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M£ODZI WOBEC TAJEMNICY CIERPIENIA

Nasz Kr¹g powsta³ w 1976 roku jako wynik rekolekcji dla m³odzie¿y licealnej,
które prowadzi³em w jednym z kocio³ów warszawskich. Wówczas uczestnikami
byli szesnasto- i siedemnastolatkowie, obecnie nale¿y do ich wieku doliczyæ 27 lat,
poniewa¿ zbieraj¹ siê na spotkania, dni skupienia i rekolekcje do dzisiaj. Oczywicie, stan osobowy Krêgu zmienia siê: niektórzy odeszli, inni przybyli, na spotkaniach bywa zwykle ok. 20  30 osób. Historia pierwszych lat naszego dzia³ania zosta³a
opisana w trzech publikacjach ksi¹¿kowych1.
W dwudziestym szóstym roku swego istnienia Nasz Kr¹g znalaz³ siê w momencie pewnego kryzysu.  Na jaki temat teraz siê zdecydowaæ? Kto poprowadzi nowy
cykl?
OD OLI DO KSIÊDZA HELLERA

Zwróci³em siê w sonda¿u telefonicznym do uczestników naszych spotkañ. Wysuniêto propozycjê: zastanówmy siê nad sensem ¿ycia. Na tak¹ decyzjê wp³yn¹³ zapewne tak¿e pewien fakt. Oto 13-letnia Ola, córeczka naszego uczestnika, Ireneusza,
napisa³a kartkê i z³o¿y³a j¹ ostatnio pod choink¹, ¿e nie chce na gwiazdkê ¿adnego
prezentu, wszystko nie ma sensu, nie warto ¿yæ. Uda³o mi siê porozmawiaæ telefonicznie z Ol¹. Ma 16-letniego brata, Mateusza i m³odszego  Janka, który jest jej
bliniakiem. Ola przyznaje siê do faktu pod choink¹.
J. Tarnowski, Próby dialogu z m³odymi, 1983, Siedem lat dialogu, 1986, Rozmowy o wierze
i ¿yciu, 1989. Wszystkie te publikacje wyda³a Ksiêgarnia w. Jacka w Katowicach.
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Ks.:  Dlaczego tak napisa³a?
O.:  Mia³am wtedy z³y nastrój.
Ks.:  A teraz siê zmieni³?
O.:  Trochê tak.
Ks.:  Jak obecnie s¹dzisz  czy warto ¿yæ?
O.:  Tak, ale ¿eby czyniæ co dobrego.
Ks.:  A tobie siê to udaje?
O.:  Ale tylko takie ma³e rzeczy.
Ks.:  To na razie. Gdy bêdziesz starsza, bêd¹ na pewno wiêksze.
O.:  Mo¿e.
Ks.:  Wtedy nie chcia³a przyjmowaæ prezentów. A teraz?
O.:  A po co? Lepiej jest daæ komu biedniejszemu.
Ks.:  Po wiêtach pójdziesz do szko³y. Warto siê uczyæ?
O.:  Tak.
Ks.:  Zatem warto ¿yæ.
Na spotkaniu 12 stycznia 2003 roku rozpoczê³a siê wstêpna wymiana myli.
Pawe³:  W³aciwie dla chrzecijanina sens ¿ycia jest jasno okrelony: zbawienie.
Nad czym tu dyskutowaæ?
Micha³:  Czy takie ujêcie nie jest zbyt egocentryczne? Chodzi tu przecie¿ g³ównie o moje w³asne dobro.
Tomasz:  Trzeba odró¿niæ mi³oæ siebie, która jest cnot¹ (mi³uj bliniego jak
siebie samego) od mi³oci w³asnej, czyli egoizmu. Pamiêtam, ¿e mówi³ nam
o tym bardzo ciekawie ks. Tadeusz Fedorowicz w Laskach.
Ks.:  Oczywicie, ¿e celem naszym jest zbawienie. Niejednokrotnie czytamy
o tym w Pimie wiêtym, np. w. Pawe³ w Licie do Tymoteusza mówi o Bogu, który
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4). To
Bo¿e pragnienie odnosi siê do ka¿dego cz³owieka, ale powstaje pytanie, czy sens ¿ycia
 zbawienie  bêdzie identyczny dla chrzecijanina, ¿yda, wyznawcy Mahometa?
Jacek:  My nie mo¿emy pomin¹æ Chrystusa jako drogi naszego zbawienia.
Pawe³:  Moim zdaniem, najpierw trzeba wyjaniæ, co to znaczy sens ¿ycia.
Ks.:  Mam tutaj ostatnio wydan¹ ksi¹¿kê ks. Micha³a Hellera pt. Sens ¿ycia
i sens wszechwiata. Otó¿ autor tak pisze: Gdy w jêzyku potocznym mówiê, ¿e co
ma dla mnie sens, zwykle w tym czym widzê pewn¹ wartoæ2.
Zatem szukaj¹c sensu ¿ycia powinnimy zastanowiæ siê nad tym, co dla nas jest
warte w ¿yciu. Przeczytajmy jeszcze, co na ten temat pisze ks. Heller. Zagadnienie
sensu ¿ycia to wed³ug niego podstawowy problem cz³owieka poniewa¿ [ ] wprost
lub porednio jest si³¹ napêdow¹ ca³ej historii myli ludzkiej3.
M. Heller, Sens ¿ycia i sens wszechwiata, Tarnów 2002, s. 188.
Tam¿e, s. 153. Autor jest cz³onkiem Watykañskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel
Gandolfo i cz³onkiem Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie.
2
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Ostatecznie zosta³o ustalone na spotkaniu, ¿e podejmiemy piêæ tematów zwi¹zanych z sensem ¿ycia w odniesieniu do konkretnych sytuacji, a mianowicie:
a) cierpienie; b) samotnoæ; c) wybór drogi; d) rodzina; e) zbawienie.
Przyst¹pmy do pierwszego z nich. Rozpoczniemy od wprowadzenia do Ksiêgi
Hioba oraz jej uwspó³czenienia. Przyjrzymy siê równie¿ nawietleniu problemu od
strony psychoanalitycznej (Frankl), a tak¿e zestawimy z treci¹ filmu Pokój syna.
Zakoñczymy lektur¹ sztuki Hiob Karola Wojty³y.
BIBLIJNY HIOB

