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Opowieść o kobiecości szabatu 

Przez cały tydzień, a szczególnie w piątek, czekają pobożni Żydzi na przyjście, na 
umówione spotkanie z kobietą swego życia - z oblubienicą, królową Szabat. Liturgicz-
na inauguracja, przyjęcie tego święta - osoby (Kabalat Szabat) celebrowana w piątek 
przed zachodem słońca, obok kilku psalmów zawiera hymn „Lecha dodi". Słyszymy 
tam między innymi słowa (tłumaczenie wzięte ze starego modlitewnika): 

Wyjdź, oblubieńcze, naprzeciwko narzeczonej 
Przywitaj oblicze Sabatu (...) 
Świątyni Króla, grodzie królewski, powstań 
wyjdź spośród zburzenia 
długośjuż siedziała w padole płaczu, 
On w litości cię wspomina 
Otrząś się z pyłu, powstań, ludu mój 
włóż szaty wspaniałe (...) 
Ocućsię, ocuć, bo światło twoje nadchodzi (...) 
Wnijdź w pokoju, korono męża, z radością i z zachwyceniem, 
wśród wiernych ludu wybranego 
Wnijdź narzeczona, wnijdź narzeczona ... 

Pieśń ta powstała w XVI wieku w gronie kabalistów z Safedu w Palestynie. Tuż 
przed zachodem słońca w piątek, przyodziani w biel, wychodzili oni w pole na spotka-
nie przybywającej narzeczonej - szabat, recytując psalmy i hymny. 

Gdy mężczyzna wraca z synagogi z ową narzeczoną (a towarzyszą mu anioły), wte-
dy jego żona zapala szabatowe świece. Rozjaśnia się dom i rozjaśnia się cały świat. Ko-
bieta więc, powtarzając gest samego Boga, oddziela światło od ciemności. Przez nią 
przychodzi światło i blask, które oświecają także mężczyznę. I dom staje się dopiero co 
stworzonym światem. A kobieta - tajemnicą. 

Także w czasie pożegnania święta, gdy spożywano posiłek w sobotę wieczorem (na-
zwano go „melowe malka" - towarzysząc królowej"), pobożni Żydzi pragnęli uchwy-
cić odchodzącą oblubienicę za rąbek sukni, by przedłużyć szabat. 

* 

Według koncepcji biblijnej i potem technologicznej praca to nie tyle wysiłek fizycz-

ny, ile wszelka ingerencja człowieka w sprawy świata fizycznego (noszenie nawet lek-
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kich przedmiotów, pstryknięcie przełącznikiem lampki). Wtedy odpoczynek można 

uważać nie tylko za stan bierności, ale i nieingerencji, pokoju między człowiekiem i na-

turą, między człowiekiem i rzeczywistością. Stan akceptacji rzeczy takimi, jakie są (po-

dobnie jak matka akceptuje swoje dziecko). Szabatowy odpoczynek wyraża więc te in-

tuicje tkwiące gdzieś w głębi wierzącego człowieka, że Bóg - nasz Pan, Władca, Przyja-

ciel, Oblubieniec wie wszystko lepiej, że to On prawie wszystko robi. Wyraża zaufanie, 

dziecięcą ufność w siłę i dobroć Księcia z Bajki. 

* 

Ta swoista „filozofia nieczynienia", tak ciekawie rozbudowana np. w chińskim tao-

izmie (bardzo „kobiecym" nurcie myśli starochińskiej - wobec „męskiego" konfucjoni-

zmu), z pewnością nie podoba się znacznej większości współczenego społeczeństwa. 

Tak jak nie podobają się (delikatnie mówiąc) liczne zakazy towarzyszące przeżywaniu 

szabatu. A one pokazują tylko, że przecież nie mogę robić wszystkiego, na co mam 

ochotę, bo nie ja jestem Panem, że jak oddana małżonka powinienem wpatrywać się w 

mojego Oblubieńca. 

Ale Ten, który przychodzi jako Oblubieniec, w swoim zadziwiającym uczuciu do 

nas chce być kimś więcej: także Ojcem i Matką. Stosunkowo rzadko mówi się o „mat-

czyności" Najwyższego. Ta Jego „macierzyńskość" wynika nie tylko z faktu, że nas 

stworzył, ale także z matczynego miłosierdzia. Oznaczające je hebrajskie słowo „racha-

mim" można odnieść do rdzenia „racham", który oznacza łono kobiety, „rodzącą mat-

kę", „miejsce obejmujące bezbronne dziecko matczyną troską". Bóg jako Matka także 

objawia się na spoób „kobiecy", pełen łagodności. Już w Edenie Pan „przechadzał się 

po ogrodzie, kiedy był powiew wiatru". Także Eliaszowi nie pokazał się w gwałtownej 

wichurze ani trzęsieniu ziemi, ani w ogniu, ale w „szmerze łagodnego powiewu". 

