Aniołowie, aniołowie biali,
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.

K.K. Baczyński, Kolęda (frag.)
W tę szczególną noc chcialibyśmy życzyć Wam wiele radosnego zdumienia: z narodzonego Boga, świata naokoło, ludzi Wam bliskich i tych, których nie znacie wcale. Niech czas
Bożego Narodzenia będzie dla Was błogosławiony, pełen spokoju i życzliwości.
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Ar odkrywa ciemność i światło
Czy warto próbować niemożliwego? — Lord Jean François de l’Aubergine

Zapadał zmierzch. Niebo, las i góry
mroczniały, okrywając się ciemnym odcieniem granatu. Na zalesionym zboczu
wzgórza, mimo zapadającego zmroku, szło
wąską ścieżką dwóch wędrowców. Milczeli. Ar stąpała po kamieniach, których
nie miała siły omijać, pod stopami czuła
ich chropowatą powierzchnię i pragnęła
zapaść się pod ziemię, wniknąć w nią, zasnąć wtulona w korzenie sosny; przetrwać
noc i nadciągającą w jej życiu burzę, obu-
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dzić się chłodna, obojętna, nieruchoma,
jak głaz bielejący w mroku. Przed nią ciężkim krokiem szedł Dawid, klnąc pod nosem, a za nią… Ar kopnęła kamień, który
potoczył się w dół zbocza i z szelestem
zniknął w krzakach.
Wyruszyć na wyprawę, to tak wspaniale brzmiało, zaczerpnąć powietrza, zachłysnąć się wiatrem pustkowia, zadławić górskim wichrem i nie wrócić, dopóki…
– Uciekłaś – mówiła sobie Ar – teraz
robisz to samo, chociaż wiesz, co cię czeka.
Dom. Milenvik. Pełen wyrzutu
wzrok matki Leny. Igły, nici, guziki,
welur, len i jedwab. Kasza z omastą
i skwarkami. Duszna sypialnia
dzielona z rodzeństwem, niewielki
obrazek przedstawiający jakąś zatokę, od którego wszystko się zaczęło.
Sosnowy las szumiał i szeleścił,
drwiąc sobie z dwójki nastolatków
próbujących odnaleźć miejsce na
nocleg w jego trzewiach. Było już
ciemno. Gwiazdy świeciły nieśmiało miedzy gałęziami. Ar
w pewnym momencie potknęła się
o wystający konar i upadła w bok,
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wpadając w krzaki. Na jej rękach rozmazało się coś mokrego. Miała nadzieję, że to
były borówki. Jej gardło ścisnęło się, gdy
przypomniała sobie, że jeszcze tego dnia
rano objadali się jagodami u podnóża góry,
po której zboczu teraz szła, że byli jeszcze
razem, w trójkę, Ar, Dawid i Lena, która,
szczęśliwa całym swoim dziesięcioletnim
jestestwem, najgorliwiej poszukiwała
ukrytych wśród ciemnozielonych liści
owoców. Jej beztroska nie była udawana –
Lena ufała Ar, bardziej niż Ar samej sobie.
Teraz coraz wyraźniej wydawało się
dziewczynie, że zgubiło je właśnie zaufanie.
Ar wiedziała, że nie może oczekiwać od
siebie heroicznej odwagi – Lena nie chciała
nawet o tym słyszeć. Teraz to przez jej fatalny pomysł Lena znajdowała się gdzieś
na pustkowiach, przerażona i zapłakana,
a Ar z Dawidem uciekali od niej i od tych,
którzy ją porwali, szli przed siebie po nocy,
jak złodzieje, włóczędzy, zdrajcy. To był
czwarty dzień ich podróży. Podróży, dla
której trzeba było zostawić wszystko,
(a przynajmniej tak mówiła sobie Ar), podróży, która miała zmienić ich życie. Poszukiwanie lekarstwa dla słabującej księżnej było tak naprawdę tylko pretekstem,
który teraz śmiał się jej bezczelnie w twarz.
Wyszli z Milenviku po kryjomu, o świcie, upewniając się wzajemnie tylko raz:
– Jesteś pewien, że książę cię o to poprosił?
– Przecież słyszałem. Znajdź pomoc, jak
najszybciej, tak powiedział. Lekarstwo,
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którego tu nie ma. – odpowiedział nieco
zirytowany Dawid.
– W innym razie nie poprosiłby cię –
powiedziała sobie Ar.
– Przecież w maju zostałeś lekarzem–
dodała Lena – Nadajesz się.
Uśmiechnęli się oboje, Ar z pobłażaniem, jakim dorośli reagują na pomysły
dzieci, a Dawid z nieskrywaną dumą. Przy
którymś z domów zaszczekał pies. Zamilkli i w ciszy poszli drogą prowadzącą na
równiny. Wędrowali cały dzień, odpoczywając kilka razy, ze względu na Lenę. Zatrzymali się, gdy doszli do kępy drzew
i krzewów, gdzie z niemałym trudem
zgromadzili drewno na opał i rozpalili
ognisko. Ar zapamiętała tę noc bardzo dobrze – pierwszy raz spędziła wieczór pod
gołym niebem. Gdy Dawid i Lena, zakutani w koce, zasnęli, ona siedziała jeszcze
długo, wpatrzona w ogień. W pewnym
momencie spojrzała w górę i zamarła,
wpatrzona w misterną sieć gwiazd, które
zdawały się płynąć razem z chmurami po
czarnej pustce nieba. Odeszła od ogniska,
czując pod stopami ostre łodygi traw i po
chwili, gdy jej oczy przyzwyczaiły się do
mroku, zobaczyła w oddali ciemną i wyraźną linię gór, które oddzielały równinę
od nieznanych jej krain. Odetchnęła głęboko. Drżąc z zimna wróciła do ogniska,
dołożyła do niego kilka polan i owinęła
się szorstkim kocem. Długo jeszcze leżała
pod rozległym niebem z szeroko otwartymi oczami, aż wilgotne od rosy buty
ogrzały się w cieple ognia.
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Następne dni były najszczęśliwszymi
w życiu Ar, mimo zimnych poranków
i dusznych popołudni, bolących stóp i podrapanych przez gałęzie dłoni. Czuła się