Ksiêga Hioba powsta³a prawdopodobnie miêdzy VII a II wiekiem przed narodzeniem Chrystusa. Akcja toczy siê w ziemi Us, na terenie pó³nocnej Arabii. G³ównym bohaterem jest m¹¿ sprawiedliwy  Hiob, maj¹cy siedmiu synów i trzy córki.
Jest on bardzo bogaty. W Ksiêdze wystêpuje równie¿ szatan, który nie jest jednak
uosobieniem wszelkiego z³a, ale jakby cz³onkiem dworu Boga i bierze udzia³ w Jego
naradach z anio³ami. Wydaje siê pe³niæ rolê prokuratora, oskar¿aj¹cego Hioba o s³ab¹ wiarê i dlatego otrzymuje od Boga prawo, by j¹ wypróbowaæ. Hiob zostaje wiêc
pozbawiony ca³ego maj¹tku, synów i córek, wreszcie tak¿e zdrowia, bowiem zapada
na tr¹d.
Pojawiaj¹ siê trzej przyjaciele Hioba: Elifaz, Bildad i Sofar. Próbuj¹ go pocieszyæ, ale przygnêbiaj¹ jeszcze bardziej. Wmawiaj¹ mu bowiem, ¿e jego cierpienia s¹
s³uszn¹ kar¹ za grzechy, poniewa¿ Bóg nie mo¿e karaæ cz³owieka sprawiedliwego.
Takie by³o zreszt¹ wtedy powszechne przekonanie. Hiob natomiast czuje siê niewinny i dlatego buntuje siê przeciw Bogu i domaga siê od Niego wyjanieñ, mówi¹c:
Obym ja wiedzia³, gdzie mo¿na Go znaleæ, jak dotrzeæ do Jego stolicy? Wszcz¹³bym
przed Nim sw¹ sprawê i dowodami usta wype³ni³ (23,1-4).
Wtedy pojawia siê nowy rozmówca, m³ody Elihu, wyrzucaj¹cy Hiobowi, ¿e nie
ma prawa oskar¿aæ Boga, który go ca³kowicie przerasta i którego wola jest niezbadana: Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któ¿ takim mistrzem jak On? Kto Jego drogê
chce zganiæ? Kto powie: le uczyni³e? (36,22-23).
Wreszcie sam Bóg przemawia do Hioba. Nie wyjania mu przyczyn jego cierpienia, poniewa¿ cz³owiek i tak nie potrafi Boga zrozumieæ i poj¹æ tego, co On planuje.
Nastêpuje pojednanie Hioba z Bogiem. Wystarczy mu widzenie Najwy¿szego. Dot¹d Ciê znalem ze s³uchu, obecnie ujrza³em Ciê wzrokiem (42,5) i dalej stwierdza
Hiob: Jam ma³y, có¿ Ci odpowiem?  Rêkê przy³o¿ê do ust. Raz przemówi³em, nie
wiêcej, drugi raz niczego nie dodam (40,4-5).
W zakoñczeniu Ksiêgi czytamy, ¿e Bóg przywróci³ Hioba do dawnego stanu
i odda³ mu ca³¹ majêtnoæ w dwójnasób (42,10).
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HIOB WSPÓ£CZESNY

