nie ma. On musiał mieć naprawdę skrzywione myślenie. Tylko, że, niestety, jest więcej ludzi,
którzy tak myślą.
Judyta przychodzi na ucztę i Holofernes z radości
przeraźliwie się upija, „pił bardzo wiele wina, tyle, ile
w jednym dniu nigdy nie wypił, odkąd się urodził.” (Jdt
11, 20) „Autor wyraźnie podkreśla pijaństwo Holofernesa, by tym łatwiej odsunąć wszelkie podejrzenia od
Judyty.” – widnieje w komentarzu do tekstu. Nie mogę

zrozumieć, o co w tym chodzi. Jakie podejrzenia trzeba
od Judyty odsuwać? Jedyne co mi przychodzi do głowy, to podejrzenia, że Holofernes ją zgwałcił (czego
zresztą miała prawo się obawiać i była tego niebezpieczeństwa świadoma6), ale przecież takie podejrzenie
należałoby odsuwać raczej od Holofernesa, bo byłaby
to jego wina, nie Judyty!
Po uczcie bardzo zmęczeni słudzy Holofernesa poszli spać pozostawiając go w namiocie samego z Judytą, która wcześniej rozgłosiła, że tej nocy także zamierza
wyjść z obozu na modlitwę.
„Panie, Boże Wszechmogący, spójrz łaskawie w tej
godzinie na dzieło rąk moich w celu wywyższenia Jeruzalem! Oto teraz jest odpowiednia chwila, aby odzyskać Twoje dziedzictwo i spełnić mój plan zgładzenia
wrogów, którzy przeciwko nam powstali” (Jdt 13, 4,5)
– mówiła w sercu Judyta zbliżając się do łoża Holofernesa.
Zdjęła jego miecz ze ściany. „Daj mi siłę w tym
dniu, Panie, Boże Izraela” (Jdt 13, 7)– pomyślała chwytając go za włosy. A potem ucięła mu głowę, oddała
swojej niewolnicy, która schowała ją do torby i poszły
do Betulii.
„I zbiegli się wszyscy od najmniejszego do największego, ponieważ wydawało im się nie do wiary, żeby
wróciła. Otworzyli bramę i przyjęli je, a zapaliwszy
ogień, aby było widno, otoczyli je kołem. A ona donośnym głosem odezwała się do nich: «Wysławiajcie Boga, wysławiajcie! Wysławiajcie Go, ponieważ nie
oddalił miłosierdzia swego od domu Izraela, ale tej nocy moją ręką pokonał nieprzyjaciół.»” (Jdt 13, 13-14)
Warto zwrócić uwagę na skromność Judyty – nie
przypisuje sobie sukcesu, uważa się tylko za narzędzie
w ręku Boga.
A oni zaczęli się cieszyć i chwalić Boga. „Błogosła-

Modlitwę przed wyjściem z Betulii Judyta rozpoczyna słowami: „Panie, Boże mojego praojca Symeona, Ty mu dałeś w rękę miecz,
aby wywarł pomstę na cudzoziemcach, którzy odkryli łono dziewicy dla splugawienia, i obnażyli jej biodra dla hańby, i zbezcześcili
jej łono dla zniewagi.” (Jdt 9, 2) Wspomina tu historię jedynej znanej z imienia córki Jakuba, Diny, która po przybyciu do Kannanu
wyszła z domu, a tam zobaczył ją Sychem, książę tego kraju i zgwałcił. A potem się w niej zakochał i poszedł do Jakuba i jego synów prosić o rękę Diny. Zgodzili się, pod warunkiem, że wszyscy mężczyźni tego kraju poddadzą się obrzezaniu. Tak się stało, ale
kilka dni później Symeon i Lewi napadli miasto, obrabowali je, zabili wszystkich mężczyzn, a kobiety wzięli do niewoli.
Co działo się z Diną? Nie wiemy. Co czuła, gdy ojciec oddawał ją w ręce gwałciciela? Co było później, gdy bracia zabili jej męża?
Jako zgwałcona nie miała raczej szans, by kto inny ją poślubił. A bez męża nie liczyła się. Być może do śmierci żyła z rodzicami, nic
nie znacząc? A może zmarła niedługo potem, bo gwałt raczej nie jest czynem delikatnym i zapewniającym dobre zdrowie. Lub
(choć nie jestem pewna, czy taka podłość jest w ogóle możliwa) bracia uznali, że jako żona Sychema należy do innego narodu i podzieliła los innych wziętych do niewoli kobiet? Albo bracia tak bardzo nie mogli znieść myśli, że mają zgwałconą siostrę, że i ją zabili (o takiej sytuacji słyszałam, ale w czasach współczesnych)? Nie wiemy. I pewnie nie dowiemy się tego w tym świecie. Może już
po śmierci zdołam usłyszeć od Diny, jak to wyglądało z jej punktu widzenia. I, mam nadzieję, dowiem się, że już jest jej lepiej, że
choć miała ciężkie życie, po śmierci jest szczęśliwa.
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wiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi” (Jdt 13, 18) – zaczął
swą przemowę Ozjasz. Moje pierwsze skojarzenie to
pozdrowienie anielskie, „błogosławionaś między niewiastami”. Judyta i Maryja są podobne? Obie maja
ogromne zaufanie do Boga, z Nim gotowe są na najbardziej nieprawdopodobne. Obie są niezwykle silne (no,
nie pasuje to określenie do stereotypowego obrazu kobiet, co ja poradzę, wiem, że niektórzy woleliby tu
określenia łagodna, delikatna, posłuszna…) i to dzięki tej
sile ducha są w stanie realizować swoje (boże) zamierzenia. I obie mają odwagę łamać stereotypy.
Judyta każe przywołać Achiora, który widząc głowę Holofernesa traci przytomność, następnie pada jej
do nóg i decyduje, że jej Bóg będzie też jego Bogiem.
„Posłuchajcie mnie, bracia! – rzekła Judyta – Weźcie
tę głowę i wywieście ją na szczycie waszych murów.
A potem, gdy zabłyśnie zorza poranna i słońce ukaże
się nad ziemią, niech każdy weźmie swoją broń i wszyscy zdolni do walki mężowie niech wyjdą poza miasto!
Ustanówcie wodza nad nimi, tak jakbyście mieli schodzić na dolinę, w kierunku przedniej straży Asyryjczyków. Ale nie będziecie schodzić. A oni wezmą pełne
swoje uzbrojenie, udadzą się do swego obozu i zbudzą
dowódcę sił zbrojnych Aszszura. A ci z kolei zbiegną się
do namiotu Holofernesa, ale go nie znajdą. Wtedy
ogarnie ich strach i zaczną uciekać przed wami. A wy
i wszyscy mieszkańcy ziemi Izraela, ścigając ich, będziecie ich kładli pokotem na ich drogach.” (Jdt 14, 1-4)
I znów to Judyta ma pomysł, co robić dalej. To ona
tworzy nową strategię, a nie, na przykład, Ozjasz, niewątpliwie mający do tego większe prawo i lepszą wiedzę teoretyczną.
I oczywiście ma racje. Gdy Asyryjczycy odkrywają
śmierć (haniebną) Holofernesa wybucha wśród nich
panika, zwiewają, Izraelici ich gonią, wybijają i zdobywają przy okazji ogromne łupy.
Judycie dziękuje sam arcykapłan Joakim, który
w tym celu przybywa z Jerozolimy. Dostała też wszystkie osobiste dobra Holofernesa. „I tańcząc szła przed
całym ludem, prowadząc za sobą wszystkie kobiety.
Przyłączali się też do nich wszyscy mężowie izraelscy
i uzbrojeni, z wieńcami na głowach, i śpiewali głośno
hymny.” (Jdt 15, 13) A ona, przed całym ludem, chwaliła Boga śpiewem.