W tym też kontekście można spoglądać na szabat i inne święta jako na pewną czaso-

przestrzeń łaski, kanał kontaktu z Panem, wyraźniejszą możliwość bliższego obcowa-

nia. W proroctwie Izajasza Najwyższy używa słów: J a k kogo pociesza własna matka, 

tak ja was pocieszać będę", a także: „czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlę-

ciu? (...). A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie". 

* 

Gdy mówimy o kobiecości i kojarzymy ją z domem, ojczyzną, łagodnością, nie 

możemy zapominać o tym, co Ewa zrobiła w raju, i że tak wiele kobiet było przyczyną 

tak wielu łez. To znaczy nie możemy zapominać o dziedzictwie grzechu pierworodne-

go. Zaraz po nim, samotni w swej nowej wielkości - Adam i Ewa, mężczyzna i kobieta 

znaleźli się w pustej przestrzeni. Życie staje się trudem i udręką, męskość kojarzy się z 

przemocą i zabijaniem, a kobiecość z płaskim syntymentalizmem. Odlatują anioły 

szczęścia, a raj zamienia się w tęsknotę za rajem. Człowiek zaczyna tworzyć mity i ba-

śnie wyrażające tę i wiele innych tęsknot. Kończąc owe baśnie słowami „żyli długo i 

szczęśliwie" pragnie, by tak właśnie było. Przeczuwa „matczyność" ziemi, domu, drze-

wa, ojczyzny, źródła, że są one tą przestrzenią, w której może dopełnić się miłość. Ale 

ta „matczyność" i „kobiecość" musi zostać okupiona. Między dwoma biegunami „real-

nej kobiecości" - wojowniczym i agresywnym a uspokajającym i macierzyńskim -
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otwiera się przestrzeń drogi, którą trzeba przebyć. Baśnie, pokazując tych, którzy (z po-
mocą zwierząt i innych dobrych duchów) przeszli tę drogę, te baśnie, będące wyrazem 
religijności inspirowanej symbolikę kobiety i matki, ale także mężczyzny - rycerza, 

dają nadzieję, że można to powtórzyć dziś, że można wrócić do raju. 

* 

W większości interpretacji religijnych „Pieśni nad pieśniami" Bóg jest Oblubie-
ńcem, my zaś - czy to w aspekcie indywidualnym, czy zbiorowym - możemy utożsa-
miać się z Oblubienicą. Obraz ten występuje (w pięknym zróżnicowaniu) także w in-
nych księgach Starego Testamentu, szczególnie u proroków (np. Ozeasza, Ezechiela, 
Izajasza, Jeremiasza). Jesteśmy tu najczęściej ową niewierną małżonką biegającą za bo-
żkami, zapominającą o swoim jedynym Panu. Obrazy te, czasami bardzo plastyczne i 
dosadne, pokazują z jednej strony konkretne dziedzictwo grzechu pierworodnego w 
nas, z drugiej wierną i czułą miłość Boga. Ale w „Pieśni nad pieśniami" jest inaczej. Tu 
jakby znów na chwilę wracamy do raju. 

Ukaż mi swą twarz, 
daj mi usłyszeć swój głos 
Bo słodki jest głos twój 
i twarz pełna wdzięku. 

Kochankowie żyją tu wśród wzgórz, kwiatów, owiec, i wonności i nie są przeciwsta-
wiani naturze ani sobie. Dobiegają co prawda echa złego świata („zdarli mi suknię", 

„zranili mnie"), ale są one jakby na drugim planie. Nic nie jest ważniejsze niż relacja 
tych dwojga. I nic też nie przeszkodzi nam widzieć, że to wszystko, o czym czytamy w 

„Pieśni" jest piękne. I wtedy też łatwo nam wierzyć, że to rzeczywiście piękno zbawi 
świat. Że wszystko, co jest piękne na tym świecie, ma w sobie odcisk boskości. I widzi-
my także, że piękno, urok, wdzięk, ów uśmiech rzeczywistości - że są one blisko 
związane z kobietą i kobiecością. Że można doświadczać tego piękna w „kobiecej" cza-
soprzestrzeni przyrody, ojczyzny, domu, akceptacji, łagodności. Wtedy też może obja-
wić się nam ów nadzwyczajny wymiar drugiego człowieka, drugiej osoby. Ow wymiar 
w „Pieśni nad pieśniami" odkrywamy w całej jego różnorodności i rewelacyjności, w 
coraz to nowych obrazach. Wymiar, który dziś, w dobie feminizmu, współzawodnictwa 
i przemocy jako głównej rzeczywistości między dwojgiem ludzi - możemy tylko prze-
czuwać. 