Biblijny poemat o cierpieniu sprawiedliwego Hioba sta³ siê ród³em natchnienia dla
wielu pisarzy. U nas zmaga³ siê z tym tematem m.in. Jerzy Zawieyski i Bruno Winawer.
W warszawskim Teatrze Wspó³czesnym przed laty wystawiono sztukê pt. J. B.
(angielski skrót imienia Hioba), której autorem by³ wybitny poeta amerykañski Archibald McLeish. Bohaterem przedstawienia jest bogacz amerykañski ¿yj¹cy szczêliwie z ¿on¹ i piêciorgiem dzieci. Spadaj¹ na niego nieszczêcia ukazane w sposób
wspó³czesny: napadaj¹ bandyci, podczas wojny gin¹ wszystkie dzieci, bohater traci
zdrowie. Na proscenium wystêpuj¹ dwaj aktorzy: jeden przedstawia Boga, drugi szatana. Hiob  w tym amerykañskim wydaniu te¿ nie z³orzeczy Bogu, zostaje przywrócony  jak w Biblii  do pierwotnego stanu. Spektakl ten re¿yserowa³ Jerzy Kreczmar.
Wystêpowali wybitni aktorzy: Mieczys³aw Czechowicz, Halina Miko³ajska, Andrzej
£apicki, Tadeusz Fijewski.
W roku 1940 Karol Wojty³a napisa³ sztukê pt. Hiob. Drama ze Starego Testamentu. Wrócimy na zakoñczenie rozwa¿añ do tego utworu, który nadaje zupe³nie nowy
sens opowiadaniu biblijnemu.
WED£UG RABINA  NALE¯Y PANU BOGU WYBACZYÆ?

Jacek:  W³aciwie oskar¿enie Hioba jest skierowane nieodpowiednio. Ma on ¿al
do Pana Boga, a przyczyn¹ jego nieszczêæ jest przecie¿ dzia³anie diab³a.
Ewa:  Tak, ale diabe³ postêpowa³ za zgod¹ Boga, o czym Hiob nie wiedzia³.
Zreszt¹ problem tkwi raczej w pytaniu: dlaczego Bóg pozwala na cierpienia ludzi
niewinnych?
Mirek:  Mnie uderza wielka godnoæ i wiara Hioba. Gdy spotykaj¹ go wielkie
ciosy, mówi: Pan da³, Pan wzi¹³. Niech imiê Jego bêdzie b³ogos³awione. A potem,
mimo ogromu nieszczêcia, doznanego z³a nie z³orzeczy Bogu, ale domaga siê od
Niego wyjanienia. I nie traci wiary, wci¹¿ uznaje Bo¿¹ w³adzê nad sob¹.
Piotrek:  Zwróæmy uwagê, ¿e równie¿ Jahwe ceni godnoæ Hioba. Wy¿ej go
nawet stawia ni¿ jego przyjació³, którzy jakby trzymali stronê Boga i bronili Jego
sprawiedliwoci. Mówi do nich: Idcie do s³ugi mego Hioba i z³ó¿cie ofiarê za siebie
ze wzglêdu na niego. Ze wzglêdu na niego nic z³ego wam nie zrobiê, choæ nie mówilicie prawdy o Mnie, jak s³uga mój, Hiob (42,8).
Pawe³:  Przejdmy jednak do sprawy najistotniejszej, zasadniczego problemu tej
Ksiêgi: jak wyt³umaczyæ fakt okrutnych cierpieñ, których dowiadczaj¹ ludzie niewinni, dzieci
Mam w rêku ksi¹¿kê pt. Kiedy z³e rzeczy zdarzaj¹ siê dobrym ludziom napisan¹ przez rabina ¿ydowskiego Herolda S. Kushnera4. Jego syn zachorowa³
4