na swoim miejscu i z dziwną satysfakcją
pomieszaną z niepokojem patrzyła w stronę wzgórz, za którymi zniknął jej dom.
Trzeciego dnia wieczorem rozbili obóz już
u podnóża gór. Nazajutrz na śniadanie zadowolili się borówkami rosnącymi obficie
na brzegu lasu. Szli wzdłuż jego brzegu cały dzień, mając ścianę drzew po lewej
stronie – było to dziwne uczucie.
Około południa zobaczyli w oddali
drewniany dom.
– To pewnie ta karczma – stwierdził
Dawid, wspominając jakąś gospodę, o której mówił mu ojciec. – Możemy się tam
zatrzymać i zjeść coś lepszego niż borówki.
– I kupić na dalszą drogę – dodała Ar. –
Zostało nam jeszcze chleba?
Okazało się, że mają do dyspozycji kilka
wyschłych kromek, suszone mięso i trochę
orzechów, więc postanowili w miarę możliwości uzupełnić zapasy. Po ponad godzinie drogi w upale dotarli do karczmy,
gdzie posilili się do syta, wesoło rozmawiając z właścicielem. Parę godzin później,
Ar, brnąc przed siebie w ciemnościach, zastanawiała się, jak mogli być tak nieostrożni i nie zauważyć spojrzeń karczmarza
ukradkiem rzucanych na sakiewkę z monetami, w których znajdował się cały zeszłomiesięczny zarobek dziewczyny, jak
mogli wziąć za dobrą monetę jego pytania
o srebrny łańcuszek z gołębiem wiszący
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na szyi Leny i zignorować narady, które
prowadził na zapleczu ze swoją żoną. Jakkolwiek jednak Ar była już świadoma
złych zamiarów mężczyzny, wciąż nie rozumiała, co się wydarzyło. Od chwili
opuszczenia gospody, późnym popołudniem, wszystko zdawało się kpić z planów i zamiarów przyjaciół. Żegnani przez
karczmarza i jego żonę ruszyli zboczem
w górę, w świetnych humorach. Gdy droga się wyrównała, zaczęli nawet śpiewać
różne piosenki, zapominając tekstu i śmiejąc się ze swoich omyłek. Słońce świeciło
poziomo, między pniami drzew, oświetlając ciepłym blaskiem ich twarze. W pewnym momencie Ar zdała sobie sprawę, że
w gospodzie zostawiła sakiewkę z monetami. Musieli zawrócić. Szli szybko, bo robiło się już chłodniej i promienie słońca
coraz rzadziej przedostawały się między
drzewami. Gdy o zmierzchu wreszcie dotarli do stóp wzgórza, z niechęcią zauważyli, że w karczmie gości całkiem spora
grupa żołnierzy. Z okien bił blask dziesiątek świec i wydostawał się gwar głosów.
Niechętnie wemknęli się do środka.
– Czego chcecie? – zapytała Berta, żona
karczmarza.
– Zostawiliśmy tu pieniądze – odpowiedział Dawid.
– Wiadomo, że zostawiliście, a co myśleliście, że jecie za darmo? – zaśmiała się
rubasznie kobieta.
– Chodzi o moją sakiewkę. Leżała tu,
na ławie – wyjaśniła Ar.
– Niczego nie znalazłam – usłyszała –
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ale jeśli chcesz, możesz zapytać się Jana.
Ar poszła za kobietą na tyły budynku,
gdzie rzeczywiście leżała jej własność. Ar
podziękowała i, manewrując między biesiadnikami, wróciła do przyjaciół, których
zostawiła stojących w progu. Tam czekał
na nią tylko Dawid, blady jak ściana.
– Nie ma Leny, zniknęła. Chciałem jej
pokazać mosiężne kinkiety na ścianie,
a kiedy się odwróciłem, już jej nie było –
wyjąkał.
– To niemożliwe, co za miejsce. Może
wyszła na zewnątrz?
Jego twarz była ściągnięta i pełna niepokoju. Dziewczyna chciała coś powiedzieć, jednak w tym samym momencie
zbliżył się do nich karczmarz i stanowczo
wyprosił za drzwi. Całkowicie zignorował
protesty Dawida i jego pytania o towarzyszkę podróży. Kiedy niechętnie wyszli
na zewnątrz, nikogo tam nie było. Nie mogli wrócić do sali, ktoś przesunął skobel od
środka. Dawid zaklął i szybkim krokiem
obszedł budynek. Przed tylnym wejściem
stała Berta i zagradzała mu wstęp.
– Co się stało? Czemu ją zabraliście? –
warknął chłopak, próbując przedostać się
do środka. Berta jednak była nieustępliwa:
– Daj spokój, chłopcze, nic się jej nie
stanie, jeśli tylko nie będziesz próbował
nam grozić.
– Dajcie nam wejść – wtrąciła Ar zduszonym głosem.
– Chyba już za późno. – westchnęła kobieta. – Odjechali.
Wszyscy troje wsłuchiwali się przez
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chwilę tętent konia, pędzącego w noc. Dawid westchnął głęboko i jakby skurczył
się w sobie, jego zaciśnięta pięść rozluźniła
się. Wtem usłyszeli kroki i głos Jana. Błyskawicznie, w popłochu, Dawid uskoczył
za róg domu i pociągnął za sobą znieruchomiałą z przerażenia Ar. Pobiegli przed
siebie, drogą, którą przed chwilą wrócili.
Zmierzchało. Zwolnili, a potem znów
przyspieszyli kroku, uciekając przed tym,
co przed chwilą zostało powiedziane,
przed własnym wstydem i bezradnością,
przerażeni bezwzględnością Berty i Jana.
Ar kopnęła kamień, który potoczył się
w dół i z szelestem zniknął w krzakach.
Zrobiło się naprawdę zimno.
Po kilku godzinach wyszli z lasu na górską polanę, pokrytą ogromnymi głazami.
To był koniec. Gwiazdy wwiercały w nich
swoje nieruchome spojrzenie. Zasypiając,
skulona pod skałą, Ar wciąż miała pod powiekami beztroski uśmiech Leny i wśród
szumu drzew słyszała oddalający się tętent
kopyt.
Obudził ją znajomy głos.