Przeczuwać w tych rzadkich chwilach naszej wędrówki przez pustynię, gdy niesfor-
ny wiatr - duch przywieje od strony Ziemi Obiecanej zapach lilii, nardu i wonnych olej-
ków. 

Wtedy mądrzejści z nas zaczynają śpiewać. Bo pieśń, muzyka zawsze poprzedzają 
nas, gdy idziemy w dobrym kierunku. W szabat możemy śpiewać „zmirot" - pieśni to-
warzyszące temu świętu. A ponieważ dla mistyków szabat jest królewską oblubienicą, 
można traktować je jak pieśni weselne. Tak jak te z „Pieśni nad pieśniami". 

Mężczyzna i kobieta w „Księdze Rodzaju" to „isz" i „isza". Słowa te wskazują zaró-
wno na ich podobieństwo i głęboką równość, jak i na komplementarność wynikającą z 



Opowieść o kobiecości szabatu 77 

różnic. Hebrajskie litery określające kobietę wyrażają znamienny dla niej powiew du-
chowy, obecność Boga, Szekina. Inne użyte w tej księdze określenie kobiety to „neke-
wa", co oznacza wgłębienie, zbiornik, tworzenie wewnętrznej przestrzeni. Jej ciało jest 
wyraźnie piękniejsze, bardziej czułe, zostało uczynione, by przyjmować i pocieszać, by 
dawać życie. Można więc powiedzieć, że sześć dni powszednich jest jakby spod znaku 
mężczyzny. Z jego walką, zmaganiem się, celebrowaniem dzieła stwórczego Pana po-
przez pracę, działanie, aktywność, ingerencję. Wtedy dzień świąteczny, szabat czy nie-
dziela kojarzą się z odpoczynkiem, kontemplacją, raczej rozważaniem słowa w swym 
sercu niż głoszeniem go. Słowa „pobłogosławił Pan dzień szabatu" można odczytywać 
tak, że Pan daje błogosławieństwo tym, co świętują. A ponieważ każde błogosławie-
ństwo ukierunkowane jest na płodność, więc szabat (a dla chrześcijan niedziela) niesie 
płodność dniom powszednim, czyni płodnym czas. Może dać nam właściwe spojrzenie 
na owe sześć dni, także pozwolić się nimi nacieszyć, poczuć wdzięczność za nie. Po 
ciągłym „męskim" pojedynku z czasem, możemy smakować (w zarodku) czasu odku-
pionego, czasu, który biegnie inaczej, nie jest jednowymiarowy. Święto, podobnie jak 
kobieta, staje się czarą Bożej miłości, naczyniem łaski, duszą czasu, duszą domu, zrozu-
mieniem. W tym kontekście może łatwiej zrozumiemy talmudyczne sformułowanie, że 
kobieta jest domem mężczyzny. 

Ale też jest tą, która ma wskazywać poza siebie. Na odległe kontury Jerycha i in-
nych miast obiecanej ziemi, których obfitość zapowiada tymczasem wybornym szabato-
wym jedzeniem, smakołykami jedzonymi do woli. (W małych wschodnioeuropejskich 
sztelt można było zjeść ciepły - bo przechowywany w gminnej piekarni - czulent, w 

którym i mięso, i fasola, i cebula, i ziemniaki, i nadziewane kurze szyjki). 

* 

Prawdziwa kobieta i prawdziwie przeżywane święto przypomina mężczyźnie, przy-
pomina człowiekowi o tym, co jest w nim najlepsze. Kojarzy się więc kobieta z lampą 
ze światłem. Dopiero gdy kobieta zapali lampę i dostrzeże w nas kogoś wspaniałego, 
czujemy się powołani do takiej roli i pragniemy wykazać się siłą, inteligencją, zręczno-
ścią, pomysłowością. Bardzo się tego boimy, ale jednocześnie dążymy do tego, by 
naszą wartość potwierdziła kobieta. Ta ze świata zewnętrznego lub ta wewnętrzna - w 
nas samych. A święto jest tą czasoprzestrzenią oczekiwania, by to potwierdzenie 
usłyszeć, żeby dobrze pracować, działać, widzieć sens swoich poczynań - czy po pro-
stu w ogóle żyć - trzeba słyszeć ten ciągły szept w swoim sercu: ,jestem z ciebie zado-
wolona, nawet jeśli nie wszystko ci się udaje, bardzo cię lubię, a najbardziej to, czym 
różnisz się od innych, bo w pewnym sensie jesteś jedyny, nawet twoje błędy zmienić w 
rzeczy dobre, a tak przede wszystkim to dobrze, że jesteś...". 