H.S. Kushner, Kiedy z³e rzeczy zdarzaj¹ siê dobrym ludziom, Warszawa 1994.
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na progeriê, czyli przedwczesne starzenie siê. Umar³ w 15 roku ¿ycia, mia³ tylko
metr wzrostu i cechy fizyczne starca. Rodzice patrzyli ca³y czas na tragediê syna.
Autor uto¿samia siebie z Hiobem, poniewa¿ spotka³o go tak¿e niezawinione nieszczêcie. Kushner nawi¹zuje do amerykañskiej sztuki J. B i stwierdza jak McLeish,
¿e trzeba wybaczyæ Bogu niedoskona³oæ stworzonego przez Niego wiata, kochaæ Go mimo wszystko i pomagaæ ludziom.
Ks.:  Wstêp do ksi¹¿ki Kushnera napisa³ ks. biskup Bronis³aw Dembowski,
a Pos³owie  Stanis³awa Grabska, doktor teologii. Nie godz¹ siê oni z tak¹ konkluzj¹, choæ uznaj¹ dociekliwoæ wywodów autora, uzupe³niaj¹c jego rozwa¿ania aspektem chrzecijañskim. Syn Bo¿y  najwiêkszy Cz³owiek podj¹³ sam ohydê cierpienia
i da³ ludzkoci nadziejê zmartwychwstania5.
DOPIERO KIEDY: PERSPEKTYWA ESCHATOLOGICZNA?

Tomasz:  Chcia³bym przypomnieæ, ¿e wed³ug Dostojewskiego nie do pogodzenia jest dobroæ Boga z cierpieniem jednego choæby niewinnego dziecka. Problem z³a
i cierpienia to tajemnica nie do pojêcia. Podobno s³ynny powieciopisarz François
Mauriac mówi³, ¿e udusi tego cz³owieka, który podejmie siê mu to wyjaniæ. I jeszcze jedno. Kiedy czyta³em jakoby w Owiêcimiu kto widz¹c powieszone, konaj¹ce
dziecko powiedzia³: Gdzie jest teraz Bóg? Us³ysza³ odpowied: W³anie w tym
dziecku. Oczywicie, cierpienie cz³owieka pozostaje nadal nie wyjanione, lecz
nawietla je w sposób nies³ychany mêka Boga  Cz³owieka Chrystusa. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e chrzecijañstwo nie jest religi¹ cierpiêtnicz¹, lecz jego si³a polega na wierze w zmartwychstanie Chrystusa i nasze.
Piotrek:  Zacz¹tek tej wiary dostrzegamy ju¿ w Ksiêdze Hioba, który mówi: Ja
wiem, wybawca mój ¿yje, na ziemi tu bêdzie ostatni. Potem to skór¹ zostanie odziane
i cia³em swym Boga zobaczê. To w³anie ja Go zobaczê, me oczy ujrz¹, nie inny; moje
nerki ju¿ mdlej¹ z têsknoty (19,25-27).
Ks.:  Nie nast¹pi³o tu jednak rozwik³anie problemu niezawinionego cierpienia
w wymiarze ziemskim, doczesnym. Zyskuje ono dopiero perspektywê w ¿yciu eschatologicznym i przysz³ym. W komentarzu do tego tekstu czytamy w Biblii Tysi¹clecia: Czy to siê stanie po zmartwychstaniu, czy te¿ jeszcze przed mierci¹, tego
dok³adnie nie mówi. W liturgii odnosimy te s³owa do zmartwychstania umar³ych.
JU¯ TERAZ: SPOTKANIE EGZYSTENCJALNE Z BOGIEM