Kasza jaglana
Kasza jaglana.
Kasza jaglana.
Kasza jaglana.
Ryż?
Kasza jaglana.
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Niezmierzona wielkość
W jednej z najbardziej popularnych kolęd polskich Pieśni o Narodzniu Panskim,
znanej powszechnie pod incypitem Bóg się
rodzi, zadziwia nieoczywisty tekst
(dwunasta pieśń w śpiewniku). Śpiewany
po wielokroć każdego roku może spowszednieć i nie pobudzać do tak głębokich refleksji, jak gdyby był tylko wierszem.
A przecież już w pierwszej strofie roi się
od paradoksów i sprzeczności, które towarzyszą czemuś tak niepojętemu jak narodziny Boga. Tego, który sam jest początkiem i końcem. Tego, który istniał od wieków.
Wszystko, co wydawało się wspaniałe,
blednie przy Nim, chociaż jest tylko bezbronnym dzieckiem. Jednocześnie to, co
wydawało się maluczkie, jest wywyższone.
Czy to nie wspaniała zapowiedź całej działalności Jezusa? (Mt 23, 12 i Łk 1, 52) Każdy z wersów pierwszej strofy zdaje się być
bardziej wynikiem długich rozmyślań, niż
opisaniem niecodziennych zjawisk. Ostatnie dwa wersy brzmią jak wytłumaczenie
całego zamieszania: „A Słowo Ciałem się
stało / I mieszkało między nami”. Są też
najbardziej absurdalne i niepojęte. Jednak
tak nam znane i bliskie, dają niesamowitą
nadzieję. Nadzieję, że dla Boga nie ma nic
niemożliwego kiedy samo Słowo stało się
Ciałem.
Zachwyca jak wspaniałe są boże plany.
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I to, jaki ich skrawek zaledwie dostrzega
człowiek.
W kolejnych strofach również dostrzec
można przeciwieństwa: ubóstwo i bogactwo darów, oraz kolejność ich wręczania.
Pomimo to, Chrystus jest tym, który łączy
w sobie obie te skrajności. Jest spełnieniem proroctw. Sam autor wkracza w ten
specyficzny świat kontrastów splatając
w Pieśni o Narodzeniu Pańskim ludową
pastorałkę z filozoficznymi przemyśleniami.
Wydźwięk ostatnich wersów, prośba
o błogosławieństwo ojczyzny, jest wciąż
jak najbardziej aktualny. Szczególnie
w tym roku, świętując stulecie odzyskania
niepodległości, prosimy, jak co roku,
o błogosławieństwo i jedność ojczyzny
i o opiekę nad naszym dobytkiem. Patrzmy dziś na ten symboliczny gest podniesienia ręki nie tylko błogosławieństwo, ale
i rozgrzeszenie.
zapałka
Na podstawie: Anna Kamieńska Od Czarnolasu Najpiękniejsze wiersze polskie Instytut Wy-
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Najgorętszy!
Jakie jest pierwsze słowo, które wymówiłeś przy mnie? Pamiętasz? Może dla Ciebie
nie było to istotne, ale ja byłam poruszona
i pamiętam wszystko. A nasze kolejne spotkania? Pamiętasz? Ciekawe, czy mógłbyś
kiedykolwiek zapomnieć. Na pewno
utkwiło Ci w pamięci to jedno, to kluczowe. To było tak uderzające. Tak nie podobne do mnie. Ale to byłam prawdziwa
ja. Wtedy i tylko wtedy nie miałam na sobie „maski”. Pokazałam Ci mój świat, ale ty
go odrzuciłeś. Nie pragnąłeś tego samego,
co ja. Nasze umysły nie były nastawione
na to samo. Dążyliśmy do jakiegoś celu, ale
były to rozbieżne wizje.
Niesamowity wschód słońca, pamiętasz? Magiczna atmosfera świata budzącego
się do życia. Malownicze widoki lasu,
zwierząt, gór… A ty przez swoją nieuwagę
to wszystko zniszczyłeś. Był tylko dym, popiół, nienawiść i zatrata. Niezapomniane
pejzaże zamieniły się w drapiące ścierniska. Tak.. Ja dawałam życie, Ty niosłeś
śmierć. Byłeś sposobem, aby zabijać, psuć
i zwalczać. Ale ja widziałam w Tobie coś
więcej, coś, czego nikt inny nie mógł dojrzeć… to było coś pięknego, ale zarazem
szalenie niebezpiecznego. Żeby się do Ciebie zbliżyć musiałam zamieniać się w kogoś, kim do końca nie jestem, byłam ulotna
i niedostępna. Nie miałam możliwości przy
tobie w pełni się rozwijać. Raz, dokładnie
pamiętam, byłam sobą, w najczystszej postaci, bez żadnych domieszek, w odpo-
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wiedniej formie. Próbowałam, ale ty mnie
odrzuciłeś, twierdziłeś ze Cię gaszę… to
bolało, byłam za ciężka. Nie chciałam Cię
zniszczyć, dlatego próbowałam odejść, nie
potrafiłam… błagałam o to, ale coś nie pozwalało mi przestać i mimo bólu, jaki mi
to sprawiało, mimo Twojego cierpienia,
trwaliśmy. Aż w pewnym momencie Ciebie już nie było… znikłeś, odszedłeś, bez
szumu skrzydeł, bez błyskawic, jak polna
myszka, jak Woda, co wsiąka
w piach…i zostałam tylko ja. Ja i nic więcej, ja w próżni nicości. Ja w świecie, którego nie znałam. Ja sama.
I wtedy poznałam go. Miał inny sposób
patrzenia na świat. Był lekkoduchem, dodatkowo był bardzo porywczy. Robił, co
chciał. Nie przejmował się innymi. Nosił
mnie w ramionach. Pomagał mi w roznoszeniu życia, chociaż czasem także je zabierał. Dużo podróżowaliśmy, zwiedzaliśmy, niby czułam się dla niego najważniejsza, ale to nie było to samo. Wiatr.
Teraz on też odszedł. Znów jestem sama. Tęsknie za Tobą. Ty jesteś tym jedynym. Tym, dla którego zostałam stworzona. Wiesz, przeciwieństwa się przyciągają.
Na zawsze Twoja,
Woda
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Przeciwieństwa