Dotarli do Jerozolimy i Judyta ofiarowała w świątyni wszystko, co dostała. Przez trzy miesiące wszyscy
świętowali zwycięstwo w Jerozolimie.
Potem Judyta wróciła do Betulii i dożyła stu pięciu
lat. „I nie było więcej nikogo, kto by niepokoił synów
Izraela ani za życia Judyty, ani też przez długi czas po jej
śmierci.” (Jdt 16, 25)
Można by tak optymistycznie zakończyć ten artykuł,
ale jakoś nie mogę. Pchają mi się na usta różne uwagi.
Nie potrafię wszystkich powstrzymać. I chyba nie chcę.
Jeśli dobrze policzyłam, to w całej księdze pojawiają
się następujące przymiotniki określające Judytę: bojąca
się Boga, pobożna i młoda – każde jeden raz, dwa razy
błogosławiona, trzy mądra i aż dziewięć razy piękna!
Gdyby mnie ktoś opisywał oczywiście miło by mi
było usłyszeć coś pozytywnego o własnym wyglądzie,
ale przede wszystkim o zaletach ducha i umysłu. A nie
była przecież Judyta osobą piękną ale równocześnie
wredną i głupią. Raczej mądrą i dobrą.
Więc???????
Dlaczego najważniejszą cechą kobiety ma być uroda? Nie próbowałam wypisywać z PŚ cech określających mężczyzn, ale przypuszczam, że gdyby coś takiego
zrobić z tych pozytywnych przeważałyby: mądry, pobożny, dobry. Na pewno niektórzy zostaliby określeni
jako piękni, ale pewnie nie byłaby to ich główna cecha.
Czemu uznajemy, że w mężczyźnie ważniejsze jest
wnętrze, a w kobiecie zewnętrzna skorupa. Nie od nas
zależy nasz wygląd, tylko od czynników zewnętrznych.
A charakter i umysł możemy doskonalić. Czemu mielibyśmy oceniać kobiety na podstawie tego, co od nich
niezależne? Czemu mielibyśmy oceniać tak kogokolwiek? Może to być niebezpieczne, Holofernes zobaczył
tylko, że Judyta jest piękna, nie docenił jej mądrości
i przede wszystkim wierności (może w ogóle nie podej rzewał, że kobieta może te cechy posiadać?) i źle skończył.
Zostawiam Was z tymi pytaniami. Spróbujcie się
głębiej zastanowić nad tym, co dla Was jest ważne
w człowieku. A z góry pewnie będzie się Wam przyglądać Judyta, dumna feministka, która lepiej niż mężczyźni potrafiła poradzić sobie w trudnej sytuacji i nie bała
się im tego powiedzieć.
Anna

DZIEWIĘTNASTKA
Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży "Przystań" przy klasztorze OO. Dominikanów w Krakowie
ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków | redakcja19@gmail.com | przystan.krakow.dominikanie.pl
Opieka redakcyjna: o. Marek Rozpłochowski OP Redaktor naczelny: Monika Chaberka, Wanda Heydel
Rysunki: Anna Koszałka, Monika Chaberka, Jadwiga Ligęza
Teksty: Zuzanna Stawiska, Maria Bartosz, Zuzanna Schoen-Żmijanka, Anna Zielińska, Matylda Niżegorodcew, Kaja Godźczanka
Korekta: Zuzanna Ruszar
Skład: Kaja Godźczanka