Można odnieść ten szept do Ducha Świętego, który, gdy nie umiemy się modlić, 
sam modli się w nas, wołając „Abba". Duch Święty wyobraża „żeńską" stronę Boga 
(nie tylko przez obraz gołębicy czy powiewu). I to On właśnie - jako Matka i Oblubie-
nica - może i chce szeptać nam dobre słowa... 

Tak jak prawdziwa kobieta, która w kilku słowach potrafi nadać sens trudom całego 
naszego dnia (mężczyzna wracający do domu i zdający relację ze swych zmagań, prosi 
kobietę w ten sposób, by nadała im sens). Tak jak kobieta - nosicielka światła. Ta która 
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zapala świece szabatowe. Ta, która zapala światło świecy w rodzinie chrześcijańskiej w 

czasie niedzielnej modlitwy. Ta, która zapala, i która jest - miękkim światłem lampy -

grzejącej, ożywiającej i nadającej. 

Naprawdę, mało jest takich kobiet. Może to i one muszą najpierw same usłyszeć 

szept Ducha w swoim sercu? A mężczyźni? Tak bardzo uzależnieni emocjonalnie od 

swoich żon. Od swoich kobiet, które mają lub których nie mają. Czy i oni nie powinni 

wsłuchać się najpierw w ów kobiecy głos Ducha? W ów szept?. 

* 

„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". Te słowa „Księgi Rodzaju" mówią naj-

pierw, że kobieta i kobiecość są lekarstwem na samotność. Samotność, która w dobie 

pragmatyzmu, jałowej skuteczności i owych namiastek realnej więzi (komputer, telewi-

zor, butelka...) staje się prawdziwym piekłem. Zatomizowanie spłeczeństwa i indywidu-

alizacja wielu form życia dużo mówią o zanikaniu kobiecości. Wiąże się to także z zani-

kaniem umiejętności świętowania. „Kobiecość" i „świąteczność" budują więzi. Są jak 

wspólny śpiew. Są tonem, który nosi nas w sobie. 

I które w końcu - mocą Ducha - rodzą nas do nowego życia 

I Miasto Święte - Jeruzalem nowe ujrzałem 
zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak 
oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu 
Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21,2-3b) 

* 

Tak znowu wróciliśmy do naszej oblubienicy - Szabat, która jest „przybytkiem 

Boga z ludźmi". Oblubienica potrzebuje oblubieńca. Nas właśnie. Tak jak Oblubieniec 

z „Pieśni nad pieśniami" potrzebuje oblubienicy. Także nas. 

Tak więc mężczyźni i kobiety - poza swym pierwszym charyzmatem - stopniowo 

mogą nabywać - mężczyźni: oblubieńczej troski, oddania się, pewnej „miękkości", 

a kobiety: dar „męskiej siły i „twardości" (jak to widać w „pełnych" ludziach: św. Tere-

sie z Avilii, św. Janie od Krzyża, św. Katarzynie ze Sieny, Janie Pawle •II...). 

I to jest prawdziwe spełnienie mitów androgenicznych. Owych tęsknot za pełnią. 

Dla chrześcijan owym spełnieniem Pełnego Człowieka (obok Pełnego Boga) jest Je-

zus Chrystus, będący najwyraźniej mężczyzną - Rabbim, Mistrzem, Prawodawcą, Naj-

wyższym Kapłanem. Ale mającym także rys kobiecy - cichy i pokornego serca, od-

dający w ofierze swoje ciało i krew, łagodny dla grzeszników. 

* 

Dla mistyków żydowskich w szabat odbywało się zespolenie męskiego i żeńskiego 

pierwiastka Boga (dzięki czemu pora ta sprzyjała seksualnemu zespoleniu męża i 

żony). Owa jedność wówczas odczuwana czy może raczej przeczuwana, dobre jedze-

nie, wspólny śpiew, ponowne „odkrywanie" domowników, odpoczynek i spokojny sen 
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i inne „kobiece" rozkosze szabatu czy święta w ogóle... mówią trochę o raju czy Ewie 

sprzed grzechu. 

Ale ów wdzięk i powab zapowiedzi czy obietnicy chce nas pociągać ku Pięknemu 

Spełnieniu. 

Niewiastę dzielną któż znajdzie? 

Jej wartość przewyższa perły. 

Serce małżonka jej ufa, 

na zyskach mu nie zbywa: 

nie czyni mu źle, ale dobrze 

przez wszystkie dni je^o życia. 

Księga Przysłów 31, 10-12 