Chciałabym, aby mój tekst pełen był przeciwieństw,
w których postaram się może pojąć wiele spraw,
postaram się również obrazowo pokazać dany problem, a i niejednokrotnie wyśmiać wiele sytuacji.
Wyśmiać – ponieważ, jak wiadomo, strach wyśmiany przestaje być straszny.
Przeciwieństwa: jak je rozumieć? Czym tak naprawdę jest zestawienie dwóch zupełnie różnych
rzeczy, przedmiotów czy uczuć?
Antonim – jak mówi słownik – to wyraz lub
dłuższe określenie (fraza), odwrotność znaczeniowa
innego terminu. Względnie proste pojęcie. Tak łatwo mają tylko językoznawcy.
Dzień – Noc,
Dobro – Zło,
Mądrość – Głupota,
a jak to jest z Wiarą i ...Niewiarą?
Czy rzeczywiście wiara jest lepsza od niewiary?
„Między aktem wiary a aktem niewiary istnieje stan
pośredni: nie-niewiary. Akt wiary i akt niewiary są
aktami pozytywnymi: jeden akceptuje, drugi neguje.
Akt nie-niewiary nie neguje, ale także nie akceptuje.
Jest negacją niewiary, ale jest też początkiem negacji
– jakimś ledwo wyczuwalnym znakiem zapytania
postawionym nad wiarą”– jak mówi ks. Józef Tischner. Jest to skomplikowany i niełatwy problem,

z którym starało się zmierzyć wielu filozofów, teologów i poetów.
Jestem człowiekiem tylko, więc potrzebuje widzialnych
znaków
nużę się prędko budowaniem schodów abstrakcji – Cz.