Ewa:  Ale jednak Hiob za ¿ycia ujrza³ Boga, spotka³ Go.
Ks.:  Termin spotkanie mo¿na rozumieæ w wieloraki sposób. Potocznie spo5

Tam¿e.
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tkanie oznacza zetkniêcie z jak¹ osob¹ lub inn¹ rzeczywistoci¹, ale takie, które nie
pozostawia po sobie g³êbszego wra¿enia, np. natkn¹³em siê na znajomego wspó³lokatora w windzie i wymieniamy wzajemne uprzejmoci. Spotkanie  w g³êbszym
znaczeniu ma miejsce wówczas, gdy znacz¹co wp³ywa na nasze mylenie i postêpowanie. Jeli u¿yjemy tego terminu w sensie egzystencjalnym, wtedy oznacza (jako
skutek) ca³kowit¹ przemianê osobowoci.
To w³anie mia³o miejsce u Hioba. Dziêki spotkaniu z Jahwe usta³ ca³kowicie
jego bunt, ¿al, gorycz, nast¹pi³o zupe³ne uspokojenie. Mówi Hiob do Boga, którego
spotka³: Wiem, ¿e Ty wszystko mo¿esz, co rozmylasz, potrafisz uczyniæ [ ] st¹d siê
we ³zach rozp³ywam, pokutujê w prochu, popiele (42,3.6).
Jaki st¹d wniosek dla czytelników Ksiêgi Hioba?
£aska egzystencjalnego spotkania z Bogiem nie polega na rozwik³aniu tajemnicy
Bo¿ych planów, lecz na zupe³nej przemianie osobowoci spotkanego cz³owieka, który w najwiêkszych nawet cierpieniach dowiadcza równowagi duchowej i pokoju
wewnêtrznego. Historia zna wiele faktów tego rodzaju spotkania z Bogiem u ludzi
udrêczonych bolesnymi doznaniami. Obfituj¹ w takie fakty ¿yciorysy wiêtych, ale
nie tylko.
G£OS Z OWIÊCIMIA

Ks.:  Sens niezawinionego cierpienia przejmuj¹co przedstawi³ wspó³wiêniom
w Owiêcimiu s³ynny psychoanalityk ¿ydowskiego pochodzenia Wiktor E. Frankl
(1905  1997).
Oto jego relacja z ksi¹¿ki pt. Psycholog w obozie koncentracyjnym.
Opowiada³em kolegom (którzy le¿eli bez ruchu, najwy¿ej wzdychaj¹c od czasu
do czasu ze wzruszenia), ¿e ¿ycie ludzkie ma zawsze sens, w ka¿dych okolicznociach i ¿e ten nieskoñczony sens istnienia obejmuje tak¿e cierpienie i umieranie,
nêdzê i mieræ. I prosi³em tych biedaków, którzy s³uchali mnie uwa¿nie w ciemnym
baraku, by spojrzeli prosto w oczy powadze naszej sytuacji i nie upadali na duchu,
lecz zachowali odwagê, wiadomi tego, ¿e nawet beznadziejnoæ naszej walki nie
mo¿e jej odj¹æ sensu i godnoci. Powiedzia³em im, ¿e w tych ciê¿kich godzinach,
a szczególnie w zbli¿aj¹cej siê dla wielu z nas ostatniej godzinie, na ka¿dym z nas
spoczywa czyj uwa¿ny wzrok, wzrok przyjaciela czy ¿ony, kogo ¿yj¹cego czy umar³ego  albo wzrok Boga. I oczekuje po nas, ¿e go nie rozczarujemy i potrafimy cierpieæ, i umieraæ nie jak nêdzarze, lecz z podniesion¹ g³ow¹!
Na koniec mówi³em o ofierze, któr¹ z siebie sk³adamy, a która zawsze ma sens.
T³umaczy³em, i¿ z samej istoty ofiary wynika, ¿e pozornie niczego siê ni¹ w tym
wiecie  w wiecie sukcesów  nie osi¹ga. Mo¿e to byæ powiêcenie siê dla jakiej
idei politycznej czy z³o¿enie siebie w ofierze za drugiego cz³owieka. Cz³owiek wierz¹cy w sensie religijnym mo¿e to ³atwo zrozumieæ. Opowiedzia³em im o jednym
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z kolegów, który na pocz¹tku pobytu w obozie zaproponowa³ niebiosom uk³ad: ¿e
jego cierpienie i mieræ uchroni kochanego cz³owieka od mierci w mêczarniach.
Dla tego cz³owieka cierpienie i mieræ  by³a to ofiara o najg³êbszym znaczeniu. Nie
chcia³ cierpieæ i umieraæ bezcelowo; a my te¿ tego nie chcemy! Moje s³owa usi³owa³y w³anie nadaæ ostatni sens naszemu ¿yciu w tym nêdznym baraku i w tej beznadziejnej sytuacji.
Wkrótce przekona³em siê, ¿e moje usi³owania nie spe³z³y na niczym. Za chwilê
zapali³a siê ¿arówka na belce pod dachem, a ¿a³osne postacie moich towarzyszy ze
³zami w oczach przyci¹ga³y kulej¹c do mojej pryczy, ¿eby mi podziêkowaæ6.
Frankl przebywa³ w trzech obozach koncentracyjnych.
FILM: POKÓJ SYNA