Miłosz, Veni creator
Życie człowieka jest sinusoidą. Raz lepiej, raz gorzej. Przeżywamy często duchowe uniesienia, nie wypowiedziane szczęście, ogromną miłość, lecz częściej
odczuwamy stagnację, ciszę, zniechęcenie odnośnie
naszych wysiłków, chęci, zapału do wiary i miłości
bliźniego. Czy możemy powiedzieć i nakazać naszym
braciom to, jak mają myśleć i jacy mają być tylko dlatego, że przez wieki mądrzy tego świata tak mówili
i narzucali dany styl myślenia? Złem jest mówienie, że
nie możesz mieć żadnych wątpliwości i przemyśleń
odnośnie tego, czy cały system, jaki obecny jest
w schematach myślenia społeczeństwa, jest dobry
i ma sens. Wiara i niewiara to coś, z czym będziemy
się mierzyć całe życie. Miejmy szacunek i życzliwość
do siebie. Do tego, że na każdym etapie życia będziemy inaczej pojmować najgłębsze prawdy! Szanujmy
też „myślących inaczej”: chociaż nie zawsze łatwo żyć
razem, to nasze różnice cudownie ubogacają ten świat.
Szukając szczęścia i pokoju ducha należy porzucić
schematy i zacząć poszukiwania na własną rękę.
Zostawię was z cudownym wierszem Czesława
Miłosza Jeżeli Nie Ma:
Jeżeli nie ma Boga
to nie wszystko człowiekowi wolno.
Jest stróżem brata swego
i nie wolno mu brata swego zasmucać,
opowiadając, że Boga nie ma.

24 grudnia 2018
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Powieść pa Pasterkę

– Pasta. – powiedział pewien poirytowany Parmeńczyk prawie potrafiący parlować po polsku.
– Pasta! – powtórzył, próbując przegonić pijanego potomka przebywającego
pod piwniczką.
– Przestanę Panu przesyłać pieniądze!
(„Przeklęta pora, przeszedł na per pan”
pomyślał Paolo Perełka.)
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– Popiłeś, prawda? – pewniał się.
– Pięć pint piwa, Papo – pojękiwał pytany – Przypadkiem! Powiedzmy… poniekąd pod przymusem – przekonywał.
– Phi! potrafiłbym pełną paletę porterów przy prezerwacji pionu – parsknął
Papa Parmeńczyk protekcjonalnie, prawiąc porządną prawdę.
Szafran

Nie tylko matka Boga

dzietności, co niewiele miało ze mną wspólnego. Nie
wiem, co takiego zobaczyłam na tym fresku, ale od
tego czasu Anna stała się dla mnie na tyle bliska, że to
właśnie jej imię wybrałam przed bierzmowaniem.
Przy Marii tej innej perspektywy zabrakło. Udało
mi się dopiero, gdy poczytałam trochę teolożek feministycznych. Zniknął obraz zahukanej, potulnej
dziewczynki. Pojawiła się wspaniała, mądra kobieta,
która potrafi świadomie kroczyć drogą zaproponowaną jej przez Boga.
Jak znalazłam taki obraz? W których fragmentach
Nigdy nie potrafiłam zaprzyjaźnić się z Maryją.
I długo nie wiedziałam, czemu tak jest. W końcu zro- Ewangelii?
zumiałam, że jej obraz, który mi najczęściej przedstaScena wywyższenia
wiano, jest nierzeczywisty. Nieosiągalny dla człowieka.
Nawet nieludzki. Nie ma ze mną nic wspólnego. A żeby
W scenie zwiastowania Maryja często jest przedstaistniała przyjaźń, potrzebne jest coś wspólnego.
Podobną sytuację miałam z matką Maryi, św. Anną. wiana jako cicha i pokorna, podporządkowująca się.
Aż do chwili, gdy zobaczyłam przedstawiający ją fresk A jest wręcz odwrotnie:
„Anioł przyszedł do Niej i powiedział: «Raduj się,
z Faras. Do tego momentu jawiła mi się przede wszyst1
łaski
pełna, Pan z Tobą.» Ona zmieszała się na te słokim jako stara kobieta, cierpiąca z powodu swojej bez-
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Łagodna, pokorna, posłuszna, cicha, nienarzucająca się,
znająca swoje miejsce, receptywna, dziewica a zarazem
matka, tajemnicza, piękna, rezygnująca ze swoich planów i marzeń na rzecz macierzyństwa, bez protestu
poddająca się wyrokom losu, uległa, pobożna, ofiarna,
dobra, miłosierna, cierpliwa, sprawiedliwa, niesprzeciwiająca się, zdolna do słuchania i uwielbienia, wierna,
wrażliwa... Tak, Maryja jest wzorem dla każdej kobiety…