Nanni Moretti jest zarazem autorem scenariusza filmu, jego re¿yserem i gra
w nim g³ówn¹ rolê: szczêliwego ojca rodziny  cenionego psychoanalityka  który
traci syna gin¹cego w nieszczêliwym wypadku podczas nurkowania. Film otrzyma³
Z³ot¹ Palmê w Cannes; Moretti jest przyjacielem Kielowskiego, z którym niegdy
wspó³pracowa³.
Zrozpaczony ojciec, bohater filmu, nie buntuje siê przeciw Bogu, raczej nie nale¿y do ludzi religijnych; godzi siê na pogrzeb chrzecijañski swego syna ze wzglêdu
na probê jego kolegów. Nastêpuje za³amanie ojca, w¹tpi on teraz w skutecznoæ
swoich rad w stosunku do pacjentów, chce nawet zaniechaæ wykonywania zawodu
psychoanalityka.
Nagle nieoczekiwanie zmienia siê nastrój. Oto przyje¿d¿a m³oda dziewczyna ze
swoim ch³opakiem, aby zobaczyæ pokój syna (st¹d tytu³ filmu), prowadzi³a bowiem
ze zmar³ym synem psychoanalityka korespondencjê i chcia³aby odwie¿yæ swoje
wspomnienia.
Ojciec spe³nia probê dziewczyny, a potem spontanicznie postanawia, bez ¿adnej
proby, odwieæ ich oboje na stacjê, by w ten sposób skróciæ im mêcz¹c¹ podró¿
autostopem. Ten drobny gest uprzejmoci wyzwala w ojcu i jego ¿onie nowe uczucie: odprê¿enia i pogodnej serdecznoci wobec obojga m³odych. W ten sposób film
siê koñczy.
Gra¿yna:  Nie jestem zachwycona tym filmem. Niewiele ma on wspólnego
z Ksiêg¹ Hioba.
Ks.:  Takie porównanie nie by³o naszym celem. Poszlimy do kina, aby ogl¹daæ
Pokój syna, bo tam rodzinê dotyka nieszczêcie  mieræ ukochanego dziecka. Bez
porównania wiêksze by³y cierpienia hiobowe.