1

W tamtych czasach za brak potomstwa winą obarczano tylko kobiety.
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Wszy
Arka

wa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy
anioł powiedział do Niej: «Nie bój się, Maryjo, bo Bóg
Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna,
i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca.»
Wtedy Maryja zapytała anioła: «Jak się to stanie, skoro
nie znam pożycia małżeńskiego?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty stąpi na Ciebie i osłoni Cię moc
Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym. (…)» A Maryja tak odpowiedziała: «Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie
według twego słowa.» Wtedy odszedł od niej anioł.”2
(Łk 1, 29-38)
Przede wszystkim Maryja nie zgadza się potulnie
na wszystkie „boże nakazy”. Moim zdaniem zresztą nie
jest to nakaz, raczej propozycja, na którą Maryja może
odpowiedzieć „tak” lub „nie”. I jeśli odmówi, to nic się
nie stanie, nie uderzy w nią nagle piorun z nieba, ziemia nie rozstąpi się pod jej stopami, ani nie spotka ją
tzw. kara boża, będzie żyła dalej, normalnie i szczęśliwie.
I Maria nie mówi od razu „tak”. Pyta. Chce znać
szczegóły, bo nie wyobraża sobie, jak to może się stać.
I kiedy już wie, to co chce wiedzieć, zgadza się.
Warto też zwrócić uwagę na jej wiek. Ma wtedy
prawdopodobnie jakieś 14-15 lat. Może 12. Na pewno
wtedy dzieci dorastały szybciej, ale niezależnie od tego
Maria nie jest jeszcze osobą w pełni dojrzałą. A jednak
potrafi podejść do tego jak osoba dorosła. Nie idzie po
radę do rodziców lub narzeczonego, decyduje sama.
I wie też, jakie niebezpieczeństwo ta decyzja ze sobą
niesie.
Ale ważne jest też to, w jaki sposób zwraca się do
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niej anioł. Zwraca się do niej „raduj się” (gr. chaire). To
słowo użyte jest też w mesjańskim proroctwie Zachariasza: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie
Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski.” (Za 9,9). „Łukasz, – pisze Elżbieta
Adamiak – w charakterystyczny dla siebie sposób – nie
przez dosłowny cytat, ale znaczące i rozpoznawalne dla
słuchaczy Starego Testamentu odniesienie – mówi zatem, że nowa i tajemnicza obecność zapowiadana na
czasy ostateczne realizuje się w Maryi przez poczęcie
i narodzenie Jezusa. Łukasz ukazuje więc w scenie
zwiastowania Maryję jako osobę, w rękach której spoczęły losy całego Izraela.”
„Pan z Tobą” to forma wyrażenia daru przyjaźni
i bliskości Boga dla szczególnie wybranych. W Starym
Testamencie np. dla Jakuba, Mojżesza, Jozuego. W Nowym tylko do Maryi i Jezusa.
Słowa „Duch Święty stąpi na Ciebie i osłoni Cię
moc Najwyższego” w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej
brzmią „i moc Najwyższego okryję Cię jak obłok”. Ta
metafora, jak sugerują niektórzy egzegeci, stanowi aluzję
do obłoku, będącego znakiem obecności Jahwe. Obłok
okrył Arkę Przymierza, gdy przebywała w niej chwała
Boża, czyli sam Bóg. Zaginiona Arka Przymierza3 powraca do Izraela w postaci Maryi, w której przebywa
Bóg.
Maria odpowiada aniołowi: „jestem służebnicą Pana”, co tłumaczono czasem nawet jako „niewolnica Pana”. To przede wszystkim te słowa zaowocowały uznaniem Maryi (która jest wszak wzorem kobiety) za cichą,
bierną, pokorną i podporządkowującą się. A to przecież
żeńska forma określenia „sługa Pański”, którego w ST
używano np. do Mojżesza, Jozuego, Dawida.
Tak więc czternastoletnia nazaretanka zostaje postawiona na równi z najważniejszymi postaciami Izraela.

Wszystkie fragmenty PŚ występujące w tym tekście są tłumaczeniem wydawnictwa św. Pawła (NT) i Biblii Tysiąclecia (ST).
Arka zaginęła w 586 r. p. n. e. podczas najazdu babilońskiego i zburzenia Pierwszej Świątyni.

24 grudnia 2018
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Nieślubna ciąża
Nie jest to łatwe, nawet dzisiaj. A co dopiero w starożytnym Izraelu.
Według prawa, jeśli „nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę
do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie
tego miasta, aż umrze.” (Pwt 22, 20-21)
No, może aż tak źle nie było. W czasach gdy żyła
Maryja to akurat prawo nie było do tego stopnia restrykcyjnie stosowane. Kamienowało się parę przyłapaną na cudzołóstwie, co Marii nie groziło. Ale cała
reszta też nie stanowiła przyjemności.
Długo zastanawiało mnie podejście Józefa: „Zanim
jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego.
Jej mąż Józef był człowiekiem pobożnym. Nie chciał
Jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z Nią po
kryjomu. A gdy tak zdecydował, anioł Pański ukazał
mu się we śnie i powiedział: «Józefie, synu Dawida,
nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, gdyż to, co się
w niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego»”. (Mt 1,
18-20) A jakie miał inne opcje?
W starożytnym Izraelu zawarcie małżeństwa miało dwa etapy oddalone od siebie o około rok. Pierwszym było podpisanie kontraktu ślubnego (nazywanego: ketuba). Przy jego zawieraniu przyszły mąż wypłacał rodzinie przyszłej żony zapłatę za nią. Od tego czasu byli już oficjalnie małżeństwem, choć nie mieszkali
razem i kobietę nadal obowiązywało dziewictwo.
W wypadku odkrycia przez męża jego braku miał on
prawo zerwać małżeństwo. Łączyło się to z rozgłoszeniem niewłaściwego prowadzenia się dziewczyny
(czymś w rodzaju ostrzeżenia innych mężczyzn), co
ściągało na nią powszechną hańbę. Rodzina niedoszłej
panny młodej musiała wtedy zwrócić kilkukrotną
wartość owej zapłaty za nią (często były to sumy doprowadzające rodzinę do całkowitego bankructwa).