6

W.E. Frankl, Psycholog w obozie koncentracyjnym, Warszawa 1962, s. 92, 93.
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Kazimierz:  W Pokoju syna nie by³o  jak w Ksiêdze Hioba spotkania z Bogiem.
Ks.:  Ogl¹daj¹c film czêsto odnosimy jego akcjê do w³asnych dowiadczeñ ¿yciowych. Po Powstaniu Warszawskim, w którym bra³em udzia³, poszed³em z moj¹
cioci¹ do jej przyjació³ki, aby podzieliæ siê naszymi prze¿yciami. Spotka³a nas ogromna
przykroæ. Przyjació³ka cioci otworzy³a drzwi i powiedzia³a:  Nie bêdê z wami rozmawiaæ. Tyle prze¿y³am w czasie powstania, ¿e nie chcê nikogo widzieæ. Stanêlimy
wiêc oboje pod zamkniêtymi drzwiami.
Jak¿e inaczej postêpuj¹ tamci rodzice, którzy prze¿yli ból utraty syna! Nie tylko pokazuj¹ jego pokój, ale  jakby zapominaj¹c o swoim bólu  rozmawiaj¹ przyjanie z par¹
m³odych ludzi, jad¹ z nimi ca³¹ noc swoim samochodem, aby pomóc im wróciæ do domu.
Czy to by³o spowodowane spotkaniem nieszczêliwych rodziców z Bogiem? Skoro
Bóg jest MI£OCI¥, to ka¿dy czyn dokonany z mi³oci bezinteresownej  mamy
prawo tak myleæ  spe³niony zostaje z Jego inspiracji. Wspomniany wy¿ej Wiktor
E. Frankl, który jest autorem ksi¹¿ki Nieuwiadomiony Bóg7, twierdzi, ¿e w ka¿dym
cz³owieku jest g³êboko w podwiadomoci ukryta moc Najwy¿szej Istoty, bêd¹cej
ród³em sensu ¿ycia. Wyra¿aæ siê to mo¿e wewnêtrznym pokojem i osobist¹ radoci¹
udzielan¹ innym. A taka w³anie by³a postawa rodziców z Pokoju syna, co zapewne
symbolicznie wyra¿a tytu³ filmu.
HIOB SCHRYSTIANIZOWANY

Karol Wojty³a napisa³ sztukê pt. Hiob, drama ze Starego Testamentu w 1940 roku,
która ukaza³a siê w Krakowie (Znak 1980), ostatnio wznowiona we Wroc³awiu.
Na karcie tytu³owej czytamy m.in.:
Rzecz dzia³a siê w Starym Testamencie
Czasu hiobowego
Przed przyjciem Chrystusa
Rzecz dzieje siê za dni dzisiejszych
Czasu hiobowego
Polski i wiata

Echo cierpieñ narodu autora od razu zostaje wyra¿one na pocz¹tku utworu; wróci
ten motyw na koñcu dramy.
 Patrzaj  narodzie mój 
a s³uchaj s³owa pañskiego 
a s³uchaj s³owa pañskiego 
wy, cocie stop¹ deptani,
7

Ten¿e, Nieuwiadomiony Bóg, Warszawa 1978, s. 56, 67.
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wy, cocie biczowani,
w katorgach cocie  wy 
hioby  hioby  8

Nawi¹zanie do hiobowych cierpieñ narodu stanowi jakby aktualny (rok 1940!)
kontekst dramatu. Natomiast zakoñczenie ma charakter wyranie chrystocentryczny.
Oto fragmenty wypowiedzi ostatniego rozmówcy Hioba, którym jest Elihu:
Chocia¿ by³ zacny, chocia¿ w uciechach
s³ów nie powsta³o niegodziwych 
Widzê  ja widzê  Ty dopuszczasz
 Sprawiedliwego wiod¹ t³umy
i wyje gawied, szarpie t³uszcza 
.................................................................
 Kêdy Go wiod¹?  jak baranka,
jako owieczkê na ofiarê 
 i ofiarowan jest z Twej Woli,
 i ofiarowan, który idzie
z palm¹ i jedzie na olicy
Ty dopuszczasz?
Wszako Go zes³a³  Mesjasza
Teraz mu brzemiê barki gniecie
Ty tak dowiadczasz, tak obalasz 
a wszak¿e Twój On ukochany 
a tak Mu cierpieæ, Panie  czemu?
.......................................................
jak cierpi Syn Twój i wybrany 9

Drama koñczy siê jasnoci¹ witu i ukazaniem krzy¿a na wzniesieniu.
W Epilogosie nastêpuje znów odwo³anie siê do stop¹ deptanych i dotkniêtych katorg¹ ze s³owami nadziei10.

K. Wojty³a, Hiob, drama ze Starego Testamentu, Wroc³aw 2003, s. 10.
Tam¿e, s. 82, 83.
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