12

Józef postanowił oddalić ją po cichu, nie opowiadając o tym całej społeczności, nie hańbiąc jej publicznie,
nie żądając zwrotu pieniędzy.
Jaki byłby jej los? Niezależnie od tego, czy zostałaby
w rodzinnej miejscowości, czy spróbowałby odejść i żyć
gdzie indziej, przekleństwo panny z dzieckiem ciążyłoby
na niej. Na znalezienie męża (element dość niezbędny
do egzystencji dorosłej kobiety w tamtej kulturze) miała
szanse minimalne.
Zresztą Maria, odpowiadając aniołowi „tak”, musiała
wiedzieć, jak bardzo ryzykuje. Nie mogła oczekiwać, że
Józef bez protestu się z nią ożeni. A tym bardziej, że ktokolwiek uwierzy w historię z aniołem i Duchem Świętym. Uznaliby ją pewnie za wariatkę.
Nie potrafię sobie wyobrazić, jak ogromna musiała
być jej ulga, gdy przyszedł do niej Józef po spotkaniu
z aniołem i powiedział „Wszystko wiem, bierzemy ślub,
będę to dziecko wychowywał jak swoje”.

Pieśń protestu
Tak nazywa Magnificat prof. Elżbieta Adamiak, prekursorka polskiej teologii feministycznej. Pieśnią protestu
przeciw niesprawiedliwościom społecznym. Dlaczego?
Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
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Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Wzór kobiety?

Słowa Marii są protestem przeciwko niewoli (Izrael
jest pod rzymską okupacją), przeciwko temu, że są biedni
i bogaci, przeciwko temu, że są ludzie, którzy uważają, że
mogą innym narzucać swą wolę, przeciwko niesprawiedliwości i podziałom społecznym (także tym związanym
z płcią).
Jasne, że Bóg nie jest tu instytucją do poprawy warunków politycznych, ani jadłodajnią dla ubogich.
W moim odczuciu te słowa są wyrazem spraw, którymi
Maria się przejmuje i jej wiary, że Bóg potrafi je rozwiązać. Nie dość tego, On już je rozwiązuje!
I znów mała nazaretanka ukazuje się nam jako osoba
świadoma i dojrzała. Apokryfy twierdzą, że pochodziła
z zamożnej rodziny. Dostrzegała jednak, że wielu ludziom żyje się gorzej i jej pragnieniem było „głodnych
nasycić dobrami”. Musiała być otwarta na drugiego
człowieka, niezależnie od tego kim był.
Warto zwrócić uwagę na tekst nazywany Magnificatem Starego Testamentu (Sm 2, 1-10) padający z ust Anny, matki Samuela. To również modlitwa dziękczynna
i także jest w niej mowa o tym, że Bóg wyrównuje nierówności społeczne. I obydwie wychodzą z ust kobiet.
Jest to też pieśń mesjańska, zapowiada nadejście
królestwa bożego. Maria „śpiewając ten kantyk, wpisuje
się zarazem w tradycję prorockiej krytyki społecznej,
staje się Prorokinią” – pisze Elżbieta Adamiak.
Magnificat jest też najdłuższą wypowiedzią padającą
z ust kobiety w NT.
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„Żeby odzyskać prawdziwą Maryję – pisze Zuzanna Radzik – trzeba najpierw zdjąć z niej te wszystkie zdobne,
lecz pancerne koszulki i wota, zapomnieć o pastelowych
portretach dziewczyny o nieskalanej cerze, łagodnym
spojrzeniu i delikatnym uśmiechu, przedstawianej zwykle wśród chmur, aniołów i róż. Tak świetliście nieprawdziwej, że aż nieludzkiej. Skromnej, smukłej, w niczym nie przypominającej matczynych kształtów bogiń
płodności. Wąskiej w biodrach, bladej, o nieśmiałych,
beznamiętnych ustach – nowej Ewie, nie mającej nic
wspólnego ze zwykłymi kobietami. Dziewiczej i czystej.
Jak zdjąć z niej to wszystko i znaleźć pełnokrwistą kobietę? Jak oddzielić ją od aureoli fal radiowych, w których poświacie występuje na przydrożnych tablicach
z częstotliwością stacji, od klap marynarek polityków, od
wygłaszanych u stóp sanktuariów politycznych kazań
na jej cześć? I od tego, że przy okazji jej święta biskupi
i księża zalewają nas w homiliach prorodzinnymi hasłami o macierzyństwie, poświęceniu i miejscu kobiety
w rodzinie, niemal obrzydzając nam ją do reszty. To
w niej miałybyśmy widzieć wzór nad wzorami?”
Wszystkie wymienione na początku artykułu (niekoniecznie prawdziwe) cechy Maryi, które ponoć powinna mieć też każda kobieta, wzięłam ze słyszanych
i czytanych (nie ze wszystkimi, na szczęście, zetknęłam
się bezpośrednio, część pochodzi z drugiej ręki) przez
całe życie słów wielu księży, pokazujących mi, jak mam
żyć, by być prawdziwą kobietą.
Czy naprawdę taka była Maryja? I czy my musimy
takie być?
Oczywiście, miała część wymienionych tam cech
(zresztą duża ich część jest dobra, tylko nie wszystkie
naraz, bo tworzy się obraz przesłodzony do obrzydliwości). I wiele z nich powinny mieć kobiety. Ale czy tylko?
Czy mężczyzna nie powinien być dobry i miłosierny?

DZIEWIĘTNASTKA
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Sprawiedliwy? Nie powinien umieć słuchać innych?
Wiele cech, które Kościół często uznaje za kobiece, powinien mieć każdy człowiek. To typowe ujęcie cech,
które zdaniem wielu księży, pozytywnie odróżniają
kobietę od mężczyzny, często krzywdzi tych ostatnich.
Bo czy mężczyzna nie może być wrażliwy? Czy koniecznie musi być twardy i nieugięty jak skała? Nie
odczuwać bólu i lęku?
Tego sposobu myślenia nie spotykamy, oczywiście,
tylko w Kościele, jest obecny w całym społeczeństwie,
u innych silniej, u innych słabiej. Ale problemem Kościoła jest to, że często nie nadąża za zmianami (także
tymi dobrymi) w społeczeństwie. Szczególnie w kwestii równouprawnienia.
Zdaję sobie sprawę z tego, że oficjalne nauczanie
KK w kwestii obecności kobiet w Kościele idzie do
przodu (że za wolno to inna sprawa). Ale przeciętny,
statystyczny katolik nie czyta papieskich dokumentów
i swoją wiedzę opiera na tym co ksiądz powie w niedziele na kazaniu. A tam jeśli mówi się o kobietach to
zazwyczaj w kontekście rodzinnym. Nawet u dominikanów (uchodzących – jako grupa – za najbardziej postępowych księży w polskim Kościele) nie słyszałam
nigdy na kazaniu o roli kobiet w Kościele. W duszpasterstwach, do których należałam również żaden nie
podejmował tego tematu z własnej woli.
Maryję jako wzór pokazuje się też często w kontekście macierzyństwa, jako głównego zadania kobiety.
Czy tak powinno być?
W Ewangelii Łukasza pojawia się taki fragment:
„jakaś kobieta z tłumu zawołała do Niego: «Szczęśliwe
łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On
powiedział: «Szczęśliwsi są raczej ci, którzy słuchają
słowa Bożego i zachowują je»”. (Łk 11 27-28) Jej słowa
są wynikiem patriarchalnego spojrzenia na kobietę, jako tę, której podstawowym zadaniem jest rodzić i wychowywać dzieci. Jezus myśli inaczej: o wartości czło-
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wieka nie decyduje płeć ani rola społeczna, ale wewnętrzne dobro.
Pisząc ten artykuł słucham Akatystu. Przed
chwilą usłyszałam tam taki fragment „łono nietknięte
urodzajną uczyniła [moc Najwyższego] rolą dla wszystkich, którzy chcą mieć zbawienie”. Może się niepotrzebnie czepiam, ale mam odczucie traktowania kobiety instrumentalnie, jako przede wszystkim przyrządu
do zwiększania pogłowia społeczeństwa. Może źle odbieram ten fragment? W końcu mam tylko osiemnaście
lat i bardzo niewielką wiedzę o procesie powstawania
dziecka. Ale nie zmienia to faktu, że ten fragment mnie
boli.
Czego i dla kogo więc Maryja jest wzorem? To po
prostu pierwsza wierząca. Jako pierwsza mówi Jezusowi „tak”. Pierwsza ma wątpliwości, nie rozumie
wszystkiego, co się wokół niej dzieje, a jednak wierzy i
idzie dalej. Niepokalanie poczęta, czyli pierwsza napełniona łaską, by pokazać, że łaska Boga jest silniejsza od
grzechu. Wniebowzięta, by przypominać o zmartwychwstaniu duszy i ciała. Pierwsza uczennica Jezusa.
To właśnie takim wzorem powinna dla nas być.
Wszystkich. Nie tylko kobiet.
Pisząc ten artykuł korzystałam przede wszystkim z
dwóch wspaniałych książek: Elżbiety Adamiak Kobiety
w Biblii i Zuzanny Radzik Kościół kobiet. Obydwie
bardzo polecam osobom, które chcą się przekonać, że
obecność kobiet w Kościele nie była i nie musi być
milcząca.

DZIEWIĘTNASTKA

Anna

24 grudnia 2018
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Z okazji świąt Bozego Narodzenia, gdy Jezus zstępuję na ziemię, życzę Wam by
ten czas był pełen boskiej miłośći.
W imieniu krakowskich dominikanów
przeor Piotr Ciuba OP

